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Forord

Det tjuende århundre har i sannhet vært en omskiftende tid. Aldri før i
historien har det vært større forandringer innenfor vitenskap og i den
politiske struktur. Det skjer mer innenfor vitenskapen på ett år enn det
tidligere gjorde på et århundre.

Mye er blitt endret for mange mennesker i dette tjuende århundre. To
verdenskriger har herjet vår verden. Kjernefysiske våpen og raketter har
øket faren for en tredje verdenskrig.

Hendelsene i dette århundre har ført til at bibellesere er blitt sterkt
interessert i oppfyllelsen av det profetiske ord. Da Israel ble gjenoppret
tet som nasjon i 1948, var det som om endetidsprofetiene kom i fokus, og
det med Israel i hovedrollen.

Tanken på en verdensregjering, virkeliggjort gjennom De forente
nasjoner, peker også på noe som harmonerer med profetiene om et fram
tidig verdensstyre.

De siste begivenhetene i Europa har på nytt kastet lys over den raske
politiske forandringen og stilt oss overfor muligheten av at demokratiet
kan bli en hovedfaktor på den politiske scene. Selv om dette strengt tatt
ikke er et profetisk emne, er det fullt mulig at folk vil oppdage at demo
kratiet ikke har svaret på vår verdens problemer. Det kan bukke under for
diktaturet, nøyaktig slik Bibelen forutsier om endens tid.

I denne sammenheng vil menighetens bortrykkelse være en nærlig
gende begivenhet. Det vil finne sted før mange profetier om endetidens
begivenheter er oppfylt. Derfor blir studiet av profetiene, slik de nå går i
oppfyllelse, ikke bare viktig ut fra et teologisk synspunkt, med hensyn til



8 BIBELENES STORE PROFETIER

klarlegging av eskatologien og den bibelske tolkning av denne. Det har
også praktisk betydning for det kristne håp og forventningen. Det har
aldri vært større grunn enn nå til at kirken kan forvente Kristi snare gjen
komst.

I lys av disse kolossale begivenheter og fordi så mange detaljer i eska
tologien er blitt klarere i dette tjuende århundre, er det meget betydnings
fullt med et studium av de store bibelske profetiene og det forhold vi står
i til dem. Jeg håper at denne boken vil vekke bibellesere for betydningen
av det profetiske studium i vår tid og at vi vil leve i håpet om Herrens
snare komme.

John F. Walvoord



1
Menneskehetens
profetiske kart

Det søkende sinn

Barn er fulle av spørsmål. De vil vite alt mulig om den verden som omgir
dem. De stiller spørsmål om hvordan ting virker eller hvorfor de virker
som de gjør. Denne aktiviteten er hemmeligheten til at de lærer så fort.
Etter hvert som de blir eldre, stiller de mer spissfindige spørsmål om
meningen med livet. Hvem er Gud? Hvorfor er det galt å gjøre dette?
Hvorfor dør folk? Hva skjer når et menneske dør? Mennesker er utstyrt
med et søkende sinn.

Mennesker, skapt i Guds bilde og likhet, har, til tross for syndens for
krøpling, en naturlig tendens til å søke en forklaring på den verden man
er omgitt av. Den første åpenbaringen som ble gitt Adam og Eva, synes å
ha gått tapt i generasjonene som fulgte. Menneskeheten bevarte likevel
en oppfatning av at det måtte være en Gud. En som er større enn mennes
kene. Men hva slags Gud er han? Tanken på en Gud som er kjærlig og
nådig, som er bare god, synes å ha blitt borte fra den tidlige menneske
slekt, og tilbedelsen sank ofte til skremmende forsøk på å tekkes guder
som var større enn menneskene, men som bare var onde.

Hva er livets mening? Hvorfor eksisterer menneskene? Hva er viktig i
livet? Er det et verdisystem? Hva er rett, og hva er galt? Etter hvert som
historien utviklet seg, steg spørsmålene om livets mening og menneske
hetens skjebne. Hva vil framtiden bringe? Igjen ser det ut til at det var en
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nesten enhetlig erkjennelse av et liv etter døden. Men hvordan artet det
livet seg? Ofte kom svarene på slike spørsmål i skyggen av den mer øye
blikkelige utfordringen til å klare seg i livet, til å oppnå suksess og makt
og til å nå menneskelige mål. Altfor ofte kom den menneskelige synd i
veien og hindret søkingen etter sannhet.

På leting etter svar
Menneskeheten fortsetter å stille spørsmål som krever svar. Etter at

faren for en kjernefysisk krig er dukket opp, har folk fått ekstra mange
spørsmål angående framtiden. Hva slags verden er det vi lever i? Har
livet noen mening? Hva er det som betyr noe i livet?

For mange har materialismen kommet til å skygge fullstendig for
søkingen etter de rette svarene, men likevel dukker de evige spørsmål
opp. Hva slags Gud har vi? Hva med vår framtid? Hva skjer når vi dør?
Er det mulig at vi står ved livets avslutning?

Forut for det skrevne ord åpenbarte Gud seg for visse enkeltindivider.
Adam og Eva hadde en innledende åpenbaring av hvem Gud er og hvilke
hensikter han har med menneskeheten. Noah fikk ved sin opplevelse av
flommen en illustrasjon på Guds allmakt. Gud er i stand til å skape, og
Gud er i stand til å ødelegge. Gud er i stand til å bygge opp, og Gud er i
stand til å rive ned. Gud er verdig tilbedelse og lydighet.

På Abrahams tid talte Gud i vidtrekkende profetier om den rolle
Abraham skulle spille i framtiden. Han sa at han skulle bli far til mange
folk. Gjennom Abraham skulle han komme som skulle velsigne hele ver
den. Det ble videre åpenbart for Abraham hvilken oppgave Israels folk
skulle ha, de som skulle bli hans etterkommere. Mye av Første Mosebok
er relatert til Abraham og hans etterkommere Isak og Jakob. Disse vik
tige åpenbaringer fra Gud ble senere inkorporert i Skriften og utgjør bak
grunnen for menneskehetens profetiske kart.

Menneskehetens gammeltestamentlige profetiske kart
Guds åpenbaring til Adam og Eva. Det gamle testamente åpenbarer et

profetisk framtidskart for menneskeheten. Det begynte med den åpenba
ring som Gud gav Adam og Eva. I Edens hage var Adam og Eva i stand
til å tale direkte med Gud. De forstod at han hadde skapt verden, at han
var suveren og at de var ansvarlige overfor ham. De fikk svar på noen av
livets viktigste spørsmål.

Da synden kom inn i menneskeheten ved Adam og Eva, ble samfunnet
med Gud delvis brutt. De var nå syndere i forholdet til en hellig Gud.
Men likevel åpenbarte Gud seg for Adam og Eva. Han talte om frelse
ved en som skulle komme fra kvinnen (1 Mos 3,15). Dette talte om Kristi
jomfrufødsel. Det ble videre tidlig åpenbart for Adam og Eva at forso
ningen for synd skulle skje ved et blodsoffer. Adam og Eva hadde lært
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Gud å kjenne som en nådig og kjærlig Gud, men også som en rettferdig
og dømmende Gud. Dessverre ble ikke den åpenbaring som ble gitt til
Adam og Eva, ført videre til så mange av deres etterkommere.

Guds åpenbaring til Noah. Da Noah og hans familie trådte fram på
scenen, hadde menneskeheten i stort avveket fra Gud til det var gått så
vidt at Gud selv sa til Noah at han og familien hans var de eneste som var
verdige til å slippe unna dommen. Da syndfloden kom som en voldsom
demonstrasjon av Guds suverene makt, så Noah at hans verden ble slettet
ut. Han fikk den oppgave å begynne på nytt, sammen med sine tre søn
ner. Noah fikk en klar åpenbaring om at Gud virker i denne verden og at
han er involvert i historien.

Guds åpenbaring til Abraham. Gud kom med en viktig kunngjøring
når det gjaldt Abrahams framtid. Han fikk høre at Gud hadde en spesiell
mening med å kalle ut et folk som skulle bli kanal for hans åpenbaringer.
Abraham, Isak og Jakob fikk løftene som var knyttet til pakten med
Abraham, deriblant løftet om at de skulle bli et stort folk og at fra dem
skulle en komme som skulle bli en velsignelse for hele verden. Dette
talte helt tydelig - fra et kristent perspektiv - om Jesus Kristus. Fra
Første Mosebok til Johannes' åpenbaring følger Guds spesielle hensikt,
nemlig hans plan med Israel og hans plan med hedningeverdenen, dette
samme spor. Den endelige oppfyllelsen kommer i endens tid.

Guds åpenbaring til Moses. Moses, Skriftens første forfatter, skrev de
fem første bøkene i Det gamle testamente. Moses ble utvalgt av Gud til å
være lovgiver. Med hjelp av den grundige utdannelsen han hadde ved det
egyptiske hoff og i skolene i dette landet, og den disiplin han lærte seg i
førti år, da han gjette i ødemarken, ble Moses forberedt av Gud til å fraÉi
stille de store sannheter i Det gamle testamentes fem første bøker. Han
fikk befalingen om å samle menneskehetens historie fra Adam til hans
egen tid. I de fem mosebøkene overleverte Moses Israels barn Guds
åpenbaring med hensyn til loven i dens mange detaljer, løftene om nåde
og truslene om dom. Hele Bibelen hviler i en viss grad på de prinsipper
Gud gav Moses, selv om disse først ble gitt til Israels folk.

Guds åpenbaring til David. David, Israels konge, fikk en spesiell
åpenbaring av Gud når det gjaldt hans framtidige rike. Davids trone og
politiske makt skulle fortsette, selv om den skulle bli avbrutt i lange tids
perioder. Den endelige oppfyllelsen av dette, var lik løftet til Abraham,
knyttet til Jesu Kristi komme. Åpenbaringen til David dreide seg imidler
tid mer om Jesu andre komme enn hans første. Løftene som ble gitt til
David, ble forsterket gjentatte ganger i Det gamle testamente. I mange
kapitler blir det forkynt om et kommende Guds rike fra himmelen. Det er
svært viktig å forstå disse profetier om man skal få tak i Kristi lære og
innse betydningen av hans annet komme, så vel som for å kunne besvare
spørsmålene i forbindelse med det framtidige Israel.



12 BIBELENES STORE PROFETIER

Guds åpenbaring til Daniel. Mens Daniel levde som profet i Babylon
fra 605 f.Kr. til om lag 530 f.Kr., gav Gud ham en rekke profetier som
både inneholdt Guds program for Israel, det som kulminerer med Kristi
annet komme, og Guds program for verdens hedningeriker, som også
kulminerer ved Kristi annet komme. Dette var en mye mer vidtrekkende
beskrivelse av framtiden enn andre profeter hadde fått. Daniel dukket
opp på scenen etter at to store riker var kommet og gått, Egypt og
Assyria. Gjennom profeten Daniel åpenbarte Gud at det skulle komme
ytterligere fire store riker - Babylon, Medo-Persia, Grekenland og Rom.
Profetiene strekker seg helt til Kristi annet komme. Det gis ikke detaljer
for tiden mellom pinsedag og bortrykkelsen, men det fortelles om sju år
som går forut for det annet komme og den endelige finale for hedninge
nes verdensherredømme. Disse profetiene er meget viktige når man skal
forstå Guds plan for framtiden.

Det program Daniel fikk for Israel, gikk parallelt med Guds program
for hedningene, men ifølge Daniels åpenbaring ville det begynne med
Nehemjas tid, da Jerusalem skulle bygges opp igjen. Israels program
skulle fortsette gjennom Det gamle testamente til tiden var inne for
Messias', Jesu Kristi, komme. Da skulle profetien, lik profetien for hed
ningene, gjøre et sprang over den nåværende tid og gjenoppta åpenba
ringen i de siste sju år, som fører fram til det annet komme. I Guds to
spors-program for hedninger og Israel åpenbarte han sin allmakt, sin
vilje, sin plan om å bruke hedningenasjoner til å være redskaper for ham,
og sin omsorg for Israel. Dette siste kommer til syne i hans trofasthet,
nåde og rettferdighet. I tillegg til Daniels åpenbaring blandet både de
store og de små profetene sin røst med i koret når det gjaldt å framstille
Guds plan og hensikt for hedningene, deriblant hans endelige dom over
dem, og hans plan og hensikt med Israel, inkludert den endelige gjenopp
rettelse ved det annet komme. For å forstå dette Guds program for fram
tiden, må man studere Daniels bok. Bare Bibelen gir informasjon. Ingen
annen religion sørger for et så betydningsfullt profetisk program. En del
profetier er allerede oppfylt, andre skal oppfylles. Enhver som vil vite
noe om vår verdens framtid, må studere disse profetier.

Menneskehetens nytestamentlige profetiske kart
Åpenbaring ved Jesus Kristus. Det nye testamente har mange nye pro

fetier å legge til den gammeltestamentlige åpenbaring. I Det nye testa
mente presenteres Jesus Kristus som den som oppfyller mange profetier
selv, og han underviser også mye om framtiden. I Joh 1,17 heter det:
«For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus
Kristus.» Den kristne tro starter med nådens sannhet, tilveiebrakt i frel
sen. Kristi første komme var først og fremst en åpenbaring av Guds nåde.
Selv om også Det gamle testamente underviser klart om frelse, er det
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tvilsomt om de gammeltestamentlige troende forstod at Messias, når han
kom, skulle dø på et kors og selv bli det Guds lam som tok bort verdens
synd. Dette var en åpenbaring som disiplene til å begynne med var uvil
lige til å akseptere, ettersom det stred mot deres oppfatning av Kristus
som den herlige konge.

Guds nåde ble åpenbart på så mange måter i Jesu Kristi liv på jorden.
Jesu nåde, åpenbart i de mange undergjerninger han gjorde, var et uttrykk
for Guds nåde. Hans undervisning om nødvendigheten av tilgivelse, var i
tråd med denne åpenbaring. Den store åpenbaring kom selvsagt da
Kristus døde for våre synder på korset og oppstod igjen. Selv om det var
vanskelig for disiplene å forstå det den gangen, skulle det bli hjørnestei
nen i deres budskap, når de drog ut og forkynte evangeliet. Verden skulle
få høre at det var en frelser. Gud selv, som hadde sendt sin enbårne Sønn
for å dø i syndige menneskers sted, manifesterte sin kjærlighet og nåde
ved å muliggjøre frelsen for dem som ikke fortjente den.

Kristi komme var også en åpenbaring av guddommelig sannhet. Jesus
var den største av alle profeter, og hans undervisende tjeneste er beskre
vet i de fire evangelier. Det kan gjerne betegnes som systematisk teologi.
Han lærte at Skriften var inspirert av Gud. Han åpenbarte de forskjellige
egenskaper hos Gud, deriblant hans nåde, kjærlighet, barmhjertighet,
godhet, allvitenhet, allmakt, at han er allesteds nærværende. Jesus under
viste også om treenigheten - Gud Fader, Gud Sønnen og Gud Den
Hellige Ånd. Jesus hadde mye å si om engler og deres makt og begrens
ning. Ofte talte han om menneskenes synd og deres desperate behov av
Gud. Spesielt i Johannes' evangelium utfoldes læren om frelse ved tro på
Kristus. Selv om mye av undervisningen dreide seg om riket han skulle
opprette ved sitt annet komme, talte han også om menigheten. Spesielt i
Joh 13-17 forkynte han de store profetier som ville bli oppfylt i denne
tid, mens Gud virker både blant jøder og hedninger. Da Jesus svarte på
disiplenes spørsmål med hensyn til endetiden, talte han om de store
begivenhetene som skulle føre fram til hans annet komme (Mat 24 - 25).
Han beskrev sitt herlige annet komme fra himmelen til jorden og de
dommer som skulle følge. Han ventet også et tusenårig rike og forsikret
disiplene om at de skulle få sitte på troner og dømme Israels tolv stam
mer. Åpenbaringen som kom ved Jesus Kristus, gir et utsyn over nåtid og
framtid som ingen annen profet har kunnet gi.

Apostlenes gjerninger. I denne boken blir den første menighetens his
torie beskrevet i detaljer. Det viktigste er Den Hellige Ånds komme på
pinsedag, da han døpte de troende til ett legeme og på den måten dannet
menigheten, Guds spesielle redskap i denne spesielle tidsalder. Jøder og
hedninger skulle forenes, og gjerdet mellom dem brytes ned. Boken
Apostlenes gjerninger åpenbarer også at i den nåværende tid skal Guds
kraft åpenbares ved Den Hellige Ånd.
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Det nye testamentes teologi. I tillegg til den sannhet som er åpenbart i
evangeliene og Apostlenes gjerninger, behandler brevene de underfulle
sannheter som hører til kjernen i den kristne tro. Det nye testamentes
grunnleggende teologi var den åpenbaring som ble gitt Paulus i hans for
skjellige brev. Det omfattende ved denne åpenbaring kommer til uttrykk i
det faktum at det berører omtrent hvert eneste område av teologien.
Paulus hadde mye å si om Bibelen i seg selv, læren om Gud, deriblant
læren om treenigheten, og han fokuserte særlig på Kristi person og gjer
ning. Han talte også om englers og menneskers natur. Han sørget for en
grunnleggende forståelse av frelsen av nåde. Han beskrev menigheten og
talte om Kristi annet komme. Andre bøker i Det nye testamente, som
ikke er skrevet av Paulus, bidrar til denne fullstendige åpenbaring.

Den endelige avsløring i Johannes ' åpenbaring. Den siste boken i Det
nye testamente, Johannes 1 åpenbaring, når sitt klimaks i beskrivelsen av
Jesus Kristus i herlighet, hans annet komme, hans regjering på jorden og
hans overhøyhet i den nye himmel og på den nye jord.

I Johannes' åpenbaring finner vi også Kristi siste ord til sju menigheter
i Asia, lokale forsamlinger som står som representanter for menigheter
gjennom hele menighetens tidsalder. Til hver av dem har Kristus forma
ninger, oppmuntringer og åpenbaringer.

Det meste av Johannes' åpenbaring inneholder imidlertid detaljerte
profetier om tidsperioden som fører fram til Kristi annet komme - mer
spesielt den store trengsel. Dette utgjør klimaks i den menneskelige his
torie, Guds dom over hedningefolkene og synden, og Guds oppfyllelse
av planen med Israels gjenopprettrelse etter Kristi annet komme. Denne
store trengselstid vil følge etter menighetens bortrykkelse.

Det nye testamente er ikke særlig opptatt av læren om tusenårsriket,
selv om et kapittel omhandler dette (Åp 20). Tusenårsriket er temaet for
så mange av de gammeltestamentlige profetiene at denne sannheten behø
ver ikke å gjentas. De avsluttende kapitlene, Åp 21 og 22, trekker imidler
tid evighetens forheng til side og åpenbarer den nye himmel, den nye jord
og det nye Jerusalem, som sluttkapitlet i menneskehetens profetiske kart.

Selv om filosofer og vitenskapsmenn på forskjellige felter har forsøkt
å forstå og kartlegge menneskeheten, er det aldri skrevet noen bok som
Bibelen. Med sitt profetiske kart forklarer den Guds mening og vilje,
hans gjerninger blant verdens nasjoner og hans spesielle plan for Israel,
menigheten og fullendelsen. Her viser Gud sin suverenitet og sin rettfer
dige dom, så vel som sin makeløse nåde i sin frelse av dem som arver
jorden og det nye Jerusalem. En studie av dette profetiske kart får de tro
ende til å undre seg over Guds plan og hensikt med menneskeheten nå og
i sluttfasen. En undersøkelse av dette kartet gir dem som tror på Gud, håp
for framtiden og tillit til at han kan møte mennesker i deres nåværende
situasjon. Selv om det er vanskelig å forstå alle detaljer i profetiene, trer
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de viktigste sannhetene klart fram. Jesus kom første gang for å frelse oss,
da han døde for våre synder på korset. I bortrykkelsen vil han hente sine
til himmelen. I hans annet komme vil han bringe rettferdighet og utfrielse
til jorden. Den underfulle sannheten om det evige hjem i det nye
Jerusalem utgjør fullendelsen av Guds frelse. Profetiene, som er den
ondes frykt, er Guds barns lysende håp.



2
Den første profeti:

Synd og død

«Og Gud Herren bød mennesket: Av hvert tre i hagen kan du fritt ete,
men treet til kunnskap om godt og ondt, må du ikke ete av, for den dag
du eter av det, skal du visselig dø» (1 Mos 2,16-17). Selv om det er van
skelig for oss å forstå det i dag, var verden, da den ble skapt, uten synd.

Alle mennesker innen alle religioner har erfaring med synd og død.
Det å forstå Gud og frelsen krever en forståelse av hva synden er. Den
kristne tro står her i kontrast til andre religioner. Hedenske religioner har
sine guder, men de er like syndige som menneskene. Hedningene frykter
sine guder fordi de er onde og hevngjerrige. Det er aldri spørsmål om
hellighet. Hedningene prøver derfor å finne måter for å mildne gudens
vrede, og iblant tyr de til menneskeofringer.

For en kontrast til Bibelens Gud! Han er hellig, kjærlig, nådig og rett
ferdig. Gud dømmer synd, men han sørger også for en mulighet til å unn
slippe dommen i Kristi frelse. Selv om døden er et resultat av synden,
lover han oppstandelse og en herlig framtid for dem som tror på Jesus
Kristus.

Når man studerer hva Bibelen sier om synd og død, bør man se det i
kontrast til den tro som hedningeverdenen med dens guddommer har.

Den eldste verden (1 Mos 1,1-2,25)
Den skapte verden uten synd. Adams og Evas verden, skapt av Gud,

var uten syndens og dødens lover. I enhver henseende var miljøet rent.
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Det var et bilde på Guds fullkommenhet. Ingenting i dette miljøet skapte
problemer verken for Adam eller Eva.

Adam og Eva, som var skapt av Gud, hadde ingen syndig natur. De
var skapt «i Guds bilde» (1 Mos 1,27). Det var naturlig at de ville spise
og drikke, de hadde sans for det vakre, og de hadde den egenverdi som
personer, skapt av Gud, har. Men det var ingen tilbøyeligheter til det
onde og ingen fristelser verken i deres indre eller utenfra.

Satan, ondskapens kilde. Det eneste problem i den nyskapte verden
var Satans eksistens. Han åpenbarte seg for Eva i en slanges skikkelse (1
Mos 3,1). Skriften gir ingen forklaring her på det ondes opprinnelse.
Senere åpenbarer Skriften at Satan opprinnelig var skapt som en hellig
engel, en som falt i synd lenge før de begivenheter som er beskrevet i
begynnelsen av Første Mosebok, fant sted. Profetier om Babylon og kon
gen av Tyrus går langt videre enn til deres synder. De beskriver Satans
fall i den førhistoriske verden (Jes 14,12-14; Esek 28,12-19). Disse
avsnitt er blitt tolket slik helt siden kirkefedrenes tid. Den verden som
Gud hadde skapt, kjente ikke til det onde. Satan, åpenbart i slangen, var
den eneste kilde til ondskap. Historien om Adams og Evas fristelse og
syndefall beskriver det filosofiske og teologiske problem med synd og
ondskap i en verden som Gud hadde skapt god.

Gud plantet opprinnelig to uvanlige trær i Edens hage, «livets tre» og
«treet til kunnskap om godt og ondt» (1 Mos 2,9). Det gis ingen forklaring
på de spesielle egenskaper ved disse to trær, men det går klart fram at hvis
man spiste av treet til kunnskap om godt og ondt, ville det føre til kunn
skap om godt og ondt, mens det å spise av livets tre, medførte evig liv.

Gud advarte Adam og Eva og sa at hvis de spiste av treet til kunnskap
om godt og ondt, ville det resultere i den visse død (1 Mos 2,17). Det ble
ikke sagt noe slikt om livets tre. Det går imidlertid fram at hvis de hadde
adlydt Gud med hensyn til den forbudte frukten, kunne de ha spist av
livets tre og levd til evig tid. Det skulle imidlertid ikke gå slik med Adam
og Eva.

Satans metode: Å så tvil om Guds ord
Spørsmålet om hvordan synden kom inn i menneskeheten, forklares i

disse første kapitlene i Første Mosebok. Satan fristet Adam og Eva til å
synde da han fikk dem til å spise av treet til kunnskap om godt og ondt.
Satans metode går i store trekk ut på å stille spørsmål ved Guds ord. Det
gjelder all fristelse.

Satans første spørsmål. Satan spurte: «Har Gud virkelig sagt: Dere
skal ikke ete av noe tre i hagen?» (1 Mos 3,1). Dette gamle spørsmålet
fra Satan om Gud har gitt klare retningslinjer, er en hjørnestein i hele
hans metode. Han ignorerte hvor rikelig Gud hadde sørget for Adam og
Eva i skapelsen og valgte bare ut det faktum at de ikke hadde lov til å
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spise av treet til kunnskap om godt og ondt.
Sitatfusk. Satan siterte ikke rett. Han la vekt på det negative, og tok

ikke med det positive ved å lyde Gud. Adam og Eva hadde frihet til å
spise av alle trær i hagen, bortsett fra treet til kunnskap om godt og ondt
(1 Mos 2,16). Han nevnte ikke at Gud hadde sagt at hvis de spiste av det,
ville de dø (vers 17). At Satan bare siterte delvis det Gud har sagt, tydet
på en planlagt feiltolkning av Guds totale åpenbaring. All fristelse
begynner ved at det stilles tvil ved Skriftens klare åpenbaring.

Kvinnens feilaktige oppfatning av det Gud hadde sagt
Eva misforstod omfanget av Guds velsignelser. Satan var klar over at

Eva bare delvis oppfattet hva Gud hadde sagt, for hun talte nedsettende
om den underfulle frihet som hun og Adam hadde til å spise av alt som
var i hagen, bortsett fra treet til kunnskap om godt og ondt. Ved å gjøre
det, la hun altfor sterk vekt på forbudet og for liten vekt på privilegiene.

Guds bud forsterkes. Ved å gjenta forbudet, gjorde Eva det strengere
enn det egentlig var: «Dere skal ikke ... røre den» (1 Mos 3,3). Selv om
det antakelig var best å la være å røre den, hadde ikke Gud nevnt dette i
sitt forbud. Tendensen er at Guds forbud skal gjøres urimelig og streng
ere enn det er.

Tvil om straff. Eva stilte også spørsmålstegn ved sannheten i profetien
om straff. Når hun siterer det Gud har sagt, sier hun: «...for da dør dere»
(1 Mos 3,3). Hun utelater ordet «visselig». Det er ingen tvil om straff når
Gud taler. De tre elementene i kvinnens oppfatning av hva Gud hadde
sagt, illustrerer de menneskelige forsøk på å rettferdiggjøre den ettergi
vende innstillingen i fristelsen. Eva var ikke klar over hvor stor frihet
hun hadde, hun mente at Gud var altfor streng, og hun stilte spørsmål ved
om det ville bli noen straff.

Som en kontrast til kvinnens svikt overfor slangen, kan Det nye testa
mente fortelle at Kristus møtte Satans fristelser ved å sitere Guds ord,
konsist og bestemt (Mat 4,4,7,10).

Satans motstand mot Guds ord

Tvil på Guds ord fører til fornektelse og vantro. Selv om Satan til å
begynne med bare sådde tvil om Guds ord, førte hans metode til fullsten
dig fornektelse av det samme.

Satan fornekter Guds ord. Etter å ha oppdaget Evas tvilsomme oppfat
ning av Guds bud, inkludert hennes tydelige tvil på om resultatene av
synd ville bli slik Gud har erklært, fornekter Satan åpent Guds ord når
han sier: «Dere kommer slett ikke til å dø» (1 Mos 3,4). Dette er den
løgn verden den dag i dag tror på. Man fornekter Guds åpenbarte ord.
Hvis det ikke er straff for synd, er det heller ingen grunn til å la være å
synde.
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Satan sår tvil om Guds karakter. Stilles det spørsmål ved Guds ord,
fører det til at man også tviler på Guds karakter. Satan sådde tvil om
Guds karakter ved å hevde at Gud ikke er god og ikke er opptatt med at
menneskeheten skal ha det godt. Han hevdet: «Men Gud vet at den dagen
dere eter av det, vil øynene deres åpnes, dere vil bli slik som Gud og
kjenne godt og ondt» (1 Mos 3,5). Han forkynte at Gud ville holde Adam
og Eva borte fra kunnskapen om godt og ondt for at de ikke skulle bli lik
ham. Det å bli lik Gud, var selvsagt Satans eget ønske. Han sa ikke at det
er umulig å motta kunnskap om det gode hvis man ikke samtidig får kraft
til å gjøre det, eller kunnskap om det onde uten at man får kraft til å si nei
til det.

Satan sår tvil om dommen. Satan nevnte at det er usikkert om det blir
noen dom, og dermed kan man regne med at ulydigheten blir belønnet,
ikke dømt. Fornektelse av Guds ord, tvil på Guds karakter og hans dom
er summen av djevelens fristelse.

Fristelsens mønster
1 Joh 2,16 beskriver hvordan fristelsen kommer til oss: «For alt det

som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, og hovmodig skryt av det
en er og har, er ikke av Faderen, men av verden.» Som vist i Evas fris
telse kommer Satan på en av disse tre fristelses-veiene.

Kjødet. «Kjødets lyst» (1 Joh 2,16) er kjødets eller syndenaturens
naturlige begjær - «treet var godt å ete av» (1 Mos 3,6). Det er helt
naturlig at mennesker har appetitt på føde, ettersom det også er av
vesentlig betydning for helse og velvære. Men som med alle andre men
neskelige tilbøyeligheter, må også denne kontrolleres av Guds ord. I til
fellet med Adam og Eva var det nødvendig at den menneskelige appetitt
ble kontrollert. De fikk ikke lov å spise av treet til kunnskap om godt og
ondt. I sitt falne vesen har mennesket en syndenatur, som ofte omtales i
Skriften som «kjødet». Selv om ikke alle menneskets naturlige begjær ei
onde, vil de som er det, føre til synd. Fristelsen kommer ikke bare langs
disse tre hovedlinjer, men ofte er det ett aspekt av fristelsen som tar over
hånd hos det enkelte individ. De naturlige menneskelige begjær illustre
res i Davids synd med Batseba, det som også førte til at mannen hennes,
Uria, ble drept (2 Sam 11,1-27).

Begjæret etter skjønnhet. «Øynenes lyst» (1 Joh 2,16) ser vi i det fak
tum at frukten «var en lyst for øynene» (1 Mos 3,6). Kjærlighet til det
vakre, enten det er skjønnhet i form, farge eller bevegelse, er innplantet i
mennesket fra begynnelsen av. Men som andre impulser i den menneske
lige natur, også i deres helt uskyldige former, må den underlegges Guds
ords kontroll. Kjærlighet til det vakre kan føre til materialisme, velstand
og fysiske triumfer, og til at menn lokkes av vakre kvinner. Alt dette
møter man i Salomos liv, han som elsket vakre ting, vakre kvinner og
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livets goder på det materielle område. Selv om Salomo framstilles i
Skriften som en mann med uvanlig visdom på mange områder (1 Kong
4,29-34), var han også opptatt med det vakre (10,4-29). Hans kjærlighet
til skjønnhet gikk langt utover det som var Guds vilje. Skriften sier gan
ske enkelt: «Men kong Salomo elsket mange fremmede kvinner» (1
Kong 11,1), og stikk i strid med Guds befaling skaffet han seg mange
hester og vogner (10,26-29). Det som er en lyst for syndige menneskers
øyne, er ikke nødvendigvis velbehagelig for Gud.

Stolthet. «Hovmodig skryt av det en er og har» (1 Joh 2,16). Stoltheten
korresponderer med uttrykket «siden det kunne gi forstand» (1 Mos 3,6).
Igjen lurte Satan dem. Det å spise av den forbudte frukten, ville gi dem
kunnskap, men ikke visdom, altså evne til å bruke kunnskapen på rett
måte. I sin stolthet skryter mennesker av det de er og har (1 Joh 2,16). De
demonstrerer dermed sin syndighet, sin utilstrekkelighet og sin mangel
på kunnskap om Gud. Som med Satans synd sentrerer menneskenes synd
seg i det mennesker er og kan gjøre. Et skremmende eksempel i Skriften
på stolthet finner vi i Sauls historie. Han begynte i ydmykhet og endte i
hovmot(l Sam 18,6-9).

Uansett fra hvilken kant angrepet kommer, vil synden alltid resultere i
manglende forståelse for behovet av Guds ords kontroll, og man vil
komme til den falske konklusjon at synden gir en fordeler som man ellers
ikke ville hatt.

Fallet: Resultatet for Satan, Adam og Eva (1 Mos 3,7-21)
Dommen falt øyeblikkelig. Mens Adam og Eva spiste av frukten fra

treet til kunnskap om godt og ondt, fikk de kunnskap, men uten kraft til å
gjøre det gode eller til å unngå det onde. Resultatet av deres synd var
øyeblikkelig åndelig død og senere fysisk død (1 Mos 5,5). På grunn av
deres syndige tilstand og ulydighet ble de skilt fra Gud, og de ble redde
for hans nærvær (3,8). Det samme er tilfellet for menneskeheten i dag,
skilt fra Guds nåde.

Resultatet av Adams og Evas synd ble at de nå var syndere av natur og
i handling (1 Mos 3,7-21). Etter at de hadde spist av treet til kunnskap
om godt og ondt, ble Adam og Eva for første gang klar over sin naken
het, og de brukte fikenblader å dekke seg med. Dette er typisk for men
neskets forgjeves forsøk på å skjule sin syndighet for Gud.

Ettersom Adam og Eva ble redde da de hørte lyden av Guds trinn i
hagen, prøvde de å gjemme seg for ham (1 Mos 3,8). En av syndens tra
giske resultater er bruddet mellom mennesker og en hellig Gud.

Guds gjennomtrengende spørsmål var: «Hvor er du?» I sin allvitenhet
visste selvsagt Gud hvor Adam og Eva var. Spørsmålet skulle vekke
ansvarsfølelse hos dem. Svaret avslørte at Adam og Eva nå var syndere.

Da Adam fortalte Gud at han var redd fordi han var naken, svarte Gud:
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«Hvem har sagt deg at du er naken? Har du ett av treet jeg forbød deg å
ete av?» (1 Mos 3,11).

Adam kom med en tom unnskyldning: «Kvinnen som du gav meg til å
være hos meg, hun gav meg av treet, og jeg åt» (1 Mos 3,12). Her, som
alltid, prøver mennesket å legge skylden på andre når de synder. Adam
mente også at Gud hadde sin del av skylden, ettersom det var han som
hadde gitt ham Eva, og hun ledet ham ut i synd.

Da Gud spurte Eva hva hun hadde gjort, svarte hun: «Slangen dåret
meg, og jeg åt» (1 Mos 3,13). Hun unnskyldte seg altså med at hun ble
fristet av Satan. Avsnittet gjør det tindrende klart at selv om det er både
unnskyldninger og grunner for fristelser, forblir skylden for synden hos
den som gir etter for fristelsen.

Dommen
Dommen: Død. Resultatet av at de spiste av den forbudte frukt, sum

meres i dødsdommen som rammet Satan, Adam og Eva. Slangen blir
dømt til å krype på buken (1 Mos 3,14), og Satans endelige nederlag blir
forkynt i en profeti: «Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen,
mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse
hans hæl» (vers 15). Adams og Evas etterkommere skulle leve i konstant
kamp med Satans avkom, den demoniske verden, så vel som onde men
nesker. Det endelige slaget skulle imidlertid stå når slangens hode skulle
knuses, et dødelig slag, selv om den skulle knuse kvinnens avkoms hæl.
Dette skal vi se nærmere på i det profetiske studium som har med Satans
nederlag å gjøre.

Forbannelsen. Gud forkynte Eva at hun skulle føde sine barn med
smerte (1 Mos 3,16). I tillegg erklærte Gud: «Til din mann skal din attrå
stå, og han skal råde over deg» (1 Mos 3,16). Uttrykket «til din mann
skal din attrå stå», taler om at kvinnen ønsker at han skal være hennes
herre. Adam «hersket» over henne.

Til Adam sa Gud at jorden skulle bli forbannet og bare bære frukt som
et resultat av møysommelig slit. Jorden som han dyrket, skulle til slutt ta
imot hans døde kropp. Han skulle vende tilbake til det støv han var tatt
av (1 Mos 3,17-19).

Gud sørget for gjenløsning ved blod. Midt i denne doms- og dødssce
nen blir gjenløsningen ved blod introdusert. Konklusjonen på det hele
kommer i 1 Mos 3,21 : «Og Gud Herren gjorde klær av skinn til Adam og
hans hustru, og kledde dem.» Selv om det ikke forklares her, er det tyde
lig at nå innføres prinsippet med gjenløsning ved blod. Et dyr måtte dre
pes for at Adam og Eva skulle få skinn å dekke seg med. Typisk nok
kommer Guds frelsende nåde som en sterk kontrast til menneskets forsøk
på å rettferdiggjøre seg selv, representert ved fikenbladene.
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Oppsummering
Profetiene stemmer i detaljer. Den første profetien, med forutsigelse

av dom over ulydighetens synd, gir viktige retningslinjer for forståelsen
av det profetiske ord. Profetier oppfylles ikke bare i generelle vendinger,
men i detaljer, som i dette tilfelle.

Profetier skal tolkes bokstavelig. Profetier oppfylles ikke bare i detal
jer, men også helt bokstavelig. Adam og Eva døde bokstavelig åndelig og
senere fysisk. Ikke engang deres gjenløsning, som Gud sørget for, satte
en stopper for den fysiske død.

Åpenbaring av fristelsens natur. I detaljene i forbindelse med Adams
og Evas syndefall finner vi alle de indikasjoner som normalt forekommer
i en fristelse: 1) Fornektelse av sannheten og til og med profetiens inn
hold. 2) Faren for å misforstå at Gud mener nøyaktig det han sier, når han
beskriver profetiske hendelser. 3) Satans metode går ut på å så tvil om
eller fornekte Guds ord, sette spørsmålstegn ved Guds karakter og for
kynne at det faktisk lønner seg å være ulydig mot Gud. Han sier at man
taper ikke noe på det.

Den opprinnelige beretning om menneskets synd inneholder de ele
menter som forklarer alle ulydige handlinger og synd fra Adams og Evas
tid til fullendelsen.



3
Frelse

og åndelig krigføring

Dette var den forbannelse Gud lot ramme Satan: «Og jeg vil sette fiend
skap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal
knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl» (1 Mos 3,15).

En av de mest alminnelige opplevelser som alle kristne får del i, er å
bli fristet etter at de er blitt frelst. Selv om frelsen gir håp om evig liv, eli
minerer den ikke de problemer som den kristne har med syndenaturen,
den syndige verden og Satan.

Eden erstattet av en syndig verden
Det tapte paradis. Synden forvandlet paradisets hage til en verden av

synd og død. Åpningskapitlene i Første Mosebok forteller at paradiset
ble skapt for Adam og Eva (1 Mos 2,8-17), men her får vi også høre at
paradiset gikk tapt (3,1-24). I stedet for liv i overflod, karakteriseres nå
deres lodd av fysisk og åndelig død. De vakre omgivelsene i hagen ble
byttet ut mot en verden av smerte og lidelse. I stedet for overflod må de
nå utholde slit, svette og tårer. Fra det fullkomne samfunnet med Gud,
slik det var fra først av, står de nå overfor åndelig død, atskillelse og
fremmedgjøring fra Gud.

Som et resultat av den dramatiske forandringen som fant sted da syn
den kom inn i verden, forkynte Gud dommer som ville påvirke Satan og
de falne menneskene, forhold som skulle vedvare i hvert fall til Kristi
tusenårsrike.
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Forbannelsen over Satan. Satans opprinnelige synd i himmelen, da
han som en hellig engel gjorde opprør mot Gud, hadde nå spredt seg til
Adams og Evas verden. Resultatet var at både Satan og den skapte ver
den kom under Guds forbannelse. Satan, som hadde talt gjennom
slangen, fikk den første dommen: «Fordi du gjorde dette, skal du være
forbannet framfor alt fe og framfor alle ville dyr. På buken skal du krype,
og støv skal du ete alle ditt livs dager» (1 Mos 3,14).

Forbannelsen over skapningen. Det ble også uttalt en forbannelse over
den skapte verden. Adams og Evas synd fikk ikke bare konsekvenser for
dem og deres etterkommere, men det later til at syndefallet også rammet
den skapte verden. Apostelen Paulus skrev: «For vi vet at hele skap
ningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. Ja,
ikke bare det, men også vi som har fått Ånden som førstegrøde, også vi
sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes
forløsning» (Rom 8,22-23).

Ofte stilles det spørsmål om hvordan en god Gud kunne skape en ver
den med synd og død. Svaret er at han gjorde ikke det. Det var mennes
kets valg av syndens vei som førte til dette. Som illustrert i forbannelsen
over Adam og Eva, skulle de nå slite i en vanskelig verden med lidelser,
smerte, svette, strev og død. Vår nåværende verden med sykdommer,
katastrofer, jordskjelv, sorg og død taler om syndens resultater. En på
minnelse om dette får vi i forbannelsen over slangen. Gud sa at den
skulle krype på buken og ete støv, selv om den var vakkert skapt.

Satan er legemliggjørelsen av den sataniske religion og gjenstand for
tilbedelse i enkelte hedenske religioner, men han ble satt under forban
nelse, fordi han opptrådte som en anti-Gud, og han ble underlagt gud
dommelig dom. Den vidtrekkende virkning av denne dom over Satan og
slangen er meget tydelig i verdenshistorien (Rom 2), fiendskapet mellom
Satan og kvinnen.

Fiendskap mellom Satan og kvinnen. Gud sa videre: «Og jeg vil sette
fiendskap mellom deg og kvinnen» (1 Mos 3,15). Som et resultat av syn
defallet, ble verden blandet inn i en åndelig krig mellom kvinnens etter
kommere, som står Satan imot, og Satan og dem som står i ledtog med
ham, enten det er falne engler eller mennesker. Denne krigen gir seg tid
lig uttrykk i historien om Kain og Abel, der Kain, som representerer det
onde, dreper Abel, som representerer rettferdigheten (4,8).

Åndelig krigføring. Det pågår en åndelig krig, ikke bare i den synlige
verden, mellom den rettferdige og det onde, men det er også en usynlig
kamp mellom åndeverdenen under Satans ledelse og de hellige engler,
anført av Mikael. Paulus sa det slik: «For vi har ikke kamp mot kjøtt og
blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette
mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet» (Ef 6,12). I denne
krig oppmuntres Guds barn til å iføre seg Guds fulle rustning (versene
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13-18). Kristus hadde dette i tanken da han sa: «I verden har dere treng
sel. Men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden» (Joh 16,33). Synd,
lidelse og død, som karakteriserer den verden vi lever i, har sin kilde i
Adams og Evas opprinnelige synd og Guds forbannelse over den skapte
verden.

Menneskelig lidelse. Satans fiendskap kommer spesielt til syne overfor
dem som kjennetegnes som Guds folk, de hellige englene og alle som er
frelst. Derfor blir kristne, fordi Gud tillater det, prøvet, de lider, og de dør
til og med som martyrer i den pågående, åndelige konflikten. Her finner
vi den endelige forklaringen på menneskelig lidelse - en gåte for den
menneskelige filosofi, som forsøker å løse disse problemer uten guddom
melig åpenbaring. Den verden vi lever i, er et resultat av synd, og det er
bare Kristus som kan gjenopprette fred og seier i menneskelivet eller ver
den som et hele, som i tusenårsriket.

Løftet om den endelige, seirende gjenløser
Det er lovet seier over synd og død. I sin endelige domsavsigelse over

Satan sier Gud: «Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl»
(1 Mos 3,15). Selv om foregående vers taler om personer i flertall, vil
den endelige seieren komme ved en som her presenteres som kvinnens
sæd, en forutsigelse av jomfrufødselen. «Han (Kristus) skal knuse ditt
hode», det vil si tilføre Satan et dødelig sår, som blir avgjørende og som
fører til hans endelige dom. Dette første løftet om gjenløseren og frelse
ren er starten på en lang linje av profetier gjennom Skriftene og fører
fram til Kristus. I denne linje er Abel, Set og Noah (1 Mos 4,4, 25; 6,8
-10); Sem (9,26-27); Abraham (12,1-4); Isak (17,19-21); Jakob (28,10
-14); Juda (49,10); David (2 Sam 7,5-17) og Kristus som Immanuel (Jes
9,6-7).

Den endelige domsavsigelse over Satan gikk ut på at han skulle knuse
kvinnens etterkommers hæl, noe som indikerte Kristi korsfestelse, så vel
som all den skade som skjer i og gjennom menneskeheten. Det endelige
resultat vil bli at Satan selv dømmes, og frelsen er et faktum.

Forbannelsen over kvinnen
Eva, som representerte verdens kvinner, ble forbannet. På grunn av

Adams og Evas synd skulle kvinnens lodd bli smertefull. Det skulle først
og fremst komme til uttrykk i den store møyen i svangerskapet (1 Mos
3,16). Hun skulle underordne seg mannen, ettersom han skulle herske
over henne. Forbannelsen blir enda mer alvorlig ved det faktum at ofte i
et menneskelig forhold er ingen av ektefellene frelst og derfor heller ikke
i stand til å oppnå det samfunn som er mulig for troende ektefolk i
Kristus.
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Forbannelsen over Adam

Adam, som representerte menneskeheten, ble forbannet på grunn av
synd. Ettersom Adam spiste av frukten og syndet mot Guds klare befa
ling, ble jorden forbannet for hans skyld: «Fordi du lød din hustrus røst
og åt av treet som jeg forbød deg å ete av, skal jorden være forbannet for
din skyld. Med møye skal du nære deg av den alle dine levedager. Torner
og tistler skal den bære for deg, og du skal ete av markens vekster. I ditt
ansikts sved skal du ete ditt brød» (1 Mos 3,17-19). Han skulle ikke
lenger glede seg over fruktene i den vakre hagen. Nå skulle jorden for
bannes, og det ville bli vanskelig å dyrke den.

Adam skulle vende tilbake til jorden, som han opprinnelig ble skapt
av. Gud sa: «Støv er du, og til støv skal du vende tilbake» (1 Mos 3,19).
Syndens komme hadde forvandlet Guds underfulle skapning til en ver
den av konflikter, sorg og død.

Kvinnen, som ble skapt lik med mannen i mange henseende, men som
enda var annerledes, skulle få sorger og prøvelser. Det lettvinte livet i
hagen skulle erstattes av strev. Gleden skulle ersttattes av sorg, og livet,
med en avslutning i døden skulle bli menneskets lodd i stedet for udøde
lighet. Verden som et hele skulle fanges inn av Satans besnærende makt.
Kristne, som representerer dem som er gjenløst ved Kristi blod, skulle
engasjeres i en åndelig krig, som lå langt utenfor deres egen styrke og
evne, og de skulle lide under konflikter, smerte og til slutt død. Selv om
Kristi seier til slutt skulle triumfere, var det paradis som var skapt til
Adam og Eva, gått tapt.

Løftet om frelse symbolisert i klær av skinn til Adam og Eva
Gud lovte frelse. I stedet for Adams og Evas selvlagede klær av fiken

blader, noe som var helt utilstrekkelig og upassende, sørget Gud for
skinnklær til dem. Dette innebar at et dyr måtte late livet, og blod måtte
utgytes. Slik blir frelse og gjenløsning ved blod symbolisert og framstilt
som den eneste muligheten til å dekke menneskets synd. Dette er den
eneste vei til seier.

Selv om Adam og Eva symbolsk ble ikledd frelse, drev Gud dem ut av
hagen og gjorde det umulig for dem å vende tilbake og spise av livets tre.
Det ville gitt dem fysisk udødelighet. Nå, da de hadde syndet, var det
mye bedre at deres kropper døde og vendte tilbake til støvet, for at de
senere skulle få del i en herlig oppstandelse i hellighet og rettferdighet.
Selv om dette var en dom fra Gud, var det også en nådes- og barmhjer
tighetshandling fra hans side (1 Mos 3,22-24). Det karakterstudium vi får
i 1 Mosebok 2 og 3, reflekterer hele menneskehetens historie fram til
fullendelsen, når den himmel og jord som nå er, skal gå til grunne.



4
Pakten

med Noah

«Og Herren sa: Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt,
både mennesker og fe og krypdyr og himmelens fugler, for jeg angrer at
jeg har skapt dem» (1 Mos 6,7).

Motivetfor velsignelse ogforbannelse
Innledning til 1 Mosebok 1-11.1 de første kapitlene i 1 Mosebok kom

mer det til syne blandede motiver for velsignelse og forbannelse.
Beretningen er ikke ment å være en fullstendig historisk beskrivelse av
menneskeheten. Bare elleve kapitler blir brukt for å dekke hele verdens
historien fra skapelsen til Abraham. Til forskjell fra dette omfatter 1
Mosebok 12-50, som er en mye lengre del, nemlig historien om
Abraham, Isak og Jakob og Jakobs tolv sønner, noen få hundre år. De
fleste konservative teologer er enige om at Moses skrev 1 Mosebok og at
han gjorde det som en bakgrunn til Israels historie. Ledet av Den Hellige
Ånd og med syn for alminnelige sannheter for alle mennesker, rettferdig
gjorde Moses Guds utvelgelse av en spesiell familie, Abraham, Isak og
Jakob og Jakobs tolv sønner, fra hele menneskeheten. Rettferdiggjørelsen
av denne selektive prosess kommer til uttrykk i de tidlige kapitlene i 1
Mosebok. Denne prosessen fortsetter i vår verden, der noen frelses og
andre går fortapt.

Velsignelsen av forløsning fra synd. Det kan ha vært en tidligere dom
over engler, før mennesket ble skapt. Uttrykket «Og jorden var øde og
tom, det var mørke over det store dyp» (1 Mos 1,2) kan muligens tolkes
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dit hen at jordens øde tilstand skyldtes dommen over de falne engler på
et mye tidligere stadium enn menneskets skapelse. Selv om dette ikke går
helt klart fram i Skriften, er det mulig at da Gud fordømte englene som
hadde syndet, dømte og ødela han også jorden, selv om den tidligere
hadde vært fullkommen. I rekonstruksjonen av den nye jord i Første
Mosebok, gav Gud menneskene et sted de kunne bo. Skapelsen ble der
for presentert som en ny velsignelse etter englenes fall. I denne forbere
delse av jorden som en bolig for mennesker presenterte Gud forløsningen
fra synd etter at Adam og Eva sviktet. Som en kontrast har de falne eng
ler ingen mulighet til frelse eller gjenløsning.

Synd, fordømmelse og deretter velsignelse. Scenen i Edens hage skiftet
fra velsignelse til forbannelse. Hagen var fullkommen, og menneskene
var uskyldige, men plutselig ble denne tilstanden ødelagt av Adams og
Evas synd. Det resulterte i Guds forbannelse av Satan, jorden og Adam
og Eva.

Denne overgang fra velsignelse til forbannelse og så tilbake til velsig
nelse ble innledet ved at menneskene fikk klær av skinn (1 Mos 3,21).
Det betegnet velsignelsen av forløsningen ved det utgytte blod.

Den Guds nåde som ble Adam og Eva til del, fulgtes imidlertid av sta
dig menneskelig svikt, noe som indikeres ved mordet på Abel og ondska
pen som kom til syne i de etterfølgende generasjoner. Denne svikt førte
til en ny guddommelig domskatastrofe over verden, nemlig syndfloden.

Syndfloden: En ny begynnelse for Noah og hans familie. Med syndflo
den på Noahs tid ble det gjort en ny begynnelse (1 Mos 6,1-8,22). Noah
og hans familie var den rettferdige øy i dette hav av fordervelse. I denne
familien levde menneskeheten videre. Scenen endret seg fra forbannelse
til velsignelse, og på ny ble det konstatert menneskelig svikt.

Tilbake til synd og forbannelse. Når vi leser historien om Noah og
generasjonene som fulgte etter syndfloden, ser vi igjen at mennesket
sviktet (1 Mos 9,20-23). Noahs etterkommere prøvde å bygge Babels
tårn for å trosse den sanne Gud (11,1-9). Dette rettferdiggjorde Guds
dom over Babels tårn og utvelgelsen av Abraham til en ny begynnelse og
et nytt nådens og velsignelsens verk for de gjenløste.

Abrahams kall. En ny velsignelse fulgte etter dommen ved Babels
tårn. Etter å ha beskrevet hvor ond menneskeheten i alminnelighet er, går
beretningen i Første Mosebok nå videre med å fortelle om en spesiell
familie, som Gud gav spesiell nåde og ved hvilken han skulle sende gjen
løsningen i Kristus. Første Mosebok 1-11 er derfor en innledning og en
forklaring på hvorfor Gud utvalgte Abraham og hans etterkommere til en
spesiell nåde.

Noahs oppdrag med å bygge arken (1 Mos 6,9-7,5)
Guds hensikt var å ødelegge alt liv og rense jorden (1 Mos 6,4-7).
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Hundrer av år var gått siden Gud skapte Adam og Eva. Gud hadde vel
signet Set, som Adams etterkommer i stedet for den myrdede Abel (1
Mos 4,25), men menneskeheten i stort fortsatte sin ville kurs i ulydighet
mot Gud. På Noahs tid var hele menneskeheten, med unntak av Noah og
hans familie, opprørere mot Gud. Derfor fikk Noah i oppdrag å bygge en
ark, der han skulle frelse rasen fra utryddelse (6,5-7,5).

Bare Noah og hans familie fant nåde hos Gud (1 Mos 6,8-9). Av hele
menneskeheten var det bare Noah og hans familie, Sets etterkommere,
som fremdeles æret Herren. I sin plan med å ødelegge jorden, bestemte
Gud seg for å frelse Noah og hans familie og gjennom dem bygge opp
menneskeheten på nytt.

Instrukser om byggingen av arken og planen med å redde dyr og
fugler i tillegg til Noahs egen familie (1 Mos 6,13-22). Arken blir beskre
vet av Gud. Den hadde dimensjoner som et stort, havgående skip, i stand
til å tåle flommen og uværet, og tilstrekkelig stor nok til å kunne huse
både dyrene og Noah og hans familie. Arkens dimensjoner blir beskrevet
i Skriften og står i skarp kontrast til de mytologiske beretningene om
flommen, som i enkelte tilfeller tegner et bilde av et skip som er over 900
meter langt og 360 meter bredt. Noe slikt ville vært umulig å bygge, og
skipet ville heller ikke vært sjødyktig.

Noah ble bedt om å hente to par av alle fugler og dyr til arken, og det
ble gitt en spesiell ordre når det gjaldt rene dyr. Av dem skulle han hente
sju par av hvert, og også sju par fugler. Hensikten var at disse arter skulle
holdes i live (1 Mos 7,2-3). I tillegg fikk Noah instruks om å ta med mat
til sin familie og til dyrene (6,21). Både når det gjaldt byggingen av
arken og det å skaffe forsyninger i den tid flommen ville vare, var Noah
lydig mot Gud (7,5).

Syndfloden (1 Mos 7,6-24)
Flommen begynner. Da arken var ferdig og dyrene og Noahs familie

kommet om bord, begynte flommen (1 Mos 7,6-24). Noah og hans fami
lie gikk inn i arken den tiende dagen i den andre måneden, sju dager før
flommen kom (versene 4, 10). Dette var i det år Noah var seks hundre år.
På den syttende dagen i den andre måneden begynte flommen. «Den
dagen brast alle kilder i det store dyp, og himmelens sluser ble åpnet.
Regnet strømmet ned over jorden i førti dager og førti netter» (versene
11, 12). I tillegg til at det regnet, ble vannet i havet sluppet fri, muligens
etter et veldig jordskjelv, som åpnet de underjordiske strømmer. Uansett
hvordan dette skal forklares, førte det til en økning av flommen og til at
den kom raskere.

Vannet minker. 1 150 dager stod vannet høyt over jorden (1 Mos 7,24),
før det begynte å synke. Men endelig strandet arken på fjellet Ararat. Det
skjedde den syttende dagen i den sjuende måneden (8,4).
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Vannet fortsetter å minke. I 150 dager etter at arken strandet på fjellet
Ararat fortsatte vannet å minke. Den første dagen i den tiende måneden
kom fjelltoppene til syne, 74 dager etter at arken strandet på fjellet Ararat
(1 Mos 8,5). Nye 40 dager fulgte. Da sendte Noah ut en ravn og en due
for å undersøke forholdene (versene 6-9). Duen kom tilbake, ettersom
den ikke fant noe sted å slå seg ned.

Etter ytterligere sju dager ble duen sendt ut på nytt. Denne gangen
kom den tilbake med et blad i nebbet, noe som tydet på at vegetasjonen
var kommet tilbake. Dette skjedde den åttende dagen i den ellevte måne
den (1 Mos 8,10-11). Sju dager senere ble duen sendt ut en tredje gang,
og nå vendte den ikke tilbake (vers 12). I ytterligere 22 dager, eller 150
dager etter at arken hadde strandet på fjellet, fortsatte vannet å minke
(versene 3, 13).

Det tørre land kommer til syne igjen. Det tørre land kom til syne igjen
i det seks hundre og første år, på den første dag i den første måned (1
Mos 8,13). Endelig, på den tjuesjuende dagen i den andre måned, var jor
den helt tørr (versene 14-19), og Noah kunne forlate arken. Det totale
antall dager som ble tilbrakt i arken, inkludert de sju ventedagene, var
377 dager, eller ett år og 17 dager. Hele denne tiden ble profetien oppfylt.
Da dyrene og fuglene forlot arken, vendte også Noah og hans familie til
bake til jorden.

Pakten med Noah (1 Mos 8,20-9, 1 7)
Noahs offer (1 Mos 8,20). Da Noah forlot arken, bygde han et alter for

Herren og ofret på det rene dyr og rene fugler (vers 20). Ved å gjøre det
uttrykte han på nytt sin tro på Gud og sin erkjennelse av at det trengtes et
blodoffer, et offer som det ikke hadde vært mulig å bringe i arken. Som
svar gav Gud Noah en ny pakt, som gikk ut på at han aldri mer skulle
dømme jorden med en vannflom (8,21-9,17).

Som svar på Noahs velbehagelige offer, erklærte Gud: «Jeg vil aldri
mer forbanne jorden for menneskets skyld, for menneskehjertets tanker
er onde fra ungdommen av. Jeg vil aldri mer drepe alt levende, slik jeg nå
har gjort. Så lenge jorden står heretter, skal såtid og høst, kulde og hete,
sommer og vinter, dag og natt, aldri ta slutt» (1 Mos 8,21-22). Selv om
Gud kan straffe menneskeheten på andre måter på grunn av deres synd,
vil det aldri komme en ny, universal ødeleggelse ved en flom. Andre
skriftsteder avslører at den nåværende jord til slutt vil bli ødelagt av ild,
før den nye himmel og nye jord blir skapt (2 Pet 3,10-13).

Guds pakt med Noah inkluderte mange løfter. (1) Noah og hans sønner
fikk høre: «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorden» (1 Mos 9,1). (2)
Gud plasserte hele skapningen under menneskelig autoritet, enten det
gjaldt dyr eller fugler eller fisker (versene 2-3). (3) For første gang gav
Gud Noah rett, ikke bare til å spise av grønne planter, men også dyrekjøtt
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(versene 3-6). Før dette hadde menneskene vært vegetarianere. Når de
spiste kjøtt, skulle de imidlertid ikke fortære livsblodet (vers 4). Det ble
lagt til en ny forordning om menneskelivets ukrenkelighet. Gud sa: «Jeg
vil kreve gjengjeld for deres eget blod. Jeg vil kreve hvert dyr til regn
skap om det tar deres blod, og likeså hvert menneske. Jeg vil kreve hver
manns bror til regnskap for menneskets liv. Den som utøser menneskets
blod, hans blod skal bli utøst av mennesker. For i Guds bilde skapte han
mennesket» (versene 5-6). (4) Gud lovte at det aldri mer skulle komme
en slik flom over jorden, som denne. «Jeg oppretter min pakt med dere:
Aldri mer skal alt kjød bli utryddet ved vannflom. Aldri mer skal det
komme en vannflom og ødelegge jorden» (vers 11).

Tegnet på pakten (1 Mos 9,12-16). Som et tegn på løftet om at jorden
aldri mer skulle ødelegges ved en flom, satte Gud en regnbue i skyene.
Regnet ser ut til å ha falt for første gang i forbindelse med flommen, og
det er derfor ikke sannsynlig at det var regnbuer før denne tid. Før dette
ser det ut til at en tåke vannet jorden (2,5-6). I ethvert tilfelle ble regn
buen fra nå av et tegn på pakten med Noah, når det gjaldt den universale
dom over jorden. Tegnet ble ikke bare gitt for å betegne pakten med
Noah, men med alt liv på jorden. Gud sa: «Dette er tegnet på pakten jeg
har opprettet mellom meg og alt kjød som er på jorden» (9,17).

Profetien som var inkludert i pakten med Noah, førte til en ny situa
sjon. Enda en gang velsignet Gud jorden, til tross for synd og dom.
Velsignelsen ble fulgt av forbannelse og deretter igjen av velsignelse.

Noahs synd
Noah drikker seg full (1 Mos 9,20-21). Selv om jorden var blitt renset,

og Noah og hans familie reddet fra flommen, forteller den historien som
følger umiddelbart etter, at flommen ikke hadde endret den menneskelige
natur. Selv om Noah var en rettferdig mann, hadde han laget vin av dru
ene i vingården han plantet. Han drakk seg full og ble liggende naken i
sitt telt (vers 21).

Kams synd. Kam kom inn i sin fars telt, fikk se ham naken og hadde
sannsynligvis moro av det overfor sine to brødre, Sem og Jafet (1 Mos
9,22). Sem og Jafet skjønte imidlertid problemet, de gikk baklengs inn i
teltet og dekket sin fars nakenhet, slik at de ikke skulle se ham, der han lå
full (vers 23).

Noahs profeti. Da Noah våknet og oppdaget det som var hendt, uttalte
han en alvorlig forbannelse over Kana' an: «Forbannet være Kana' an!
Trellers trell skal han være for sine brødre» (1 Mos 9,25).

Det har vært mange forklaringer på hendelsen med Kam og hans far,
men den beste synes å være at det å avdekke en far i den gamle verden,
ble betraktet som en synd som gikk utover hele den menneskelige familie
og farskapets verdighet. Kana'anittene, som var Kams etterkommere, ble
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et ondt folk. De var stadig Israels bitre fiender. Særlig skeiet de ut i sek
suelle synder. Historien forteller at kana'anittene ble Israels slaver. Dette
kan ikke føres tilbake til Noahs fordømmelse, men var heller en Guds
dom over dem for deres umoralske liv. I 1 Mosebok 14 står det at
kana'anittene ble treller under konger fra østen, og senere ble gibeonit
tene, som også var Kams etterkommere, vannbærere og vedhoggere for
menigheten og Herrens alter (Jos 9,27).

Den oppfatning som går ut på at dette forklarer de svartes slaveri, er
ikke bibelsk. Det er faktisk et spørsmål om kana'anittene var svarte.
Forutsigelsen tar heller sikte på en forventet syndighet hos dem som kom
fra Kana' ans slekt og en profeti om at deres synder ville bli straffet ved
slaveri. Kana'anittene forsvant etter hvert fra historiens blader.

Som en kontrast velsignet Noah Jafet, idet han sa at hans etterkom
mere skulle bli et stort folk. Sem ble velsignet med Kana' an som slave:
«Lovet være Herren, Sems Gud. Kana' an skal være hans trell! Gud skal
gjøre det vidt for Jafet, han skal bo i Sems telter, og Kana' an skal være
hans trell» (1 Mos 9,26-27). Beretningen om Noahs og Kams synd etter
flommen er en del av mønsteret i de første kapitlene i Første Mosebok.
Det viser at etter velsignelsen kommer ofte synd og forbannelse. Av den
grunn utvalgte Gud en spesiell familie, som han velsignet og som skulle
brukes i framtidige generasjoner.

Epilog: Babels tårn
Bestemmelsen om å bygge et tårn (1 Mos 11,1-4). Menneskehetens

syndighet blir illustrert i byggingen av et tårn. Noahs etterkommere
bestemte seg for å bygge et stort tårn, eller en ziggurat, som et samlende
symbol, så de ikke skulle bli spredt over jorden (vers 4).

Gud forvirret deres språk. Som et svar på folkets syndige oppførsel,
forvirret Gud deres språk, idet han sa: «Se, de er ett folk, og de har alle
samme språk. Dette er det første de foretar seg. Nå vil ingen ting være
umulig for dem, hva de så får i sinne å gjøre. Kom, la oss stige ned og
forvirre deres språk, så de ikke forstår hverandres tale» (1 Mos 11,6-7).

Forvirringen innført på jorden (1 Mos 11,8-9). Ved å innføre språk
som folk var ute av stand til å forstå, sørget Gud for at menneskeheten
ikke lyktes med felles anstrengelser, og slik har det vært siden. Tårnet ble
kalt Babel, som betyr forvirring. Navnet førte senere til ordet Babylon, et
område som kom til å få stor betydning i senere verdensbegivenheter.

Konklusjon på syklusen med velsignelse og forbannelse. Syklusen med
velsignelse og forbannelse i 1 Mosebok 1-11 ender med Abraham. Etter å
ha fulgt velsignelsen og forbannelsen fra 1 Mosebok 1 til og med 11,9,
avslører Gud sin spesielle plan, som begynner med Abraham. Ved at han
beskrev flere tusen års historie på denne kortfattede måten, forberedte
Moses veien for Guds hensikt med Abraham, Isak og Jakob. Den histo
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rien skulle ikke bare fylle Første Mosebok, men også resten av Bibelen.
Profetiene som ble gitt og oppfylt, understreket at gjenløsningen er selek
tiv. Ikke alle vil bli frelst, ikke alle vil bli velsignet, ikke alle vil bli for
dømt, men Gud har en plan for menneskeheten som inkluderer gjenløs
ning og frelse for de utvalgte, så vel som fordømmelse for dem som ikke
omvender seg. De første kapitlene i Første Mosebok presenterer hele
menneskehetens historie i et nøtteskall.

Prinsippene med oppfylte profetier stadfestet. Hendelsene i forbindelse
med syndfloden bekrefter prinsippene med fortolket profeti og oppfyl
lelse. Syndfloden var bokstavelig. Dommen i denne forbindelse førte til
en bokstavelig ødeleggelse av jorden. Hendelsene som fulgte etter synd
floden, var også bokstavelige. Syndfloden beviste at profetien er spesiell
og at detaljer er underlagt bokstavelig oppfyllelse. Dette leder til den
konklusjon at åpenbaringen som ble gitt Abraham, også vil bli bokstave
lig oppfylt.

2 - Bibelens store pro. . .
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Den profetiske pakten

med Abraham

«Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din
fars hus, til det landet som jeg vil vise deg! Jeg vil gjøre deg til et stort
folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en vel
signelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner
deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes» (1
Mos 12,1-3).

En ny begynnelse
Abraham velges. Skriften staker ut en ny kurs for Guds folk når histo

rien om Abraham begynner. Valget av Abraham markerte en innsnevring
av Guds gjenløsnings-hensikt. Som vi så i de foregående elleve kapitlene
i Første Mosebok, valgte Gud Abel i begynnelsen av den menneskelige
rase. Han skulle stå for den rettferdige linje. Etter at Abel ble drept, ble
han erstattet av Set (1 Mos 4,25). Menneskeheten ble utryddet i stort ved
syndfloden. Da begynte Gud på nytt med Noah, en etterkommer av Set,
og Noahs tre sønner (5,32). Gud utvalgte Sem som stamfar for den gud
fryktige linje. Etter dommen over menneskeheten ved Babls tårn, valgte
Gud Tarah (11,26), og gjennom Tarah hans sønn Abraham til å bli stam
far for den gudfryktige linje.

Første Mosebok: Historien om Abraham, Isak og Jakob. Boken Første
Mosebok er stort sett en beretning om Abrahams, Isaks og Jakobs histo
rie. Menneskeheten begynte i Edens hage og flyttet så til Egypt. Første
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Mosebok er boken om begynnelsene. Abrahams linje fortsatte gjennom
Isak (1 Mos 21,12), Jakob (25,23; 28,13-15), Juda (49,10), David (2 Sam
7,9-11,16), Natan (Luk 3,31) og Maria (Mat 1,16) til Jesus Kristus.

Gjenløsning er Guds hensikt. Hvor viktig det var at Gud utvalgte et
folk, kommer tydelig fram når hans gjenløsningsplan utfoldes. Fra Første
Mosebok 12 og helt fram til Johannes' åpenbaring framstilles Israel som
Guds hovedhensikt. Gud åpenbarte seg selv gjennom Israels profeter,
både gjennom sin velsignelse av Israel og ved at han dømte folket, gjen
nom de tolv apostler og andre skriftforfattere og endelig ved Jesus
Kristus, som er herre og frelser. I tillegg til Guds hensikt med Israel i
gjenløsningsplanen, slik den er åpenbart i Det gamle testamente, avslører
Det nye testamente den spesielle Guds hensikt i denne tid, når han kaller
ut sin menighet, bestående av både jøder og hedninger. Skriftens profe
tier sørger for bakgrunnen og omrisset av menneskehetens skjebne og
spesielt Guds plan med evig frelse for sine utvalgte.

Paktens innhold
Abraham blir befalt å gå til løfteslandet. Visse løfter kommer særlig

tydelig fram i Guds pakt med Abraham. Som innledningen til pakten
understreker (1 Mos 12,1), ble Abraham kalt til å forlate sitt hjem og sine
slektninger i Ur i Kaldea, for å dra til det landet som Gud skulle vise
ham. Ettersom det er indikasjoner på at Abraham levde et godt og fram
gangsrikt liv i Ur, synes kallet som gikk ut på å dra til et fremmed land
og bo i telt sammen med familien, ikke særlig fristende. Det faktum at
Abraham og hans far startet på veien til løfteslandet, er bevis for at selv
om de hadde vært avgudstilbedere, erkjente de ved denne viktige korsvei
i livet at de trodde på den sanne Gud og derfor ville lyde og tilbe ham.
Vandringen på lydighetsveien var imidlertid ikke fullkommen fra deres
side.

Abraham ble ikke bare bedt om å forlate sitt land, men også sitt folk
og sin fars hus. Forholdene gjorde at dette ble vanskelig å etterkomme,
ettersom Abraham anerkjente sin fars lederskap, og det var faren som tok
initiativ til å involvere både Abraham og slektningen Lot i reisen. De slo
seg først ned i Karan (1 Mos 11,31) og ble her til Abrahams far døde. Det
var først nå Abraham drog til det endelige bestemmelsesstedet, og enda
senere skilte han seg fra Lot (13,5-11).

Løftet om å bli et stort folk. I tillegg til det viktige landet i Guds pakt
med Abraham, lovte han også at Abraham skulle bli far til mange etter
kommere. Det sentrale løfte i den profetiske pakten med Abraham går
fram av uttrykket «Jeg vil gjøre deg til et stort folk» (1 Mos 12,2).
Abraham var bestemt å bli stamfar for mange folk, men det viktigste var
at han skulle bli stamfar for den linjen som skulle føre til Jesus Kristus.
Folket som kom fra Abraham, skulle ikke bare bli stort i antall, slik Gud
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stadig minnet Abraham om, men også meget betydningsfullt.
I forsøket på å forstå den åpenbaring Gud gav Abraham, står fortolke

ren av dette løftet overfor problemet om han skal ta dette helt bokstave
lig, det vil si som fysiske etterkommere, slik premillianistene tror, eller
om det skal åndeliggjøres og representere den åndelige del av det
utvalgte Israel og også hedningene, slik amillianistene tror. Som utleg
gelsen av pakten gjennom Første Mosebok vil vise, var løftet bokstave
lig, det vil si at Abraham oppfattet løftet om et stort folk som at det
dreide seg om fysiske etterkommere. Det var også Guds hensikt.

Ettersom så mange prøver å forstå profetiene som ikke-bokstavelige
og av og til i en meget vag betydning, er det viktig å være klar over at
løftet var bokstavelig. At Abraham også skulle få åndelige barn (Gal 3,6
-9), endrer ikke det bokstavelige løftet. Også Abrahams åndelige barn var
en bokstavelig oppfyllelse av profetien. Linjen fra Abraham til Kristus er
en bokstavelig linje, og Kristus ble bokstavelig født. Oppfyllelsen av det
bokstavelige løfte var viktigt for Guds hensikt, ikke bare når det gjaldt
Abrahams fysiske ætt, men også hans åndelige ætt. Uten det bokstavelige
ville ikke det åndelige kunne oppfylles. Det er betydningsfullt at
Galaterne 3,5 ikke knytter løftet til pakten som gjorde Abraham til stam
far for det store folket Israel, men heller til løftet om velsignelse over alle
folk (1 Mos 12,3), som er bokstavelig oppfylt av Kristus som frelser.

Løftet om personlig velsignelse. Løftet om personlig velsignelse til
Abraham stod sentralt i pakten med ham. Gud talte om tre forhold: «Jeg
vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse» (1
Mos 12,2). Disse personlige velsignelser ble også oppfylt helt bokstave-
Kg-

Oppfyllelsen av pakten med Abraham. Først ble pakten profetisk forut
sagt. Profetien gikk ut på at Guds velsignede hånd skulle hvile over
Abraham. Dette illustreres gjennom hans liv, ved at Gud gjorde ham rik
og mektig, og i det mirakuløse faktum at han ble Isaks far. Abraham ble
velsignet framfor alle andre i sin generasjon, og dette løfte, så vel som
andre løfter i pakten, gikk bokstavelig i oppfyllelse.

For det annet ble Abraham velsignet ved at hans navn ble stort - det
vil si at han ble en framtredende aktør i Guds gjenløsningsplan. Han
omtales som Abram eller Abraham om lag tre hundre ganger i Bibelen.
Uten tvil er han en av de viktigste skikkelser i Det gamle testamente, og
han nevnes også mange ganger i Det nye testamente. Denne profetien har
gått bokstavelig i oppfyllelse.

For det tredje hevdet Gud overfor Abraham: «Du skal bli en velsig
nelse» (1 Mos 12,2). Uten tvil var Abraham en velsignelse for sin egen
generasjon og for sin egen familie, og gjennom århundrene har han vært
et eksempel på tro og lydighet, noe som har vært en inspirasjon for alle
som har villet følge Herren. Guds handlemåte med Abraham, også da
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han ikke var fullkommen i sin lydighet, er en stor oppmuntring for Guds
folk og en hjelp til å oppfylle løftet. Den endelige oppfyllelsen finner vi
imidlertid i det aspekt at pakten sikter til velsignelser for hele verden.

Oppfyllelsen av pakten når det gjelder andre folk og deres forhold til
Israel. Pakten inkluderte løfter om velsignelse eller forbannelse over
andre folk. Gud erklærte, idet han anerkjente Abrahams storhet og de løf
ter som var gitt ham: «Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den
som forbanner deg, vil jeg forbanne» (1 Mos 12,3). Denne profetien er
uløselig knyttet til det faktum at alle som ærer Gud, vil velsigne
Abraham, og de som forbanner Gud, vil forbanne Abraham. Gud gjør
imidlertid dette til et alminnelig prinsipp, som man kan følge gjennom
hele historien. De folkene som har vært vennligsinnet overfor Israel, er
blitt velsignet av Gud, selv om det egentlig har vært onde nasjoner. De
som har forbannet Israel på grunn av dets ondskap og opprør mot Gud,
har mottatt Guds rettferdige straff. Dette illustreres ved verdens store
nasjoner. Egypt, den største nasjonen i den gamle verden, behandlet
Israel godt i flere generasjoner, men endte opp med å legge dem i slave
lenker. Dette betydde Egypts endelige fall, og Guds dom over Egypt er
blitt stadfestet så kraftig gjennom historien at fremdeles er dette en min
dre nasjon.

Det assyriske rike kommer også inn under denne forutsigelsen, for
Assyria var den nasjonen som førte de ti stammene i fangenskap (722
f.Kr.). Selv om Assyria var et redskap for den guddommelige dom, ble
nasjonen plutselig og fullstendig ødelagt da Ninive falt i 612 f.Kr.
Historien er ennå ikke fullstendig, for i sin oppfyllelse av profetien vil
Gud fortsatt dømme Syria. Babylon, som hadde tatt de to Israels stammer
til fange, fikk også smake dommen ved Babylons fall i 539 f.Kr., og
Skriftens profetier taler om det endelige fall for Babylon i moderne tid
(Åp 17-18).

Mederne og perserne, som fulgte etter babylonierne, var relativt milde
overfor Israel, og de tillot dem å vende tilbake til deres land. Medo-
Persia levde videre i to hundre år uten alvorlige intervensjoner fra Guds
side.

I det greske verdensrike tok Gud for seg hver del av riket etter deres
oppførsel mot Israel. Spesielt dømte han Antiokus Epifanes.

Romerriket, det største av verdensrikene i bibelsk tid, ble gradvis øde
lagt. I senere år har Spania, Tyskland, Russland og andre land som for
fulgte jødene, fått lide under Guds dom. Som en kontrast har De forente
stater, som har vært relativt vennligsinnet overfor jødene, opplevd uvan
lige velsignelser til tross for sine mange mangler. Prinsippet om velsig
nelse over dem som velsigner Abraham og hans etterkommere og forban
nelse over dem som forbanner Abraham og hans etterkommere, er blitt
oppfylt helt opp til denne tid, og det vil fortsette i framtiden.
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Oppfyllelsen av pakten overfor alle folk. Det største løftet som ble gitt
Abraham, var at «i deg skal alle jordens folk velsignes» (1 Mos 12,3).
Som vi allerede har nevnt, er dette oppfylt i Guds åpenbarte plan for
Abraham og hans etterkommere. Velsignelsen er kommet til Israel og til
verden som et hele gjennom profeter, gjennom forfattere av Bibelens
bøker, gjennom apostlene og først og fremst gjennom Jesus Kristus.
Velsignelser som Gud lovte Abraham, er kommet til uttrykk gjennom
århundrene og fram til vår egen tid og vil fortsette så lenge menneskehe
tens historie varer.

Når vi studerer løftene til Abraham, må vi sørge for at vi ser forskjel
len på dem, nemlig at han skulle bli far til et stort folk, han skulle få et
stort navn, og han skulle oppleve Guds personlige velsignelse. Noen løf
ter siktet til hans fysiske avkom, for mer enn ett stort folk nedstammer
fra ham. Noen løfter skulle oppfylles av Israel. Løftene må sees slik de
utfolder seg og blir oppfylt. Noen ble gitt til en del av Abrahams etter
kommere, men ikke alle. Det største av alle løfter var selvsagt det som
gjaldt velsignelse for alle folk på jorden. Her er det den nytestamentlige
menigheten kommer inn i bildet (Gal 3,6-9). Den fortolkning som går ut
på at menigheten er velsignet fordi den er arving til Israels løfter, er ikke
etter Skriften. Det er heller slik at gjennom Abraham, troens mann, blir
«alle folk», som tror på Gud som Abraham gjorde det, velsignet gjennom
Abraham og hans etterkommere.

Viktige trekk ved oppfyllelsen av pakten med Abraham
Pakten med Abraham krever studier etter forskjellige linjer.
Abrahams fysiske etterkommere. For det første ble løftene til Abraham

oppfylt i dem som rent fysisk nedstammet fra ham. Guds ledende hånd
og den mektige åpenbaring som ble gitt til Abrahams sønner, krever et
studium av denne sannhet.

Løftet om landet. For det andre ble løftet om landet en sentral del av
pakten med Abraham. Dette er meget viktig i forbindelse med spørsmålet
om hvorvidt løftene til Abraham skal forstås bokstavelig og betingelses
løst.

Løftet om konger. For det tredje skulle det ifølge løftet til Abraham
komme konger. Dette ble først og fremst oppfylt gjennom David. Dette
er et annet område av profetien, som kan spores i Skriften inn i en profe
tisk framtid.

Løftet om nåde til Israel, så vel som til alle troende. For det fjerde er
den nye pakt, som taler om Guds nåde til Israel, så vel som til alle som
tror på Kristus, enda en hovedsak ved pakten med Abraham. Selv om
dette løftet står som en separat pakt, har det helt opplagt sin rot i løftet fra
Gud om at alle jordens folk skal velsignes gjennom Abraham. Den nye
pakt, som kommer til uttrykk i Det nye testamente, taler om en mektig
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åpenbaring av Guds nådeplan for dem som tror på ham.
Disse store oppfyllelser av pakten med Abraham er verd sine separate

studier, og de vil bli behandlet i senere kapitler. De er ikke bare viktige
for forståelsen av profetiene, men de er også grunnleggende for vår tro
på at Gud vil oppfylle sine løfter for alle som tror på Jesus Kristus. Israel
er et tydelig eksempel på det faktum at Gud holder ord. Det at Israel
eksisterer i dag, fire tusen år etter Abraham, er en påminnelse om at Gud
fortsetter å holde sitt ord, også gjennom årtusener. Kristne kan hvile trygt
i at når det gjelder de år som ligger foran, vil Gud, som ikke endrer seg,
fortsatt holde sine løfter.



6
Jesu Kristi

messianske slektstavle

Løftet om et stort folk
Paktens løfte (1 Mos 12,1-3). I den opprinnelige pakten med Abraham

fikk han løfte om at han skulle bli stamfar til et stort folk. Abraham var
allerede en gammel mann da løftet ble gitt, og han var barnløs. Det at
Abraham stanset så lenge i Karan, resulterte i at han var syttifem år før
han kom til landet (vers 4). Det var opplagt at pakten forutsatte at
Abraham fikk etterkommere, og det ble mer og mer tydelig at han ikke
kunne få noen arving. Dette var en prøve for Abrahams tro og ble et større
og større problem etter hvert som årene gikk. Selv om det ikke sies direkte
i det opprinnelige løftet, inngikk det i det faktum at han skulle bli en vel
signelse for alle folk, ikke bare at Abraham ble stamfar til et stort folk,
men også at han skulle bli stamfar for den linje som førte til Jesus Kristus.

Forslaget om Elieser som arving blir forkastet. Da det gikk ytterligere
ti år uten at det kom noen arving, foreslo Abraham at Elieser, en særlig
betrodd tjener, skulle gjøres til arving. Men Abrahams forslag om at
Elieser fra Damaskus skulle være arving, ble forkastet av Gud. Abraham
sa: «Å Herre, Herre, hva vil du gi meg? Jeg går jo barnløs bort, de som
skal overta mitt hus, er Elieser fra Damaskus» (1 Mos 15,2). Han fort
satte: «Meg har du ikke gitt barn, og se, en som er født i mitt hus, skal
arve meg» (vers 3). Ifølge tidens skikk skulle et ektepar uten arving
overgi sin eiendom til en betrodd tjener.

Herrens svar var klart og utvetydig. Løftet om en sønn skulle oppfylles
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bokstavelig: «Da kom Herrens ord til ham, og det lød så: Denne mann
skal ikke arve deg, men den som skal utgå av ditt eget liv, han skal arve
deg» (1 Mos 15,4). Så sa Gud til Abraham: «Se nå opp mot himmelen og
tell stjernene, hvis du er i stand til å telle dem! Og han sa til ham: Slik
skal din ætt bli» (vers 5).

For å understreke Guds løfte beretter Skriften at Gud gjorde en pakt
med Abraham om løftet om landet til etterkommerne og gav en geogra
fisk beskrivelse av det (1 Mos 15,18-21). Helt opplagt dreide det seg om
et bokstavelig land med bokstavelige grenser.

Ismael forkastes (1 Mos 16,1-16; 17,15-19). Sara, som var fullt klar
over problemet at de ikke hadde en sønn og arving, følte seg på en måte
ansvarlig, ettersom hun ikke kunne få barn. Hun foreslo derfor for
Abraham at han skulle skaffe seg barn med Hagar, den egyptiske tjenes
tepiken de hadde tatt med seg fra Egypt. Ismael ble født, og da han hadde
nådd begynnelsen av tenårene, hadde fremdeles ikke Abraham andre
barn.

Løftet om en sønn gjentas. Ismaels fødsel var ikke etter Guds plan. Da
Abram var nittini år gammel (1 Mos 17,1), stadfestet Gud sin pakt.
Abrams navn ble endret til Abraham, som betyr «mange folks far». I til
legg fikk han høre:

«Jeg vil gjøre deg overmåte fruktbar, jeg gjør deg til mange folk, og
konger skal utgå fra deg. Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg
og din ætt etter deg, fra slekt til slekt - en evig pakt. Jeg skal være Gud
for deg og for din ætt etter deg. Jeg vil gi til deg og til din ætt etter deg
det land hvor du bor som fremmed, hele Kana' ans land, til en evig eien
dom. Og jeg vil være deres Gud» (versene 6-8).

Etter at ritualet med omskjæring var innstiftet som et tegn på pakten,
sa Gud videre til Abraham: «Sarai, din hustru, skal du ikke lenger kalle
Sarai, men Sara skal være hennes navn. Jeg vil velsigne henne, og gi deg
en sønn også med henne. Ja, jeg vil velsigne henne, og hun skal bli til
folkeslag, konger over mange folk skal framgå av henne» (1 Mos
17,15,16). Navnet Sarai betyr muligens stridbar. Det endres nå til Sara,
som betyr prinsesse. Dette skjer delvis for at konger skal utgå fra henne.

Guds uttalelse om at Sara skal få barn, fikk Abraham til å le. «Da falt
Abraham på sitt ansikt og 10, og han sa i sitt hjerte: Skulle en som er hun
dre år gammel, få barn? Og Sara, som er nitti år gammel, skulle hun
føde? Og Abraham sa til Gud: Måtte bare Ismael få leve for ditt åsyn» (1
Mos 17,17,18). Men Gud stadfestet sitt løfte: «Sannelig, Sara, din hustru,
skal føde deg en sønn, og du skal kalle ham Isak. Jeg vil opprette min
pakt med ham, en evig pakt for hans ætt etter ham» (vers 19). I erkjen
nelse av det faktum at Abraham hadde ledd for seg selv, gav Gud
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Abrahams lovede sønn navnet Isak, som betyr han ler. Gud åpenbarte
videre at også Ismael skulle bli til et stort folk (vers 20).

I Første Mosebok 18 leser vi: «Så åpenbarte Herren seg for ham i
Mamres terebintelund, en gang han satt i teltdøren midt på heteste
dagen» (vers 1). Abraham så tre menn som kom gående mot ham. Etter
vanlig, høflig skikk inviterte han dem til å bli, han vasket føttene deres
og bad dem å hvile seg. Abraham bad Sara å bake brød, mens han selv
løp til hjorden og valgte ut en ung kalv, som han tilberedte for dem.
Mennene spurte: «Hvor er Sara, din hustru?» Abraham svarte: «Der inne
i teltet» (vers 9).

Skriften fortsetter: «Og han (Herren) sa: Jeg vil komme tilbake til deg
på denne tid neste år, og se, da skal Sara, din hustru, ha en sønn» (1 Mos
18,10). Forandringen i teksten fra tre menn som taler, til at Herren selv
uttaler seg, indikerer at en av de tre mennene var en teofani, det vil si en
åpenbaring av Jesus Kristus i form av en engel, og at de andre to som var
sammen med ham, var engler. Sara, som nå var blitt nitti år, hørte det
som ble sagt fra teltdøren. Skriften sier: «Nå var Abraham og Sara
gamle, langt oppe i årene, og Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis»
(vers 11). Da Sara hørte profetien om at hun skulle få en sønn, lo hun ved
seg selv og sa: «Skulle jeg, når jeg er blitt gammel, føle lyst - og min
herre er også gammel» (vers 12).

«Da sa Herren til Abraham: Hvorfor ler Sara og sier: Skal jeg virkelig
føde barn når jeg er blitt så gammel? Skulle noen ting være umulig for
Herren? På den bestemte tid vil jeg komme til deg igjen, på denne tid
neste år, og da skal Sara ha en sønn» (1 Mos 18,13,14). Videre heter det:
«Sara nektet og sa: Jeg lo ikke! For hun var redd. Da sa han: Jo, du lo»
(vers 15).

Mot slutten av denne samtalen fortalte Herren Abraham at byene
Sodoma og Gomorra skulle ødelegges. Det fører til opplysningen om at
Lot forlater Sodoma og at byen blir utslettet.

Isaks fødsel oppfyller løftet (1 Mos 21,8). Tjuefem år etter at Abraham
forlot Karan, ble løftet oppfylt, etter at han hadde ventet på beviser for at
pakten skulle oppfylles, Guds løfte, og det så fullstendig umulig ut for
Abraham og Sara. Da ble Isak født. I erkjennelse av at Isak var et pakts
barn, omskar Abraham ham på den åttende dag (vers 4). Da Isak endelig
var avvent, holdt Abraham en stor fest til ære for sin sønn (vers 8).

Ti kapitler i Skriften, fra tiden da pakten ble gitt til Isak ble født,
understreker viktigheten av denne oppfylte profeti. Sammenstilt med
mange andre skriftsteder, ser vi at profetien ble bokstavelig oppfylt, ikke
billedlig eller åndelig. Svaret kom til tross for Abrahams og Såras vantro
og deres manglende evne til å forstå Guds allmakt og at han kan gjøre det
umulige. Oppfyllelsen av løftet illustrerer på nytt den betingelsesløse og
absolutt sikre oppfyllelse av Abrahamspaktens løfter.
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Jakob og Esau fødes
Isak blir far til Jakob og Esau. Som i tilfellet med Abraham, varte det

lenge også før Isak ble far til Jakob og Esau. I den vakre historien om
Abrahams tjener som søkte etter en brud for Isak (1 Mos 24), blir
Rebekka utvalgt. Hun blir Isaks hustru. Abraham døde og etterlot Isak alt
(1 Mos 25,5-11).

Etter hvert som årene gikk, begynte også Isak å bli bekymret fordi
hans hustru, lik Sara, var ufruktbar. «Isak bad til Herren for sin hustru,
for hun var barnløs. Og Herren bønnhørte ham, Rebekka, hans hustru,
ble med barn» (1 Mos 25,21). På denne tiden var Isak sekstito år gammel
(vers 26).

Den eldre, Esau, skal tjene den yngre, Jakob. Da Rebekka ble klar
over at hun skulle ha tvillinger, spurte hun Herren hva dette betydde:
«Men barna kjempet med hverandre i hennes liv. Da sa hun: Er det slik
med meg, hva skal så det bety? Og hun gikk for å spørre Herren» (1 Mos
25,22).

I sitt svar fortake Herren henne at den eldre skulle tjene den yngre,
stikk imot tradisjonen:

/ ditt liv er det to folk
og fra ditt skjød skal to folkeslag skille seg at.
Det ene folk skal være sterkere enn det andre,
og den eldste skal tjene den yngste (1 Mos 25,23).

Salget av førstefødselsretten. Det faktum at Jakob, den yngste, var
Herrens utvalgte, ble snart stadfestet. «Da guttene vokste opp, ble Esau
en dyktig jeger, en mann som levde ute i marken. Men Jakob var en still
ferdig mann som holdt seg ved teltene. Isak holdt mest av Esau, for han
likte vilt. Men Rebekka holdt mest av Jakob» (1 Mos 25,27,28).

En dag kom Esau hjem, usedvanlig sulten. Han bad da Jakob om han
kunne få noe av en matrett som han var i ferd med å koke. «Vær så snill,
la meg få sette til livs noe av det røde - dette røde du har der. For jeg er
rent utkjørt. Derfor kalte de ham Edom» (1 Mos 25,29.30). Edom betyr
rød. «Da sa Jakob: Seig meg da i dag din førstefødselsrett» (vers 31).
Esau svarte: «Se, jeg holder på å dø, hva verd har vel da førstefødselsret
ten for meg?» (vers 32). Esau solgte sin førstefødselsrett og spiste opp
linsevellingen som Jakob gav ham. Dermed ringeaktet han sin førstefød
selsrett (versene 33,34).

Senere klarte Rebekka i samråd med Jakob å lure fra Isak den velsig
nelse som normalt sett skulle gått til den eldste sønnen. For å lykkes med
dette bedrag, fikk Rebekka Jakob til å ta på seg Esaus klær, og hun dek
ket hendene hans og og den glatte delen av halsen med geiteskinn, som
skulle forestille Esaus lodne hud (1 Mos 27,15-17). Jakob gikk til Isak og
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klarte å lure ham. Dermed fikk han den velsignelsen som Isak hadde til
tenkt Esau: «Gud gi deg av himmelens dugg og jordens fruktbarhet -
korn og most i overflod! Folk skal tjene deg, og folkeslag skal falle deg
til fote. Vær herre over dine brødre, og måtte din mors sønner bøye seg
ned for deg. Forbannet være den som forbanner deg, og velsignet være
den som velsigner deg» (versene 28-29). Velsignelsen som ble uttalt over
Jakob, var i overensstemmelse med det faktum at han tilhørte den
utvalgte linje. Esau, den eldste, skulle tjene Jakob, den yngste.

Abrahamspakten stadfestetfor Isak
Gud forbyr Isak å dra ned til Egypt. Som faren, Abraham, ville Isak

dra ned til Egypt. Det var utenfor løfteslandet. Hadde han gjort det, ville
han utsatt seg for de samme fristelser og problemer som Abraham opp
levde da han drog til Egypt. Isak hadde allerede dratt til filistrenes land
for å unnslippe hungersnøden i løfteslandet. Det var der Herren åpen
barte seg for Isak. Herren sa: «Dra ikke ned til Egypt, men bli boende i
det land jeg sier deg» (1 Mos 26,2).

Abrahams velsignelse gis til Isak. Til støtte for befalingen om å bli i
landet, velsignet Herren Isak:

«Opphold deg som fremmed her i landet. Jeg vil være med deg og vel
signe deg! For til deg og din ætt vil jeg gi alle disse land, og jeg skal
holde den ed jeg har lovt Abraham, din far. Jeg vil gjøre din ætt så tallrik
som stjernene på himmelen, og jeg vil gi din ætt alle disse land. Og i din
ætt skal alle jordens folk velsignes, fordi Abraham hørte min røst og
holdt mine ord - mine bud, mine forskrifter og mine lover» (1 Mos 26,3
-5).

Ved å inngå denne pakten med Isak og utvelge ham i gjenløserens
linje, ignorerte Gud Ismael, selv om denne var eldre enn Isak. Gjen
løsningsprosessen, noe Skriften senere illustrerer, er selektiv. Løftene
som opprinnelig ble gitt til Abraham, blir her gjentatt. Det gjelder de
store sannheter om en veldig ætt, at de skulle eie landet og at alle jordens
folk skulle velsignes gjennom denne ætt.

Pakten stadfestet for Jakob
Jakobs konflikt med Esau. «Esau la Jakob for hat på grunn av den vel

signelsen som hans far hadde velsignet ham med. Og Esau sa i sitt hjerte:
Snart må vi ha sørgedager over min far, og da skal jeg slå i hjel Jakob,
min bror» (1 Mos 27,41).

Esaus fiendskap mot Jakob gjorde det klart at han ikke hadde tro på
Guds løfter. Hvis Guds velsignelse og profetier om Jakob skulle oppfyl
les, ville ikke Esaus plan om å drepe ham lykkes. Rebekka derimot innså
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problemet og bad om Isaks tillatelse til at Jakob kunne dra til hennes
hjemland, slik at han slapp å gifte seg med en kana'anittisk kvinne (1
Mos 27,46).

Isak gikk med på dette og bad Jakob å reise til sin mors familie og der
ta en hustru blant Labans døtre. Laban var hans mors bror (1 Mos 28,1-2).
Isak uttalte en ny velsignelse over Jakob: «Og må Gud Den Allmektige
velsigne deg og gjøre deg fruktbar og gi deg en tallrik ætt, så du blir til
en hel skare av folkeslag. Må han gi deg Abrahams velsignelse, både deg
og din ætt med deg, så du kommer til å eie det land hvor du nå bor som
fremmed, det som Gud gav til Abraham» (versene 3-4). Rebekka fikk
aldri se sin favorittsønn Jakob mer, muligens fordi hun sammen med ham
hadde bedratt Isak.

Jakob får stadfestelse på pakten. Jakob la i vei på sin reise og kom til
et sted der han ble natten over (1 Mos 28,11). Mens han sov, drømte han
at Gud talte til ham:

«Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det land hvor du
nå ligger, vil jeg gi deg og din ætt. Din ætt skal bli som støvet på jorden.
Du skal utbre deg mot vest og mot øst, mot nord og mot sør. Og i deg og
din ætt skal alle jordens slekter velsignes. Se, jeg er med deg og vil
bevare deg hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette landet. For jeg
vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt deg» (versene 13
-15).

Hovedelementene i pakten med Abraham blir her overført til Jakob,
inkludert det faktum at Gud skulle være Jakobs Gud, han skulle gi ham
landet som han nå lå i og lovte ham en stor ætt, som skulle bringe velsig
nelse til hele verden. Jakob drog til Karan, øyensynlig med Guds tilla
telse og velsignelse, for Gud lovte å være med ham og bevare ham dit
han drog og føre ham tilbake igjen (1 Mos 28,15). Karan lå i nærheten av
Eufrat, grensen til løfteslandet mot nord og øst. Her møtte han ikke de
samme fristelser. Som et gjensvar til pakten, gav Jakob et løfte: «Dersom
Gud vil være med meg og bevare meg på denne min ferd, og vil gi meg
brød å ete og klær til å kle meg med, og jeg kommer tilbake til min fars
hus i fred, så skal Herren være min Gud. Denne steinen som jeg har reist
til minnestein, skal være et Guds hus. Og av alt det du gir meg, vil jeg gi
deg tiende» (versene 20-22).

Jakob får en storfamilie. To kapitler (1 Mos 29 og 30) går med til å
fortelle at Jakob giftet seg med fire hustruer og fikk mange barn. Fordi
Gud ikke bare velsignet ham med mange barn, men også med store hjor
der, oppstod det et fiendskap mellom Jakob og Labans sønner. Jakob ble
anklaget for å ha ranet Laban. Resultatet ble at Jakob forlot Laban. Det
fortelles i Første Mosebok 31.
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Jakob får navnet Israel. På hjemveien visste Jakob at han ville møte
Esau, og han sendte bud i forveien og bad om fred. Budbærerne vendte
imidlertid tilbake og fortalte at Esau kom imot dem med fire hundre
mann (1 Mos 32,1-6). På grunn av Jakobs frykt for Esau, bad han Gud
om spesiell beskyttelse og hjelp (versene 9-12). Jakob håpet å blidgjøre
Esau og sendte ham en gave, bestående av geiter, bukker, sauer, værer,
kameler, kuer, okser, eselhopper og esler.

Etter å ha satt familien over på den andre siden av vadestedet Jabbok
(1 Mos 32,22), ble Jakob alene om natten, og han kjempet med en mann
til det grydde av dag. På hebraisk er det et ordspill her, ettersom ordet
Jabbok ligner på Jakob, og det samme gjør ordet som er oversatt
kjempet. Skriften forteller ikke hvordan denne brytekampen mellom
Jakob og hans motstander egentlig foregikk. Det sies heller ikke at det
her dreide seg om en teofani i engle- eller menneskeskikkelse. Men bry
tekampen var virkelig nok, og Jakob ble ikke overvunnet før hans mot
stander klarte å få hofteskålen hans av ledd (vers 25).

Jakob kjempet imidlertid fordi han trengte en velsignelse fra Gud. Han
tolket dette møte med motstanderen som at han så Gud ansikt til ansikt (1
Mos 32,30). Gud gav her Jakob navnet Israel (vers 28). Selv om navnet
Jakob var blitt gitt ham fordi han grep Esau i hælen da han ble født, blir
han nå kalt Israel, som betyr Den som kjemper med Gud.

Etter denne viktige begivenhet i Jakobs liv møtte han Esau og ble mot
tatt som en venn (1 Mos 33,4). Etter møtet med Esau kom Jakob til
Sikem i Kana'an, der han kjøpte en liten eiendom. Jakob reiste et alter
her for å tilbe Gud (vers 20). I de mange kapitlene i Første Mosebok som
omhandler Jakobs liv, blir det tidlig slått fast at profetien om en stor ætt
gjaldt hans sønner. Helbredelsen av konflikten mellom Jakob og Esau
fant sted da Jakob igjen bosatte seg i løfteslandet, slik Gud selv hadde
lovt å sørge for.

Resten av boken Første Mosebok, i alt seksten kapitler, er helt viet his
torien om Jakob og hans tolv sønner og deres reise til Egypt. Det er tyde
lig at i en bok der bare to kapitler er viet skapelsen og så mange
Abraham, Isak og Jakob, legger Gud vekten på en av sine sentrale hen
sikter, nemlig å kalle og velsigne Israel og gjennom dette folk å føre
gjenløsning og åpenbaring om ham selv til verden.

Profetien om Juda
Juda skal bli den fremste stammen. I Jakobs profetiske velsignelse over

sine sønner er profetien om Juda meget vidtrekkende og betydningsfull.
Profetien begynner med en uttalelse om at Juda vil triumfere over sine
fiender og at til og med hans fars sønner skal bøye seg for ham: «Juda,
dine brødre skal prise deg! Din hånd skal være på dine fienders nakke.
For deg skal din fars sønner bøye seg. En ung løve er Juda. Fra rov er du
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steget opp, min sønn! Han bøyde seg - han legger seg ned som en løve,
som en løvinne. Hvem tør vekke ham?» (1 Mos 49,8-9). Profetien om
Judas tallrike seire blir oppfylt i den dominerende stammen Judas historie.
Juda, sammen med Benjamin, dannet Juda rike i det delte rike.

Den framtidige konge skal komme fra Juda. Inkludert i Jakobs profeti
var forutsigelsen om en framtidig konge fra Juda. Denne viktige profeti
om Juda taler om septeret eller kongespiret, selve symbolet på konge
dømmet: «Kongespir skal ikke vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans
føtter, inntil fredsfyrsten kommer og folkene blir ham lydige» (1 Mos
49,10). Som senere skriftsteder bekrefter, kom Davids linje fra Juda
stamme, og fra denne kom Kristus, Messias. De forskjellige herskere,
som skulle tjene som konger, skulle kulminere med en som «kommer og
folkene blir ham lydige» (vers 10). Med andre ord, kongespiret skal for
bli i Juda inntil den endelige hersker, som skal være Messias, Jesus
Kristus, kongenes konge og herrenes herre og den som har rett til å sitte
på Davids trone, skal overta. Han skal ikke bare herske over Davids rike,
men folkene skal også være ham lydige.

Messiastidens velsignelse. Messias skal regjere i en tid med stor over
flod: «Han binder til vintreet sitt unge esel, til den edle ranke sin eselhop
pes fole. Han tvetter i vin sin kledning og i druers blod sin kjortel.
Dunkle er hans øyne av vin, og hvite er hans tenner av melk» (1 Mos
49,11-12). Det som beskrives her, er overfloden i tusenårsriket, der det
skal være slik at man vasker klærne i vin. Det vil sette sitt preg på
øynene, og tennene blir preget av overfloden av melk. Det poetiske språ
ket taler om stor velsignelse (Jes 61,6,7; 65,21-25; Sak 3,10). Det viktig
ste punktet i profetien er at Messias skal komme fra Juda stamme.

Profeti om David
Messias nedstammer fra David. Det viktige punktet i pakten med

David er at Messias, som kommer fra Juda, skal nedstamme fra David.
Dette kommer klart til uttrykk i pakten med David (2 Sam 7,5-17).
Denne pakten skal vi behandle mer i detaljer senere. Det faktum at den
messianske slekten kommer gjennom David, hevdes overfor David av
profeten Natan: «Og nå forkynner Herren deg at Herren vil bygge deg et
hus. Når dine dagers tall blir fullt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg
etter deg oppreise din sønn som skal utgå av ditt liv, og jeg vil grunnfeste
hans kongedømme» (versene 11,12). Det faktum at David er sikret en
plass i ættelisten, blir understreket: «Ditt hus og ditt kongedømme skal
stå fast til evig tid for ditt åsyn, og din trone skal være grunnfestet til evig
tid» (vers 16).

Davids trone skal bestå til evig tid. Som indikert i løftet, skal Davids
linje og hans trone bestå til evig tid (2 Sam 7,16). Denne viktige profeti
skal vi se nærmere på senere, når vi tar for oss pakten med David. Guds
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forsyn i utvelgelsen og opprettholdelsen av linjen fra Abraham til
Messias, blir ytterligere klarlagt etter hvert som Det gamle testamente
skrider fram. Messias skulle være en Abrahams sønn, av Jakobs hus, av
Juda stamme og av Davids slekt.

Josefs og Marias slektstavle er oppfylt profeti
Slektstavlen fra Salomo til Josef. De slektstavlene som er tatt med hos

Matteus og Lukas, beskriver Josefs og Marias slekt. Holder vi oss til
Matteus' evangelium, så går det fram her at Kristus er Davids sønn og
den rettmessige konge og Messias, støttet av slektsleddene fra David til
Josef. Denne slektstavlen går fra Abraham til David og deretter gjennom
Salomo til Josef. Hensikten med denne slektstavlen er å stadfeste legiti
miteten i Kristi krav på at han er den lovede messianske konge. Marias
slektstavle, en etterkommer av Natan, Davids sønn, sørger for den
fysiske lenken til David.

Det er noen spesielle forhold ved disse slektstavlene. Matteus' evange
lium tar med fjorten generasjoner fra David til fangenskapet og fjorten
fra fangenskapet til Kristus. Slektstavlen gir seg ikke ut for å være full
stendig, for det er viktige utelatelser, som Akasja, Joas og Amasja, kon
gene som er nevnt i 1 Krøn 3,11-12. I Matteus 1,13-15, som tar for seg
slekten fra Serubabel til Josef, nevnes det navn som ikke forekommer i
Det gamle testamente.

De to slektstavlene er forskjellige. Når vi sammenligner slektstavlen
hos Matteus med den som er nevnt i Lukas, er det klart at de er helt for
skjellige. I Luk 3,23-38 føres slektstavlen helt tilbake til Adam, Det er en
del utelatelser, noe som var ganske alminnelig i slektstavler av dette slag.
For eksempel i 1 Mos 11,12 utelates Kenan, skjønt han er nevnt i Luk
3,36. I slektstavlene over presteskapet i Esr 7,1-5 blir seks ledd utelatt.
Poenget med slektstavler er ikke så mye å få med seg alle som har vært
involvert, som å sørge for en pålitelig linje fra fortid til nåtid. En grundig
undersøkelse av slektstavlen hos Lukas indikerer at det dreier seg her om
Marias slekt og ikke Josefs. Den store forskjellen mellom slektstavlene
er leddene fra David til Josef og Maria. De foregående leddene er like.
Marias slektstavle hos Lukas tar for seg Kristi linje gjennom Natan,
Davids sønn, og ikke gjennom Salomo (Luk 3,31). Det er naturlig at det
oppstår spørsmål om årsaken til denne forskjell.

Forbannelsen over Jojakins slekt. I historien om frafallet forut for det
babyloniske fangenskapet, blir det uttrykt en alvorlig forbannelse over
Jojakin (også kalt Konja): «Skriv denne mannen opp som barnløs, som
en mann som ingen lykke har i sine levedager! For ingen av hans ætt skal
få den lykke å sitte på Davids trone og herske over Juda» (Jer 22,30). I
virkeligheten hadde Jojakin barn, men de kom ikke på tronen.

I Jeremia 36, som forteller om Jeremias bokrull til Jojakim, lyder
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ytterligere en profeti som fordømmer denne linje. Jojakim var far til
Jojakin. Det som står skrevet i Jeremias bokrull og som presenteres for
kongen og ødelegges, kommer igjen senere i Jeremia 36. Da kongen gav
ordre til at bokrullen skulle skjæres i stykker og brennes, kom følgende
uttalelse:

«Derfor sier Herren så om Judas konge Jojakim: Han skal ikke ha
noen ætling som skal sitte på Davids trone, og hans døde kropp skal ligge
slengt bort, utsatt for heten om dagen og for kulden om natten. Jeg vil
straffe ham og hans ætt og hans tjenere for deres misgjerning, og jeg vil
la komme over dem og over Jerusalems innbyggere og over Judas menn
all den ulykke jeg har forkynt dem, fordi de ikke ville høre» (versene 30
-31).

I virkeligheten regjerte hans sønn Jojakin en kort periode, men det ble
ingen permanent regjering.

Det viktige punkt i denne profeti er at ingen etterkommer av Jojakim
eller Jojakin ville bli i stand til å oppfylle det messianske løfte om å sitte
på Davids trone.

Matteus' slektstavle tar for seg Davids linje gjennom Salomo og gjen
nom Jojakim og Jojakin, men ingen aktuell etterkommer i denne linje
kunne sitte på Davids trone. Matteus skrev sin slektstavle for å vise det
legitime i at tronelinjen gikk gjennom Josef, Davids legale arving, men i
virkeligheten kom Jesus Kristus fra en helt annen linje i kjødet, han
stammet fra en annen av Davids sønner, Natan. Dette fører til Maria,
Kristi virkelige mor. Derfor, mens den legale tittel går gjennom Josef til
Kristus, kommer den fysiske siden ved Davids etterkommer gjennom
David og Natan og ikke David og Salomo.

Denne virkelige linje stadfester også læren om Kristi jomfrufødsel, for
hvis Kristus var Josefs sønn, ville han ikke kunne sitte på Davids trone i
lys av den forbannelse som hviler over den linjen. Når man tar for seg
profetien om Marias og Natans linje, går det tydelig fram av detaljene i
profetien, at den ble bokstavelig oppfylt. Det måtte bli Davids linje gjen
nom Natan til Maria, ikke Davids linje gjennom Salomo til Josef. Den
moderne tendens til å bry seg mindre om profetienes detaljer og til bare å
komme til alminnelige konklusjoner, er meget uheldig, sett i lys av et
detaljert studium av det profetiske ord. Profetiene ble uttrykt bokstavelig,
og de oppfylles bokstavelig.
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Profeti om Israels framtid

som en nasjon

For en hedensk troende i det tjuende århundre virker ikke alltid profeti
ene om Israels framtid så viktige. Men fra et profetisk perspektiv er
Israels framtid meget viktig. Faktum er at profetiene om Israel danner
bakgrunnen for forståelsen av profetiene som et hele.

En av hovedgrunnene til tidens forvirring med hensyn til forståelsen
av profetordet, skyldes at man ikke oppfatter Israel-relaterte profetier
som bokstavelige. Forsøk på å overføre løfter som gjelder Israel til
menigheten, har vært en hovedhindring for å forstå Guds profetiske hen
sikter i stort. Når først profetier om Israel blir atskilt fra profetier som
gjelder hedningenes menighet, begynner Guds hovedprogram, beskrevet
i profetiene, å klarne.

Ved en analyse av de gammeltestamentlige profetiene som vi har tatt
for oss i de foregående kapitlene, ser vi at det etableres et bokstavelig
mønster av oppfyllelsen Profetien til Adam og Eva om at de ville dø hvis
de var ulydige, gikk bokstavelig i oppfyllelse. Løftet om frelse, først
åpenbart for Adam og Eva, er også oppfylt. Det nådde sitt klimaks i
Kristi død og oppstandelse.

Forutsigelsen om syndfloden og pakten med Noah gikk også på en
dramatisk måte bokstavelig i oppfyllelse. Pakten med Abraham, slik den
opprinnelig ble beskrevet for ham, er allerede oppfylt ved at Abraham
ble en stor mann med mange etterkommere. Messiaslinjen som førte til
Maria, er et faktum. I alle disse forutsigelser og deres oppfyllelse er prin
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sippet om bokstavelig oppfyllelse av profetien blitt stadfestet.
Selv om det er en alminnelig oppfatning at mange av løftene som ble

gitt Abraham, fikk en bokstavelig oppfyllelse, er spørsmålet om det er en
framtid for Israel som nasjon, et diskusjonsemne, hovedsaklig mellom
representanter for den amillianistiske og den premillianistiske fortolk
ning. Den amillianistiske fortolkning, som ikke tror på et tusenårsrike
etter Kristi annet komme, har en tendens til å fornekte enhver framtidig,
bokstavelig oppfyllelse, selv om man iblant erkjenner muligheten til
åndelig vekkelse i Israel i denne tid. Som en kontrast tolker premillianis
tene bilder av Kristi annet komme som innføringen av et rike med vidun
derlig frihet og velsignelse for Israel. Kristus skal sitte på Davids trone,
Israel skal eie hele løfteslandet, og folket skal være gjenstand for Guds
spesielle, guddommelige nåde. Derfor er spørsmålet hvorvidt Israel frem
deles har en framtid som nasjon, blitt et viktig aspekt av fortolkningen av
det profetiske ordet.

Løftet om Israels framtid er oppfylt
Bokstavelig oppfyllelse. Som nevnt i de tidligere studiene, er den for

utsigelse at fra Abrahams linje ville det komme en som skal velsigne hele
verden, allerede oppfylt i Kristus. Ytterligere oppfyllelse finner man hos
profetene i Det gamle testamente og apostlene i Det nye testamente, da
de spredte den åndelige velsignelsen som Gud hadde gitt sitt folk.
Inspirasjonen av det skrevne Guds ord er et annet aspekt av oppfyllelsen
av den lovede velsignelse. Alle disse faktorer taler om at profetiene i
detaljer har fått en bokstavelig oppfyllelse. Dette må man også ta i
betraktning når man spør om framtidsløftet skal oppfylles.

Nasjonen Israel står fram. Gjennom historien er det blitt tydelig at
Abrahams etterkommere har stått fram som en nasjon med millioner av
mennesker. I Egypt ble familien på sytti til en befolkning på to millioner
eller mer ved utgangen. Selv om de i mange generasjoner er blitt forfulgt
og dermed redusert i antall, regner man Israels befolkning i dag til 15 til
25 millioner mennesker, bosatt i forskjellige deler av verden. Løftet til
Abraham om at han skulle bli far til et stort folk, har sin faktiske støtte i
Israels nåværende eksistens.

Anerkjennelse av dagens Israel. Selv om ekstremister av det ene eller
andre slag forsøker å bortforklare enhver bokstavelig oppfyllelse av
Israels eksistens i vår tid, er det et faktum at en hel verden har anerkjent
Israel som politisk stat med eget land i Midt-Østen. Israels folk er meget
bevisst på sin herkomst, sin historie, sin religion og sin kultur, og alt
dette til sammen utgjør nasjonen Israel, slik vi ser den i dag. Opp til
denne tid er en bokstavelig oppfyllelse av løftene til Abraham klart stad
festet av historien.
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Er det en framtidfor Israels folk?
Spørsmålet om Israels framtid er viktig, ettersom det bestemmer for

tolkningen av mange avsnitt i Bibelen. Noen synes at teologiske argu
menter virker tekniske, men spørsmålet er ganske enkelt hvorvidt profeti
ene om Israel skal tas i deres enkle og naturlige betydning, som en åpen
baring om Israels framtid. Diskusjonen går mellom det amillianistiske
syn, som hevder at det blir intet bokstavelig tusenårsrike etter Kristi
annet komme, og den premillianistiske oppfatning, som hevder at Israel
har et framtidig tusenårsrike etter denne begivenhet

Amillianismens innvendinger. Selv en ganske overfladisk oversikt vil
indikere at ettersom løftene til Israel er gått bokstavelig i oppfyllelse fram
til denne tid, kan man forvente seg en lignende oppfyllelse i framtiden.
Men det amillianistiske syn på Skriften, som fornekter et framtidig tuse
nårsrike etter Kristi annet komme, fortolker profetien på en måte som
benekter enhver bokstavelig oppfyllelse av en framtid for Israel som
nasjon. Amillianistiske innvendinger gir seg mange utslag, men et hoved
argument er at pakten med Abraham er betinget, at betingelsene ikke er
blitt oppfylt og at den derfor heller ikke vil vil oppfylt i framtiden.

Det er sant at Abraham var lydig mot Gud da han forlot sitt hjemland
og drog til det landet Gud ville vise ham. Det er også sant at Abraham
var lydig ved en hel rekke spesielle anledninger på sin vandring med
Gud. På den annen side er det også sant at han var utenfor Guds vilje da
han drog ned til Egypt, da han foreslo at Elieser skulle arve ham, og da
han ville at Ismael skulle bli arving. Det at han delvis tvilte på Guds løf
ter, snudde seg senere til fullstendig tro. Løftene som ble gitt Abraham,
kunne, ifølge deres natur, ikke være betinget, ettersom Gud lovte ham en
evig oppfyllelse, slik det kommer til uttrykk i mange løfter og gjentakel
ser av Abrahams-pakten.

Det er sant at delvis oppfyllelse av Abrahams-pakten i enhver genera
sjon, og Guds velsignelse over denne generasjonen, stod i forhold til
deres lydighet. Israels historie avslører at de ofte var ulydige. Faktum er
at Israel drog ned til Egypt på Jakobs tid, og det er meget tvilsomt om de
skulle ha tatt dette skritt. Det er også klart at etter at de vendte tilbake til
sitt land, falt de fra Gud, et faktum som førte til fangenskap i Assyria og
Babylon. Da Israel forkastet Kristus, ble de spredt over hele verden, som
en oppfyllelse av Guds advarsel mot ulydighet.

Det er imidlertid et faktum at midt under Israels frafall og synd gav
Gud dem nye åpenbaringer om deres framtidige gjenopprettelse. Profeten
Jeremia forkynte at Israel skulle komme tilbake til hjemlandet etter sytti
års fangenskap i Babylon (29,10). Dette gikk bokstavelig i oppfyllelse,
enda Israel på den tiden var frafalne og åndelig uforberedt på å fullføre
Guds plan. Det er også sant at gjennom Jeremia, midt under Israels fra
fall, gav Gud løfter om Israels endelige velsignelse (se 23,5-8, et avsnitt
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som vi senere skal ta nærmere for oss). Gjennom den samme profeten
Jeremia blir den nye pakt med dens løfter om velsignelse over Israel gitt
(31,10-14. Denne pakten skal vi ta for oss senere). Med andre ord er det
klart ut fra Skriften at profetiens endelige oppfyllelse blir ikke omstøtt
selv om Israel falt fra Gud.

Løftet vil gå i oppfyllelse for dem som er åndelig forberedt på å ta
imot det, det vil si den gudfryktige levningen i tiden for Kristi annet
komme. Det faktum at det vil være en gudfryktig levning og at Gud vil
redde dem og plassere dem i tusenårsriket, er bygd på en spesiell profeti,
og Israels ulydighet som nasjon vil ikke hindre Gud fra å oppfylle profe
tien i framtiden. Til tross for disse opplagte bevis for at det er en framtid
for Israel, inneholder den amillianistiske fortolkning en rekke innven
dinger.

Amillianister peker på dommen over Ninive, som ble forutsagt av
Jonas, men som ikke ble iverksatt, ettersom folket omvendte seg. De
mener at dette er et bevis for at velsignelsen følger lydigheten. Svaret på
dette er selvsagt at her dreide det seg ikke om en pakt. Det er sant at de
ble spart i 150 år, grunnet deres omvendelse.

Dommen over presten Eli på grunn hans synd blir også sitert som
bevis (1 Sam 2,30. Jfr. 2 Mos 29,9; Jer 18,1-18; Esek 3,18-19). Men Eli
levde under Mose-paktens betingelser.

Det går klart fram av disse illustrasjoner at velsignelsen fulgte lydig
heten og straffen ulydigheten, men ikke i noen av tilfellene er det spørs
mål om et endelig løfte. I forbindelse med Guds handlinger med folkene,
var han fri til å rykke opp og forkaste. Han var også fri til å tukte enhver
generasjon israelitter, slik det framgår av mange skriftsteder i Det gamle
testamente, men stadig ble løftet gjentatt, tross deres frafall og synd. Da
Gud foreslo at han skulle sette Israels barn til side og begynne på nytt
med Moses, ble det straks referert til det faktum at Gud hadde inngått en
pakt med Israel (2 Mos 32,13-14), og Gud iverksatte ikke dommen over
Israel.

I Det gamle testamente omtales omskjærelsen som en betingelse for
velsignelse. Dette hadde med det enkelte individ å gjøre. En uomskåret
israelitt ble satt utenfor paktsløftet. Men det endret ikke løftet til folket.

Amillianistene bruker Esau som en illustrasjon, ettersom han ble ute
stengt fra noen av løftene om velsignelse. Igjen dreier det seg om en mis
forståelse. Guds pakt med Abraham lovte ikke velsignelse til alle hans
etterkommere. Esau og Ismael ble uttrykkelig ekskludert, mens linjen fra
Abraham til Isak og videre til Jakob og hans tolv sønner skulle velsignes.

Iblant appellerer amillianistene til Kristi lydighet som det endelige
argument for deres påstander. Det er helt opplagt at det var nødvendig av
Kristus å gå til korset for å sørge for den nåde som skulle oppfylle løf
tene til Israel, men dette argument holder ikke som bevis på amillianiste
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nes syn. Israels endelige gjenopprettelse bygger nemlig ikke på deres
lydighet, men på Guds nåde. Et folk som ikke fortjener Guds velsignel
ser, vil motta dem, akkurat som kristne heller ikke fortjener Guds velsig
nelser, ettersom de er ufullkomne. Likevel blir de overøst med hans vel
signelser både i tid og evighet.

Amillianistene har også andre innvendinger foruten det betingede ved
løftene. Noen av dem peker på den delvise oppfyllelsen av løftene og
mener at dette er et tilstrekkelig svar på problemet. Israels utvikling til et
stort folk er selvsagt en delvis oppfyllelse av løftet, men det var ikke
dette løftet tok sikte på, ettersom Gud lovte Israel velsignelser som skulle
fortsette i evighet.

Enkelte amillianister mener at løftet om landet ble oppfylt på Salomos
tid, men det stemmer ikke med de mange henvisningene hos de store og
små profeter om landet som en framtidig oppfyllelse. På Salomos tid ble
heller ikke landet inntatt fullstendig, selv om mye av det ble skattlagt.

Selv om amillianistenes argumenter er mange, er de basert på premis
ser uten støtte, nemlig at alle Guds løfter er betinget, eller allerede opp
fylt. Hvis løftene er betinget, vil det ikke være noen sikker oppfyllelse av
noen profeti, ettersom det alltid er usikkerhetsmomenter. Det endelige
spørsmål blir: «Hva har Gud lovt?» Hvis han har lovt noe i framtiden,
behøver det ikke å være noen tvil om en framtidig oppfyllelse.

Støtte for den betingelsesløse karakter i Abrahams-pakten. Som en
motvekt mot den oppfatning at Guds pakt med Abraham er betinget, kan
det anføres en rekke grunner som støtte for den absolutte sikkerhet for at
Guds pakter blir oppfylt.

Alle er enige om at pakten med Moses var betinget, det vil si at velsig
nelsene var knyttet til lydighet, og at ulydighet ville medføre dom. Men
Israels øvrige pakter, slike som Abrahams-pakten, Palestina-pakten,
Davids-pakten og den nye pakt, ble det ikke knyttet betingelser ved, når
det gjaldt den endelige oppfyllelsen, selv om paktens velsignelser innen
for en gitt generasjon kunne gå tapt på grunn av ulydighet. Når
Abrahams-pakten gjentas i forskjellige avsnitt, etter den opprinnelige
åpenbaring, hevdes det at den er evig og derfor nødvendigvis ikke
betinget (1 Mos 17,7,13,19; 1 Krøn 16,16-17; Sal 105,9-10).

På samme måte er Palestina-pakten evig i sin karakter (Esek 16,60).
Det samme gjelder Davids-pakten (2 Sam 7,13,16,19; 1 Krøn 17,12;
22,10; Jes 55,3; Esek 37,25) og den nye pakt, som taler om Israels fram
tid (Jes 61,8; Jer 32,40; 50,5; Heb 13,20). Det ligger i et evig løftes natur
at det ikke er relevant å stille betingelser, ettersom løftet ikke kan være
evig hvis det er betinget av lydighet.

Abrahams-pakten, og særlig den delen som gjelder løftet om landet
(noe vi senere skal komme tilbake til), blir ytterligere stadfestet ved utgy
telse av blod (1 Mos 15,7-21; Jer 34,18). Landets geografiske grenser blir



PROFETI OM ISRAELS FRAMTID SOM EN NASJON 55

beskrevet i Første Mosebok 15,18-21. Disse løfter ble gitt på en tid da
Abraham tvilte på Guds løfte. Likevel blir løftet stadfestet.

Det faktum at det krevdes omskjærelse av enkeltindivider som ville
motta velsignelsen under Abrahams-pakten, endrer ikke dens betingel
sesløse karakter. Det er et faktum at enkeltmennesker som ikke ble
omskåret, ble utelukket fra løftet, men det endrer ikke det faktum at løftet
ville bli oppfylt på folket som et hele. Omskjærelsen var et fysisk tegn,
som viste at de hørte hjemme under paktens velsignelse (1 Mos 17,9-14).

Det er viktig å merke seg at da Abrahams-pakten ble gjentatt for Isak
og Jakob, nevnes det ingenting om betingelser. Faktum er at Guds pakt
med Isak ble opprettet på en tid da han prøvde å forlate landet, og det ble
brukt som et middel for å holde ham i løfteslandet (1 Mos 26,2-5). På
samme måte ble pakten med Jakob stadfestet da han var på flukt hjem
mefra på grunn av Esau (27,41-43). Han mottok også paktsløftet uten
betingelser (28,13-15).

Som tidligere nevnt, blir de evige løftene på Jeremias tid, da folket
hadde falt fra Gud, ikke gjentatt med betingelser. Jeremia fikk, midt i sin
frafalne slekt, åpenbaring om Israels sikre framtid (jfr. Jer 23,5-8; 30,5
-11).

Et av de mest avgjørende avsnittene for den betingelsesløse karakteren
i Abrahams-pakten er Hebreerne 6,13-18:

«For da Gud gav Abraham løftet, sverget han ved seg selv - han hadde
jo ingen større å sverge ved - og sa: Sannelig, jeg vil rikt velsigne deg og
gjøre din ætt tallrik! Og da han slik hadde ventet tålmodig, oppnådde han
det som var lovt. Mennesker sverger jo ved den som er større, og eden er
for dem en stadfestelse som gjør slutt på all motsigelse. Da så Gud ville
vise løftets arvinger desto mer klart hvor urokkelig hans vilje er, innestod
han for det med ed, for at vi skulle ha en sterk trøst ved to urokkelige
ting, som utelukker at Gud kan lyve - vi som har tatt vår tilflukt til å
gripe det håp som ligger foran oss.»

I dette avsnittet sies det at Guds løfte til Abraham var urokkelig og
uforanderlig. Hans hensikt erklæres som «urokkelig» (vers 17). Avsnittet
er spesielt betydningsfullt i lys av det faktum at Israels religiøse ledere
hadde forkastet Kristus og sørget for hans korsfestelse. Til tross for dette
faktum peker Hebreerbrevet på at Israel har et sikkert og uforanderlig
løfte om oppfyllelse av pakten (se kapittel 8).

Mange amillianister har gått bort fra ideen om at Abrahams-pakten er
betinget, og de foretrekker nå å fortolke den som at den ikke skal oppfattes
bokstavelig. Et forsøk på en slik tolkning går ut på å betrakte Abrahams
etterkommere, enten det gjelder israelitter eller andre folk, som represen
tanter for menigheten. Dermed utelukker man en framtid for Israel.
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Det bokstavelige landet, de bokstavelige fysiske etterkommerne, de
bokstavelige kongene og endelig den bokstavelige Messias støtter til
sammen en bokstavelig fortolkning av Abrahams-pakten. Det gamle tes
tamente støtter hele tiden en bokstavelig fortolkning av pakten, og Det
nye testamente stadfester dette ytterligere. Her kommer også profetien
om et tusenårsrike etter Kristi annet komme inn i bildet. De forskjellige
løsninger som tilbys av amillianister, er bevis i seg selv på at ingen av
forsøkene egentlig løser problemet, hvis man skal fornekte et framtidig
tusenårsrike og en framtid for Israels folk.

Meningen med navnet Israel
Uttrykket Israel, slik det brukes i Skriften. En måte å unngå den kon

klusjon at Abrahams-pakten vil bli bokstavelig oppfylt i framtiden for
Israels folk, er å redefinere uttrykket Israel, slik at det inkluderer menig
heten. Dermed blir ikke løftene til Israel lenger bokstavelige. Enkelte
amillianister gjør seg bruk av denne metode. De hevder at Israel ikke har
noen framtid, ettersom deres framtid blir oppfylt av menigheten, som
består av jøder og hedninger.

Dette reiser et spørsmål om hvordan Bibelen selv benytter uttrykket
Israel. Ordene Israel og israelitt forekommer om lag 2300 ganger i Det
gamle testamente, og i hvert eneste tilfelle refererer det til dem som ned
stammer fra Jakob. I Det nye testamente forekommer uttrykket Israel om
lag 75 ganger. Israel henvises også til som jødene 80 ganger i Det gamle
testamente og om lag 170 ganger i Det nye testamente. I alle disse mange
henvisninger er det bare en eller to ganger det kan være tvil om det refe
reres til Israels tolv stammer. Det er opplagt at bevisbyrden blir lagt på
enhver som hevder at uttrykket Israel inkluderer hedninger, selv om det
har vært karakteristisk for amillianismen å hevde dogmatisk at Israel er
et synonym for menigheten i denne tid. I den siste generasjon har det
imidlertid, også blant amillianister, vært en trend bort fra denne lære, noe
som skyldes en rekke årsaker.

Et av problemene man står overfor hvis man skal gjøre menigheten og
Israel til synonyme begreper, er at selv om det er mange løfter om velsig
nelser til Israel, er det også trusler om forbannelse. Det kompliserer iden
tifikasjonen av de to. Vanligvis siterer amillianister, som mener at menig
heten er Israel, bare velsignelsene. Andre problemer oppstår fordi hun
drevis av henvisninger til Israel helt opplagt ikke inkluderer menigheten.

Israel som en kontrast til hedningene. I Det nye testamente, så vel som
i Det gamle, er det mange budskap som er adressert til Israel, og disse
fortsetter etter at menigheten er instituert i Apostlenes gjerninger 2 (jfr.
Apg 3,12; 4,8,10; 5,21,31,35; 21,28 osv.) I disse henvisninger er det opp
lagt at det bare tenkes på dem som er israelitter av rase. Det samme er til
fellet når det gjelder Paulus' bønn for Israels frelse (Rom 10,1), den han
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baserer på det faktum at han også er israelitt.
Bruken av uttrykket jøde begynner i Esters bok i Det gamle testamente

og fortsetter i Det nye testamente. Det uttrykker klart at det dreier seg om
israelitter og ikke hedninger. Dette går også tydelig fram i oppdelingen i
1 Korinter 10,32, der menneskeheten beskrives på en trefoldig måte: 1)
Hedninger. 2) Jøder. 3) Guds menighet. Det er opplagt at disse tre atskilte
deler av menneskeheten fortsetter i denne tid.

Det nye testamente understreker også at mens jødene hadde visse pri
vilegier, var hedningene utelukket fra disse, noe Paulus understreker i
Efeserne 2,12: «Kom i hu at dere på den tiden var uten Kristus, utestengt
fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfter. Dere var
uten håp og uten Gud i verden.» Dette og andre avsnitt skiller klart Israel
fra hedningene.

Menigheten som en kontrast til det ufrelste Israel. Amillianister er
enige i at Skriften skiller Israel fra menigheten, ettersom ufrelste israelit
ter helt opplagt ikke har noen del i menigheten. Hvis det naturlige Israel,
inkludert dem som ikke er frelst, eksisterer atskilt fra menigheten, er det
umulig å overføre løfter som er gitt til Israels folk, til menigheten, som
består av dem som er frelst i denne tid.

I forlengelsen av denne kontrast taler Det nye testamente om en fram
tidig plan for Israel, atskilt fra Guds plan for menigheten. I det klassiske
avsnittet i Romerne 9-11, der apostelen tar for seg Israels forhold til det
han tidligere har undervist om i Romerbrevet, stiller han spørsmålet om
Gud har forkastet Israels folk: «Jeg sier altså: Har da Gud forkastet sitt
folk? Langt derifra! Også jeg er jo en israelitt, av Abrahams ætt, av
Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk, som han forut
kjente» (11,1-2). Gud har en plan for Israel, og den strekker seg lenger
enn til Israel som en del av menigheten.

Paulus erkjente at mange var frafalne i Israel. Som nasjon hadde Israel
vendt seg fra Gud og levde ikke lenger under Guds velsignelse. Dette
illustreres med oljetreet og de naturlige grenene, som refererer til Israel.
De ble brutt av. Hedningene, som framstilles ved den ville oljekvisten,
ble podet inn (Rom 11,17). Paulus advarer imidlertid hedningene som
gruppe og sier at Gud har en framtid for Israel, rent nasjonalt. Han sier at
«slik skal hele Israel bli frelst» (vers 26). Med dette mener han ikke at
hvert individ skal bli åndelig frelst, men at Israel som folk skal bli
befridd når befrieren kommer fra Sion. Her tales det om Kristi annet
komme (vers 26). Disse løfter, som utvikles videre i Romerne 11, skal vi
ta opp senere. Det er tilstrekkelig på det nåværende tidspunkt å under
streke det faktum at Israels folk og menigheten er to forskjellige begreper
og at Israels folk har en framtid.

Skriften beskriverforskjellen mellom Israel og de hedningekristne. Her
er spørsmålet hvorvidt hedningekristne skal betraktes som israelitter.
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Enkelte amillianister lærer at menigheten helt og fullt har tatt Israels
plass og at både hedninger og israelitter oppfyller de løfter som opprin
nelig ble gitt til Israel.

Av de mange hundre skriftsteder som refererer til Israel og jøder, er
det bare to, tre som muligens kan fortolkes som en sammenblanding av
hedninger og Israel.

I Romerne 9,6 heter det: «Men ikke så at Guds ord skulle ha slått feil.
For ikke alle som stammer fra Israel, er virkelig Israel.» Her tales det om
forskjellen mellom dem i Israel som er åndelige, eller troende, og dem
som bare er naturlige etterkommere av Jakob, men ikke troende sådanne.
I enhver generasjon av israelitter vil det være troende som arver løftene.
Hedenske troende er ikke inne i bildet her.

Som vi tidligere har påpekt, ble løftene til Abraham om Israels folk
begrenset til Isak og ikke til Ismael, til Jakob og ikke til Esau og til de
tolv Jakobs sønner. Bare etterkommere av Jakob arvet de Guds løfter
som gjaldt folket. Blant Jakobs etterkommere er det imidlertid sanne tro
ende, som arver åndelige løfter så vel som nasjonale løfter. Det er dette
Paulus refererer til som nådens utvelgelse (Rom 11,5-10). I denne tid blir
israelitter som er frelst, en del av menigheten, mens vantro israelitter er
fortapt og blir erklært forblindet.

I Romerne 9,25 siterer Paulus Hosea 2,23: «Det som ikke er mitt folk,
vil jeg kalle mitt folk, og henne som ikke er elsket, vil jeg kalle min
elskede.» Dette avsnittet er blitt sitert som et eksempel på at Israel og
menigheten sees under ett, og der hedninger og jøder betraktes som ett
folk. Hosea-avsnittet tar imidlertid for seg israelitter som ikke er Guds
folk fordi de ikke tror, i kontrast til de sanne israelitter, som tror på Gud.
I den hebraiske teksten er det et ordspill i Hosea 2,23, der Lo-Ruhama
betegner «ikke min elskede» og står i kontrast til Lo-Ammi, «ikke mitt
folk». Når dette siteres i Romerbrevet, er det ikke for å sammenblande
hedninger og Israel, men for at det skal tjene som en anvendelse. Akkurat
som Gud ville velsigne noen i Israel som før de kom til troen på Kristus,
ikke hørte med til det sanne Israel, vil han velsigne hedninger som ikke
tidligere var frelst. Det er et spørsmål om anvendelse mer enn fortolk
ning, og det er ingen grunn her til å sammenblande hedninger med Israel.
Men Gud behandler dem på samme måte i dette avsnittet. Både israelitter
som tror og israelitter som ikke tror, er ekte etterkommere av Jakob, men
det er bare de som tror som er frelst. Og man ser den rasemessige for
skjell mellom jøde og hedning.

Amillianister siterer også Galaterne 6,15,16 som bevis for at menighe
ten kan betraktes som Israel: «For det som betyr noe, er verken å være
omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning. Og så mange som
går fram etter denne rettesnor - fred og miskunn være over dem og over
Guds Israel!» Det Paulus her uttrykker, er et ønske om fred og miskunn
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over alle som tror, men spesielt over Guds Israel, det vil si israelitter som
er frelst.

Hvis vi ser avsnittene i Romerne 9 og Galaterne 6 i lys av hundrevis
av andre skriftsteder, der ordet Israel nevnes spesielt med henblikk på
Jakobs etterkommere, er det overveldende beviser for denne tolkning.
Selv om man holder fast på en amillianistisk tolkning, kan man ikke der
med hevde det prinsipp at ethvert løfte som ble gitt til Israel, er oppfylt
for menigheten, eller at løfter som ble gitt til Israel, er opphevet. Også
amillianister har en tendens til å unngå en slik konklusjon i nyere littera
tur.

Er løftene til Israels folk blitt opphevet? Det burde være klart ut fra
historiske beviser at opp til vår tid har Gud trofast holdt sine løfter til
Israel. Israel er fremdeles en stor nasjon og foiket er fremdeles velsignet
av Gud. Det var gjennom Israel Messias kom, og mange av velsignelsene
som ble lovt, er allerede oppfylt. Det gjenstår et spørsmål om det er
skriftmessige beviser for at Israel er forkastet.

Som vi tidligere har nevnt ganske kort, beviser Romerne 1 1 det mot
satte. Her lover Paulus en framtid for Israel som nasjon. Det er imidlertid
noen få skriftsteder som vi må se på, ettersom det her kan virke som at
Israel er forkastet. I Matteus 21,43, som refererer til Kristi forkastelse av
sin generasjon, sa han: «Derfor sier jeg dere: Guds rike skal bli tatt fra
dere, og bli gitt til et folk som bærer dets frukter.» Hva mente han med
uttrykkene «Guds rike» og «et folk som bærer dets frukter»? Matteus
bruker vanligvis uttrykket «himlenes rike», men her er en av noen få
ganger der det tales om «Guds rike». I Matteus, så vel som i andre nytes
tamentlige skrifter, omtales alltid Guds rike i forbindelse med hellige
engler eller folk som er frelst. Frelsens program vil altså bli tatt fra dem
som forkaster Kristus som hjørnestein.

Men hvor er så dette folket som ikke bærer dets frukt? Noen av dem er
de skriftlærde og fariseerne, som ikke blir frelst så lenge de holder ved i
sin vantro. Ettersom den første menigheten for en stor del bestod av
jøder, kan ikke dette avsnittet tolkes som at Guds rike ble tatt fra Israel.
Det er også klart at Guds rike ikke refererer til tusenårsriket. Tar man alle
forhold med i betraktningen, forstår man at det Jesus sier, er at de som
forkaster kongen, vil få se at Guds rike blir tatt fra dem og gitt til et hvil
ket som helst annet folk som bærer dets frukt - jøder eller hedninger.
Dette er nøyaktig hva som skjedde i menigheten. Både jøder og hed
ninger som er frelste, får del i Guds rike. I ethvert tilfelle er det klart at
hedningene som et hele like lite arver Guds rike som det vantro Israel på
Jesu tid.

Et annet avsnitt som amillianister bruker i sine forsøk på å rettferdig
gjøre ideen om at Israel som folk er forkastet for bestandig og at deres
løfter ikke lenger gjelder dem, er Romerne 11,1-32. Dette avsnittet har vi
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allerede tatt for oss i en viss grad. Åpningsverset er vel verd å merke seg.
Her stiller Paulus spørsmålet om Gud har forkastet sitt folk, og han gir et
ettertrykkelig svar på det: «Langt derifra!» (Rom 11,1). Kapitlet avslører
i det hele tatt at Gud ikke har forkastet sitt folk, ettersom han har en
mening med dem i denne tid - at de skal bli lemmer på Kristi legeme ved
troen på Kristus - og en framtid for dem når denne tid er slutt, en befri
else ved Kristi annet komme.

Skriften støtter den konklusjon at Israel har en stor framtid som
nasjon. Detaljene i denne framtid vil vi ta for oss i senere kapitler.

Det at millioner av jøder har vendt tilbake til landet Israel i det tjuende
århundre, har fokusert verdens oppmerksomhet på dette lille landet. Har
så jødene noe håp om varig fred og ro i dette gamle land? Hvem tilhører
det egentlig, araberne eller jødene? Flere kriger og utvidelse av Israels
grenser til vestbredden av Jordan har ført til stadig spenning mellom
Israels krav på landet på den ene siden og arabernes motstand mot ytterli
gere ekspansjon på den andre. Fra et teologisk synspunkt har jødenes til
bakevending til Israel på nytt reist spørsmålet om Israels framtid. Mange
teologer har hevdet den oppfatning at Israel ikke har noen framtid som
nasjon, og i mange år har de forkynt at Israel aldri vil komme tilbake til
sitt land.

Jødenes tilbakevending til Israel har fornyet studiet av hvilke bibelske
løfter Israel kan regne med i framtiden. Mange har konkludert med at
Guds ord lover Israel landet for bestandig. Hvis de allerede har en del av
landet, er spørsmålet hvorvidt profetiene om endetiden er i ferd med opp
fylles og om Kristi annet komme er nær.



8
Løfteslandet

Et av de viktigste aspektene ved Abrahams-pakten er løftet om landet.
Gud hadde sagt til Abraham: «Dra bort fra ditt land og fra din slekt og
fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg» (1 Mos 12,1). Da
Abraham kom til løfteslandet, gjentok Gud dette løfte: «Din ætt vil jeg gi
dette landet» (vers 7).

Forskjellige tolkninger av løftet
Enkelt som løftet er, har tolkningen av det blitt et vannskille i den

bibelske profeti. Det er blitt reist spørsmål om løftet om landet var utve
tydig eller betingelsesløst, og om oppfyllelsen skulle forstås bokstavelig.

Amillianistiske og postmillianistiske fortolkninger. Ettersom en bok
stavelig oppfyllelse av løftet krever en okkupasjon av landet etter Kristi
annet komme, må amillianister og postmillianister, for å følge deres al
minnelige innstilling til profetiene, finne en måte å unngå en bokstavelig
fortolkning av løftet. De er kommet fram til to hovedsaklige løsninger.

Det mest alminnelige amillianistiske og postmillianistiske syn i dag
går ut på at løftet ikke gjelder et bokstavelig landområde, men at det
dreier seg om et løfte om himmelen. Ettersom Det gamle testamente aldri
har påvist en slik fortolkning, benytter man seg av Hebreerne 11,9,10,
der det sies om Abraham: «Ved tro levde han i løftets land som i et frem
med land. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medar
vinger til det samme løfte. For han ventet på staden med de faste grunn
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voller, den som har Gud til byggmester og skaper.» Henvisningen til sta
den blir vanligvis fortolket som at det gjelder det nye Jerusalem i den
evige tilværelse. Uten tvil hadde Abraham et slikt evig håp, selv om det
ikke nevnes detaljert i Første Mosebok. Det har imidlertid ingen innfly
telse på løftet om landet, det som ble oppfylt i tiden og ikke først i evig
heten, ifølge en bokstavelig fortolkning. Abraham hadde både håp om et
land i tusenårsriket og en evig residens i det nye Jerusalem.

Når man søker etter beviser til støtte for en ikke-bokstavelig tolkning
av løftet, vil man snart bli klar over at Det gamle testamente, med dets
mange gjentakelser av løftet, alltid forutsetter at det er et bokstavelig
løfte og at det gir håp om en bokstavelig oppfyllelse. Derfor har amillia
nister og postmillianister også et annet synspunkt, nemlig at løftet er bok
stavelig. Israel ble lovt et bokstavelig land, men løftet er betinget, og det
kommer aldri til å bli oppfylt, ettersom Israel er ulydige.

Det er noe sant i denne oppfatningen, ettersom Moses og senere profe
ter advarte Israels barn og sa at hvis de ikke adlød Gud, ville de bli dre
vet ut av landet. Dette skjedde i det assyriske og det babyloniske fangen
skap, så vel som i den verdensvide adspredelsen i år 70 e.Kr. De gam
meltestamentlige profetiene understreker imidlertid at selv om israelit
tene ble adspredt, skulle de samles på nytt og føres tilbake til løfteslan
det. Dette blir helt tydelig når vi ser på senere gjentakelser av løftet i Det
gamle testamente.

Den grunnleggende feilen ved denne amillianistiske oppfatningen er
manglende forståelse for at akkurat som menigheten frelses ved Guds
nåde, vil også Israel bli samlet og gjenopprettet ved Guds nåde. Det beror
ikke på den menneskelige troskap. Israel fortjener ikke å bli gjenoppret
tet og få landet i eie, men Guds løfte til Abraham var gitt i nåde, og det
var betingelsesløst. Selv om Israels folk ble drevet ut av landet, fikk de
også løfte om at de skulle samles her igjen, fra hele verden.

Den premillianistiske fortolkning. De som finner beviser i Skriften for
et rike på jorden etter Kristi annet komme, og som hevder en premillia
nistisk fortolkning, kan ta dette løftet bokstavelig. Det vil si at Israel blir
gitt løfteslandet i perioden som følger etter Kristi annet komme, når
Kristus skal regjere på jorden. Denne fortolkning stadfestes gjennom hele
Det gamle testamente.

Den premillianistiske fortolkning stemmer også med Abrahams forstå
else. I Guds opprinnelige instruks bad han Abraham å forlate Ur i
Kaldea, og dra til det landet han skulle vise ham. Hvis landet bare var et
bilde på himmelen, kunne Abraham ha blitt i Ur i Kaldea og trodd på det
nye Jerusalem. Men landet ble en meget viktig faktor i Abrahams forstå
else av profetien. Det å innta landet var åpenbart knyttet til spørsmålet
hvorvidt Abraham skulle få en arving, og oppfyllelsen av løftet om etter
kommerne, er knyttet til løftet om landet.
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Abraham fikk ikke bare det opprinnelige løftet, men det ble gjentatte
ganger stadfestet for ham ved senere anledninger. I forbindelse med at
Lot skilte seg fra Abraham, beskrevet i Første Mosebok 13, sa Gud til
ham: «Løft nå din øyne og se ut fra stedet der du står - mot nord, mot
syd, mot øst og mot vest! For hele det landet som du ser, til deg vil jeg gi
det, og til din ætt for alle tider. Jeg vil la din ætt bli som støvet på jorden.
Hvis et menneske er i stand til å telle jordens støv, så skal også din ætt
kunne telles. Stå opp og dra gjennom landet så langt og så bredt som det
er! For deg vil jeg gi det» (versene 14-17). Det burde være helt opplagt at
dette løftet til Abraham gjaldt det fysiske landet, som han skulle se med
sine øyne, noe som aldri var tilfelle med det nye Jerusalem så lenge
Abraham levde på jorden.

Videre stadfestelse ble gitt Abraham da han begynte å stille spørsmål
om han bokstavelig talt skulle få en arving. Når dette faktum skulle stad
festes, sa Gud til Abraham: «Se nå opp mot himmelen og tell stjernene,
hvis du er i stand til å telle dem! Og han sa til ham: Slik skal din ætt
bli» (15,5).

Senere samme dag stadfestet Gud pakten med Abraham med hensyn
til landet i en seremoni der blod ble utgytt. Landets grenser ble trukket
opp, slik det er beskrevet i Første Mosebok 15,18. «Den dagen gjorde
Herren en pakt med Abram og sa: Din ætt har jeg gitt dette landet, fra
Egypts elv like til den store elv, floden Frat.» Så følger en liste på hed
ningefolk som bodde i området på den tiden. Himmelen beskrives ikke
engang allegorisk som området mellom Egypts elv og Eufrat. Hvis et
løfte skal fortolkes som ikke-bokstavelig, må det være en viss sammen
heng mellom løftet og en ikke-bokstavelig tolkning. Her dreide det seg
om et område som var bebodd av hedenske stammer, så absolutt ikke noe
bilde på himmelen.

Abraham fikk en ny stadfestelse på løftet på den tiden da det ble kunn
gjort at Sara skulle ha barn. Da sa Gud: «Jeg vil gi til deg og til din ætt
etter deg det land hvor du nå bor som fremmed, hele Kana' ans land, til
en evig eiendom. Og jeg vil være deres Gud» (1 Mos 17,8). Da Isak ble
født (21,1-3), ble dette uten tvil betraktet som en ytterligere stadfestelse
for Abraham, ikke bare om hans lovede etterkommere, men også om løf
teslandet. Det er merkelig at de som står for et amillianistisk og postmil
lianistisk syn, ikke tar med disse forskjellige stadfestelser på løftet til
Abraham, ettersom vekten her tydelig blir lagt på en bokstavelig oppfyl
lelse av løftet.

Løftet i tilknytning til Isak og Jakob
Løftet om landet gitt til Isak. Isaks fødsel var en stadfestelse av Guds

hensikt med å gi Abraham arvinger. Isak var også bestemt å være den
lovede sæd i stedet for Ismael. Videre stadfestelse finner man i det fak
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tum at Isak selv fikk gjentatt løftet om landet for seg i Første Mosebok
26, da Gud sa til ham at han ikke skulle dra ned til Egypt.

«Opphold deg som fremmed her i landet. Jeg vil være med deg og vel
signe deg! For til deg og din ætt vil jeg gi alle disse land, og jeg skal
holde den ed jeg har lovt Abraham, din far. Jeg vil gjøre din ætt så tallrik
som stjernene på himmelen, og jeg vil gi din ætt alle disse land. Og i din
ætt skal alle jordens folk velsignes, fordi Abraham hørte min røst og
holdt mitt ord - mine bud, mine forskrifter og mine lover» (versene 3-5).

I dette løftet gjentas ordene om landet som Isak bodde i, det samme
land som blir lovt hans etterkommere. Det er betydningsfullt at løftet
relateres til Abrahams lydighet, ikke til Isaks, ettersom løftet nå blir
urokkelig. Oppfyllelsen er sikret.

Løftet i forhold til Jakob. Akkurat som Isak ble født da Abraham var
høyt oppe i årene, ble Jakob og Esau født da Isak var seksti år gammel.
Skriften sier tydelig at Jakob, den yngste av tvillingene, var utvalgt som
den lovede arvingen, og ikke Esau. Før de ble født, spurte Rebekka Gud
om dem, og han sa:

I ditt liv er det to folk
og fra ditt skjød skal to folkeslag skille seg at.
Det ene folk skal være sterkere enn det andre,
og den eldste skal tjene den yngste (1 Mos 25,23)

På grunn av fiendskapet som oppstod mellom Jakob og Esau, noe som
hadde sin grunn i at Jakob kjøpte Esaus førstefødselsrett og fikk den vel
signelsen Isak hadde tiltenkt Esau, sendte Rebekka Jakob til sitt hjem
land, Karan, med ønske om at han skulle ta seg en hustru blant hennes
slektninger.

På veien til Karan åpenbarte Gud seg for Jakob i en drøm, som det er
fortalt i Første Mosebok 28,12-15:

«Da hadde han en drøm. Se, en stige var reist på jorden, og toppen
nådde til himmelen. Og se, Guds engler steg opp og steg ned på den. Og
se, Herren stod over den og sa: Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og
Isaks Gud. Det land hvor du nå ligger, vil jeg gi deg og din ætt. Din ætt
skal bli som støvet på jorden. Du skal utbre deg mot vest og mot øst, mot
nord og mot sør. Og i deg og i din ætt skal alle jordens slekter velsignes.
Se, jeg er med deg og vil bevare deg hvor du går, og jeg vil føre deg til
bake til dette landet. For jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg
har sagt deg.»
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Gud lovte ikke Jakob bare etterkommere, noe som ble oppfylt i hans
tolv sønner, men også at resten av pakten med Abraham skulle oppfylles
i ham. Det vil si at han skulle få mange etterkommere, og han skulle bli
en velsignelse for alle folk på jorden. Gud gjentok også løftet om landet
og lovte å føre Jakob tilbake til det. Et studium av disse avsnitt gjør det
helt klart at løftet om landet var et meget viktig ledd i hele pakten som
ble gitt til Abraham. Ettersom Abraham ble en stor mann, han fikk
mange etterkommere, og han førte velsignelse til en hel verden gjennom
Kristus, er det all grunn til å oppfatte det slik at resten av Abrahams-pak
ten skal oppfylles like bokstavelig på alle punkter. Den ikke-bokstavelige
eller betingede fortolkning av disse løfter støttes ikke i Skriften.

Løftet om landet
Israels barn drar til Egypt. Gud visste at Israel skulle dra ned til Egypt

og deretter vende tilbake igjen, så han sa til Abraham: «Du skal vite for
visst at din ætt skal bo som fremmede i et land som ikke er deres. De skal
trelle for folket der, og de vil bli plaget og undertrykt i fire hundre år.
Men jeg vil også dømme det folket som de skal trelle for, og deretter skal
de dra ut med mye gods. Men du skal fare til dine fedre i fred, du skal bli
begravet i en god alderdom» (1 Mos 15,13,14). Det at de drog fra landet
og bosatte seg i Egypt, kom som et resultat av at Josef innbød hele sin
familie å bosette seg i Egypt under hungersnøden. Som Israels videre his
torie forteller, vokste de fra en familie på om lag sytti til et folk på to til
tre millioner i løpet av de fire hundre årene de var i Egypt.

Når vi ser på spørsmålet om løftet om landet skal forstås bokstavelig,
må vi være klar over at profetien om at de skulle dra ned til Egypt, var
bokstavelig, ikke åndelig. Det var ikke så at Israel skilte seg åndelig fra
Gud, men de forlot fysisk landet og drog til Egypt. Det er også viktig å
merke seg at løftet om deres tilbakevending var bokstavelig. Andre
Mosebok og de skrifter som følger etter, forteller om utgangen fra Egypt
og at de kom tilbake til løfteslandet.

Den fysiske utgangen fra Egypt til løfteslandet er emne for fem store
bøker i Det gamle testamente - Andre Mosebok, Tredje Mosebok, Fjerde
Mosebok, Femte Mosebok og Josvas bok. Alle konservative fortolkere
av Skriften, enten de er amillianister, postmillianister eller premillianis
ter, må erkjenne at profetien om at de skulle forlate løfteslandet og dra til
et fremmed land, og deres bokstavelige tilbakevending, er historiske
fakta. Det er også viktig at Skriften vier flere bøker til denne massive
bevegelse av mer enn to millioner mennesker fra et land til et annet.
Under denne prosessen virket Gud på en mirakuløs måte på Israels
vegne, og han gav dem Moseloven, som skulle styre dem inntil Kristi tid.

Moses kalles. De første kapitlene i Andre Mosebok taler om Moses'
fødsel og bakgrunnen for Israels slaveri i Egypt. At Moses skulle reddes

3 - Bibelens store pro. . .
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og adopteres av Faraos datter og dermed få sin oppdragelse og utdan
nelse ved kongens hoff, ble en forberedelse for ham med tanke på at han
skulle bli Israels leder, så vel som forfatteren av de fem mosebøkene.
Etter at Moses flyktet fra Egypt, bodde han i ørkenen i førti år, og mens
han var der, fikk han kallet ved den brennende tornebusken om å vende
tilbake til Israel. Han gikk motvillig med på det, og fikk hjelp av sin bror
Aron i drøftingene med Farao.

Plagene i Egypt. Bakgrunnen for Israels utgang fra Egypt var en rekke
mirakuløse plager som Gud lot komme over egypterne før de var villige
til å gi slipp på Israels barn. Under denne prosessen ble Moses' lederskap
og utvelgelse av Gud stadfestet. Etter den tiende plagen tillot Farao
Israels barn å forlate landet.

De førti årene i ørkenen. Like etter at de var dratt fra Egypt, ble Israel
på en mirakuløs måte befridd fra Farao og hans hær. De gikk gjennom
Rødehavet, mens Farao og hæren druknet da de forsøkte seg på det
samme. Israels tro ble snart prøvd i ørkenen, da det ble mangel på vann
og mat, men Gud gjorde under og sørget for dem.

I ørkenen mottok Israel Moseloven, som skulle styre deres liv i århun
drer. Sammen med den kom utnevnelsen av prester, byggingen av taber
naklet og offersystemet som karakteriserte lovens tid. Til tross for mange
beviser på at en overnaturlig Gud sørget for dem, gjorde Israel det fatale
mistak, da de kom til Kadesj-Barnea, at de tvilte på Guds evne til å gi
dem landet, som han hadde lovt. Enda en gang ble det lagt vekt på hvor
viktig landet var i Guds program for Israel. Da de sendte ut tolv speidere,
var det bare to av disse, Josva og Kaleb, som var villige til å stå for det
syn at Gud ville gi Israels folk deres løftesland. På grunn av vantro ble
Israel dømt til å vandre omkring i ørkenen i førti år. Det ble et strabasiøst
liv, men de ble på en mirakuløs måte oppholdt med manna fra himmelen
og vann fra klippen. Skriften forteller at Israel gang på gang sviktet når
det gjaldt å stole på at Guds løfte skulle gå i oppfyllelse, at de skulle
komme tilbake til sitt land.

I Femte Mosebok, hvor de viktigste sidene ved loven blir gjentatt av
Moses, sent i hans liv, advarer Gud Israel mot farene ved ikke å lyde
loven. Hvis de holdt loven, skulle Gud la dem få leve i landet, med de
velsignelser som Gud ville overøse dem med, men hvis de ikke gjorde
det, ville de bli drevet ut av landet.

Moses' alvorlige ord skulle bli en tragisk profeti om Israel:

«Likesom Herren gledet seg ved å gjøre vel mot dere og gjøre dere
tallrike, slik skal Herren glede seg ved å forderve dere og ødelegge dere.
Dere skal rykkes opp av det land du kommer inn i og skal ta i eie. Herren
skal sprede deg blant alle folkene fra jordens ene ende til den andre. Der
skal du dyrke andre guder, som verken du eller dine fedre har kjent,
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stokk og stein. Blant disse folk skal du aldri ha ro. Der skal ingen hvile
være for din fot. Herren skal der gi deg et bevende hjerte og uttærte øyne
og en vansmektende sjel. Ditt liv skal henge i et hår. Du skal engstes natt
og dag og aldri være sikker på ditt liv. Om morgenen skal du si: Var det
bare kveld! Og om kvelden skal du si: Var det bare morgen! - for den
angst du kjenner i ditt hjerte, og for det syn du ser med dine øyne» (5
Mos 28,63-67).

Disse versene gikk bokstavelig i oppfyllelse, som så mange andre pro
fetier i forbindelse med landet. Det gjøres helt klart i Skriften at selv om
det først er ved Kristi annet komme den endelige inntakelsen av landet
vil finne sted, så var enhver generasjon av israelitter avhengig av Guds
nåde, og de måtte være lydige mot loven, om de skulle få bo i landet.

Inntakelsen av landet under Josva. Som det berettes i Josvas bok,
krysset Israels barn over Jordan fra østbredden og begynte inntakelsen av
løfteslandet ved Jeriko. Gud hadde gjort det klart for Josva at han ope
rerte ut fra løftet som ble gitt Abraham om Israels land, men om han i sin
generasjon skulle innta det, var avhengig av hans tro til å ta det i eie.

Gud sa til Josva: «Moses, min tjener er død. Gjør deg nå klar til å gå
over Jordan, du og hele dette folket, inn i det landet som jeg vil gi Israels
barn. Hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere, slik jeg sa til Moses.
Fra ørkenen og til Libanon helt til den store elven, til elven Frat, over
hele hetittenes land, og helt til det store havet i vest, skal deres land nå.
Ingen skal kunne stå seg mot deg alle ditt livs dager. Likesom jeg var
med Moses, vil jeg være med deg. Jeg vil ikke slippe deg og ikke forlate
deg» (Josva 1,2-5).

Guds løfte til Josva gikk bokstavelig i oppfyllelse i hans levetid. Hver
del av landet som Israel inntok, var deres. Men, som det framgår av
Dommernes bok, inntok de ikke hele løfteslandet. Josva 21,43-45 sier:
«Slik gav Herren Israel hele det landet han med en ed hadde lovt å gi
deres fedre. Og de inntok det og bosatte seg der... Ikke ett ord slo feil av
alle de gode ord Herren hadde talt til Israels hus, det ble oppfylt alt sam
men.» Noen har forsøkt å tolke dette som en fullstendig oppfyllelse av
det Gud lovte Abraham, men det stemmer ikke. Løftet om inntakelsen
av landet gjaldt noe vedvarende, noe som ikke ble oppfylt i og med
Josva, ettersom Israels barn senere ble drevet fra landet igjen.
Dommernes bok gjør det klart at de fremdeles hadde mye land igjen å
innta. I Dommerne 1,19 sies det: «Og Herren var med Juda, så han inn
tok fjellbygdene. Men han var ikke i stand til å drive bort innbyggerne i
dalen, for de hadde jernvogner.» I Dommerne 1,21 heter det: «Men
Benjamins barn drev ikke bort jebusittene, som bodde i Jerusalem.
Jebusittene ble boende sammen med Benjamins barn i Jerusalem og har
bodd der til denne dag.»

Dommerne 1,27: «Manasse drev ikke bort innbyggerne i Bet-Sean
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med tilhørende småbyer eller i Ta'anak med tilhørende småbyer eller
innbyggerne i Dor med tilhørende småbyer eller innbyggerne i Jibleam
med tilhørende småbyer eller innbyggerne i Megiddo med tilhørende
småbyer. Det lyktes kana'aneerne å bli boende der i landet.» Avsnittet
fortsetter med å understreke at «de drev dem ikke bort» (vers 28). På
samme måte ble kana'aneerne i Geser og kana'aneerne i Jitron og
Nahalol og mange andre som er nevnt i Dommerne 1,29-36, boende i løf
teslandet. Disse som ble igjen i landet, kom til å bli som brodder i sidene
på Israels folk, og deres altere og falske guder ble snarer for dem (Dom
2,1-3).

Sju århundrer med delvis inntakelse av landet
Israels problemer i dommerperioden. Som Dommernes bok beskriver,

falt Israel gjentatte ganger fra Gud og ble gjenopprettet igjen, men hver
gang de falt, sank de dypere enn før. Mens denne prosessen pågikk, ble
ikke løftet om landet oppfylt.

Som svar på Israels åndelige behov, oppreiste Gud profeten Samuel,
som ble den siste av dommerne og den første i rekken av profeter. Ved
ham ble Israel ført tilbake til den sanne gudstjeneste. Mot slutten av
Samuels liv salvet han, på Guds befaling, Saul og senere David til konger
over Israel. Delvis under Saul, men i langt sterkere grad under David, ble
mer av landet inntatt enn før, og David opprettet et meget stort og rikt
kongedømme.

Israel under Salomo. Under Salomo vokste Israels rike til å bli meget
stort og mektig. Verken før eller senere oppnådde de noe lignende.
Salomos store rikdom og innflytelse er beskrevet i 1 Kong 4,1-34 og 2
Krøn 9,13-28. «Han rådde over alle kongene fra elven til filistrenes land
og helt til grensen mot Egypt» (2 Krøn 9,26). På grunn av dette er det
enkelte amillianister som hevder at nå ble løftet til Abraham om landet
oppfylt, det vil si at Salomo strakte ut sitt rike over hele det området som
er nevnt i Første Mosebok 15,18-21. En grundig lesning av teksten gjør
det imidlertid klart at mens Salomo kontrollerte hele dette område i den
betydning at han kunne kreve skatt fra disse landene, var de i virkelighe
ten ikke inkorporert i staten Israel. Det gjorde at de lett løsrev seg da
Salomo døde og makten begynte å smuldre. Den ekspansjon som fant sted
under Salomo, svarer heller ikke til en oppfyllelse av løftet om at landet
skulle tas i eie for bestandig, for Salomos innflytelse var begrenset til
hans regjering. Det er ytterligere bevis for at Salomos regjeringstid ikke
oppfyller Abrahams-pakten, ettersom mange senere profetier taler om en
framtidig oppfyllelse. Faktum er at løfteslandet i dets endelige oppfyllelse
ikke er komplett noe sted i Det gamle testamente. Hebreerne 1 1 indikerer
at troens mennesker så fram til oppfyllelsen av Guds plan og hensikt, men
de levde ikke så lenge at de fikk se den fullstendige oppfyllelsen.
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Israel etter Salomo. Etter Salomos regjeringstid ble Israels rike delt i
tistamme-riket Israel og to stamme-riket Juda. Israel fortsatte i sitt frafall
fra Gud. Alle kongene i tistamme-riket var onde, og selv om det til tider
var vekkelser i Judas to stamme-rike, måtte profetene stadig gjenta
advarsler om at hvis ikke folket holdt loven, ville de bli drevet fra landet.

Israels andre adspredelse
Advarslerfor adspredelse. Etter Israels første adspredelse, da Jakob og

hans familie drog til Egypt på Josefs innbydelse, advarte profetene om en
mulig andre adspredelse. Moses hadde lagt fram det prinsipp at lydighet
mot loven var nødvendig for enhver generasjon som ville bo i landet (5
Mos 28). Nå, i denne tiden med Israels frafall, forkynte profetene det
assyriske fangenskap. Profeten Jesaja, som levde ca. 740 til 680 f.Kr.,
forutsa det assyriske fangenskap, som fant sted i 722-721 f.Kr. Jesaja
profeterte:

«Og Herren ble ved å tale til meg og sa: Fordi dette folket forakter
Siloas vann, de som renner så stille, og gleder seg ved Resin og Remaljas
sønn, se, derfor fører Herren over dem elvens vann, de mektige og store
- Assurs konge og hans herlighet. Og elven stiger over alle sine løp og
går over alle sine bredder. Den trenger inn i Juda, skyller over og velter
fram og når folk like til halsen. Dens utspente vinger fyller ditt land, så
vidt som det er, Immanuel!» (8,5-8).

De assyriske hærene blir framstilt som elven Eufrat, når den går over
sine bredder. De vil skylle over både Israel og Judas riker. Advarselen
gjentas i Jesaja 10,5-6: «Ve Assur, min vredes ris! Min harme er staven
han har i sin hånd. Mot et gudløst folk sender jeg ham, mot et folk jeg er
vred på, byr jeg ham å fare for å røve og plyndre og tråkke det ned som
avfall i gatene.» Midt i denne profetien om at Israel skal beseires og føres
i fangenskap av assyrerne, gir Gud et løfte om at de skal vende tilbake
igjen (versene 20-27). Han sier: «En rest skal omvende seg, en rest av
Jakob, til den veldige Gud» (vers 21). Igjen har vi den kjente profetien
om å forlate landet og komme tilbake til landet. Begge deler gikk boksta
velig i oppfyllelse i gammeltestamentlig tid.

Profeten Jeremia, som levde i det sjuende århundre f.Kr., profeterte at
Babylon skulle beseire de to stammene som var igjen og føre dem i fang
enskap. Han forkynte dette klart i motsetning til de falske profetene, som
sa til Judas konge at Babylon ikke skulle beseire Israel. Jeremia profe
terte:

«Nå har jeg gitt alle disse land i min tjener Nebukadnesars, Babel-kon
gens hånd. Også markens dyr har jeg gitt ham for at de skal tjene ham.



70 BIBELENES STORE PROFETIER

Og alle folkeslag skal tjene ham og hans sønn og hans sønnesønn, inntil
tiden kommer også for hans land. Da skal mange folkeslag og store
konger gjøre ham til trell. Det folk og det rike som ikke vil tjene ham,
Nebukadnesar, Babels konge, og som ikke vil bøye nakken under Babel
kongens åk, det folket vil jeg hjemsøke med sverd og hungersnød og
pest, sier Herren, til jeg får gjort ende på dem ved hans hånd. Så skal
dere ikke høre på deres profeter og spåmenn og på deres drømmere og
varselstydere og trollmenn, som sier til dere: Dere kommer ikke til å
tjene Babels konge! For det er løgn de profeterer for dere, slik at jeg må
flytte dere fra deres land og drive dere bort, og dere må gå til grunne.
Men det folk som bøyer sin nakke under Babel-kongens åk og tjener
ham, det vil jeg la bli i ro i sitt land, sier Herren, og det skal få dyrke lan
det og bo i det» (27,6-11).

Profetien om adspredelse oppfylles. Jeremia profeterte ikke bare om
Babylons komme, han fortalte også om den historiske oppfyllelsen av
profetien (Jer 39,1-2): «I Judas konge Sidkias niende år, i den tiende
måneden, kom Babels konge Nebukadnesar og hele hans hær til
Jerusalem og kringsatte byen. I Sidkias ellevte år, i den fjerde måneden,
på den niende dag i måneden, brøt de inn i byen.» Kapitlet beskriver den
tragiske historien om Sidkia, som ble tatt til fange. Hans sønner ble drept
for hans øyne, og selv ble han blindet etter det og ført til Babylon (39,5
-7). Jeremia beskrev også Jerusalems ødeleggelse og slottets brann (ver
sene 8-10). Dette skjedde i år 605 f.Kr.

Senere, i år 597 f.Kr., ble en stor kontingent israelitter ført i fangen
skap, og endelig, i år 586 f.Kr., ble templet ødelagt (2 Krøn 36,14-21).
Israels ledere ble stort sett drept, templets gjenstander ble ført til
Babylon, og selve templet og Jerusalems mur ble ødelagt, sammen med
palasser og alt av verdi. Andre Krønikebok slutter med å si at landet fikk
den sabbatshvile som Israel hadde nektet det, i sytti år (36,21) Det sies
også at Kyros proklamerte at Israels barn skulle få vende tilbake igjen.
Det skjedde rundt år 538 f.Kr.

«Så skjedde det i perserkongen Kyros' første år. For at Herrens ord i
Jeremias munn skulle oppfylles, vakte Herren slike tanker i perserkongen
Kyros' ånd at han lot utrope i hele sitt rike og dessuten kunngjøre ved en
skrivelse:

Så sier Kyros, kongen i Persia: Herren, himmelens Gud, har gitt meg
alle jordens riker. Og han har pålagt meg å bygge et hus for ham i
Jerusalem i Juda. Er det noen blant dere som hører til hans folk - må
Herren hans Gud være med ham. Han kan dra dit!» (36,22-23).

Enda en gang ser vi at det skjer en bokstavelig oppfyllelse. Akkurat
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som Israel bokstavelig drog til Egypt og bokstavelig kom tilbake, ble de
ført til Assyria og Babylon som fanger, men løftet var, slik Skriften opp
lyser det, at de atter skulle føres tilbake til det gamle landet. Uansett
eskatologisk syn må alle bibelfortolkere være enige i at disse løftene ble
oppfylt bokstavelig.

Israels tredje og endelige adspredelse
Forutsagt i Det gamle testamente. Akkurat som Israels første adspre

delse til Egypt og andre til Assyria og Babylon ble oppfylt i og med
Israels bokstavelige tilbakevending til løfteslandet, forkynte Det gamle
testamente en tredje og verdensvid adspredelse. Den ville få et omfang
som var noe helt annet enn deres tidligere adspredelser. Allerede Moses
hadde profetert: «Herren skal sprede deg blant alle folkene fra jordens
ene ende til den andre» (5 Mos 28,64). Profetordet beskriver videre den
engstelse, forfølgelse og lidelse Israel skulle oppleve når de ble spredt
over hele verden. Profetien om denne verdensvide adspredelsen ble aldri
oppfylt i gammeltestamentlig tid, ettersom adspredelsen i forbindelse
med det assyriske og babylonske fangenskap begrenset adspredelsen til
disse landene.

Forutsagt i Det nye testamente. Israels endelige adspredelse ble forut
sagt av Kristus da han profeterte templets ødeleggelse: «Sannelig sier jeg
dere: Her skal ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal brytes ned»
(Mat 24,2). Jesus beskrev i detaljer Jerusalems ødeleggelse, som skulle
skje forut for den tredje adspredelsen:

«Men når dere ser Jerusalem omringet av krigshærer, da skal dere vite
at byens ødeleggelse er nær. Da må de som er i Judea, flykte til fjells. De
som er inne i byen, må gå ut, og de som er ute på landet, må ikke gå inn i
byen. For dette er gjengjeldelsens dager, da alt det som står skrevet, skal
bli oppfylt. Stakkars dem som er med barn og de som gir die i de dager!
For stor nød skal det være på jorden, og vrede over dette folk. De skal
falle for sverds egg og føres som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem
skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningefolkenes tider er til ende»
(Luk 21,20-24).

Den tredje adspredelsen oppfylt. Disse profetier, så vel som andre, ble
bokstavelig oppfylt, og templet ble ødelagt i år 70 e.Kr. Det ble en forfer
delig forfølgelse, og ti tusener av israelitter ble drept. Jesus profeterte at
de skulle føres som fanger «til alle folkeslag» (Luk 21,24). Historien har
bekreftet dette triste faktum.

Etter år 70 og ødeleggelsen av Jerusalem ble Israel drevet ut av landet.
Deres byer ble ødelagt, deres hager rasert og deres brønner fylt med stei
ner. Det ble gjort alt mulig for at landet skulle bli übeboelig, noe som
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resulterte i at det muligens var færre enn femten tusen jøder igjen i lan
det. Resten ble spredt over hele verden, en prosess som har fortsatt helt
opp til det tjuende århundre.

Men også etter denne adspredelse blir det forkynt en framtidig samling
for Israel, for Jesus sa: «Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil
hedningefolkenes tider er til ende» (Luk 21,24). Som tilfellet var med de
andre adspredelsene, skulle også denne ta slutt, og Israel skulle vende til
bake til sitt land.

Profetien om Israels endelige samling i løfteslandet
Amillianistisk innvending mot Israels framtidige samling. Tidligere har

vi sett at den amillianistiske oppfatningen går ut på at løftet om landet
ble oppfylt på Josvas tid, eller senere på Salomos tid. Men vi har sett at
dette ikke kan holde stikk. Senere profetier forventer en framtidig opp
fyllelse, så det er klart at delvise oppfyllelser, som beskrives som delvise
i Skriften, ikke oppfyller løftet i Abrahams-pakten.

Vi finner enda en henvisning i Nehemja 1,8-9: «Kom i hu det ordet
som du talte til din tjener Moses da du sa: Om dere er troløse, så vil jeg
spre dere iblant folkene. Men dersom dere omvender dere til meg og hol
der mine bud og lever etter dem, da vil jeg, selv om de bortdrevne iblant
dere er ved himmelens ende, samle dem derfra og føre dem til det sted
jeg har utvalgt til bolig for mitt navn.» Det fundamentale faktum at løftet
om landet hører med i Abrahams-pakten, blir gjentatt. Videre får vi høre
at Gud holder det han har lovt.

Det er intet bevis i dette avsnittet for at hele området fra Egypt til
elven Eufrat ble inntatt av Israel på den tiden. Faktum er noe helt annet.
Den største utstrekning av Israels land foregikk i Salomos regjeringstid,
men heller ikke da ble hele området inkorporert i Israels land.

Som tidligere påpekt er det et viktig moment som ingen av henvis
ningene i Det gamle testamente oppfyller, nemlig at landet skulle gis til
Israel for bestandig. De skulle aldri mer rykkes opp fra det igjen (Amos
9,13-15).

Ettersom disse argumenter ikke passer inn i Abrahams-pakten, må
amillianister nøye seg med å åndeliggjøre løftet om landet og gjøre det til
et bilde på himmelen eller på de åndelige velsignelser som de troende i
Kristus nyter. Denne konklusjon nevnes imidlertid aldri i en slik forbin
delse i Det gamle testamente. Det nye testamente taler om det evige håp,
en evig bolig i det nye Jerusalem, men oppfyllelsen av løftet om landet
som ble gitt Abraham, nevnes ikke i denne forbindelse. I stedet er det
klart at løftene om en samling etter den tredje adspredelsen, og at den
skal forstås bokstavelig, hører med i en framtidig oppfyllelse.

Løfter hos Jesaja om en framtidig samling av Israel. Løftene om en
framtidig samling av Israel ligger innebakt i løftene om en framtidig
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Messias-regjering på jorden. Disse løfter er så tallrike at det er forbau
sende at man har prøvd å ignorere eller bortforklare disse profetien

I beskrivelsen av det messianske rike i Jesaja 11,1-12, sier Jesaja:

«På den tid skal Herren enda en gang rekke ut sin hånd for å vinne til
bake resten av sitt folk, de som blir berget fra Assyria og Egypt og Patros
og Etiopia og Elam og Sinear og Hamat og havets øyer. Han skal løfte et
banner for folkene, han skal samle de fordrevne av Israel og sanke de
spredte av Juda fra jordens fire hjørner» (versene 11-12).

Akkurat som det herlige riket som beskrives i dette kapittel, er framti
dig, er også samlingen av Israel framtidig.

Jesaja sier videre: «For Herren skal forbarme seg over Jakob og igjen
utvelge Israel. Han skal bosette dem i deres land. Og fremmede skal slå
seg sammen med dem og holde seg til Jakobs hus» (14,1). Jesaja 27,13
uttaler profetisk at «de fortapte i Assurs land og de fordrevne i landet
Egypt... skal tilbe Herren på det hellige berg i Jerusalem».

1 43,5-7 sier Jesaja følgende ord fra Gud: «Frykt ikke! Jeg er med deg.
Fra Østen vil jeg la din ætt komme, og fra Vesten vil jeg samle deg. Jeg
vil si til Norden: Gi dem hit! - og til Syden: Hold dem ikke tilbake! La
mine sønner komme fra det fjerne og mine døtre fra jordens ende, hver
den som nevnes med mitt navn, og som jeg har skapt til min ære, som jeg
har dannet og gjort.» Legg merke til at dette taler om en verdensvid sam
ling, som bare kunne finne sted etter år 70 e.Kr., da den verdensvide
adspredelsen fant sted. Jesaja beskriver i kapittel 60 Kristi herlige rike:
«Og hele ditt folk skal være rettferdig. Til evig tid skal de eie landet»
(vers 21). Det som manglet i samlingene etter den første og den andre
adspredelsen, var at Israel inntok landet for bestandig. Dette skal oppfyl
les i deres tredje og endelige samling. Denne samling av Israel «fra alle
folk» nevnes igjen i Jesaja 66,20.

Løfter hos Jeremia om framtidig samling. Profeten Jeremia, som levde
et århundre senere enn Jesaja, under Judas kongers frafallstid, talte ofte
om Israels samling. Dette understreker et viktig punkt i læren om at
Israels folk skal vende tilbake til deres land, nemlig at de skulle ikke
vende tilbake til landet fordi de fortjente det, men fordi de fikk nåde fra
Gud. Også i deres frafall minnet Gud dem om at de skulle samles:

«Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da det ikke mer skal bli
sagt: Så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet
Egypt! - men det skal bli sagt: Så sant Herren lever, han som førte Israels
barn opp fra landet i nord og fra alle de land som han hadde drevet dem
bort til. Og jeg vil føre dem tilbake til deres land, det som jeg gav deres
fedre. Se, jeg sender bud etter mange fiskere, sier Herren, og de skal



74 BIBELENES STORE PROFETIER

fiske dem. Deretter sender jeg bud etter mange jegere, og de skal jage
dem bort fra hvert fjell og fra hver haug og fra bergkløftene» (16,14-16).

Dette avsnittet understreker sterkt at samlingen vil bli fra alle land, og
at den blir fullstendig. Hver eneste israelitt skal føres tilbake til sitt gamle
land. Ifølge Esekiel 20,33-38 vil de vantro bli renset ut, mens Israels
gudfryktige levning skal få komme inn i løfteslandet. Dette løfte har
øyensynlig aldri hittil blitt oppfylt. I den første adspredelsen forlot alle
Israels barn Egypt, men det er tvilsomt om alle de som ble bortført til
Assyria og Babylon i den andre adspredelsen, kom tilbake. I den siste
adspredelsen skal imidlertid hver eneste israelitt føres tilbake til det
gamle landet.

En av de mest detaljerte profetiene om Israels samling i forbindelse
med Kristi framtidige regjering på jorden, finner vi i Jeremia 23,5-8:

«Se, dager kommer, sier Herren,
da jeg vil la det stå framfor David
en rettferdig spire.
Han skal regjere som konge
og gå fram med visdom
og gjøre rett og rettferdighet i landet.
1 hans dager skal Juda bli frelst,
og Israel bo trygt.
Dette er det navn han skal kalles med:
Herren, vår rettferdighet.

Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da en ikke mer skal si: Så
sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet Egypt! -
men: Så sant Herren lever, som førte Israels hus og ætt og lot dem
komme fra et land i nord og fra alle de land jeg hadde drevet dem bort
til! Og de skal bo sitt land.»

I dette avsnittet settes Israels endelige samling i forbindelse med Kristi
regjering på jorden, en tid da rikene Juda og Israel skal føres sammen.
Samlingen av Israel kommer til å bli noe helt annet enn det som fant sted
da han førte dem ut av Egypt. De skal komme fra «alle de land jeg
(Herren) hadde drevet dem bort til» (Jer 23,8). Dette er selvsagt ennå
ikke oppfylt. Det krever en bokstavelig oppfyllelse i framtiden.

En annen detaljert beskrivelse av denne Israels samling finner vi i
Jeremia 30,8-11, som følger etter et avsnitt som taler om den store treng
sel (versene 5-7). Fra denne skal Jakob bli frelst. Gud lover å befri Israel
fra deres undertrykkere:



LØFTESLANDET 75

«Og det skal skje på den dag,
sier Herren, hærskarenes Gud,
da vil jeg bryte hans åk
og ta det av din nakke.
Dine bånd vil jeg rive i stykker
og fremmede skal ikke lenger
holde deg i trelldom.
Og de skal tjene Herren sin Gud
og David sin konge,
som jeg vil oppreisefor dem.

Frykt ikke, du min tjener Jakob, sier Herren.
Vær ikke redd, Israel!
For se, jeg frelser deg fra detfjerne land
og din ættfra det landet hvor de er i fangenskap.
Og Jakob skal vende tilbake
og leve i ro og være trygg,
ingen skalforferde ham.
For jeg er med deg, sier Herren,
og jeg vil frelse deg.
Jeg vil gjøre ende på alle de folk
som jeg har spredt deg iblant.
Bare deg vil jeg ikke gjøre ende på.
Jeg vil tukte deg med måte.
Men helt ustraffet vil jeg ikke la deg være» (Jer 30,8-11).

Når det tales om samlingen, sies det også at Guds hensikt ikke er å
utrydde Israel, men å bevare Israel for evig. Jeremia 31,10-14, et annet
detaljert avsnitt, taler om at Israel skal føres tilbake til deres gamle land.

Tiden for Israels samling vil også ha med oppfyllelsen av den nye pakt
for Israel å gjøre (Jer 31,31-37). Det skal vi se nærmere på i kapittel 17.

Tiden for Israels samling er inne når Jerusalem blir gjenoppbygd,
ifølge Jeremia 31,38-40:

«Se, dager kommer, sier Herren, da byen skal bygges for Herren, fra
Hananels tårn like til Hjørneporten. Og målesnoren skal gå videre rett
fram over Gareb-haugen, og så skal den vende seg til Goa. Hele dalen
med de døde kropper og asken, alle markene like til Kedrons bekk, til
hjørnet ved Hesteporten, mot øst, skal være hellige for Herren. Der skal
aldri mer rykkes noe opp eller brytes noe ned.»

Det er av stor betydning at den delen av byen som beskrives her, gjen
nom hele Israels gamle historie var et sted for avfall og døde kroppen
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Først i det tjuende århundre er dette området av Jerusalem blitt gjeninn
tatt av Israel, og det er forvandlet fra en søppelplass til et område med
vakre boliger. Oppfyllelsen av løftet peker også mot en framtidig samling
av Israel, selv om det kan sies å ha med begivenheter i det tjuende århun
dre å gjøre. Videre bør man merke seg den viktige uttalelsen: «Der skal
aldri mer noe rykkes opp eller brytes noe ned» (Jer 31,40). Det er et
bemerkelsesverdig løfte, som indikerer at tiden er i ferd med å rinne ut,
og at Israels framtidige samling er forestående. I lys av de mange ganger
Jerusalem er blitt ødelagt og bygd opp igjen, skiller dette løftet seg ut.

Vi finner ytterligere en detaljert profeti om Israels samling i Jeremia
32,37-44:

«Se, jeg samler dem fra alle de land som jeg drev dem bort til i min
vrede og harme og min store forbitrelse, og jeg vil føre dem tilbake til
dette sted og la dem bo trygt. De skal være mitt folk, og jeg vil være
deres Gud. Jeg vil gi dem ett hjerte og lære dem én vei til å frykte meg
alle dager, så det må gå dem vel og deres barn etter dem. Jeg vil opprette
en evig pakt med dem at jeg ikke vil dra meg tilbake fra dem, men gjøre
vel mot dem. Og frykt for meg vil jeg legge i deres hjerte, så de ikke skal
gå bort fra meg. Jeg vil glede meg over dem og gjøre vel mot dem, og jeg
vil plante dem i dette landet i trofasthet, av hele mitt hjerte og av hele
min sjel. For så sier Herren: Likesom jeg har latt alle disse store ulyk
kene komme over dette folket, slik vil jeg også la alt det gode komme
over dem som jeg har lovt dem. Det skal igjen bli kjøpt marker i dette
landet som dere sier er blitt en ørken, uten mennesker og dyr, overgitt i
kaldeernes hånd. De skal kjøpe marker for penger og skrive kjøpebrev og
forsegle dem og ta vitner, i Benjamins land og i landet omkring
Jerusalem og i Judas byer, både byene i fjellbygdene og byene i lavlandet
og byene i sydlandet. For jeg vil føre tilbake deres fangne, sier Herren.»

Her finner vi igjen alle de kjente løftene - nemlig at de skulle samles
fra «alle de land som jeg (Gud) drev dem bort til» (vers 37). Når de kom
mer tilbake, skal de «bo trygt» (vers 37). Guds godhet og nåde mot dem
vil aldri opphøre (vers 40). Sammen med de øvrige sitatene fra Jeremia
er det klart at dette taler om den endelige samling.

Profetier i Esekiel om den framtidige samling. Esekiel taler også en
hel del om Israels framtid. Etter å ha beskrevet den rensende dommen
over Israel, der opprørere blir nektet adgang til landet (20,33-38), taler
Esekiel ord fra Gud: «Dere skal kjenne at jeg er Herren, når jeg fører
dere til Israels land, til det land som jeg med løftet hånd har sverget å gi
deres fedre» (vers 42).

I 34,13 taler Esekiel disse ord fra Herren: «Jeg vil føre dem ut fra fol
kene og samle dem fra landene og føre dem til deres eget land. Og jeg vil
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røkte dem på Israels fjell, i dalene og på alle de steder i landet hvor de
bor.»

I forbindelse med Esekiels løfte om Israels folks gjenopprettelse i
dalen med de tørre ben, blir det gitt enda et løfte om Israels samling: «Så
sier Herren Herren: Se, jeg henter Israels barn fra de folk som de drog
bort til, og jeg vil samle dem fra alle kanter og føre dem til deres eget
land. Jeg vil gjøre dem til ett folk i landet, på Israels fjell, og én konge
skal være konge for dem alle. De skal ikke mer være to folk og ikke mer
dele seg i to riker» (37,21-22).

Henvisningen til Davids regjering over Israel peker helt klart mot en
framtidig gjenopprettelse av Israel og et framtidig rike, som ennå ikke
har sett dagens lys. Selv om enkelte har prøvd å åndeliggjøre dette løfte
ved å hevde at det ikke skal forstås bokstavelig, viser avsnittet tydelig at
David vil regjere sammen med Kristus og herske over Israels barn i det
tusenårige rike. Dette stadfestes også i Esekiel 34,23-24: «Jeg vil opp
reise én hyrde over dem, og han skal røkte dem - min tjener David. Han
skal røkte dem, han skal være deres hyrde. Og jeg, Herren, vil være deres
Gud, og min tjener David skal være fyrste blant dem. Jeg, Herren, har
talt.» Mens Jesus Kristus som kongers konge og herrers herre skal være
konge over hele verden, og også regjere over Israels hus, vil David øyen
synlig dele tronen med hensyn til Israels rike. Ettersom David vil oppstå
før tusenårsriket, er dette tenkelig og gir en plausibel forklaring på
avsnittet.

I 39,25-29 kommer Esekiel med enda et bemerkelsesverdig løfte om
Israels samling. Først erklærer Herren: «Nå vil jeg gjøre ende på Jakobs
fangenskap og forbarme meg over hele Israels hus, og jeg vil vise meg
nidkjær for mitt hellige navn» (vers 25). Så fortsetter han:

«Når jeg fører dem tilbake fra folkene og samler dem fra deres fien
ders land og åpenbarer min hellighet på dem for mange folks øyne, da
skal de kjenne at jeg er Herren deres Gud. For jeg har bortført dem til
folkene, men igjen samlet dem til deres land, og jeg vil ikke la noen av
dem bli tilbake. Jeg vil ikke mer skjule mitt åsyn for dem, for jeg vil
utgyte min Ånd over Israels hus, sier Herren Herren» (versene 27-29).

Det bemerkelsesverdige ved denne profetien er ikke bare at de skal
samles fra alle folk, men at Herren vil samle dem «til deres land, og jeg
lar ikke noen av dem bli tilbake» (vers 28). Denne samme sannhet finner
vi i Jeremia 16,14-16. Ettersom dette aldri er blitt oppfylt ved de tidligere
samlingene, er det opplagt at det her tales om en tredje og framtidig sam
ling i forbindelse med Kristi annet komme.

Det ville synes overflødig å sitere avsnitt etter avsnitt som taler om
denne framtidige samling om det ikke var for det faktum at amillianister
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fornekter en framtidig samling av Israel til tross for de mange profetier
som er knyttet til dette framtidige rike på jorden.

Løfter hos de små profeter om en framtidig samling. Det som blir
understreket hos Jesaja, Jeremia og Esekiel, finner vi også hos de små
profeter. I Hosea 3,4-5 heter det: «For i mange dager skal Israels barn
sitte uten konge og fyrste, uten offer og bildestøtte, uten livkjortel og
husguder. Deretter skal Israels barn vende om og søke Herren sin Gud og
David sin konge. Bevende skal de søke Herren og hans gaver i de siste
dager.» Hosea, som altså sier at Israels trone skal stå tom i mange år og
at ofringene skal opphøre, stadfester likevel at Israel skal komme tilbake
til Gud og til David, deres konge, noe som øyensynlig refererer til at
David skal dele Kristi trone i det framtidige tusenårsrike. Joel har også
noe å si om dette emne. Etter at han har beskrevet Guds dommer, sier
han: «Men det skal bo folk i Juda til evig tid, og i Jerusalem fra slekt til
slekt. Jeg vil hevne deres blod, det som jeg ikke før har hevnet. Og
Herren bor på Sion» (3,25-26). Amos lover en dag med gjenopprettelse,
etter at han har talt lenge om Israels synder og Guds dom over dem
(9,11-15). Han refererer her til en gjenoppbygging av «Davids falne
hytte» (vers 11). Han bruker bildet av en overdådig høst på den dag og
konkluderer: «Og jeg vil gjøre ende på mitt folk Israels fangenskap. De
skal bygge opp igjen de ødelagte byene og bo der og plante vingårder og
drikke deres vin, og de skal dyrke opp hager og ete deres frukt. Jeg vil
plante dem i deres land, og de skal aldri mer bli rykket opp av sitt land,
det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud» (versene 14-15).

Den lovede gjenopprettelse av Israel vil inkludere oppbyggingen av de
gamle byene deres, vingårder skal plantes og hager skal anlegges. Noen
av disse profetiene er gått i oppfyllelse i vår tid. Det siste verset taler
tydelig om at Israel skal grunnfestes i sitt land, og de skal aldri drives ut
fra det igjen. Ettersom den første og andre adspredelsen skal følges av en
tredje, er denne siste samlingen endelig. Den hører med til løftene om
riket, som blir gitt Israel i forbindelse med Kristi annet komme. Det er
derfor klart at dette løftet ennå ikke er bokstavelig oppfylt.

Til disse løfter om Israels framtidige gjenopprettelse i landet kan leg
ges til det som står i Obadja 17-21. Her heter det at Israel skal ta landet i
eie. Mika tegner også et bilde av det framtidige riket (4,1-8). I dette
avsnittet beskrives Israel som et trygt land. Folket lever i fred og trygghet
og gleder seg over sine vintrær og fikentrær. Den framtidige gjenoppret
telsen er knyttet til Abrahams-pakten (Mika 7,20). Sefanja skriver også
om Israels framtidige samling i fedrenes land (kapittel 3). I Sakarias står
det at Israels folk kommer tilbake fra landene i øst og vest (Sak 8,7-8).
Som en stadfestelse på dette løftet om det framtidige riket, beskrives
Jerusalem som jordens hovedstad (vers 22). Sakarias 14 beskriver Kristi
annet komme og tusenårsriket som følger. Det inkluderer nødvendigvis
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oppfyllelsen av løftene om landet.
Viktige konklusjoner. Visse konklusjoner kan trekkes med hensyn til

løftene om landet til Israel som et hele. 1) Det er opplagt at Israel ikke
har inntatt landet permanent, ettersom de har vært adspredt etter de to
foregående samlingene. 2) Basert på klare løfter hos profetene, vil Israel
bli samlet fra den tredje adspredelsen, og de skal bo i sitt land i tusenårs
riket. 3) Det er tydelig at løftene som er gitt til Israel, ikke oppfylles på
menigheten eller hedningene. 4) Løftene må oppfylles ved Jakobs fysiske
sæd, i overensstemmelse med Abrahams-pakten. 5) Ettersom løftet om
eiendomsrett til landet ikke er begrenset i tid, er det opplagt at det hører
med i et framtidig rike. Alle tidligere bosetninger har endt i adspredelsen
Hvis Israel skal eie landet, er det premillianistiske syn på Herrens gjen
komst korrekt.



9
Pakten med David:

Det framtidige Davids rike

I tillegg til de mange løftene til Israel om landet, har vi profetiene om
Davids rike. Lik løftene om landet, er ofte løftene om riket blitt åndelig
gjort. Man har prøvd å finne oppfyllelsen i denne tid. Igjen er det et
spørsmål om profetiene skal forstås bokstavelig. Og dette igjen reiser
spørsmålet om hvorvidt profetier til kristne skal oppfylles bokstavelig i
en profetisk framtid.

Tidlige profetier om det framtidige riket
Riket som ble lovt David, er viktig, ettersom det bringer lys over den

historiske fortid og profeterer om framtiden. Et kjernepunkt er hvorvidt
det blir et framtidig Davids rike på jorden etter Kristi annet komme, som
premillianister lærer.

Tidlige profetier i forbindelse med Abrahams-pakten lover framtidige
konger og riker. I Første Mosebok 17,6, i forbindelse med stadfestelsen
av løftet om at Abraham skulle bli stamfar til mange folk, sier Gud: «Jeg
vil gjøre deg overmåte fruktbar, jeg gjør deg til mange folk, og konger
skal utgå fra deg.»

Dette løftet, som ble gitt til Abraham, blir gjentatt i forbindelse med
Sara: «Jeg vil velsigne henne, og gi deg en sønn også med henne. Ja, jeg
vil velsigne henne, og hun skal bli til folkeslag, konger over mange folk
skal framgå av henne» (vers 16).

Disse løfter ble i sin tid overført til Isak (1 Mos 26,2-5) og til Jakob
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(28,13-15). Senere begrenses løftet til Juda, Jakobs sønn: «Kongespir
skal ikke vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyr
sten kommer og folkene blir ham lydige» (49,10). Denne profetien stad
fester ikke bare oppfyllelsen til Juda og hans etterkommere, men beskri
ver også Kristi komme. Ham tilhører kongemakt. Av disse skriftsteder
kan det slås fast at tanken om et framtidig rike er et viktig aspekt i
Abrahams-pakten.

Løftet om riket åpenbartfor David
I Andre Samuel 7 i og Første Krønikebok 17 finner vi beskrivelsen av

Guds mindre forskjeller i de to avsnittene. Grunnen til at pakten ble opp
rettet, var Davids ønske om å bygge et tempel for Gud. Han hadde reist
et flott palass for seg selv, mens arken fremdeles var plassert i den teltlig
nende bygningen som Gud hadde gitt ordre til at de skulle bygge i ørke
nen. Da David kontaktet Natan, en ung profet, gav denne ham straks til
latelse til å gå i gang, men han hadde glemt å rådføre seg med Gud. Gud
måtte be ham å gå tilbake til David med et annet svar. Gud hadde en
annen mening med ham. Resultatet ble en større åpenbaring av Guds
plan for David. Den inkluderte også at Davids sønn, som ennå ikke var
født, skulle bygge templet og at Gud skulle gjøre noe enda større for
David. Han skulle oppreise ham et hus, ikke av fysiske materialer, men et
hus i betydningen etterkommere, som Gud skulle velsigne. Davidspakten
inkluderte en hel del viktige forutsigelser.

David blir lovt en sønn. Som et forord til den guddommelige åpenba
ringen taler Gud om hvordan han tok David fra saueflokken for at han
skulle bli hyrde for Guds folk, Israel. Gud minnet David om at han aldri
hadde bedt ham å bygge et hus eller et tempel for Herren. David hadde
opplevd velsignelse. Gud hadde fjernet hans fiender, og nå skulle han
gjøre Davids navn stort (2 Sam 7,9). Guds hensikt med Davids seire var
å sørge for et trygt hjem for Israels folk, der de ikke skulle bli undertrykt
av de onde (vers 10).

Gud sa til David: «Når dine dagers tall blir fullt, og du hviler hos dine
fedre, da vil jeg etter deg oppreise din sønn som skal utgå av ditt liv, og
jeg vil grunnfeste hans kongedømme» (vers 12). Denne sønnen var
Salomo. Gud lovte at han skulle grunnfeste kongedømmet for Salomo.

Davids sønn skulle bygge templet. I tillegg til etableringen av Salomos
rike, ville Gud utruste Salomo, så han ble i stand til å bygge templet:
«Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone
til evig tid» (2 Sam 7,13). I kontrast til Saul, som ble avsatt fordi han
gikk bort fra Herren, fikk Salomo løfte om at selv om han gjorde det som
var ondt, skulle ikke Gud ta sin kjærlighet fra ham: «Jeg vil være hans
far, og han skal være min sønn. Når han gjør det som ondt er, vil jeg
tukte ham med menneskers ris, og med menneskebarns plager. Men min
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miskunnhet skal ikke vike fra ham, slik som jeg lot den vike fra Saul, han
som jeg lot vike plassen for deg» (versene 14,15).

David skulle også få sin trone og sitt rike grunnfestet til evig tid.
Pakten fortsetter med at det sies om David: «Ditt hus og ditt konge
dømme skal stå fast til evig tid for ditt åsyn, og din trone skal være
grunnfestet til evig tid» (2 Sam 7,16).

Profetien er absolutt nøyaktig. Som vi har nevnt i et tidligere kapittel,
skulle Salomos linje ende fysisk i Josef, Marias mann, et faktum som gav
Jesus Kristus, hans legale sønn, den legale retten til tronen. Men Maria
skulle nedstamme fra David gjennom en annen sønn, Natan (som ikke
må forveksles med profeten Natan), og dermed ble det en helt annen
fysisk slektstavle. Dette tas i betraktning i Davidspakten. Salomo fikk
løfte om at hans trone skulle bestå til evig tid, men ikke at hans hus
skulle bestå bestandig, i kontrast til David, hvis trone og hus ble lovet
evig kontinuitet. Denne pakten innfører altså linjen fra David til Kristus
og gir som konklusjon at Jesus Kristus er den endelige oppfyllelsen av
dette løftet til David.

Davids forståelse av pakten. Etter at David hadde fått vite pakten,
heter det at

«da gikk kong David inn og ble der inne for Herrens åsyn. Og han sa:
Hvem er jeg, Herre Herre! Og hva er mitt hus, at du har ført meg så
langt! Og enda var dette for lite i dine øyne, Herre Herre. Du talte også
om din tjeners hus langt fram i tiden. Og dette er loven for menneskene,
Herre Herre! Hva mer skal så David si til deg? Du kjenner jo din tjener,
Herre Herre! For ditt ords skyld og etter ditt hjerte har du gjort alt dette
store og forkynt det for din tjener» (2 Sam 7,18-21).

David uttrykte sin forståelse av pakten: «Og du dannet deg ditt folk
Israel, så det skulle være ditt folk til evig tid. Og du, Herre, er blitt deres
Gud» (vers 24). Det er klart fra versene som følger, at David skjønte at
dette løfte hadde evig betydning (versene 26,29). Av vers 24 går det klart
fram at David betraktet Israels folk, så vel som sine egne etterkommere,
som evige (vers 24).

Det er viktig å merke seg at Davids forståelse av pakten gikk ut på at
det dreide seg om Israels folk og ikke noe annet folk, og at det hadde
med hans fysiske etterkommere å gjøre. David ble overveldet av at Gud
ville avsløre et så vidtrekkende løfte: «Du talte også om din tjeners hus
langt fram i tiden. Og dette er loven for menneskene, Herre Herre!» (2
Sam 7,19). Det hersket ingen forvirring hos David med hensyn til hans
egen trone og hans egne fysiske etterkommere og Guds trone i himmelen
og Guds folk som et hele. Det vanlige mønsteret med at man forsøker å
få dette løftet til å gjelde den himmelske tronen og enhver troende, i ste
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det for Davids politiske trone og hans fysiske etterkommere, er et resultat
av at man leser inn i teksten noe som ikke står der, noe som faktisk blir
en motsetning til den. Davids trone er en jordisk trone, som har med
Israels politiske liv å gjøre, ikke en himmelsk trone, som David aldri satt
på.

Løftet om riket stadfestet i Det gamle testamente
Det amillianistiske syn på riket. Konservative amillianister tolker

Davidspakten slik at det er en pakt med Guds folk, det vil si menigheten.
Når de gjør det, likestiller de Davids trone med Guds trone i himmelen,
og de likestiller Israels folk, som ble regjert av David, med Guds folk i
alminnelighet, ikke Israel. Et studium av pakten, slik den stadfestes i Det
gamle testamente, viser imidlertid at det ikke noe sted er et eneste hint
om at dette er den korrekte forståelse av pakten. Skriften sier derimot
klart og tydelig at løftet og dets oppfyllelse er relatert til Davids fysiske
etterkommere, som fører fram til Kristus, og til Israels folk, som er
Jakobs etterkommere. Davids trone er et symbol på autoritet i et politisk
rike, ikke et universalt rike. Og undersåttene i riket er israelitter, etter
kommere av Jakob. Det gis ingen rett i Skriften til å fortolke dette på
noen annen måte enn i ren bokstavelig mening. Stadfestelsen av
Davidspakten i Det gamle testamente understreker løftets karakter, at det
har med David og hans etterkommere å gjøre.

Det er ikke knyttet betingelser til løftet om riket, og det skal oppfylles
bokstavelig. Et av de viktigste avsnittene som stadfester løftet om Davids
rike, finner vi i Salme 89. Intet annet avsnitt gjør det så klart at riket refe
rerer til David og Israels folk og at det ikke settes betingelser ved pakten.
Guds beskrivelse av David gjør det helt klart at han vil oppfylle løftet til
ham for evig (versene 21-30). Salmeforfatteren skriver:

«(Du sier:) Jeg har gjort en pakt med min utvalgte,
min tjener David har jeg gitt et løfte med en ed:
Til evig tid vil jeg grunnfeste din ætt,
jeg vil bygge din trone fra slekt til slekt» (versene 4-5).

Den samme tanken blir gjentatt:

«Til evig tid vil jeg holde fast ved min miskunnhet mot ham
og min pakt skal stå fastfor ham.
Jeg vil la hans ætt bli fast til evig tid
og hans trone som himmelens dager» (versene 29-30).

At det ikke stilles betingelser ved dette løfte, hevdes spesielt:
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«Dersom hans barnforlater min lov
og ikke vandrer etter mine bud,
dersom de krenker mine forskrifter
og ikke holder mine befalinger,
da vil jeg hjemsøke deres synd med riset
og deres misgjerning med slag.
Men min miskunn vil jeg ikke ta fra ham,
og min trofasthet skal jeg ikke svikte.
Jeg vil ikke bryte min pakt
og ikke endre det som gikk over mine lepper.
Ett harjeg sverget ved min hellighet,
sannelig, for David vil jeg ikke lyve:
Hans ætt skal bli til evig tid,
hans trone som solenfor mitt åsyn.
Som månen skal den stå for evig,
vitnet i det høye er trofast» (versene 31-38).

I disse løfter har Gud gjort det klart at Davidspakten er ikke underlagt
menneskelige betingelser og at Gud har lovt, på bakgrunn av sin egen
trofasthet, at han vil oppfylle pakten. Det er også klart at løftet ble gitt til
David, ikke til noen annen, selv om det vil bli oppfylt av Kristus som
Davids etterkommer, og denne oppfyllelsen skjer for Guds folk, i denne
sammenheng Israels folk.

Jesaja refererer stadig til Davidspakten og dens oppfyllelse. I Jesaja
9,6-7 er det en spesiell profeti om Kristus, hans fødsel, hans styre, hans
regjering på Davids trone og det faktum at det er Gud selv som skal
utføre dette.

«For et barn er oss født,
en sønn er oss gitt.
Herredømmet er på hans skulder,
og hans navn skal kalles
Under, Rådgiver, Veldig Gud,
Evig Far, Fredsfyrste.
Så skal herredømmet bli stort
ogfreden bli uten ende
over Davids trone
og over hans kongerike.
Det skal bli gjortfast og holdes oppe
ved rett og rettferdighet,
fra nå av og til evig tid.
Herrens, hærskarenes Guds nidkjærhet
skal gjøre dette.»
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Sønnen som forutsies, er tydelig Jesus Kristus, for bare han kan kalles
Mektig Gud. Davids trone er igjen betegnelsen for Davids politiske her
redømme over Israels hus. Det faktum at dette rike aldri skal ta ende,
understrekes igjen:

«Det skal bli gjortfast og holdt oppe
ved rett og rettferdighet,
fra nå av og til evig tid» (vers 7).

Avsnittet inneholder ingenting som skulle tyde på at profetien ikke
skal forstås bokstavelig og ha rent fysisk betydning.

I Jeremia 23,5-8 er det en annen klar henvisning til Davids trone:

«Se, dager kommer, sier Herren,
da jeg vil la det stå framfor David
en rettferdig spire.
Han skal regjere som konge
og gå fram med visdom
og gjøre rett og rettferdighet i landet» (vers 5).

Som vi tidligere har understreket, kan det ikke være noen annen enn
Jesus Kristus det her siktes til. Han får tittelen Herren, vår rettferdighet
(vers 6). Løftet om riket, gitt til David, vil falle sammen med opprettel
sen av Israels folk, som samles fra hele verden og føres tilbake til deres
gamle land (vers 8).

Ifølge Jeremia 30,9 vil Israels folk tjene Herren deres Gud sammen
med David, deres konge, han som skal oppstå ved begynnelsen av Kristi
tusenårsrike:

Igjen er det en klar henvisning til Davids regjering, et rike på jorden,
der fremmede ikke vil få anledning til å slavebinde dem. Perioden vil
følge etter en spesiell trengselstid (vers 7). Oppfyllelsen faller sammen
med Israels samling (vers 10), som skal finne sted straks etter Kristi
annet komme.

Et meget spesielt løfte gis i Jeremia 33,14-17:

«Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil oppfylle det gode ord jeg
har talt om Israels hus og Judas hus. I de dager og på den tid vil jeg la
spire fram for David en rettferdig spire, og han skal gjøre rett og rettfer

«Og de skal tjene Herren sin Gud
og David sin konge,
som jeg vil oppreise for dem.»
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dighet i landet. I de dager skal Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt, og
dette er det navn han skal kalles med: Herren, vår rettferdighet. For så
sier Herren: Det skal aldri mangle en mann av Davids ætt som skal sitte
på Israels trone.»

Løftet og dets oppfyllelse settes i forbindelse med «landet» (vers 15)
og har med det jordiske Jerusalem å gjøre (vers 16). Heller ikke her er
det noe som tyder på at dette kan tolkes på annen måte enn at oppfyllel
sen vil skje i forbindelse med Kristi annet komme i riket på jorden.

Esekiel stadfester dette, og spesielt at Davids framtidige rike kommer
når Israels samling er fullstendig:

«Si så til dem: Så sier Herren Herren: Se, jeg henter Israels barn fra de
folk som de drog bort til, og jeg vil samle dem fra alle kanter og føre dem
til deres eget land. Jeg vil gjøre dem til ett folk i landet, på Israels fjell, og
én konge skal være konge for dem alle. De skal ikke mer være to folk, og
ikke mer dele seg i to riker. De skal ikke mer gjøre seg urene med sine
motbydelige avguder og med sine styggedommer eller med noen av sine
misgjerninger. Jeg vil utfri dem fra alle deres bosteder, der de syndet, og
rense dem. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.

Min tjener David skal være konge over dem, og én hyrde skal det være
for dem alle. Mine lover skal de følge, og mine bud skal de holde og leve
etter dem. De skal bo i landet jeg gav min tjener Jakob, det som deres
fedre bodde i. De skal bo i det, de og deres barn og deres barnebarn, til
evig tid. Og David, min tjener, skal være deres fyrste for evig. Og jeg vil
slutte en fredspakt med dem - en evig pakt med dem skal det være. Jeg
vil bosette dem i mitt land og la dem bli tallrike, og jeg vil sette min hel
ligdom iblant dem for evig tid. Min bolig skal være over dem, jeg vil
være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og folkene skal kjenne at jeg
er Herren, som helliger Israel, når min helligdom blir midt iblant dem til
evig tid» (Esek 37,21-28).

Esekiel gjorde det klart at oppfyllelsen av løftet til David ville skje i
forbindelse med Israels samling til løfteslandet. Det vil skje når David er
oppstått fra de døde ved Kristi annet komme. Av dette går det fram at
Israel skal bo i løfteslandet (37,25), og David skal fortsette å regjere til
evig tid som en oppstanden person (vers 25). Pakten varer til evig tid
(vers 26), og verden skal skjønne at Herren på en spesiell måte har tatt
seg av Israel (vers 28). Profetien refererer i sin naturlige og bokstavelige
mening til hendelsene i forbindelse med Kristi annet komme og oppret
telsen av hans rike på jorden.

Hosea 3,4-5 indikerer at Davids trone skal stå tom i lange tider: «For i
mange dager skal Israels barn sitte uten konge og fyrste, uten offer og
bildestøtte, uten livkjortel og husguder. Deretter skal Israels barn vende



PAKTEN MED DAVID: DET FRAMTIDIGE DAVIDS RIKE 87

om og søke Herren sin Gud og David sin konge. Bevende skal de søke
Herren og hans gaver i de siste dager.» Dette motsies ikke av Jeremia
33,17, der det heter: «For så sier Herren: Det skal aldri mangle en mann
av Davids ætt som skal sitte på Israels trone.» Poenget er at i løpet av
denne perioden, helt ned til Josef, Marias mann, skulle det alltid være en
legitim arving til tronen. Selv om det blir avbrekk i Davids regjering på
Israels trone, vil den endelige oppfyllelse av løftet til David, det som er
knyttet til en oppstanden Kristus og en oppstanden David, sikre at pakten
stadig blir oppfylt i framtiden.

Som tidligere nevnt, ble det gitt en annen profeti om gjenopprettelsen
av «Davids falne hytte» (Amos 9,11). Dette refererer på nytt til gjenopp
rettelsen av Davids-riket, som følger etter Kristi annet komme. I Sakarias
14, som beskriver Kristus i hans annet komme, lyder denne forutsigelsen:
«Da skal Herren bli konge over hele jorden. På den dag skal Herren være
én og hans navn ett» (vers 9). Davids trone betyr en utvidelse av Guds
politiske autoritet, knyttet til Kristi regjering over Israels hus, men
Kristus skal også regjere over Guds universale rike i tusenårsriket.

Det gamle testamente hevder, og det stadfestes gjentatte ganger, at løf
tene som ble gitt til David, skal oppfylles i forbindelse med Kristi annet
komme. Ikke noe sted antydes det at disse løfter skal strekkes videre enn
til Israels folk, eller forbi Davids trone til Guds himmelske trone.

Løftet om riket stadfestet i Det nye testamente
Amillianistisk tolkning av nytestamentlige avsnitt. Konservative amilli

anister ser at Det gamle testamente i klare og alminnelige ordelag forut
sier et politisk rike på jorden i forbindelse med Kristi annet komme. De
hevder imidlertid at Det nye testamente fortolker Det gamle testamente
på en ikke-bokstavelig måte og at meningen med profetien derfor ikke er
å forutsi gjenopprettelsen av Davids rike, men heller Guds og menighe
tens seier, og at dette oppfylles i denne tid. Det nye testamente støtter
imidlertid ikke et slikt syn. Faktum er at det har sine egne formuleringer
om Davids rike, noe som kommer i tillegg til det som sies om dette i Det
gamle testamente. Det nye testamente har ikke lange avsnitt eller detal
jerte uttalelser om Davids rike, men det lar de gammeltestamentlige for
utsigelsene stå som tidligere fortolket, og ikke noe sted stadfester Kristus
eller hans disipler noen forandring i Israels forventning.

Stadfestelen av Davidspakten til Maria. Da Gabriel forkynte for Maria
at hun skulle bli Kristi mor, sa han: «Frykt ikke, Maria! For du har funnet
nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi
ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Gud
Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over
Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme»
(Luk 1,30-33).
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Om det noen gang skulle vært påkrevet med en korreksjon av Israels
forventning til oppfyllelsen av Davidspakten på en bokstavelig og poli
tisk måte, ville det vært i selve starten på den nytestamentlige historie,
den som begynner med Kristi fødsel. Maria, sammen med alle andre i
Israel på den tiden, ventet at det skulle komme en som skulle befri Israel
politisk fra Rom og, ifølge profetene, skape et herlig rike. Det var derfor
naturlig for henne å forstå Gabriels kunngjøring på en helt bokstavelig
måte. Davids trone var en politisk trone. Jakobs hus omfattet Jakobs bok
stavelige etterkommere, og forutsigelsen om at Jesu rike aldri skulle ta
slutt, var en gjentagelse av det evigvarende Davids rike. Maria forstod
innholdet i kunngjøringen nøyaktig slik den var åpenbart i Det gamle tes
tamente. Oppfatningen om at riket var et åndelig rike, og at det omfatter
alle troende, inkludert hedningene, at det egentlig er et rike fra himmelen
og ikke et rike på jorden, var helt fremmed for hennes tanke.

Davids rike betraktet i sin bokstavelige forstand av Sebedeus-sønnenes
mor. Skriften forteller at mor til Sebedeus' sønner bad Kristus: «Si at
disse mine to sønner skal sitte hos deg i ditt rike, en ved din høyre side
og en ved din venstre» (Mat 20,21). Kristus nektet henne det hun bad
om, men han støttet tanken om en slik trone, selv om han sa at det var
Gud Fader som avgjorde hvem som skulle sitte på disse plasser (vers 23).
Det er opplagt at kvinnens spørsmål, så vel som Jesu svar, var i tråd med
forventningen om et jordisk rike. Det kan ikke her være snakk om å sitte
på Faderens trone i himmelen. Det er heller oppfyllelsen av det gammel
testamentlige løftet om et jordisk rike det er tale om.

Kristi forutsigelse om at disiplene skulle sitte på troner og dømme
Israels tolv stammer. I forbindelse med åpenbaringen om disiplenes
kommende lønn, sa Herren til dem: «Jeg overgir riket til dere, slik som
min Far overgav det til meg, for at dere skal ete og drikke ved mitt bord i
mitt rike, og sitte på troner og dømme Israels tolv stammer» (Luk 22,29
-30).

Fortolkningen som går ut på at dette avsnittet refererer til det himmel
ske rike og den evige tilværelse, stadfestes ikke av sammenhengen.
Uttalelsen sikter til et jordisk rike og nødvendigheten av at det blir dom
mere over Israels tolv stammer i Davids jordiske, politiske rike. Løftet
faller derfor sammen med disiplenes forventning av at Kristus skulle
opprette et rike på jorden og befri Israel fra dets undertrykkere.

Forutsigelsen av tiden for opprettelsen av riket for Israel. Da Kristus
skulle tas opp til himmelen, spurte disiplene: «Herre, er det på den tiden
du vil gjenreise riket for Israel?» (Apg 1,6). Kristus svarte: «Det er ikke
deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen
makt» (vers 7). Hvis løftet om det framtidige riket hadde vært av åndelig
art, og hvis det skulle arves av alle troende i Kristus og oppfylles i denne
tid, ville det vært en passende anledning for Kristus til å korrigere den
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herskende oppfatning om at Israels rike bokstavelig talt skal gjenoppret
tes. Det faktum at Kristus ikke benektet denne oppfatning, men bare sa at
det ikke var disiplenes sak å vite tiden for det, er i virkeligheten en stad
festelse av det.

Kristi svar inkluderer også en erklæring om hva som skal skje i denne
tid: «Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og
dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria
og like til jordens ende» (Apg 1,8). I stedet for at løftet om Davids rike
skulle oppfylles, ville det bli en Åndens tjeneste i denne tid. Menigheten
skulle utrustes med kraft til å vitne om Kristi død og oppstandelse. Dette
stemmer overens med resten av Det nye testamente. I dette avsnittet, som
i andre, stadfester Det nye testamente Israels forventning. Det avskriver
den ikke.

Konklusjonen ved apostelmøtet i Jerusalem. Spørsmålet om man i den
nåværende tid skulle oppleve oppfyllelsen av løftene til David, var kjer
nepunktet ved diskusjonen i apostelmøtet i Jerusalem. Spørsmålet var
blitt aktuelt om det var nødvendig for dem som omvendte seg til kristen
dommen å bli omskåret, slik det krevdes med proselytter i Israel, ifølge
Moseloven. Møtets konklusjon gikk ut på at det ikke skulle kreves noe
slikt. I denne forbindelse kom Jakob med disse konkluderende ordene:

«Etter at de hadde talt, tok Jakob til orde og sa: Brødre, hør på meg!
Simon har fortalt hvordan Gud fra først av sørget for å ta ut av hedning
ene et folk for sitt navn. Og med dette stemmer profetenes ord overens,
som det står skrevet: Deretter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge
Davids falne hytte. Det nedbrutte av den vil jeg igjen oppbygge, og jeg
vil gjenreise den, for at resten av menneskene skal søke Herren, ja, alle
hedningefolkene som mitt navn er blitt nevnt over. Så sier Herren, han
som gjør dette som han har visst fra evighet av» (Apg 15,13-18).

Rekkefølgen i oppfyllelsen er, ifølge Jakob, at Guds program for
denne tid består i å danne en menighet blant hedninger. Jakob peker på at
dette skjer i overensstemmelse med åpenbaringen i Amos' bok, som for
en stor del detaljerer hedningenes overmakt over Israel. Etter at han har
beskrevet dette, konkluderer imidlertid Amos med at etter hedningenes
maktperiode vil Davids falne hytte bli bygd opp igjen. Dette er nettopp
hva man ventet i Det gamle testamente - at gjenoppbyggingen av Israel
og Israels trone skulle komme etter tiden når hedningenes makt tar slutt,
ved Kristi annet komme. Det skal oppfylles når Kristus selv vender til
bake og oppretter riket. I dette avsnittet, som i de foregående sitatene fra
Det nye testamente, blir den gammeltestamentlige fortolkningen av
Davidspakten ytterligere stadfestet i Det nye testamente.
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Oppfyllelsen av løftet til David
Skal løftene til David oppfylles bokstavelig? I betraktning av de mange

profetier som behandler fortsettelsen av Davids trone og hans linje, løser
spørsmålet seg selv, hvorvidt disse profetier skal oppfylles bokstavelig.
Blant konservative fortolkere er det ikke spørsmål om at løftene skal
oppfylles av Kristus, men spørsmålet er om det skal skje i denne tid, slik
amillianistene hevder, eller om det skal oppfylles i framtiden, i forbin
delse med Kristi annet komme.

Som det framgår av de mange skriftsteder som er sitert, er oppfyllel
sen av paktsløftet relatert til Davids oppstandelse og et rike på jorden.
Det må være klart at David ennå ikke har oppstått, og han kommer heller
ikke til å oppstå før Kristi annet komme. Det er også opplagt at Kristus
ikke regjerer på jorden i bokstavelig forstand. Jerusalem er ikke hans
hovedstad, og Israels folk er heller ikke mottakelige for hans styre i
denne tid. Å forsøke å finne oppfyllelse i denne tid krever en radikal
åndeliggjøring og fornekter de klare, faktiske uttalelser som er relatert til
riket.

Er det beviser mot en bokstavelig fortolkning av Davidspakten? De
fleste konservative bibelfortolkere er enige om at det er et åndelig rike i
verden. Skriften taler om Guds trone i himmelen og at Kristus sitter ved
Faderens høyre hånd. Men det at man forveksler den himmelske trone
med Davids trone, viser at man overser den himmelske trones natur. Den
har alltid vært der, og den er knyttet til Guds alminnelige styre i verden
som et hele, ikke bare til Davids rike, Israel.

I denne tid sitter Kristus på Faderens trone i himmelen. I Salme 110,1
-2 heter det: «Herren sa til min Herre. Sett deg ved min høyre hånd, til jeg
får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! Din makts kongestav
skal Herren utrekke fra Sion: Hersk midt iblant dine fiender.» Disse ver
sene tegner et bilde av Kristus, der han sitter på Faderens trone og venter
på en framtidig utvidelse av sin makt, når han skal komme tilbake for å
herske over jorden, inkludert Davids rike. Jesus Kristus er den utvalgte
konge, som skal sitte på Davids trone, men han utøver ikke denne makt
nå. Ikke noe sted i Skriften sies det at den himmelske trone er Davids
trone. David satt aldri på den, og i denne tid er det ingen som sitter på
Davids trone, selv om Kristus så absolutt er kvalifisert til å gjøre det.
Hans regjering vil ikke begynne før han kommer tilbake for å herske
over jorden. Som David, som ventet mange år etter at han var salvet til
konge før han besteg tronen, vil Kristus vente på den framtidige tronbe
stigelse. Når han kommer tilbake, vil han herske med absolutt autoritet
(Åp 19,5) fra Davids trone (Jer 23,5), og han skal dømme de onde og
føre rettferdighet og fred inn i sitt rike. Disse profetier blir ikke oppfylt i
denne tid, men det skal skje ved Kristi annet komme.

Oppfyllelsen i forbindelse med andre profetier. Som antydet tidligere,



PAKTEN MED DAVID: DET FRAMTIDIGE DAVIDS RIKE 91

er forutsigelsen av Davidspakten og oppfyllelsen av den en del av hele
det profetiske syn på endetiden. Dette inkluderer den store trengsel, som
går forut for det annet komme. Det inkluderer også det annet komme.
Det inkluderer Israels samling fra hele verden. Det har med dommen
over de onde å gjøre, de som lever på jorden (Mat 25,46). Det involverer
begynnelsen til riket på jorden og etableringen av en trone på jorden, noe
som ikke er tilfelle i denne tid (Mat 25,31). Oppfyllelsen av Davids
pakten skjer derfor i sammenheng med alle disse andre forutsigelser og
deres oppfyllelse. Alt taler om Kristi framtidige triumf på jorden. Løftet
om Davids rike gjelder fremdeles, og det vil få sin oppfyllelse når
Kristus kommer tilbake. Hvis disse profetier er korrekt fortolket, hører
oppfyllelsen av Davidspakten framtiden til, og den er ikke oppfylt i
denne tid.



10
Messiasriket

i Det gamle testamente

Tanken på et messiansk rike er en hovedlære både i Det gamle og Det
nye testamente.

Mange av de profetiene vi allerede har sett på, taler enten implisitt
eller spesifikt om et framtidig messiansk rike på jorden. I Første
Mosebok 3,15 hevdes det at den kommende Messias skal seire. Han skal
knuse Satan og hans planer om å kontrollere verden. Pakten med
Abraham inneholder en rekke spesielle løfter, inkludert profetien om at
Abraham skulle bli far til et stort folk, den nasjon som senere skulle kal
les Israel, og at den kommende Messias' velsignelser skulle strekke seg
ut til alle folk. Inkorporert i pakten med Abraham finner vi også løftet
om at Israel skal beholde landet til evig tid. Davidspakten gir spesielle
løfter til David om hans framtidige rike på jorden og en forventning av
Kristi regjering på Davids trone. Slektstavlene i Det gamle testamente,
stadfestet i Det nye testamente, beskriver Messiaslinjen, den regjerende
linjen. Et av de mest spesielle områdene innenfor det profetiske ord har
med løfteslandet å gjøre. Her forenes løftene som ble gitt til Abraham og
David. En bokstavelig oppfyllelse av disse mange løfter er en forsikring
om at det kommer et framtidig messiansk rike på jorden.

Hovedtrekk ved det messianske rike.
Løftet om landet. Viktigheten av løftet om landet kommer snart til

syne når det gjelder karakteren av det messianske rike. Spørsmålet er
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hvorvidt dette skal tolkes bokstavelig som at det omhandler et virkelig,
geografisk område, eller om det refererer til et åndelig rike.

Løftene til David. Sammen med løftet om landet kommer løftene som
hører med i Davidspakten, de som forsikret David om at det skulle
komme en som skulle sitte på hans trone. Her er spørsmålet om Davids
trone er en politisk trone på jorden, eller om det skal forstås som et ånde
liggjort rike.

Israels gjenopprettelse. Israels framtid og løftet om gjenopprettelse er
en hovedsak ved denne lære. Noen har benektet at Israel blir gjenoppret
tet i framtiden. Et framtidig messiansk rike vil bety en bokstavelig opp
fyllelse av løftene som er gitt til Israel.

Riket på jorden. Det endelige spørsmål er om de mange skriftsteder
som beskriver et rike på jorden, skal forstås i deres bokstavelige mening.
Hvis det er slik, foreligger det profetier om et messiansk rike.

Dessverre har kirken vært delt i dette spørsmål siden det tredje århun
dre, og de fleste kristne har valgt å ignorere den bokstavelige meningen i
disse profetiene. De har sett på dem i åndelig betydning. Resultatet er
blitt det vi kaller en postmillianistisk og en amillianistisk fortolkning av
menighetens historie.

Postmillianistiskfortolkning av Messiasriket
Definisjon. Postmillianismen er en lære som går ut på at Kristus vil

komme etter (post) tusenårsriket, og at det vil føre til den evige tilstand.
Læren står i kontrast til premillianismen, troen på at Kristus skal komme
før (pre) tusenårsriket og at hans annet komme danner innledningen til
Kristi tusenårige regjering. I sin bredeste definisjon inkluderer postmilli
anismen amillianismen, men det er store forskjeller i synene når det gjel
der menighetens historie.

Historie. Mens amillianismen oppstod i de siste ti årene av det andre
århundre e.Kr. og etter hvert kom til å dominere den teologiske scene,
kom postmillianismen i sin bestemte karakter atskillig senere. I kontrast
til amillianismen presenterte postmillianismen en mye mer optimistisk
teori om at evangeliet skulle triumfere og til slutt føre til tusen gylne år
med seier for evangeliet og en kristianisering av hele verden.

En av postmillianismens første representanter var Joachim av Fiore.
Hans syn knyttet seg til tre tidshusholdninger: Den første fra Adam til
døperen Johannes, den andre fra døperen Johannes til St. Benedikt (480
-543 e.Kr.). Denne Benedikt bygde mange klostere. Den tredje tidshus
holdningen skulle få sin triumferende avslutning om lag år 1260. På den
tiden skulle evangeliet ha triumfert, og verden skulle ha omvendt seg til
Kristus.

Moderne postmillianisme kjenner man imidlertid ikke til før år 1700
med Daniel Whitby, selv om det er mange andre som kan karakteriseres



94 BIBELENES STORE PROFETIER

som postmillianister før hans tid. Whitby hevdet at Åpenbaringen 20 er
en rekapitulasjon av tidligere profetier i Johannes' åpenbaring. Han hev
det videre at tusenårsriket fremdeles hører framtiden til, men at enhver
generasjon er i stand til å starte de tusen år med denne gylne tid av rett
ferdighet og fred på jorden.

På grunn av den herskende optimisme på den tiden, ettersom verden
syntes å stå på terskelen til en ny vitenskapelig utvikling, ble postmillia
nismen et innflytelsesrikt system innenfor teologien og muligens hoved
synet i det attende og nittende århundre.

I den siste delen av det nittende århundre og første delen av det tju
ende århundre tok også liberale teologer, under teorien om evolusjonslæ
ren, opp postmillianismens syn. Det ble beskrevet som menneskehetens
framsteg ved vitenskapelige og naturlige midler. Konservative postmilli
anister derimot bekjempet evolusjonslærens innflytelse.

Postmillianismen i det tjuende århundre. Postmillianismen var det
dominerende teologiske syn helt fram til første verdenskrig. Da Tysk
land, den protestantiske reformasjons vugge, ble den store fienden for så
mange andre land i Europa, fikk postmillianismen et alvorlig tilbakeslag,
og med annen verdenskrig mente mange at postmillianismen var død.
Kirkens eskatologiske syn ble stort sett delt mellom amillianismen, som
fikk de fleste tilhengere, og premillianismen, som også begynte å få stor
innflytelse i kirken.

Postmillianistene hadde vanskeligheter med fortolkningen av Åpen
baringen 20. Selv om de bestemt hevdet at den premillianistiske fortolk
ningen var feil, ble de delt i synet på om de sjeler som beskrives i
Åpenbaringen 20,4-6, var martyrer som kom ut av den foregående perio
den, eller om det var en beskrivelse av mellomtilstanden, det vil si sjeler
i himmelen. I alminnelighet hevder postmillianistene at Guds rike er i
menneskenes hjerter, ikke at det skal ha sin basis i en trone på jorden, og
at riket som er lovt i Det gamle testamente, er oppfylt i de troendes ånde
lige liv. Mer liberale postmillianister har hatt en tendens til å utvide peri
oden til en lang æra, som omfatter menneskehetens framtid i en oversku
elig framtid. Konservative postmillianister hevder fortsatt det syn at begi
venhetene som går forut for det annet komme, omfatter verdensvid for
kynnelse av evangeliet, de utvalgtes omvendelse, jødenes omvendelse og
et endelig klimaks ved Antikrists komme. Ved det annet komme vil,
ifølge postmillianistene, både rettferdige og urettferdige oppstå. Det blir
en alminnelig dom, verden slik vi kjenner den, vil forsvinne, og livet vil
gå videre i en ny himmel og en ny jord, som skal bestå til evig tid.

Etter den annen verdenskrig har postmillianismen stort sett vært død,
selv om det er en liten, høyrøstet gruppe postmillianister som fremdeles
hevder evangeliets endelige triumf og kristianiseringen av hele verden.

Postmillianismens fall. Postmillianismen falt på grunn av en rekke
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viktige forhold: (1) Prinsippet med å åndeliggjøre Skriften førte ikke til
en enhetlig tolkning av avsnitt som taler om et framtidig tusenårsrike. (2)
Postmillianismen ble adoptert av liberale teologer, som var begeistret for
tanken om ikke å ta Skriften bokstavelig. (3) Postmillianismens fortolk
ning passet ikke inn i den historiske situasjon i det tjuende århundre med
to verdenskriger. (4) Trenden gikk, som et resultat av alt dette, i retning
amillianismen, og for enkeltes vedkommende til premillianismen.

Postmillianismen har tilsynelatende lidd nederlag, selv om det er noen
få, moderne tilhengere av dette syn. Stort sett har det ført til en fornyet
understrekning av amillianismen, som det rådende eskatologiske syn i
kirken.

Amillianistisk tolkning av Messiasriket
Definisjon. Amillianismen, som postmillianismen, ser på Kristi annet

komme som historiens klimaks og innledningen til den evige tilværelse.
Men til forskjell fra postmillianismen, som hadde et optimistisk og
rosenrødt syn på tusenårsriket, nøyer amillianismen seg med å anta ideen
om en todelt utvikling. Både Guds og Satans rike utfolder seg i denne tid.
Etter en kort tid med sterk forkastelse av evangeliet, vil det annet komme
finne sted.

Historie. Amillianismen har en mye lenger historie enn postmillianis
men i sin moderne form. Den går tilbake til år 190 e. Kr. Det er vanskelig
å finne noen som kan sies å være amillianist før den tiden, selv om
enkelte av kirkefedrene ikke klargjør sitt eskatologiske syn. Mange teolo
ger er av den oppfatning at i de første to århundrer var det en premillia
nistisk oppfatning som rådet.

Om lag år 190 e.Kr. begynte den teologiske skolen i Alexandria,
Egypt, å få sterkere innflytelse. Teologene herfra forsøkte å harmonisere
Skriften med den rene idealisme som ble forfektet av den greske filoso
fen Platon. Det førte til en undergraving av den kristne teologi. I tillegg
til den rasering som fant sted med hensyn til andre lærer, fikk dette en
katastrofal innvirkning på premillianismen, som stort sett ble utryddet i
Nord-Afrika.

Kirken i sin helhet fortsatte å stri med problemet, og noen løsning kom
man ikke til før Augustin (354-430 e.Kr.), den berømte biskopen i Hippo
stod fram. Augustins synspunkt gikk ut på at selv om den alexandrinske
åndeliggjøring av Skriften var feil, passet den for kirkens eskatologi.
Derfor mente han at mens det meste av Bibelen måtte aksepteres i histo
risk, bokstavelig forstand, var eskatologien et spesialområde. Lik skolen i
Alexandria, forkastet han tanken på et bokstavelig rike på jorden etter
Kristi annet komme.

Ifølge Augustin er det i denne tid en konflikt mellom Guds by og
Satans by. Det kan også sees som en konflikt mellom kirken og verden.
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Han hevdet at denne dualisme vil fortsette fram til det annet komme, da
kirken skal triumfere.

Augustin synes å ha ment at opplysningen om at Satan skal bindes
(Luk. 10,18) sikter til noe som fant sted under Kristi jordiske liv. Han
mente videre at man var kommet langt inn i tusenrårsriket på hans tid.
Noen hevder at han lærte at tusenårsriket skulle ta slutt om lag år 650
f.Kr. men det er vanskelig å bevise.

Augustin forkastet på et temmelig overfladisk grunnlag premillianis
men. Han viste liten interesse for de profetier som støtter en premillianis
tisk fortolkning. Han hevdet at premillianismen så på tusenårsriket som
en periode med kjødelig tilfredsstillelse, mens han selv mente det var en
tid med åndelige seire. Ettersom han mente premillianismen var kjødelig
og übibelsk, forkastet han en bokstavelig fortolkning av Åpenbaringen
20. Augustin synes å ha ment at tusenårsriket begynte flere hundre år før
Kristus. Det var intet bokstavelig rike på jorden, men heller Kristi ånde
lige regjering i de troendes hjerter.

Selv om Augustin gjorde mye for å plassere en del av lærene i den
kristne teologi der de hørte hjemme, er det tydelig at han gjorde lite for å
klargjøre kirkens eskatologiske syn. Hans oppfatning at Satan er bundet i
denne tid, stemmer ikke overens med mange skriftsteder, som presenterer
Satan som meget aktiv (1 Kor 5,5; 7,5; 2 Kor 2,11; 11,14; 1 Tim 1,20; 1
Pet 5,8). Hans forklaring av Lukas 10,18, der han hevder at dette er samme
begivenhet som Åpenbaringen 12,7-9 og 20,2-3, er helt opplagt feil.
Augustin hevdet at den første oppstandelse i Åpenbaringen 20,5 refererer
til kristnes gjenfødelse, et syn som selvsagt strider mot sammenhengen.

Augustin hadde kjempet sterkt mot syndens kraft i sitt eget liv, og han
betraktet denne tid som en konflikttid mellom det onde og det gode, men
at det gode ville triumfere til slutt.

Moderne synspunkter. Selv om den augustinske amillianisme fremde
les har sin plass innenfor teologien, er andre synspunkter mer framtre
dende. Blant disse er den oppfatningen at tusenårsriket er mellomtilstan
den, det vil si perioden mellom den troendes død og hans oppstandelse,
eller en kombinasjon av de to syn, som gjør riket til en tilstand i den tro
endes hjerte og en mellomtilstand. En annen forklaring man støter på i
vår tid, er at tusenårsriket er ensbetydende med den nye himmel og den
nye jord i Åpenbaringen 21-22. Det er bemerkelsesverdig at de som
fremmer disse synspunkter, ikke sørger for en detaljert eksegese av
avsnitt som er relatert til dette. De tar heller ikke for seg problemer som
motsier en slik tolkning. Dette kommer særlig til uttrykk når den premil
lianistiske tolkning betraktes sammen med andre synspunkter.

Det premillianistiske syn på Messiasriket
Vi har allerede lagt fram beviser for den premillianistiske fortolkning i
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forbindelse med behandlingen av paktene med Abraham og David og
løftet om landet. Den premillianistiske fortolkning preger og bestemmer
tolkningen av Bibelens hoveddeler, og vi Finner den både i Det gamle og
Det nye testamente. Den store mengden av beviser gir en ypperlig bak
grunn for å imøtegå den postmillianistiske og den amillianistiske tolk
ning.

Beviser fra historien. Det gamle testamentes historie, sammen med
den profetiske åpenbaring vi finner her, danner en solid grunnvoll for
den premillianistiske fortolkning. Selv de som ikke aksepterer premillia
nismen, også må erkjenne at hvis profetiene skal fortolkes bokstavelig,
fører de til et premillianistisk syn. Det er opplagt fra de mange profeti
ene i Det gamle testamente at Israels folk ventet på den kommende
Messias, som skulle befri dem fra deres fiender og opprette et herlig
rettferdighets- og fredsrike, der Israel skulle spille en framtredende rolle.
Dette møter vi ikke bare i noen få skriftsteder, men gjennom hele Det
gamle testamente.

Selv om amillianister innrømmer at Det gamle testamente lærer et
framtidig messiansk rike på jorden, forsøker de å støtte sitt eget syn ved å
komme med to hovedinnvendinger. For det første innrømmer de at
jødene ventet et messiansk rike på jorden, men de hevder at Det nye tes
tamente motsier denne forventning og at tolkningen derfor er feil. Det
andre synspunktet, som mange amillianister hyller, er at den bokstavelige
fortolkning var rett, men at løftene er knyttet til betingelser og ikke blir
oppfylt, ettersom Israel har sviktet. Vi skal se på disse gammeltestament
lige profetier, om det går an å forklare dem på en slik måte.

Som allerede nevnt i tidligere kapitler, ble ofte løftene om det framti
dige Messiasriket forkynt av profeter som levde midt i en frafallstid, som
tilfellet var med Jeremia. Likevel talte han frimodig om en framtidig vel
signelse for Israel etter Kristi gjenkomst, som i 23,5-8 og 30,4-11. Typisk
for dette er Jeremias uttalelse:

«For jeg er med deg, sier Herren, og jeg vil frelse deg.
Jeg vil gjøre ende på alle de folk
som jeg har spredt deg iblant.
Bare deg vil jeg ikke gjøre ende på.
Jeg vil tukte deg med måte.
Men helt ustraffet vil jeg ikke la deg være» (Jer 30,11).

På samme måte hevder eksilprofeten Esekiel meget sterkt at Gud skal
føre Israels barn tilbake fra alle landene som de er spredt i (39,25-29).
Og i Salme 89 blir Davidspakten omtalt som absolutt sikker, selv om
Davids etterkommere skulle glemme loven:

4 - Bibelens store pro. . .
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Jeg vil la hans ætt bli fast til evig tid
og hans trone som himmelens dager.
Dersom hans barn forlater min lov
og ikke vandrer etter mine bud,
dersom de krenker mine forskrifter
og ikke holder mine befalinger,
da vil jeg hjemsøke deres synd med riset
og deres misgjerning med slag.
Men min miskunn vil jeg ikke ta fra ham,
og min trofasthet vil jeg ikke svikte.
Jeg vil ikke bryte min pakt
og ikke endre det som gikk over mine lepper.
Ett har jeg sverget ved min hellighet,
sannelig, for David vil jeg ikke lyve:
Hans ætt skal bli til evig tid,
hans trone som solen for mitt åsyn.
Som månen skal den stå for evig,
vitnet i det høye er trofast» (versene 30-38).

Fortolkningen i Det nye testamente viser at også her regnet man med at
løftet om det messianske riket skulle oppfylles. Som vi så i forbindelse
med Davidspakten, fikk Maria forsikring om at hennes barn, Jesus, skulle
sitte på Davids trone og regjere over Jakobs hus til evig tid (Luk 1,32-33).
Øyensynlig delte Maria den samme tro som andre jøder, at når Messias
kom, skulle han opprette sitt rike på jorden. Gabriels forsikring er bevis
for at dette var Guds tolkning av de gammeltestementlige profetier.

Jesus selv stadfestet at disiplene skulle sitte på troner og dømme
Israels tolv stammer i det framtidige rike (Luk 22,29-30). Da disiplene
spurte Jesus om tiden for gjenopprettelsen av Israels rike i Apostlenes
gjerninger 1,6, sa han at Gud hadde ikke åpenbart tiden for dem (vers 7),
men han sa ikke at de tok feil.

Paulus tok opp det samme emnet i Romerne 9-11. Han gir her svar på
sitt eget spørsmål om hvorvidt Israel er blitt forkastet og ikke har håp for
framtiden. Han sier at Gud har ikke forkastet sitt folk eller glemt sine løf
ter (11,1-27). Paulus sier at etter perioden med velsignelser over hedning
ene

«... skal befrieren komme.
Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob.
Og dette skal være min pakt med dem,
nårjeg tar bort deres synder» (versene 26-27).

Videre stadfestelse finner vi i Johannes' åpenbaring. Det omdiskuterte
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avsnittet, Åpenbaringen 20, støtter klart tanken om et tusenårig rike, som
følger etter Kristi annet komme.

Det er blitt stilt spørsmål om hva den første kristne menighet trodde.
Undersøkelser i Det nye testamente, så vel som utenombibelsk litteratur
avslører ikke spor av amillianisme i det første århundre. Faktum er at
flere av kirkefedrene, som levde i denne perioden, kan føres opp som
støtter for premillianismen. Blant dem er Aristion og Johannes presbyte
ren. Papias omtaler apostlene Andreas, Peter, Filip, Tomas, Jakob,
Johannes og Matteus som bærere av det premillianistiske syn. Andre som
er født i det første århundre, var også premillianister, som Clement av
Rom, Barnabas, Hermas, Ignatius og Polykarp. Bortsett fra Barnabas,
som er en omdiskutert premillianist, kan det ikke nevnes en eneste amil
lianist i det første århundre. Noen av de første kirkefedrene uttalte seg
riktignok ikke om emnet, og man kan ikke fastslå deres syn, men det er
tilstrekkelig mange som har uttalt seg til støtte for den premillianistiske
fortolkning og et framtidig messiasrike på jorden, at det er bevis nok på
at det var et gjennomgående syn i det første århundre.

I det andre århundre finner man heller ikke spor av amillianisme før
rundt år 190. I denne perioden kan Justin Martyr, Melito, Hegesippius,
Tatian, Ireneus, Tertullian, Hippolytus og Apollinaris regnes som premil
lianister. Selv om en del av deres lære ikke framstilles detaljert i moderne
oversettelser, er det tilstrekkelige beviser for at også i det andre århundre
hersket et premillianistisk syn.

Med den alexandrinske teologiske skole oppstod det et brudd med pre
millianismen, basert på den antatt nødvendige harmonisering av den
bibelske åpenbaring med Platons idealisme, et synspunkt som kom til å
undergrave hele Skriftens lære, ikke bare profetordet. Mange mener at
den alexandrinske teologiske skole representerte vranglære.

Selv om det ble en strid mellom det amillianistiske og det premillia
nistiske syn i det tredje århundre, er det kirkefedre som også nå kan
anføres som støtter for det premillianistiske syn. Blant dem er Cyprian
(200-258), Commodius (200-270), Nepos (230-280), Coracion (230
-280), Victorinus (240-303), Metodius (250-311) og Lactantius (240
-320). Det faktum at premillianismen ble forkynt klart i den første menig
het, før den amillianistiske fortolkning ble innført, er tilstrekkelig bevis
for at det apostoliske syn ikke var amillianistisk og at den første menig
het, som fulgte deres lære, forventet Kristi gjenkomst og et rike på jor
den.

Etter det tredje århundre ble imidlertid premillianismen mindre synlig,
og den amillianistiske tolkning overtok. Dette falt naturligvis sammen
med kirkens frammarsj og dens voksende ritualisme og på enkelte områ
der frafall fra den rene lære. Etter Augustin ble den romersk-katolske
kirke i det fjerde og femte århundre i hovedsak amillianistisk, men gjen
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norn århundrene har det alltid vært mindre grupper som har holdt på den
premillianistiske lære.

Premillianismen kom i forgrunnen igjen i det nittende og tjuende
århundre, blant annet som et forsvar mot liberalisme, evolusjon og avvik
fra den historiske lære. Premillianister hevder som regel Skriftens ufeil
barhet og Bibelens inspirasjon. Liberalismen har aldri fått fotfeste innen
for premillianismen. Man har i alminnelighet kunnet regne med at en
premillianist var ortodoks i sitt bibelsyn for øvrig. Premillianismen ble
ikke favnet av de fleste innenfor den organiserte kirke, som i stedet fulgte
en lære som ofte forkastet profetordet. De store profetiske konferansene i
det nittende og tjuende århundre angrep liberalismen. Selv om de til å
begynne med inkluderte andre syn på tusenårsriket, ble de gradvis helt
premillianistiske. Premillianismen har hatt stor framgang i det tjuende
århundre, takket være kirkesamfunn, seminarer, bibelskoler og bibelbe
vegelser som helt og fullt har stått for det syn at Kristus kommer igjen
før tusenårsriket.

Beviser utfra tolkningsprinsipper. Evangelisk teologi erkjenner i alm
innelighet at Skriften som et hele skal tolkes ut fra et grammatisk-histo
risk synspunkt, der Skriften blir betraktet som en ufeilbarlig sannhets
kilde. Dette har ført til trosbekjennelser, som også anerkjenner læren om
det annet komme.

At profetiene skulle være noe unntak fra denne regel, skyldes uten tvil
motvilje mot å godta det Bibelen taler om et framtidig tusenårsrike. Det
amillianistiske syn kan akseptere et bokstavelig annet komme, en boksta
velig himmel og et bokstavelig helvete, men det forkaster et bokstavelig
Kristi tusenårsrike på jorden.

Den åndeliggjørende fortolkning av profetiene blir imøtegått av de
profetier som allerede er oppfylt. Hundrevis av profetier både i Det
gamle og Det nye testamente er blitt oppfylt. Det gjelder for eksempel
slike viktige profetier som Kristi fødsel i Betlehem, hans guddommelige
og menneskelige natur, hans under på jorden, hans død på korset, hans
legemlige oppstandelse og hans legemlige himmelfart. Alle disse profe
tier er gått bokstavelig i oppfyllelse. Det samme gjelder det forhold at
Gud i Det gamle testamente gang på gang oppfylte profetordet for Israel.
Det inkluderer deres adspredelser og tilbakevending til landet, og Guds
velsignelser og dommer. I en liste over gammeltestamentlige profetier er
det sjelden å finne en som ikke er bokstavelig oppfylt. Derfor bør histo
rien om de profetiske oppfyllelser være en rettesnor. Akkurat som de
mest utenkelige profetier ble oppfylt på en bokstavelig måte i fortiden,
slik skal profetier om framtiden, uansett om de virker underlige og umu
lige, få en bokstavelig oppfyllelse. Hvis det er tilfellet, må man akseptere
Kristi messianske rike, som er forutsagt i så mange gammeltestamentlige
avsnitt, og også i i nytestamentlige, som et faktum. Standardprinsipper
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innen fortolkningen fører til et premillianistisk, ikke amillianistisk syn.
Israels lovede gjenopprettelse. Et kjent tema både i de store og de små

profeter er forventningen om Israels gjenopprettelse. Jeremia 31 gir et
fullstendig bilde av dette håp. Jeremia uttalte dette i en tid da Israel
hadde falt fra Gud og da alt syntes tapt. Men nå kunne han forkynne
Guds lysende håp om en nådig gjenopprettelse av Israel i framtiden:

«Fra detfjerne har Herren åpenbart segfor meg:
Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg.
Derfor harjeg latt min miskunnhet mot deg vare ved.
Enda en gang vil jeg bygge deg,
og du skal bli bygd opp igjen, du jomfru, Israel!
Enda en gang skal du pryde deg med dine trommer
og gå ut i dansen med de glade.
Enda en gang skal du plante vingårder
på Samarias fjell.
De som planter dem, skal også ta dem i bruk» (versene 3-5).

Selv om denne profetien i en viss utstrekning ble oppfylt ved tilbake
vendingen fra det babyloniske fangenskap, går den langt videre. Den
omhandler det messianske rike. Gud sa gjennom Jeremia:

«Se, jeg fører demfra landet i nord
og samler demfra jordens ytterste ende.
Blant dem er det både blinde og halte,
både svangre ogfødende.
Som en stor skare skal de komme tilbake hit.
Med gråt skal de komme og med ydmyke bønner,
og jeg vil lede dem.
Jeg vil føre dem til rinnende bekker på en jevn vei,
hvor de ikke skal snuble.
For jeg skal være en farfor Israel,
og Efra 'im er min førstefødte.
Hør Herrens ord, alle folk!
Forkynn det til de fjerne kyster og si:
Han som spredte Israel,
skal samle det og vokte det,
som en hyrde vokter sin hjord» (31,8-10).

På samme måte beskriver Jeremia Israels gjenopprettelse: «Se, dager
kommer, sier Herren, da jeg vil tilsa Israels land og Judas land med men
neskers sæd og med dyrs sæd. Og likesom jeg har våket over dem for å
rykke dem opp og for å rive og bryte ned og ødelegge og plage dem, slik
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vil jeg også våke over dem for å bygge og plante, sier Herren» (31,27
--28).

Som vi skal se i kapitlet om den nye pakt, lovte Gud at Israel skulle
leve under en nådens pakt som ville være noe helt annet enn Moseloven
(Jer 31,31-34).

Jeremia erklærte med tyngde at Israel skulle fortsette så lenge jorden
varer.

«Så sier Herren,
som satte solen til å lyse om dagen
og loverfor månen og stjernene,
så de lyser om natten,
han som opprører havet så dets bølger bruser
- Herren, hærskarenes Gud er hans navn:
Dersom disse lover ikke lenger står ved makt
for mitt åsyn, sier Herren,
da skal også Israels ætt opphøre å være et folk
for mitt åsyn alle dager.
Så sier Herren:
Dersom himmelen kan måles der oppe,
og jordens grunnvoller utforskes der nede,
da vil jeg ogsåforkaste
all Israel ætt
for alt det de har gjort, sier Herren» (31,35-37).

En mer konsentrert uttalelse av det samme håp blir gitt i Jeremia 30,5
-11, der profeten forkynner at Israel vil gjennomgå en fryktelig trengsels
tid. Denne profetien faller sammen med andre bibelske profetier om den
store trengsel. Jeremia sier imidlertid at Israel skal overleve denne treng
selstid, og de skal gjenopprettes for å kunne tjene sin Herre Gud så vel
som David sin konge, som skal oppstå ved det annet komme (vers 9).
Jeremia stadfester at de som er spredt til fjerne land, skal føres tilbake og
at Gud ikke vil ødelegge Israels folk (vers 11).

I lys av denne klare uttalelse av Jeremia om Israels gjenopprettelse,
må man spørre hva amillianistene har å anføre. Noen har det ekstreme
synspunkt at Israel er udefinerbart i dag, grunnet inngifte. Det er selvsagt
ikke mange som har en slik oppfatning. Israelittene kjenner sine slekts
tavler, selv om de ikke alltid vet hvilken stamme de kommer fra. Noen
hevder at Israel er blitt forkastet. Som vi allerede har påpekt, uttrykker
Bibelen spesielt at Israel ikke vil bli forkastet. Et annet moment er at de
hevder at Israel er menigheten og at løftene er oppfylt i menigheten.
Igjen er det bare en del amillianister som har et slikt syn, men disse vil,
bemerkelsesverdig nok, ha velsignelsene som Gud har lovt Israel, men
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ikke truslene. I virkeligheten er det ingen støtte for det syn at Israels løf
ter er blitt oppfylt på menigheten, for løftene skiller seg i karakter fra det
menigheten opplever i denne tid. En mer bibelsk innstilling til dette fin
ner vi hos postmillianistene, som hevder at Israel vil bli gjenopprettet i
den forstand at de omvendes i menigheten. Dette ville føre til en delvis
åndelig gjenopprettelse, men det oppfyller ikke de mange avsnittene som
taler om deres gjenopprettelse i landet, at det er en politisk gjenoppret
telse. Den premillianistiske fortolkning, som tar disse avsnitt bokstavelig,
og finner dem oppfylt i det framtidige rike, som Kristus skal opprette ved
sitt annet komme, er en langt bedre forklaring på Guds åpenbaring og
disse løfter. Løftene i Jeremia 31 hevder uttrykkelig at Israel aldri mer
skal rykkes opp eller miste sin identitet som nasjon. De skal fortsette å
leve i verden så lenge solen og månen skinner (versene 35-36).

Akkurat som Israel bokstavelig talt drog ned til Egypt og bokstavelig
talt kom tilbake derfra, ble folket bokstavelig talt ført i fangenskap i
Babylon og Assyria, og de kom tilbake. På samme bokstavelige måte ble
de spredt over hele verden, og Bibelen forutsier den samme bokstavelige
tilbakevending. Som lovt i Esekiel 39,25-29, skal Israel samles til siste
person (noe som aldri har hendt før i historien), og når de først er samlet,
skal de aldri spres mer (Amos 9,15). Dette refererer helt åpenbart til en
geografisk enhet, løfteslandet, og til noe som hører historien til, ikke livet
etter døden.

Som vi tidligere har understreket, er Israels gjenopprettelse omtalt av
Paulus i Romerne 11, der Israel framstilles som fullstendig utfridd av
Jesus Kristus ved hans annet komme. Det grunnleggende løfte i
Abrahams-pakten krever også Israels gjenopprettelse, ettersom løftet om
at de skal fortsette som nasjon for evig fra slutten av menneskenes histo
rie, innebærer en gjenopprettet status. Dette faller sammen med det mes
sianske rike. I Skriften følger Israels gjenopprettelse Kristi annet komme,
mer enn det går forut for dette, og gjenopprettelsen utgjør det endelige
kapittel i Guds handlinger med jorden forut for den nye himmel og den
nye jord.
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Verdenshistorien

i profetisk perspektiv

Jorden er blitt et globalt samfunn, der hendelser av verdensforvandlende
karakter skjer meget hurtig. Under disse omstendigheter er det viktig å
spørre om Bibelens profetier kaster noe lys over de nåværende verdens
begivenheter, og om de utstaker en kurs for framtiden.

Som granskere av profetordet tror, gir Bibelen en oversikt over de
store verdensbegivenhetene. Det gjelder både historie og det som har
med verdens endelige framtid å gjøre. Studiet av de bibelske profetier
kaster et klart lys over betydningen av verdensbegivenhetene. Faktum er
at Bibelen har gitt en oversikt over verdenshistorien som allerede på en
dramatisk måte er oppfylt og som klart indikerer at dramatiske begiven
heter snart kan oppfylle profetier som ennå er uoppfylte. Bibelens profe
tier vil hjelpe en til å forstå hva som skjer i verden.

Innledning
I Daniels profetier gis det en forbausende åpenbaring av verdensbegi

venhetene. Profeten Daniel fikk det sjeldne privilegium, ikke bare å lage
et omriss av hedningenes historie fra hans dager og fram til Kristi annet
komme, men også den parallelle veien som Israel skulle gå. Det begyn
ner med gjenoppbyggingen av Jerusalem på Nehemjas tid og kulminerer
i Kristi annet komme. Daniel 9,24-27 taler om Israels framtid, og Daniel
7-8 og 11-12 beskriver mange detaljer om folkenes framtid i forhold til
Israel. Særlig i Daniel 2, i beskrivelsen av Nebukadnesars drøm om bil
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destøtten, åpenbares verdens framtidige historie helt fram til det annet
komme. Selv om andre avsnitt inneholder profetier som omfatter Israel
og hedningene, er det ingen annen gammeltestamentlig profet som gir en
slik oversikt som den Gud åpenbarte for Daniel.

Nebukadnesars drøm
Som det første kapitlet i Daniel indikerer, fikk han en underlig forbe

redelse til sin gjerning som profet. Han var blitt bortført til Babylon
under babyloniernes første inntagelse av Jerusalem i år 605 f.Kr. Han
og en del andre ungdommer fra adelige familier ble utvalgt til å bli
kong Nebukadnesars framtidige tjenere. Som det heter i Daniel 1, stod
Daniel fast for sin Gud og overholdt matforskriftene. I kapittel 1, som
baner vei for Daniels opphøyelse til berømmelse i kapittel 2, har han tre
av sine kamerater med seg - Sadrak, Mesak og Abed-Nego. Alle er fast
bestemt på å lyde Gud og Moseloven. De mange andre fangene, som
også ble bortført fra Jerusalem til Babylon, nevnes ikke. Det er mulig at
de fulgte babyloniernes skikker og ikke holdt fast på sin tro på Israels
Gud.

Vismennene kan ikke tolke drømmen
Daniel 2 forteller om den underlige åpenbaringen som Gud gav

Nebukadnesar i form av en drøm, eller muligens i flere drømmer (Dan
2,1). Selv om det fremdeles var natt, kalte kong Nebukadnesar sammen
sine vismenn for at de skulle tyde drømmen. Da de fikk høre det, utbrøt
astrologene: «Kongen leve evig! Fortell dine tjenere drømmen, så skal vi
gi deg tydningen» (vers 4).

Nebukadnesars vise menn stod overfor et uvanlig problem, ettersom
kongen nektet å fortelle dem hva han hadde drømt, og så ventet han at de
skulle fortelle både drømmens innhold og dens tolkning. Teologer er delt
i synet på hvorvidt kongen virkelig hadde glemt drømmen, eller i det
minste at den ikke stod helt klart for ham, eller om han prøvde vismenne
nes påstander om overnaturlig innsikt og visdom.

Nebukadnesar var en ung mann som nettopp var kommet til makten da
han drømte dette. Ifølge 2,1 fant det sted i hans «andre regjeringsår».
Han hadde arvet farens gamle rådgivere. De forskjellige klasser vismenn
hevdet alle at de hadde overnaturlige evner. Det er mulig at Nebukad
nesar stilte visse spørsmål om deres påstander hadde noe med virkelighe
ten å gjøre, og at han ville sette dem på prøve for virkelig å finne ut om
de hadde den innsikt som bare Gud kan gi.

Kong Nebukadnesar svarte dem bryskt: «Dette mitt ord står fast: Hvis
dere ikke forteller meg drømmen og hva den betyr, så skal dere hogges i
stykker og husene deres skal bli gjort til en skraphaug! Men dersom dere
kunngjør meg drømmen og tyder den for meg, da skal dere få rike gaver
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og stor ære av meg. Si meg derfor drømmen og tyd den for meg» (Dan
2,5-6).

Vismennene var imidlertid ikke i stand til å fortelle kongen hva han
hadde drømt. De bad ham å la dem få vite det, slik at de kunne tolke den.
Men kongen stod på sitt og svarte: «Jeg skjønner godt at dere prøver å
vinne tid, fordi dere ser at mitt ord står fast» (2,8). Han gjentok beslut
ningen om at hvis de ikke fortalte ham drømmen og dens tolkning, ville
de bli henrettet.

Dette satte astrologene i en prekær situasjon. De bad kongen inderlig
om å gi dem de nødvendige informasjoner. De sa: «Det er ikke et men
neske på jorden som kan si kongen det han vil vite. Aldri har noen
konge, hvor stor og mektig han enn var, krevd noe slikt av en spåmann
eller åndemaner eller kaldeer. Det kongen krever, er altfor vanskelig. Det
er ingen andre enn gudene som kan kunngjøre kongen det han vil vite, og
de har ikke sin bolig blant menneskene» (2,10-11).

Da kongen ikke fikk noe svar fra astrologene, gav han ordre til at de
skulle henrettes. Men da ordren gikk ut om at mennene skulle samles til
henrettelsen, inkluderte det også Daniel og hans tre venner, som var klas
sifisert som vismenn, selv om de ikke hadde vært til stede ved de begi
venheter som nå fant sted på slottet.

Da Daniel ble informert om problemet av Arjok, kongens høveds
mann, gikk han til Nebukadnesar og bad om en frist (2,16). På denne
tiden hadde Nebukadnesar roet seg ned en del. Uten tvil gjorde det et
visst inntrykk på ham at Daniel, en gutt som antakelig bare var i tenårene
på denne tiden, ville be om frist til å tolke drømmen i stedet for å hevde
at den umulig lot seg gjenkalle og tolke. Etter at Daniel hadde fått tilla
telsen, oppsøkte han sine tre venner, Hananja, Misael og Asarja, og sam
men bad de til Gud at han skulle åpenbare dem hemmeligheten (versene
17-18). Det er interessant at Daniel her bruker deres hebraiske navn i ste
det for de babyloniske.

Drømmen blir åpenbart for Daniel
I vers 19 heter det: «Da ble hemmeligheten åpenbart for Daniel i et

syn om natten. Og Daniel priste himmelens Gud.» Det som nå følger,
viser hvor moden og forstandig Daniel var. I stedet for straks å styrte av
sted til kongen, tok han tid til å prise himmelens Gud.

I 2,20-23 viser det seg at Daniel kan forklare Guds natur på en fremra
gende måte, hans kraft og hans visdom og hans evne til å åpenbare hem
meligheter og svare på bønner som Daniel og hans venner har bedt. Det
var først etter at han hadde prist Gud, Daniel fortalte kongen at han
hadde tolkningen på drømmen.

Ifølge vers 24 meldte Daniel seg for Arjok og fortalte at han hadde
tydningen på drømmen. Han stod nemlig under hans kommando. Han sa:
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«Drep ikke Babels vismenn! Før meg inn til kongen! Så vil jeg kunn
gjøre tydningen for kongen.»

Arjok kastet ikke bort tiden, men gikk straks til kongen og sa: «Jeg har
funnet en mann blant de bortførte fra Juda som vil kunngjøre tydningen
for kongen» (2,25). Arjok ville vel også, om mulig, høste litt ære for at
han hadde funnet Daniel, selv om han ikke hadde gjort annet enn latt
Daniel få anledning til å be.

Daniel hos Nebukadnesar
Da Daniel kom til Nebukadnesars hoff, ble han spurt av kongen: «Er

du i stand til å kunngjøre meg den drømmen jeg har hatt, og dens tyd
ning?» (2,26). Uten tvil var kongen spent. Skulle dette bli et bevis på at
det var en overnaturlig Gud, som kunne tyde en drøm? Hadde Daniel vir
kelig fått høre hva drømmen gikk ut på?

Daniel røper både visdom og modenhet i sitt svar: «Den hemmelighe
ten som kongen har spurt om, makter ingen vismenn, åndemanere, spå
menn eller tegntydere å kunngjøre for kongen. Men det er en Gud i him
melen som åpenbarer hemmeligheter. Han har kunngjort Nebukadnesar
hva som skal skje i de siste dager» (2,27-28).

I denne uttalelsen vitner Daniel om Guds storhet. Ettersom babyloni
erne også hevdet at deres guder var himmelens guder, går Daniels vit
nesbyrd ut på at hans Gud er mye større enn Babylons guder, ettersom
de ikke kunne meddele vismennene drømmens tydning. Daniel sa til
kongen: «Da du lå på ditt leie, konge, steg det opp hos deg tanker om
hva som skal skje i framtiden. Han som åpenbarer hemmeligheter,
kunngjorde deg hva som skal skje. For meg er denne hemmelighet blitt
åpenbart, ikke fordi jeg eier noen visdom framfor alle andre som lever,
men for at tydningen skulle bli kunngjort for kongen, og du skulle få
vite ditt hjertes tanker» (2,29-30). Med stor visdom og kløkt gjør Daniel
det klart at hans evne til å tyde drømmen ikke skyldes hans egen vis
dom, men det var noe overnaturlig som skjedde, noe som kom direkte
fra Daniels Gud.

Drømmens innhold
Hodet av gull. Daniel fortalte kongen at han hadde sett «en veldig bil

destøtte. Det var en meget stor bildestøtte, og den skinte med strålende
glans... Bildestøttens hode var av fint gull» (2,31-32). Det gikk fram av
åpenbaringen at bildestøtten var større enn et menneske. Kanskje var den
mer enn tre meter høy, og Nebukadnesar så den så tydelig at det ble et
fryktinngytende syn.

Brystet av sølv, underkroppen av kobber. Daniel skyndte seg å be
skrive kroppen: «Brystet og armene av sølv, buken og hoftene av kob
ber» (2,32).
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Benene av jern og føttene av jern og leire. Så beskrev Daniel benene
og føttene: «Benene av jern, føttene dels av jern, dels av leire» (vers 33).
Det gikk klart fram at bildet var tungt i toppen, ettersom gull er tyngre
enn sølv, og at metallene ble lettere og lettere, helt ned til føttene, som
var av jern og leire, noe som ikke utgjorde noe fast fundament for bildet.

Steinen som knuser. Daniel forklarte videre:
«Mens du stod og så på, ble en stein revet løs, men ikke med hender.

Den traff bildestøtten 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 bildestøtten, ble til et
stort fjell som fylte hele jorden» (2,34-35).

Nå var Nebukadnesar blitt fascinert av Daniels nøyaktige framstilling
av drømmen hans, og han ventet ivrig på tolkningen.

Tolkningen av Nebukadnesars drøm
Babylon, hodet av gull. Daniel begynte sin fortolkning ved å peke på

at hodet av gull representerte Nebukadnesar og det babyloniske rike.
«Det var drømmen. Nå skal vi si kongen hva den betyr. Konge, du er
kongenes konge, som himmelens Gud har gitt riket og makten og styrken
og æren! Menneskenes barn, overalt hvor de bor, markens dyr og himme
lens fugler - alle har han gitt i din hånd og gjort deg til herre over dem.
Du er hodet av gull» (2,36-38). Selv om Nebukadnesar ikke regjerte over
hele jorden, virket det fra et babylonisk synspunkt i den tid Daniel levde
som om hele den bebodde jord var under hans herredømme.
Nebukadnesar regjerte ikke bare over sine menneskelige undersåtter,
men også over markens dyr og fuglene under himmelen. Alt dette inngår
i begrepet hodet av gull. Det var Nebukadnesar.

Mederne og perserne og grekerne. I 2,39 sier Daniel at overkroppen
og underkroppen utgjorde to riker: «Men etter deg skal det oppstå et
annet rike, ringere enn ditt, og så et tredje rike, av kobber, som skal her
ske over hele jorden.» Daniel identifiserte ikke det andre og det tredje
rike på denne tiden. Senere, i Daniel 7 og 8, blir det klart at det andre
rike var Medo-Persia og det tredje Grekenland (Daniel 8,5-8, 20-21).

Det siste verdensrike: Rom. I kapittel 2, så vel som i kapittel 7 blir
hovedvekten lagt på det fjerde rike, som selv om det ikke identifiseres i
Daniels bok, helt opplagt sikter til Romerriket, som fulgte etter det
greske rike. Dette representeres i Nebukadnesars drøm av benene av jern
og føttene dels av jern og dels av leire. Daniel beskrev det slik:

«Deretter skal det komme et fjerde rike, som skal være sterkt som jern.
Likesom jernet knuser og sønderslår alt, så skal dette riket, som knu
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sende jern, slå i stykker og knuse alle de andre rikene. Men når du så at
føttene og tærne var dels av pottemakerleire, dels av jern, så betydde det
at riket skal være et delt rike. Det skal ha noe av jernets styrke i seg,
ettersom du så at jern var blandet med leiren. Og det at tærne på føttene
var dels av jern, dels av leire, det betyr at riket for en del skal være sterkt
og for en del svakt. Og når du så at jernet var blandet med leire, så betyr
det at de skal blande seg med hverandre ved giftermål. Men de vil likevel
ikke holde sammen, likesom jern ikke blander seg med leire» (2,40-43).

Romerriket svarte til denne beskrivelse og den vi senere finner i
Daniel 7. Det som sies i vers 43, stemmer med Kristi tid.

Daniel fortsatte imidlertid å åpenbare tiden da riket skulle ødelegges
av et femte rike, som skulle komme fra himmelen:

«Og i disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike som i all
evighet ikke skal ødelegges. Dette riket skal ikke bli overgitt til noe annet
folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal
det stå fast i evighet. Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke
av menneskehender. Og den knuste jernet, kobberet, leiren, sølvet og gul
let. - Den store Gud har nå kunngjort kongen det som heretter skal skje.
Sann er drømmen, og troverdig er tydningen av den» (2,44-45).

Denne steinen ble ikke revet løs av menneskehender, det vil si at det
var Gud selv som kastet den. Den traff bildet på føttene, noe som resul
terte i at hele bildet falt sammen (2,35). Da bildestøtten først var ødelagt,
forsvant den, mens steinen som ødela den og som refererer til det femte
rike, fylte hele jorden.

Romerriket falt ikke plutselig sammen, men eksisterte i mange århun
drer etter Kristus. Gradvis forsvant det imidlertid fra historien. Man kan
derfor si at ødeleggelsen av det fjerde rike, slik det beskrives her, aldri er
gått i oppfyllelse. Dette har vært forklart på flere måter, men den beste
forklaringen er at det vil bli oppfylt i et gjenoppvekket Romerrike, som
skal innta scenen i slutten av den menneskelige historie. Dette kommer
enda klarere til uttrykk i Daniel 7.

I disse profetier, som så ofte ellers i Det gamle testamente, legges det
ikke vekt på perioden mellom Kristi første komme og den som går umid
delbart forut for hans annet komme. Dette illustreres i de mange tilfeller
der Kristi første og annet komme refereres til i samme åndedrag, som i
Jesaja 61,2. Den nåværende tid, som innebærer at menigheten kalles ut,
er ikke gjenstand for gammeltestamentlige profetier, og Guds plan med
denne tid ble ikke åpenbart før i Det nye testamente.

Nebukadnesars drøm og bildestøttens ødeleggelse av steinen som ikke
ble kastet av menneskehender, gjør det klart at verken den amillianistiske
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eller den postmillianistiske tolkning av riket får noen støtte i Det gamle
testamente.

Ifølge den amillianistiske fortolkning er riket i verden i dag, og det er
oppfylt ved menighetens framgang. Dette synspunkt innebærer i det min
ste en delvis beseiring av verden ved evangeliet. Men Nebukadnesars
drøm indikerer ikke noe slikt. Heller ikke er det noen støtte for det post
millianistiske syn, som går ut på at verden kommer til å bli bedre og
bedre etter hvert som evangeliet blir forkynt og at klimaks vil nås i Kristi
annet komme. I stedet er det hedningerikenes makt som beskrives hos
Daniel, inkludert en gjenoppvekkelse av det store Romerriket og det
endelige store verdensriket, som skal ødelegges ved Kristi annet komme,
ikke ved en gradvis prosess som skyldes menneskelige anstrengelser. Vi
har derfor her en innledende åpenbaring som Daniel senere utdyper med
hensyn til informasjoner om verdensbegivenhetene. Det inkluderer detal
jer om de fire verdensriker som har vært, så vel som om det gjenoppståtte
Romerriket i endens tid. Ved Kristi annet komme vil disse riker bli full
stendig ødelagt og erstattet med riket fra himmelen, her representert ved
steinen som ikke ble revet løs med hender.

Nebukadnesars reaksjon
Skriften forteller at Nebukadnesar ble så grepet av Daniels tydning at

han bøyde seg for ham og vitnet om hans Guds storhet. «Da falt kong
Nebukadnesar på sitt ansikt og hyllet Daniel, og han bød at de skulle
bære fram for ham offer og røkelse. Og kongen tok til orde og sa til
Daniel: I sannhet, deres Gud er gudenes Gud og kongenes Herre! Han er
den som åpenbarer hemmeligheter, siden du har kunnet åpenbare denne
hemmeligheten» (2,46-47).

Etter denne foreløpige erkjennelse av Daniels Gud, overøste Nebukad
nesar Daniel med gaver og privilegier. Versene 48 og 49 sier: «Deretter
gjorde kongen Daniel til en stor mann. Han gav ham mange rike gaver.
Og han satte ham til herre over landskapet Babylon og til øverste leder for
alle Babels vismenn. Daniel bad kongen, og han satte Sadrak, Mesak og
Abed-Nego til å styre landskapet Babel. Daniel selv ble ved kongens
hoff.» Nebukadnesars reaksjon på åpenbaringen fra Gud var forbausende.
Det er bemerkelsesverdig at kongen opphøyet Daniel, som tross alt var en
fremmed og muligens bare en tenåring, til å bli hans høyre hånd. Han
utnevnte også Daniels tre venner som administrative ledere over provin
sen Babylon, den viktigste i landet. Dette førte til en lang og fin karriere
for Daniel ved Nebukadnesars hoff. Han tjente kongen helt til dennes død
om lag førti år senere. Som i tilfellene med Josef i Egypt og Mordekai i
Esters bok, æret Gud dem som æret ham og gav dem framtredende stil
linger i et hedensk styre. I denne prosessen ble det gitt klart uttrykk for
Guds storhet og at han var langt overlegen babyloniernes guder.
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Daniels bok gir et bemerkelsesverdig overblikk over de fire riker som
skulle dominere verdensscenen før Kristi annet komme. Andre skriftste
der legger en hel del til Daniels profetier. De fleste av disse profetier er
allerede oppfylt, og deres bokstavelige oppfyllelse er bevis for at de pro
fetier som ennå ikke er oppfylt, også vil få en bokstavelig oppfyllelse.
Vissheten om dette gjør det enklere å besvare en hel del spørsmål om vår
moderne verdens framtid.

Det gamle Babylon
Første gang Babylon nevnes i Skriften, er i Første Mosebok 11,1-8,

der folk i opprør mot Gud bygde et tårn, eller en ziggurat, som skulle nå
til himmelen. Tårnet ble bygd av teglstein, ettersom det ikke var andre
materialer i området, og jordbek ble brukt i stedet for mørtel (vers 3).
Hensikten kommer til uttrykk i vers 4: «Så sa de: Kom la oss bygge oss
en by og et tårn som når opp til himmelen. La oss gjøre oss et navn,
ellers blir vi spredt over hele jorden. I stedet for at dette skulle føre men
neskeheten sammen, forkynte imidlertid Gud en dom over prosjektet og
forvirret deres språk (versene 5-7). Resultatet var at de ble spredt over
hele jorden (vers 8). Byggingen av tårnet og byen, som senere ble kalt
Babylon, opphørte. At byen fikk navnet Babel (vers 9) skyldes et
hebraisk ord forforvirret.

Skriften er taus med hensyn til Babylons historie, bortsett fra at det
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refereres til en «prektig babylonisk kappe», som var en del av byttet
Akan tok og som omtales i Josva 7,20-21. Det er ikke før Jesaja, Jeremia,
Esekiel og Daniel at Babylon blir nevnt i profetiene. Nå kom også det
babyloniske fangenskap (2 Kong 17-25; 1 Krøn 9,1; 2 Krøn 32-36), og
Babylon ble et hovedemne i den bibelske åpenbaring. Mellom Første
Mosebok 11 og fangenskapstiden har vi imidlertid, innenfor den seku
lære historie, en masse detaljer om denne sivilisasjonens framvekst.

Noen trekk av denne sivilisasjon går tilbake til perioden før år 3000
f.Kr., med en skrevet historie som begynner om lag 2800 f.Kr. Området
Babylon i Mesopotamia-dalen ble scenen for en avansert sivilisasjon, der
man blant annet bygde kanaler og store broer og spesielt templer.

Fra 2360 til 2180 f.Kr. nådde Sargons rike fra Persia helt til Middel
havet. Abraham ble født i det som er kjent som den neo-sumerianske
periode (2070-1960 f.Kr.). Etter dette ble landet oversvømmet av elamit
ter og amoritter fram til 1830, da Babylon igjen begynte å få makt.
Denne tiden, kjent som den gamle babyloniske periode (1830-1550
f.Kr.), inkluderte Hammurabis regjeringstid (1726-1686 f.Kr.). Selv om
vi ikke vet så mye om Hammurabis personlige liv, er hans berømte lov
bok avdekket, noe som førte til betydningsfull innsikt i sivilisasjonen på
hans tid. Lovboken ble funnet i en 2,25 meter høy stele av svart dioritt i
Susa i 1901-1902. Den inneholder 282 paragrafer, som tar opp lover om
forbrytelser og avslører mye av livet på Hammurabis tid. Den avdekker
også et avansert akkadisk språk, som på den tiden var godt utviklet.

Babylon hadde sine opp- og nedgangstider. Kassittene invaderte landet
(1550-1169 f.Kr.) etter den gammel-babyloniske periode (1830-1550 f.
Kr.). Et annet dynasti, kjent som Dynasti II av Isin (1169-1039 f.Kr.),
betegner en ny periode med oppsving for Babylon. I 1100 f.Kr. begynte
det imidlertid igjen å gå nedover med Babylon, inntil den neo-babylo
niske perioden begynte i år 625 f. Kr. med Nabopalassar, Nebukadnesars
far. I perioden før Nabopalassar ble Tiglath-Pileser konge av Babylon i år
729 f. Kr. Han ble angrepet av Sankerib i 689 f. Kr., noe som resulterte i
at Babylon ble ødelagt av ild. Byen ble senere oppbygd av Esarhaddon og
fikk endelig sin frihet fra Assyria i 625 f. Kr., da Nabopalassar ble i stand
til å etablere sin makt i Babylon. Nå begynte det neo-babyloniske rike.

Nabopalassar viste seg å være en dyktig konge, som i allianse med
mederne angrep og ødela Ninive, hovedstaden i Assyria (612 f. Kr.).
Byen ble så fullstendig ødelagt at den ble ikke gjenoppdaget før i det nit
tende århundre. Nebukadnesar, som var babylonisk general, underla seg
ikke bare Egypt samme år som faren døde, men inntok også Jerusalem
(605 f. Kr.). Det ble begynnelsen til Israels fangenskap i Babylon.

Jesajas profetier om Babylon
Selv om Babylon fremdeles var en mindre nasjon og det ikke var
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antydning til den senere storheten, begynte profeten Jesaja sine forutsi
gelser om Babylon, spesielt i kapitlene 13, 14 og 47. Babylon nevnes
også i Jesaja 21,9; 39,1,3,6,7; 43,14 og 48,14,20.

Det er bemerkelsesverdig at Jesaja skrev før Babylon var blitt et stort
rike. Hans forutsigelser strakte seg fra medernes og persernes tidlige
erobring av Babylon (539 f. Kr.), helt til den endelige ødeleggelsen av
Babylon ved tiden for Kristi annet komme.

En av de viktigste forutsigelsene finner vi i Jesaja 13. Babylon blir
beskrevet i versene 1-16, der de får smake den guddommelige hjemsø
kelse av alle hedningenasjoner i tiden for Kristi annet komme. I versene
17-19 gis det imidlertid spesielle opplysninger om det faktum at mederne
og perserne skulle beseire Babylon i 539 f,Kr.:

«Se, jeg egger mederne mot dem,
de som ikke akter sølv
og ikke har lyst til gull
Deres buerfeller guttene.
Overfosteret i mors liv
forbarmer de seg ikke,
med barn har deres Øyne ingen medynk.
Og med Babel, rikenes smykke,
kaldeernes stolte pryd,
skal det gå som da Gud
omstyrtet Sodoma og Gomorra.»

Men i versene 20-22 er det igjen blitt distanse over det profeten Jesaja
skrev:

«Hun skal aldri mer reise seg igjen.
Ingen skal bo derfra slekt til slekt.
Ingen araber skal slå opp sitt telt der,
og ingen gjeter la sin hjord hvile der.
Men ørkenens dyr skal hvile der.
Husene skal være fulle av ugler.
strutser skal bo der,
og raggete demoner skal hoppe omkring der.
Ville hunder skal tute i dets forlatte borger,
sjakaler i vellystens slott.
Snart kommer hennes tid,
og hennes dager blir ikke mange.»

Den dom over Babylon som er beskrevet i versene 17-19, er blitt his
torie, men det oppfylte ikke versene 20-22, ettersom Babylon fortsatt har
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vært bebodd, helt opp til moderne tid. I dag er Babylon delvis gjenopp
bygd som turistattraksjon i Irak, og noen av de historiske monumentene
er rekonstruert. Som det går fram av versene 20-22, skal Babylon aldri
reise seg mer når det er endelig ødelagt, noe som stadfestes i Åpen
baringen 18.

Under Nebukadnesar, som kom på tronen i 605 f. Kr., samme år som
han inntok Jerusalem, ble Babylon et av verdens underverker, med store
palasser, templer og andre bygninger. Selv om Babylon ble inntatt av
mederne i 539 f. Kr., som Jesaja forutsa, ble ikke byen ødelagt. Den fort
satte å blomstre som by lenge etter Kristi tid. Her var det også en stor
jødisk koloni.

I Jesaja 14 blir Babylons endelige fall satt sammen med Satans fall.
Mange, helt fra de tidlige kirkefedrene, har ment at Jesaja 14,12-17 går
langt videre enn til dommen over Babylon. Man har hevdet at det her sik
tes til Satans fall etter at han første gang hadde syndet. Avsnittet taler
også om hans stolthet og begjær: «Jeg vil stige opp over skyenes topper,
jeg vil gjøre meg lik Den Høyeste» (vers 14). I dette kapittel slutter
Babylons onde konger seg til andre monarker som levde fjernt fra Gud.

I Jesaja 47 blir dommen over Babylon sammenlignet med dommen
over en dårlig kvinne, beskrevet i vers 1 som «du jomfru, Babels datten>.

Da Hiskia viste gjestene fra Babylon sitt store skattkammer, sølv og
gull og hele våpenhuset, blant annet, sa Jesaja til ham: «Hør Herrens,
hærskarenes Guds ord: Se, de dager kommer da alt det som er i ditt hus,
og alle de skatter dine fedre har samlet helt til denne dag, skal føres bort
til Babel. Det skal ikke bli noen ting tilbake, sier Herren, og blant dine
sønner som skal stamme fra deg, som du skal være far til, skal det være
noen som blir tatt til hoffmenn i palasset hos kongen i Babel» (39,5-7).
Dette gikk selvsagt i oppfyllelse i og med det babyloniske fangenskapet.
Det er også en kort omtale av den framtidige prøvelse i Babylon i Jesaja
43,14 og 48,14,20.

Historien kan ikke fortelle om noen endelig ødeleggelse av Babylon,
ettersom den fortsatte å eksistere som en ganske betydelig by opp til år
1000 e. Kr. Da Babylons ødeleggelse ikke er blitt oppfylt til fulle, har
profetien gitt grunn til å anta at Babylon skal gjenoppbygges og bli en
betydelig by i endens tid.

Det er mye forvirring med hensyn til tolkningen av profetiene om
Babylon, ettersom det iblant refereres til byen Babylon som Babylon,
iblant til riket som Babylon og iblant til Babylons religioner som
Babylon. Hver av disse områdene har sin egen profetiske forutsigelse og
oppfyllelse.

Jeremias profetier om Babylon
Jeremia levde i tiden for det babyloniske fangenskap og forkynte at
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dette skulle komme. Hans profetier gjorde at han falt i unåde hos Judas
konge, og det kostet ham nesten livet. I tillegg til profetiene om fangen
skapet, bruker Jeremia to lange kapitler (Jer 50 og 51) til en åpenbaring
om Babylon.

Profetiene i Jeremia 50-51 dreier seg nesten utelukkende om Babylons
nederlag for medeme og perserne. Jeremia bruker et poetisk språk for å
dramatisere det. Men noen få steder ser det ut til at han går lenger enn til
ødeleggelsen av riket i 539 f. Kr., ettersom byen den gangen ikke ble øde
lagt. Jeremia 50,39-40 strekker seg mot endens tid og Kristi annet komme.
Her skriver Jeremia: «Derfor skal ørkenens dyr bo der sammen med ville
hunder, og strutser skal bo i det. Det skal aldri mer reise seg igjen, slekt
etter slekt skal ingen bo der. Det skal gå som da Gud la byene Sodoma og
Gomorra og dets nabobyer i grus, sier Herren. Ingen mann skal bo der, og
intet menneske skal oppholde seg der.» Lik henvisningene i Jesaja 13,
refererer dette til Babylons fullstendige ødeleggelse i endens tid.

Vi ser det samme i Jeremia 51,25-26, der også profetien synes å
strekke seg lenger enn til noe av det som hittil er oppfylt: «Se, jeg kom
mer over deg, du ødeleggende fjell, sier Herren, du som ødelegger hele
jorden. Jeg vil rekke ut min hånd mot deg og velte deg ned fra fjellknau
sene og gjøre deg til et utbrent berg. Fra deg skal ingen ta stein til hjørne
eller stein til grunnvoll. Men til evige ørkener skal du bli, sier Herren.»
Dette er ikke blitt oppfylt i historien. Det venter på sin oppfyllelse i den
ødeleggelse som skal gå forut for Kristi annet komme.

De fleste av profetiene om Babylon må sees i lys av det babylonierne
gjorde da de førte Juda i fangenskap. Jeremia forutsa at de som ventet
seier over Babylon, noe som ble forkynt av de falske profeter (jfr. Jer
28,1-17), ville ta feil og at Babylon ville innta Juda og rasere landet. Selv
om dette førte til fengsling for Jeremia, fikk han selvsagt rett da fangen
skapet ble et faktum.

Av særlig interesse for bibelgranskere er profetiene i Jeremia om
varigheten av det babyloniske fangenskapet. I Jeremia 25,11 og 29,10 sa
han at det babyloniske fangenskapet ville vare i sytti år. Om ødeleggelsen
av Juda skrev Jeremia: «Hele dette landet skal bli til en ørken, til en øde
mark, og disse folkeslagene skal tjene Babels konge i sytti år» (25,11). I
Jeremia 29,10 kommer han med ytterligere en åpenbaring: «For så sier
Herren: Når sytti år er gått for Babel, vil jeg se til dere og oppfylle for
dere mitt gode ord, at jeg vil føre dere tilbake til dette sted.» Det var på
basis av denne profeti Daniel i 9,1-3 vendte seg til Herren i bønn for
Jerusalems oppbygging. Hans bønn ble hørt, noe vi kan lese om i Esras
og Nehemja.

I tillegg til at Jeremia forutså Judas fall for babylonierne, beskrev han
også i detaljer at Egypt skulle bli beseiret av babylonierne og ødelagt
(43,10-13; 44,30; 46,1-26). På grunn av denne profetiske åpenbaring
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advarte Jeremia jødene i Egypt og bad dem å komme seg unna før de
babyloniske hærer overtok landet (44,30). Disse profetier ble oppfylt.

Esekiels profetier om Babylon
Som en samtidig av Jeremia var Esekiel opptatt av de samme forhold

som han, og som Jeremia profeterte han om det babyloniske fangenska
pet (17,12-24) og Egypts fall for babylonierne (29,18-19; 30,10-25; 32,1
-32). Esekiel forutså også Tyrus' fall (26,7-28,19).

Daniels profetier om Babylon
De mange profetiene i Jesaja og Jeremia føres sammen i Daniels bok,

idet Daniel opplevde fangenskapet. Han åpenbarte hedningenes framtid,
og han levde så lenge at han så at mederne og perserne oppfylte profetien
om Babylons fall.

Som en av de bortførte, en av de første som ble ført fra Jerusalem til
Babylon, opplevde Daniel det Jeremia hadde forutsagt. Det var muligens
mot slutten av hans opplæringstid som kongens tjener at Daniel åpen
barte for Nebukadnesar meningen med den profetiske drømmen som
kongen hadde hatt. Som vi tidligere har sett, representerte bildestøttens
hode av gull (2,32,38) Babylon under kong Nebukadnesars regjering.

I Daniels syn av de fire dyrene i Daniel 7, de som representerer de
samme fire hedenske verdensmakter og som også begynner med
Babylon, beskriver han det babyloniske rike som en løve med ørne
vinger: «Det første var likt en løve og hadde ørnevinger. Mens jeg så på,
ble vingene revet av, og det ble løftet fra jorden og reist på to føtter som
et menneske. Og det fikk et menneskehjerte» (Dan 7,4). Både løven som
dyrenes konge og ørnen som fuglenes konge, er passende bilder på
Babylon. Henvisningen til vingene, som ble revet av og at dyret reiste
seg som et menneske, refererer til Nebukadnesars opplevelse i Daniel 4,
der det fortelles at han var sinnssyk i sju år. Dette var en oppfyllelse av
Daniels profeti (versene 24-26). Ødeleggelsen av det store treet i Daniel
4 er et passende bilde når Nebukadnesars midlertidige fall skal beskrives.
Det er mange som mener at Nebukadnesar gjennom den uhyggelige opp
levelsen som er beskrevet i Daniel 4, kom til tro på Israels sanne Gud.

Både i Daniel 2 og 7 etterfølges det babyloniske rike av mederne og
perserne. Dette omtales historisk i Daniel 5, som kronologisk hører
hjemme mellom Daniel 8 og 9.

Babylons nederlag for mederne og perserne i oktober 539 f. Kr. er et
mektig bevis for Guds makt og evne til å ydmyke de mektige.
Nebukadnesars lange regjeringstid fra 605 til 562 f. Kr. hadde vært en
storhetstid. Daniel spilte en framtredende rolle som statsmann under
Nebukadnesar på denne tiden. De konger som fulgte etter Nebukadnesar,
fikk imidlertid korte regjeringsperioder. Hans sønn og etterfølger Amel-
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Marduk regjerte bare to år før han ble snikmyrdet. Neriglissar regjerte fra
560 til 556 f. Kr., da han døde, og sønnen, som kom på tronen etter
Neriglissars død, ble nesten straks snikmyrdet. I 556 f. Kr. kom
Nabonidus, ved hjelp av en sammensvergelse, på tronen. Tre år senere
utnevnte han Belsasar til sin medregent i et forsøk på å styrke sin egen
makt. Belsasar blir betraktet som en sønnesønn eller en annen slektning
av Nebukadnesar.

I bakgrunnen av Daniel 5, før byen Babylon falt, var Nabonidus, som
ikke oppholdt seg i Babylon, og hans hær allerede tatt til fange. Hele
området Babylonia var inntatt av mederne og perserne, med unntak av
selve byen Babylon.

Herodot gir en malende skildring av byen. Han forteller at den dekket
et område på 508 kvadratkilometer, og elven Eufrat rant gjennom den fra
nord til sør. Ifølge den samme Herodot var murene 95 meter høye og
26,5 meter tykke, med 250 vakttårn som stakk opp 30 meter over selve
muren. Byen var omgitt av en dyp vollgrav, som vanskeliggjorde angrep.
Babylon var et stort nok område til at man kunne livberge seg i mange år.
Det ble hevdet at man kunne holde ut en beleiring i tjue år. Fra andre kil
der blir imidlertid Herodots praktfulle bilde ganske redusert. Her går det
fram at byens størrelse var omtrent en tredjedel av det han sier. Like fullt
må Babylon ha vært en kolossal by, og mederne og perserne forsøkte seg
i måneder med en beleiring som ikke lyktes.

Omsider klekket man ut en plan som gikk ut på å lede elven Eufrat i et
annet leie. Den rant under muren. Man klarte å senke vannstanden til
strekkelig til at hærene kunne gå inn i byen både fra nord og sør. Dette
forsøket lyktes samme natt som Belsasar hadde sitt store gjestebud, den
gangen han og hans stormenn skrøt av de babyloniske gudenes uovervin
nelighet. Den talende beskrivelsen av håndskriften på veggen (Dan 5,5)
og Daniels fortolkning av den som en profeti om Babylons fall, ble opp
fylt bare noen timer senere, da mederne og perserne strømmet inn i byen.
I løpet av en natt hadde byen som ikke kunne falle, falt for det annet rike,
slik Daniel hadde forutsagt i kapittel 2 og 7 og som også går fram av
kapittel 8.

Babylons fall gjorde slutt på deres politiske makt og fikk i en viss grad
også innflytelse over deres religiøse liv, ettersom mederne og perserne
satte en stopper for mye av den religiøse korrupsjon som hadde kjenne
tegnet Babylon. Men den babyloniske religion flyttet først til Pergamum i
Lille-Asia (Åp 2,12-17) og senere til Rom, der den ble en vesentlig
ingrediens i fordervelsen av den kristne kirke. Mange av de tvilsomme
ritualer vi finner i den romersk-katolske kirke, har sin opprinnelse i baby
lonisk religion.

Gjennom århundrene har Babylons innflytelse bestått i en satanisk for
dervelse av bibelsk religion. Dette vil fortsette helt til endens tid.
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Babylons innflytelse i Åpenbaringen 17 og 18 hører med til de endelige
profetier. Åpenbaringen 17 framstiller Babylon som en ond kvinne som
rir på et skarlagensrødt dyr, en beskrivelse av den endelige form for en
frafallen kirke i endens tid. Åpenbaringen 18 framstiller Babylon som
hovedstad i endens tid. Den ødelegges ved det kolossale jordskjelvet som
beskrives i Åpenbaringen 16,19. Vi skal bruke mer tid til disse profetier
om endetiden i kapitlene 30 og 31. Mye avhenger av om byen Babylon
bokstavelig talt skal oppbygges igjen som Romerrikets hovedstad i et
verdensomspennende rike i perioden fram til Kristi annet komme. Den
onde innflytelsen, både politisk og religiøst, er altfor nøye forutsagt i
Bibelen til at man kan fornekte at denne innflytelse vil pågå fram til
Kristi annet komme.



13
Medo-Persia i de

gammeltestamentlige profetier

Medernes og persernes historie danner en meget viktig bakgrunn for
Israels historie i tiden for det assyriske og babyloniske velde. Deres rike
strakte seg sørover til Det kaspiske hav og østover mot Babylonia og
inkluderte et område på 400 kilometer i øst-vest-retning og 965 kilometer
i nord-sør-retning. Assyrerne var lenge den store hindringen for at de
kom til makten. De nevnes i inskripsjoner som beskriver den store kong
Salmanassar 111 av Assyria (859-824 f. Kr.).

Da Assyria begynte å falme i det sjuende århundre, økte mederne og
perserne i styrke. De overtok maktposisjonen da mederne inntok Assur,
hovedstaden i Assyria, i 610 f. Kr. To år senere inntok de med hjelp av
kaldeerne Ninive, den største byen i det assyriske rike.

Da det babyloniske rike begynte å vakle etter Nebukadnesars død, ble
perserne mektigere og mektigere, og under Kyros II inntok perserne
Media i 549 f. Kr. og slo de to rikene sammen til det medo-persiske rike.

Etter hvert som mederne og perserne vokste i styrke, beseiret de
Babylonia, bortsett fra byen Babylon. Den falt i oktober 539 f. Kr.
Mederne og perserne dominerte Midt-Østen helt til Aleksander den store
oppstod.

Han beseiret Medo-Persia i 331 f. Kr. Historien om denne perioden er
bakgrunnen for Israels tilbakevending til landet og gjenoppbyggingen av
templet og byen Jerusalem.
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Tidlige profetier om Medo-Persia hos Jesaja og Jeremia
Profeten Jesaja profeterte at Babylon skulle falle om lag 175 år før det

skjedde. Han profeterte også at mederne og perserne skulle bli Guds hev
nende redskap. I Jesaja 13,17-19 forutsier han at mederne skulle beseire
Babylon: «Se, jeg egger mederne mot dem, de som ikke akter sølv og
ikke har lyst til gull. Deres buer feller guttene. Over fosteret i mors liv
forbarmer de seg ikke, med barn har deres øyne ingen medynk. Og med
Babel, rikenes smykke, kaldeernes stolte pryd, skal det gå som da Gud
omstyrtet Sodoma og Gomorra.» Jesaja la ytterligere noen ord til dette i
21,2, der Media blir oppfordret til å angripe Babylon.

Jeremia, som stod fram senere, i tiden for det babyloniske fangenska
pet, forkynte dom over Babylon og de andre nasjonene på den tiden, der
iblant Media. I Jeremia 25,25 er Media et av de folkene som skulle bli
straffet av Gud. Den omfattende profetien om Babylon i Jeremia 50-51
forutsier også at mederne skal ødelegge Babylon (Jer 51,11,28).
Domsprofetiene over mederne og perserne er ikke så alvorlige som dem
som rammet Babylon, ettersom Babylon hadde vært redskapet til
Jerusalems ødeleggelse og Juda rikes fangenskap, mens mederne og per
serne var Guds redskaper til at de fikk reise hjem fra fangenskapet og
bygge opp igjen Jerusalem.

Daniels profetier om mederne og perserne
Daniel har den mest omfattende profetiske åpenbaring om mederne og

persene. Hans åpenbaring presenteres først i Daniel 2,39 i forbindelse
med tydningen av Belsasars store bildestøtte. Mederne og perserne nev
nes ikke med navn, men de beskrives i Daniel 2,39 som «et annet rike,
ringere enn ditt». Medo-Persia representeres på bildestøtten med brystet
av sølv og de to armene, som indikerer rikets dobbelte karakter. Det
inkluderte medere og persere. Akkurat som sølv er mindre verdifullt enn
gull, manglet mederne og perserne en del på den herlighet som preget det
babyloniske rike.

En mer detaljert åpenbraing av Medo-Persias plass i profetien finner vi
i kapittel 7 i Daniels bok. Her omtales det syn som han hadde i 553 f. Kr.,
om lag femti år etter at Nebukadnesar hadde hatt sin drøm om bildestøt
ten. I Daniel 7 blir de fire store rikene som i Daniel 2 ble framstilt i bil
destøtten, beskrevet som fire dyr. Det første, en løve, representerte
Babylon. Det andre, en bjørn, representerte Medo-Persia. Daniel beskrev
synet om Medo-Persia på denne måten: «Og se, et annet dyr - det andre:
Det var likt en bjørn og reiste seg på den ene siden. I gapet mellom ten
nene hadde det tre ribben. Og det ble sagt til det: Stå opp og et mye
kjøtt!» (7,5). Det at Medio-Persia blir framstilt som en bjørn og ikke en
løve, som Babylon, skyldes at Medo-Persia ikke inntar den samme strå
lende plass i historien. Det står også i kontrast til Grekenland, som fulgte



MEDO-PERSIA I DE GAMMELTESTAMENTLIGE PROFETIER 121

etter, og som representeres av en leopard som har fire vinger (vers 6).
Daniel åpenbarte ikke hva de tre ribbenene stod for, men en mulig forkla
ring er at de representerte tre geografiske områder innenfor det medo
persiske rike - Persia, Media og Babylonia. Medo-Persia blir oppfordret
til å utvide sine grenser med ordene: «Stå opp og et mye kjøtt!» (vers 5).

En mer komplett åpenbaring av det medo-persiske rikes plass i det
profetiske program finner vi i Daniel 8, der det medo-persiske og det
greske rike beskrives. To år etter at Daniel hadde hatt synet i kapittel 7,
fikk han et annet syn. Han skrev:

«I kong Belsasars tredje regjeringsår fikk jeg, Daniel, se et syn, et som
kom etter det jeg før hadde sett. Jeg så i dette synet at jeg var i borgen
Susan i landskapet Elam, videre så jeg i synet at jeg var ved elven Ulai.
Jeg løftet mine øyne, og se - en vær stod foran elven. Den hadde to horn.
Begge hornene var høye, men det ene var høyere enn det andre, og det
høyeste vokste sist fram. Jeg så væren stange mot vest og mot nord og
mot sør. Ingen dyr kunne stå seg mot den, og ingen kunne berge noen av
dens vold. Den gjorde som den ville og ble stor og mektig» (8,1-4).

Det går ikke fram av teksten hvorvidt Daniel virkelig var i Susan, som
senere ble Persias hovedstad, eller om han forestilte seg at han var der i
synet. Det er mulig at det siste er rett. På Daniels tid var ikke Susan noen
betydningsfull by, og det må ha forundret ham at han befant seg der i
provinsen Elam. Væren med de to horn, av hvilke det ene var større enn
det andre, var en beskrivelse av det medo-persiske rike. Persia var mye
sterkere enn Media. I løpet av de 280 årene som det medo-persiske rike
hadde makten, utvidet det seg mot vest, nord og sør, og som Skriften
indikerer, var ingen i stand til å stå seg mot dem.

I synet som følger, representeres Grekenland av geitebukken med det
veldige hornet, som refererer til Aleksander i hans erobringer. Han erstat
tet og overvant det medo-persiske rike (Dan 8,5-8). Det skjedde om lag
år 331 f. Kr., da Medo-Persia ble beseiret av Aleksanders hærer. Det er å
merke seg at Medo-Persia utvidet seg mot vest, nord og sør, men ikke
mot øst, ettersom de allerede var i øst. Det greske riket derimot utstrakte
seg fra vest og østover helt til India. Daniel levde så lenge at han så
begynnelsen til det medo-persiske rike og Babylons fall i 539 f. Kr. Men
det greske rike kom mer enn to hundre år senere, så her dreide det seg
bare om en profetisk åpenbaring. Selv på det tidspunkt han fikk synet,
om lag 550 f. Kr., kom profetien om det medo-persiske rikes dominans
elleve år før tiden.

Israels gjenopprettelse under Medo-Persia
Ikke alle begivenhetene under det medo-persiske rike blir detaljert av
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Daniel, men vi merker oss profetien i Daniel 11,1-2. Riket fikk spesiell
betydning i forholdet til Israels gjenopprettelse. Under Babylon var Israel
blitt knust som nasjon. Jerusalem ble lagt i ruiner, og det samme skjedde
med det vakre templet. Under mederne og perserne fant Israels gjenopp
rettelse sted.

Under det medo-persiske rike ble de siste seks bøkene i Det gamle tes
tamente skrevet - Esras, Nehemja og Ester, som beretter historien fra
denne perioden, og Haggai, Sakarias og Malakias, som profeterer i denne
perioden.

De første begivenhetene i det medo-persiske rike etter inntagelsen av
Babylon i 539 f. Kr., knytter seg til den nye herskeren i Babylon, beskre
vet som «Darius, Ahasverus' sønn... han som var av medisk ætt og var
blitt konge over kaldeerriket» (Dan 9,1). Selv om enkelte identifiserer
Darius som Kyros, kjent som Kyros II eller Kyros den store (Persias her
sker 559-530 f. Kr.), er det mer sannsynlig at Darius enten var Gobryes
eller Gubaru og at han var utnevnt av Kyros til å styre Babylon og muli
gens ha kontroll med den sørlige delen av Medo-Persia. I hvert fall leser
vi at «Daniel levde æret og lykkelig under Darius', det er perseren
Kyros' regjering» (6,28).

Hendelsene i det medo-persiske rike er viktige fordi de har forbindelse
med Israels gjenopprettelse. I Kyros' første år fikk fangene fra Israel lov
til å vende tilbake til Jerusalem og gjenoppbygge templet (2 Krøn 36,22
-23; Esr 1,1-4). Det medo-persiske rike var mildere stemt overfor den
jødiske tro enn babylonierne hadde vært, og oppbyggingen av et tempel
for Gud i Israel ble sett på som et godt prosjekt av mederne og perserne.
Religionen i Medo-Persia var ikke knyttet til en politisk struktur, som i
Babylon, og det var stort sett større frihet til religionsutøvelse. På grunn
av forsinkelser i gjenoppbyggingen av templet, ble det ikke fullført før
om lag 515 f. Kr., under den medo-persiske hersker Kambyses IFs regje
ringstid (530-522 f. Kr.). Han etterfulgte sin far, som ble drept i et slag i
530 f. Kr. Persiske herskere brukte den felles tittelen Artaxerxes, og i
Esr 7,1 nevnes Artaxerxes I Longimanus (465-425 f. Kr.). I Esters bok
blir Xerxes også omtalt som Ahasverus (Est 1,1), en av de store her
skerne, som regjerte fra 486 til 465 f. Kr. En annen framtredende hersker
i Persia var Darius I eller Darius den store, som ikke må forveksles med
mederen Darius i Dan. 6,1.

I Daniel 11,2 nevnes tre medo-persiske konger. Den første er antagelig
Kambyses 11, som etterfulgte mederen Darius. Den neste var Smerdes,
som bare regjerte åtte måneder før han ble myrdet. Så kom Darius den
store (522-486 f. Kr.), nevnt i Esr 4,24, på tronen. Det var denne Darius
som gav tillatelse til den endelige gjenoppbyggingen av templet. Den
fjerde konge, nevnt i Daniel 11,3, var muligens Xerxes (486-465 f. Kr.),
som utnevnte Ester til dronning.
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Stort sett må man kunne si at det medo-persiske rike danner forbindel
sen mellom Babylon og Aleksander den stores erobringer.

Gjenoppbyggingen av Jerusalem
Det viktigste i den medo-persiske perioden var gjenoppbyggingen av

byen Jerusalem. Templet ble bygd først. Det skjedde i 515 f. Kr. Mange
år senere, under Nehemja i 444 f. Kr., ble Jerusalems murer gjenopp
bygd. I løpet av de femti år som fulgte etter at murene var bygd opp
igjen, ble så selve byen Jerusalem gjenoppbygd. Jesus ble født i
Betlehem, en landsby i nærheten av Jerusalem, og ikke i Babylon. På den
tiden var Israel igjen en blosmtrende nasjon.

Profetiene om medeme og perserne, slik Daniel presenterer dem, illus
trerer også nøyaktigheten i det profetiske ord og det faktum at profetiene
oppfylles rent bokstavelig. Både Babylon og Rom dukker opp i framti
den i forbindelse med Guds profetiske program, mens Medo-Persia stort
sett forsvinner fra scenen etter at det greske rike er etablert.

Medo-Persiasfall
Medo-Persia må antakelig ha mistet sin opprinnelige makt og styrke i

årene som fulgte etter at de hadde dominert Midt-Østen. På den tiden da
Aleksander den store begynte sine erobringstokt, var ikke Medo-Persia
noen militær stormakt lenger, og de måtte snart gi tapt for hans hærer. I
331 f. Kr. ble Medo-Persia inkorporert i Aleksanders rike.



14
Grekenland i de

gammeltestamentlige profetier

I Daniels profetier om de fire store verdensrikene var Grekenland det tre
dje av de fire. Det fulgte etter den medo-persiske perioden. På den tiden
da Daniels bok ble skrevet, var Grekenland bare det lille riket
Makedonia. Etter at det medo-persiske rike hadde blomstret fra 539 f. Kr.
til 331 f. Kr., ble det etterfulgt av det greske rike. Aleksander den store,
som var konge og general, hadde begynt sine erobringstokt med å beseire
Vest-Asia i 336 f. Kr. Perserne måtte bite i gresset i 331 f. Kr. Skriftens
profetier om dette er så nøyaktige og detaljerte at liberale teologer, som
fornekter profetiene, har antatt en teori som ble framsatt av ateisten
Porfyrios i det tredje århundre etter Kristus, at Daniels bok er et falsum. I
virkeligheten ble den skrevet i det andre århundre av en pseudo-Daniel,
hevdes det. Dette er egentlig en stor anerkjennelse av nøyaktigheten i
Daniels profetien Det var ingen mulighet til at han skulle kunne fastslå at
to hundre år etter hans død skulle det greske rike bli stort. Den teori at
Daniel er et bedrag fra det andre århundre, undermineres av det faktum at
man har funnet en Daniel-kopi blant Dødehavsrullene, selv om liberale
teologer meget motvillig innrømmer det.

Bibelen er forholdsvis sparsom med opplysninger om det greske rike,
ettersom det eksisterte i tiden mellom Malakias og Matteus, etter at Det
gamle testamente var skrevet. På Jesu tid hadde Romerriket allerede
erstattet det greske rike, og det var ingen grunn til ytterligere profetier
om dette.
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Det greske rike
Det moderne navnet Grekenland eller Hellas forekommer bare i Dan

8,21 og 11,2 i Bibelen. I stedet finner man ordet Yawan (Javan). Det
nevnes først i Første Mosebok 10,2. Navnet er knyttet til en av Jafets to
sønner. Han var sønnesønn av Noah. Selv om ikke Bibelen uttrykker det
spesielt, er det alminnelig antatt at Javan var den greske rases stamfar og
at etterkommerne ikke bare slo seg ned i det som senere ble kjent som
Grekenland, men også øyene som er knyttet til dette land. Derfor er nav
net hans i Det gamle testamente også oversatt greker (jfr. Joel 3,11).

Profetiene i Daniel 2 og 7
Selv om Javan er nevnt i Jes 66,19, hundre år før Daniels tid, er det

ingen spesielle profetier knyttet til det greske rike før Nebukadnesars bil
destøtte. Daniel tydet buken og hoftene som var av kobber, som et annet
rike som skulle etterfølge de to første riker. I tolkningen av Nebukad
nesars bildestøtte sies det lite om grekerne.

Daniels første syn kom mange år senere, i 556 f. Kr., det første året av
babylonerkongen Belsasars regjeringstid (Dan 7,1). I dette synet blir
Babylon framstilt som en løve og Medo-Persia som en bjørn. Så beskri
ves det greske rike som en leopard med fire vinger og fire hoder:
«Deretter så jeg i mitt syn et annet dyr, som lignet en leopard. Det hadde
fire fuglevinger på ryggen, og fire hoder, og det fikk stor makt» (vers 6).
Nøyaktigheten i denne forutsigelse blir åpenbar når man gransker det
greske rikes historie. Leopardens fire vinger taler om at denne leopard,
som allerede er rask på foten, vil holde meget stor fart. Dette karakteri
serte alle Aleksanders erobringer. De fire hodene illustrerte delingen av
det greske riket etter Aleksanders død. Det sies uttrykkelig at det var fire,
ikke tre eller fem, og at det greske rike var helt annerledes enn medernes
og persernes. Deres rike blir beskrevet som en tung og treg bjørn (vers
5), mens det greske rike utmerket seg ved sine raske seire.

Aleksander den stores erobringer
Et detaljert studium av Aleksanders erobringer viser hvor raskt han var

i stand til å underlegge seg Vest-Asia. Opprinnelig hadde han bare det
lille landet Makedonia. Aleksander var oppsatt på å utslette alt som fan
tes av minner om den persiske kong Xerxes' forsøk på å underlegge seg
Grekenland et århundre tidligere. Selv om Xerxes mislyktes, førte det til
at Grekenland ble hindret i sin vekst.

Aleksander startet med å beseire Troja i Lille-Asia. Så angrep han den
persiske armé i Granicus og utslettet den fullstendig ved Issos. Det viste
seg at videre motstand mot Aleksander i Persia var nytteløst, og de fleste
av byene her ble inntatt uten kamp. Bare Tyrus og Gåsa nødvendiggjorde
lengre tids beleiring. Erobringen av Tyrus førte til at det ble bygd en
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landtunge ut til øya utenfor byen. Selve Tyrus ble rasert fullstendig, og
man brukte steiner fra ruinhaugene her til å bygge landtungen, en oppfyl
lelse av profetien i Esek 26,3-5. Selv om Tyrus opprinnelig ble inntatt av
Nebukadnesar, kom den endelige ødeleggelsen ved Aleksander i 332 f.
Kr. Tyrus kom seg aldri igjen etter denne krigen, selv om det var bygd en
ny by i dens sted på Kristi tid.

Aleksander drog så sørover mot Egypt, og han klarte å erobre hele
dette landet uten alvorlige kamper. Under denne prosessen grunnla han
Alexandria, som ble en av Egypts største byer og som fikk stor betydning
for Egypts framtid.

Da Aleksander forlot Egypt, engasjerte han seg i et slag ved Issos, og
igjen vant han en avgjørende seier. Nå fortsatte hans hærer sin marsj øst
over mot India. Da de nådde fram, var de meget slitne, og de nektet å
fortsette. Det syntes derfor best å vende tilbake igjen.

Mens han var i Babylon i 323 f. Kr., døde Aleksander i en stor fest
som ble feiret for hans seier. Han døde som et bytte for forspisning, druk
kenskap og malaria. Han blir stående i historien som et eksempel på en
som kunne beseire en hel verden, men som ikke var i stand til å beseire
seg selv.

Selv om det gikk raskt med Aleksanders erobringer, og de var av kort
varig natur, etterlot han inntrykket av gresk kultur i de områdene han
besatte. Resultatet var at gresk kultur har holdt seg helt til moderne tider.

Etter Aleksanders død ble riket hans delt i fire deler. Dette illustreres
med de fire vingene og de fire hodene i Daniel 7,6.

Det greske rike beskrevet som en geit med et veldig horn
Om riket er kort beskrevet i Daniel 2,39 og 7,6, er hele kapittel 8 en

beskrivelse av beseiringen av Medo-Persia og det greske rikes makt
overtagelse. Daniel fikk et syn i 553 f. Kr., det tredje året av Belsasars
regjeringstid (8,1). Mens han var i Susan, hadde han et syn av en vær
med to horn som ble ødelagt av en geit med ett eneste veldig horn. «Jeg
løftet mine øyne, og se - en vær stod foran elven. Den hadde to horn.
Begge hornene var høye, men det ene var høyere enn det andre, og det
høyeste vokste sist fram. Jeg så væren stange mot vest og mot nord og
mot sør. Ingen dyr kunne stå seg mot den, og ingen kunne berge noen av
dens vold. Den gjorde som den ville og ble stor og mektig» (versene 3
-4). Denne profetien beskriver mederne og perserne, der det største av
hornene refererer til det persiske rike, som nevnt i Daniel 8,20. I to år
hundrer, fra 539 f. Kr. til 331 f. Kr., var det persiske rike uten motstan
dere.

Etter at Daniel har beskrevet scenen med det persiske rike, får han et
syn av det greske rike under bildet av en geit:
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«Mens jeg så på dette, se, da kom det en geitebukk fra vest, den for
fram over hele jorden uten å komme nær marken, og bukken hadde et
veldig horn mellom øynene. Den kom like bort til væren med de to horn,
den jeg så foran elven, og sprang imot den i sin voldsomme kraft. Jeg så
at den kom tett innpå væren og for løs på den i sinne. Den stanget til den
og brakk begge hornene på den. Væren hadde ikke kraft til å stå seg mot
den. Bukken kastet den til jorden og tråkket på den, og ingen kunne
berge væren fra dens makt. Geitebukken ble overmåte mektig. Men nett
opp som den hadde nådd sin fulle styrke, ble det store hornet brukket av.
I dets sted vokste det opp fire horn, store å se til. De vendte mot himme
lens fire hjørneD> (8,5-8).

Geitebukken blir identifisert som Grekenland i Daniel 8,21.
Dette profetiske syn gikk bokstavelig og nøyaktig i oppfyllelse. Geite

bukken med det ene lange hornet var et bilde på Aleksander, mens den
tohornete væren var et bilde på det persiske rike. Selv om det er tydelig
at væren ble ødelagt, fikk geitebukken på høyden av sin makt det store
hornet brutt av. Det skjedde da Aleksander den store døde. De fire store
hornene som vokste opp etter at det ene ble brutt av, taler om de fire
generalene som Aleksanders rike ble delt mellom.

Etter Aleksanders død i 323 f. Kr. ble det greske riket delt mellom
hans fire generaler. Ptolemeus fikk Egypt og omliggende territorier.
Seleukus fikk Syria, Lille-Asia og landene i øst. Lysimakos fikk Trakia
og omliggende territorier. Kassander fikk Makedonia og selve Greken
land. Etter delingen av riket ble det mange forandringer, og etter en tid
ble Trakia og omliggende territorier knyttet til Grekenland, slik at det ble
tre hovedriker - Makedonia, Syria og Egypt. Senere skulle Syria og
Egypt bli viktige i profetisk betydning.

Profetien om Antiokus Epifanes
Etter dette konsise og detaljrike bilde av det medo-persiske rikes

undergang og delingen av det greske rike i fire deler, blir oppmerksom
heten rettet mot et relativt beskjedent aspekt, som beskrives som «et lite
horn» (Dan 8,9-14). Dette «lille horn» vokser i makt mot sør og øst og
mot det fagre land - det er Israel (vers 9). Så følger en åpenbaring om en
konflikt mellom dette «lille horn» og himmelens hær: «Det vokste helt
opp til himmelens hær og kastet noen av hæren og av stjernene til jorden,
og tråkket dem ned. Ja, helt til hærens fyrste hevet det seg. Det tok fra
ham det stadige offer, og stedet for hans helligdom ble omstyrtet.
Sammen med det stadige offer ble hæren overgitt til ødeleggelse for fra
fallets skyld. Og hornet kastet sannheten til jorden. Det hadde framgang
med alt det foretok seg» (versene 10-12).

Det bør understrekes at dette «lille horn» kommer fra det greske rike
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og ikke det romerske. Derfor må man ikke forveksle det med Daniel 7,8,
som refererer til «et lite horn» i Romerriket. Når man sammenligner his
torien i den periode det her er tale om med Skriftens åpenbaring, er det
opplagt at det dreier seg om Antiokus Epifanes, herskeren i Syria fra 175
til 164 f. Kr.

Spesielt Første og Andre Makkabeerbok forteller om denne Antiokus,
som var en svoren fiende av den jødiske religion og som gjorde hva han
kunne for å utrydde den. Et ledd i dette var, som det går fram av Daniel
8,11-12, å stanse ofringene i templet og ødelegge det (versene 11-13).
Ifølge Skriften skulle templet bli vanæret i 2300 aftener og morgener før
det skulle gjeninnvies (vers 14). Antiokus stanset tempelofringene, reiste
opp en avgud i templet og angrep Israels folk, som trosset ham og fort
satte sin gudsdyrkelse. Tusener av menn, kvinner og barn ble drept. Dette
førte til makkabeeropprøret, som han ikke klarte å stanse. Perioden på
2300 morgener og aftener bør betraktes som 2300 dager på 24 timer
hver, ikke år, som enkelte sekter har lært, idet man har forsøkt å markere
året 1844 som en profetisk dato. Her gjaldt det perioden da templet var
vanæret, fra 171 til 165 f. Kr.

Antiokus måtte til slutt gi opp. Templet ble innviet på nytt, og den
jødiske religion fornyet. Antiokus selv døde en naturlig død, mens han
førte en krig i 164 f. Kr.

Ettersom Antiokus oppførte seg som han gjorde, forurenset templet og
stanset ofringene, synes han å være en parallell til «det lille horn» i
Daniel 7, om hvem det sies at han også skulle avskaffe de daglige offer
og stille opp den ødeleggende styggedom i templet (Dan 12,11). Noen
har derfor forsøkt å føre disse to profetiene sammen. Det er best å følge
Skriftens retningslinjer her. Selv om Antiokus og hans regjeringstid nå er
historie, og det samme gjelder forurensningen av templet, synes disse
avsnitt å peke fram mot en endelig forurensning av templet og en stans i
offertjenesten, forårsaket av den framtidige verdenshersker, det lille horn
i Daniel 7,8. Han skal dominere verden i de siste tre og et halvt år før
Kristi annet komme. Den framtidige hersker skal oppfylle profetiene i
Daniel 12,11, så vel som de beslektede profetiene i 2 Tessaloniker 2,4 og
Åpenbaringen 13,14-16.

Flere profetier om det greske rike i Daniel 10 og 11
Daniels fjerde og siste syn beskrives i kapitlene 10, 11 og 12. De to

første kapitlene taler om det greske rike. Daniel 10 beskriver hans videre
åpenbaringer om det greske rike. Daniel var forberedt på synet etter tre
ukers faste. Etter det så han en mann som var kledd i linklær. Det var en
engel, som var blitt forsinket på grunn av demonisk motstand i tre uker,
men nå kom han for å beskrive den endelige åpenbaring for ham.

Åpenbaringen i Daniel 11,1-35 er en av de mest oppsiktsvekkende i
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hele Bibelen. Et grundig studium av dette avsnitt gjør det klart at her
dreier det seg om rundt regnet 135 profetier, som beskriver rikene Medo-
Persia og Grekenland i løpet av en lang tidsperiode. Som nevnt tidligere,
er disse profetier så nøyaktige og detaljerte at liberale fortolkere forkaster
muligheten av at dette ble skrevet av Daniel i det sjette århundre f. Kr.
Derfor har liberale teologer fulgt den nyplatoniske filosofen Porfyrios,
som hevdet at Daniel var et falskneri, forfattet i det andre århundre f. Kr.
av en pseudo-Daniel og altså skrevet etter de begivenheter den beskriver.
Men denne teorien har nå fått et dødsstøt, etter at man oppdaget en kom
plett kopi av Daniel blant Qumran-skriftene, 700 år eldre enn det eldste
tidligere Daniel-manuskript. Det slår benene fullstendig under teorien om
et falskneri. Liberale teologer forsøker nå å forklare problemet, men hit
til har det vært temmelig stille fra den fronten. Profetiene i Daniel 11,1
--35 dekker perioden fra de siste persiske herskerne og den aleksandrinske
eller greske periode, som kulminerte med Antiokus Epifanes. Han
regjerte fra 175 til 164 f. Kr. over Syria. Fra vers 36 begynner imidlertid
profetien som fører fram til endetiden.

Fire persiske konger beskrives i åpningsdelen av Daniels profeti: «Nå
vil jeg kunngjøre sannheten for deg: Se, ennå skal det komme tre konger
over Persia, og den fjerde skal samle større rikdom enn dem alle. Når han
har vunnet stor makt ved sin rikdom, skal han egge alle mot Grekenlands
rike» (Dan 11,2). De fire kongene er Kambyses (529-522 f. Kr.), en her
sker hvis regjering ikke er nevnt i Det gamle testamente; Pseudo-
Smerdes (522-521 f. Kr.), Darius I Hystaspes (521-486 f. Kr; jfr. Esras 5
-6); og Xerxes I (486-465 f. Kr; jfr. Esras 4,6). Av disse var Xerxes I den
største. Det var han som forsøkte å beseire Grekenland i 480 f. Kr. Selv
om han mønstret en kolossal armada av skip og mange soldater, ble han
slått, hovedsaklig på grunn av en storm som ødela flåten hans. Det later
til at Ester var hans dronning. Det er mulig at katastrofen som fant sted
da hans hær angrep Grekenland, kan plaseres mellom Ester 1 og 2, noe
som da kan tale for at han trengte noe som kunne live ham opp, som en
ny dronning. Den historiske bakgrunnen får vi hos Esras, Nehemja og
Ester, med referanser til Haggai, Sakarias og Malakias. Daniel døde
muligens om lag 530 f. Kr., mot slutten av regjeringstiden til mederen
Darius og Kyros II (550-530 f.Kr.), som ikke nevnes i Daniel 11.

Åpenbaringen om Aleksander den stores komme indikeres i Daniel
11,3-4: «Så skal det oppstå en veldig konge. Han skal herske med stor
makt og gjøre som han vil. Men så snart han har stått fram, skal hans rike
brytes i stykker og deles etter de fire vindretninger under himmelen. Det
skal ikke tilfalle hans etterkommere og ikke være så mektig som da han
hersket - for hans rike skal bli revet opp og gå over til andre enn dem.»
Denne profetien ble bokstavelig oppfylt i Aleksander den stores liv og
erobringer. Den taler om hans uventede død og delingen av riket mellom

5 - Bibelens store pro. . .
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hans tre generaler. Tidligere, i Daniel 8,5-8 og fortolket av Daniel i 8,21
--22, profeteres det om de samme begivenheter. Under Daniels levetid var
det helt utenkelig at det greske rike skulle bli så betydningsfullt og mektig.

I Daniel 11,5-6 beskrives krigen mellom Egypt, Sydens konge, og
Syria, Nordens konge:

«Og Sydens konge skal bli mektig. Men en av hans fyrster skal bli
mektigere enn han og råde over et eget rike, han skal ha et stort herre
dømme. Noen år etter skal de slutte forbund. En datter av Sydens konge
skal komme til Nordens konge for å skape vennskap mellom dem. Men
hun skal ikke lenger formå å utrette noe. Verken han eller datteren som
skulle hjelpe ham, skal holde stand. Men hun og de som førte henne dit,
og hennes far og han som tok imot henne, skal miste livet på den tid som
er bestemt for hver av dem.»

Selv om ikke Syria nevnes, ettersom landet ikke eksisterte som en
nasjon på den tiden Daniel skrev dette, er det klart at det her dreier seg
om Egypt og Syria. På den tiden da denne profetien ble oppfylt, var
Ptolemeus I Soter (323-285 f. Kr.) konge i Egypt. Han beskrives som
sterkere enn Seleukus I Nikator (312-281 f. Kr.). Seleukus var blitt
tvunget til å flykte fra Antigonus, en annen av Aleksander den stores
generaler, men senere, ved hjelp av Ptolemeus I av Egypt, slo han
Antigonus og gjorde det mulig for Seleukus å få kontroll over hele lan
det, som strakte seg fra det østlige Lille-Asia til India. Dette var oppfyl
lelsen av profetien om at han skulle være sterkere enn Egypts konge.

Egypt og Syria slo seg sammen, noe som indikeres med giftermålet
mellom datteren til Sydens, Egypts, konge, med Nordens, Syrias, konge.
Slike allianser, bygd på giftermål, var alminnelige i den gamle verden.
Den kvinne det tales om, var Berenike, datter av Ptolemeus II Filadelfus
(285-246 f. Kr.), som var konge i Egypt på den tiden. Nordens konge,
som nevnes i 11,6, var Antokus II Theos (261-246 f. Kr.). Denne alliansen
varte imidlertid ikke lenge, noe som framgår av vers 7. Både Berenike og
Antiokus ble drept etter et komplott, iverksatt av Laodikeia, Antiokus'
hustru. Berenikes far, Ptolemeus, døde omtrent samtidig. Denne overras
kende sekvens av begivenheter, nøyaktig beskrevet av Daniel her i profe
tien, svarer fullstendig til det historiske forløp i denne periode.

Det neste var at egypterkongen Ptolemeus 111 Euergetes (246-222 f.
Kr.) beseiret Nordens rike, Syria, og drog av sted med stort bytte (Daniel
11,7-8).

I 11,9 fortelles det om pågående krig mellom Norden og Syden med
midlertidige seire på begge sider, som profetert i versene 9-13. Seleukus
II Kallimakus, konge i Syria, angrep Egypts konge i 240 f. Kr., men han
ble beseiret og klarte ikke å innta landet.
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Profetien i versene 11-12 beskriver Antiokus den store som en stor
utfordring for Egypt i 217 f. Kr., men resultatet ble at Egypt slo
Antiokus' hærer.

Profetiene i versene 13-16 stemmer nøyaktig med historien i denne
periode. Her beskrives flere kriger og at Nordens konge har suksess.
Motangrep fra Egypts side lyktes ikke.

En ny verdensmakt var imidlertid i ferd med å stige fram, nemlig det
romerske rike. I Daniel 11,17-20 har nordriket gitt opp håpet om å
beseire Egypt. Syria og Egypt dannet en allianse i og med ekteskapet
mellom Kleopatra og Ptolemeus V Epifanes, omtalt i vers 17. Antiokus
vendte sin oppmerksomhet mot Grekenland og forsøkte å innta dette lan
det, men han ble slått i 191 f. Kr. ved Thermopyiai og senere, i 189 f. Kr.,
ved Magnesia, sørøst for Efesus, denne gangen av romerske soldater.
Dette beskrives detaljert i versene 18-19.

Detaljrikdommen i Daniel 11,1-35 stemmer så nøyaktig med historien
fra denne perioden at dette utgjør et av de mest oppsiktsvekkende avsnit
tene i Bibelen, når det gjelder detaljerte profetier om framtiden. Det viser
på en tydelig måte Skriftens inspirasjon og guddommelige åpenbaring.

Daniels fjerde syn fortsetter: Antiokus Epifanes
To berømte forfølgere fra Egypt nevnes i 11,20-21. Den første av disse

var Seleukus IV Filopator (187-175 f. Kr.), den andre hans etterfølger
Antiokus IV Epifanes (175-164 f. Kr.). Denne siste blir i Daniel 8,23-25
omtalt som en forfølger av Israel og i Daniel 8,9-14 som det «lille horn».

Skatteoppkreveren i 11,20 er Heliodorus (2 Makk 3,7), en mann som
ble utnevnt av Seleukus IV Filopator og som hadde til oppgave å inn
kreve et tusen talenter hvert år til Rom. Seleukus IV Filopator døde imid
lertid i 175 f. Kr. Noen tror han ble forgiftet for å bane vei for Antiokus
IV Epifanes, som begynte sin regjering i 175 f. Kr. Antiokus IV greide å
sikre tronen ved å myrde mulige kandidater og ved intriger. Han beskri
ves i Daniel som «et foraktelig menneske», som ikke hadde fått «overgitt
kongedømmets ære» (vers 21). Han fikk imidlertid for en tid stor makt i
riket.

Antiokus IVs krav på tronen var basert på en så innviklet historie at
det er forbausende å se hvor nøyaktig profetien er. Seleukus IV ble for
giftet og døde, og hans yngre bror Demetrius satt som fange i Rom.
Deres lillebror Antiokus, som var bare barnet, var også en mulig kandi
dat til tronen. Antiokus IV Epifanes ble hjulpet til tronen ved at barnet
Antiokus ble myrdet av Andronikus, mens Antiokus IV i sin tur drepte
Andronikus. Slik ble veien banet for ham, og han klarte å befeste sitt
rike.

Antiokus IV tok tittelen Epifanes, som betyr «den herlige». Hans fien
der gav ham imidlertid et økenavn, Epimanes, som betyr «gal mann».
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Antiokus IV overlevde et angrep fra en stor egyptisk hær, noe som indi
keres i 11,22. Opplysningen om at «forbundsfyrsten» skal skylles bort,
refererer muligens til Onias 111, som var jødisk yppersteprest, og at det
her siktes til begynnelsen av jødeforfølgelsen under Antiokus IV.

I løpet av fem år etter at Antiokus IV kom på tronen, var han i stand til
å konsolidere sin makt i eget område, så vel som føre krig mot en stor
egyptisk hær, noe Daniel beskriver med uttrykket «Sydens konge» i
11,25-26. Etter slaget møttes Antiokus, som var konge over Assyria, og
den egyptiske kong Ptolemeus V Epifanes (203-181 f. Kr.) til en konfe
ranse, slik det er beskrevet i 11,27: «Begge kongene har ondt i sinne, de
sitter ved samme bord og taler løgn, men det skal ikke lykkes, for ennå
dryger det med enden, til den fastsatte tid er inne.» Konferansen førte
ikke til fred, men Antiokus IV vendte hjem med stor rikdom. Han var
meget irritert på jødene, som ikke hadde støttet ham. Ifølge vers 28
begynte han å forfølge dem.

Som nevnt i Første og Andre Makkabeerbok forurenset Antiokus IV
det jødiske tempel ved å ofre et svin på alteret og reise opp en statue av
en gresk gud i helligdommen. Dette førte til den makkabeiske oppstand,
som resulterte i at tusener av jøder - menn, kvinner og barn - ble drept.
Men oppstanden lot seg ikke kue. Selve forurensningen av alteret nevnes
i 11,31-32. Årsaken til denne forurensning av templet skyldtes skuffelsen
over at et angrep på Egypt ikke lyktes, ettersom Rom blandet seg inn, og
Antiokus IV var klok nok til å skjønne at tiden ikke var inne til å inva
dere Egypt. Denne endring i planene beskrives i versene 29-30: «Til fast
satt tid drar han igjen mot Syden, men denne siste gangen skal det ikke
gå som første gang. For skip fra Kittim skal komme mot ham. Da blir
han motfallen og vender tilbake, og han lar sin vrede gå ut over den hel
lige pakt. Han kommer tilbake og gir dem fortrinn som forlater den hel
lige pakt.» Med «skip fra Kittim» menes Rom.

I denne nødstid for Israel sier Daniel: «De forstandige i folket skal
lære mengden. Og de skal falle for sverd og bål, ved fangenskap og plyn
dring i mange dager. Mens de ligger under, skal de få en liten hjelp, men
mange vil slå seg i lag med dem på skrømt. Noen av de forstandige skal
undertrykkes, så de kan bli prøvd og renset og tvettet til endens tid. For
ennå dryger det med enden, til den fastsatte tid er inne» (11, 33-35). Vers
35 avslutter den profetiske forutsigelse av Antiokus IV. Herfra i kapitlet
er det endetiden som beskrives, og denne hører framtiden til.

De utførlige profetier, med forbausende detaljer om det greske rike, er
viktige beviser for at profetordet kan ta opp detaljer - og med absolutt
nøyaktighet. Profetiene kan umulig være en menneskelig oppfinnelse.
Dette er ord som er overnaturlig inspirert ved Den Hellige Ånd.
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Rom i de

gammeltestamentlige profetier

Roms betydning
Romerriket er viktig for de kristne fordi det var denne politiske makt

som dominerte verden den gangen Jesus Kristus var på jorden, og likeså
apostlene. Roms politiske makt begynte 250 år før Kristus ble født, og
den siste romerske keiser ble ikke drept før i 1453 e. Kr. - et spenn på
1700 år.

Både historisk og bibelsk sett er Romerriket viktig. Det var det største
av alle riker både når det gjaldt territorium og varighet av politisk makt.
Det er nødvendig å vite noe om Rom for å forstå Bibelen.

Romerriket blir profetert i detaljer, og mange av disse profetiene er
oppfylt. Men til forskjell fra det babyloniske rike, det medo-persiske rike
og det greske rike er aldri Romerrikets siste kapittel blitt oppfylt. Det er
derfor mange fortolkere av profetordet mener at i framtiden vil Rom vek
kes til live igjen, og det vil utvide seg til å bli et globalt rike. Det vil skje
under den timakts-konføderasjon som er profetert i Daniel 7,7,24 i de
siste sju år før det annet komme. Den endelige beseiring av det gjenopp
ståtte Rom vil finne sted når Kristus kommer tilbake. Av disse grunner er
det profetiske studiet av Rom meget viktig for bibelgranskeren.

Oppfylte profetier om Rom
Rom nevnes i Apostlenes gjerninger, Romerbrevet og Andre Timo

teus, i Det nye testamente, men navnet blir ikke brukt i Det gamle testa
mente. De gammeltestamentlige profetiene om Rom er imidlertid ikke til
å ta feil av, spesielt ikke de man finner i Daniels bok. Stordelen av evan
geliske bibelfortolkere, som mener at Daniel forutsier Babylons, Medo-
Persias og Grekenlands historie, hevder at det fjerde rike, selv om det
ikke nevnes ved navn, helt opplagt er Rom. Av alle verdensriker i
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Skriften, inkludert Egypt og Assyria, var Rom det absolutt mektigste, det
som varte lengst, og det som utbredte seg mest. I mer enn tusen år var
Romerriket en hovedfaktor i det sørlige Europa, Vest-Asia og Nord-
Afrika, og det satte sitt stempel på alle sider av kulturen og livet. Dette
fjerde rike blir framstilt i sin begynnelse i Daniel 2 med benene og føt
tene på Nebukadnesars store bilde (vers 33) og i det fjerde dyr i Daniel 7
(vers 7).

Det romerske rike var i sin emning om lag sytti år før den forutsagte
krigen mellom Syria og Egypt på Antiokus Epifanes' tid (175-164 f. Kr.).
På det første stadium beseiret Rom selve Italia. Sicilia ble inntatt i 242 f.
Kr. Selv om Kartago en tid var en utfordring for den romerske makt og at
de underla seg Spania i 202 f. Kr., inntok Rom senere Spania, og Kartago
ble skattskyldige overfor Rom. Dette ble aktuelt etter slaget ved Zama i
Nord-Afrika. Kartago ble endelig ødelagt i 146 f. Kr.

Etter denne seieren ble Middelhavet snart en romersk innsjø. Romer
riket utvidet sitt maktområde nord for Alpene, og også nasjonene i øst
ble beseiret. Det gjaldt Makedonia, Grekenland og Lille-Asia. Som forut
sagt i Daniel 7,7 slukte Rom folkene som ble beseiret. De bortførte tuse
ner i slaveri og innsatte sin egen makt over dem: «Etter dette fikk jeg i
mine nattlige syner se et fjerde dyr, fryktelig og forferdelig og overmåte
sterkt. Det hadde store tenner av jern og åt og knuste, og det som ble til
bake, tråkket det ned med føttene. Det var annerledes enn alle de dyrene
som var før det, og det hadde ti horn.» Antiokus Epifanes var nødt til å
anerkjenne Roms makt mot slutten av sin regjeringstid. Jerusalem og
Israel kom under romersk overhøyhet i 63 f. Kr., da Pompeius, kjent som
Pompeius den store (106-48 f. Kr.) inntok Jerusalem.

Romerriket fortsatte å utvide sine landområder mot nord gjennom det
som i dag er Sveits, Frankrike og Belgia, og sørover langs Rhinen og
Donau. Den sørlige delen av Storbritannia kom også delvis under Roms
herrevelde. I øst utvidet Romerriket seg helt til Eufrat, deriblant
Mesopotamia-dalen, så vel som hele Nord-Afrika. Daniel 2,40 gikk i
oppfyllelse: «Deretter skal det komme et fjerde rike, som skal være sterkt
som jern. Likesom jernet knuser og sønderslår alt, så skal dette riket, som
knusende jern, slå i stykker og knuse alle de andre rikene.» Intet er kla
rere enn Skriftens ord om Daniels fjerde rike, bokstavelig oppfylt i
Romerrikets ekspansjon.

Uoppfylte profetier om Rom
Men som forutsagt i Daniel 2 og 7 er Romerrikets sluttkapittel aldri

blitt oppfylt. Forklaringen er, som for så mange andre profetier i Det
gamle testamente, at Det gamle testamentes profetiske visjon ikke inklu
derer de to tusen år som er gått siden Kristus. I stedet gjør profetiene et
hopp fra tiden for Kristi første komme til tiden for hans annet komme. I
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Daniel 2 leser vi om de to benene av jern. De representerer helt opplagt
det øst-romerske og det vest-romerske rike. Det faktum at det øst-romer
ske rike eksisterte mye lenger enn det vest-romerske, går ikke fram av
bildet i Daniel 2. Det er som et forheng faller over den profetiske scene
ved tiden for Kristi første komme, et forheng som ikke løftes før menig
hetens tid er omme og endetiden med det annet komme begynner.

Intet i historien korresponderer med profetien i Daniel 2,34-35: «Mens
du stod og så på, ble en stein revet løs, men ikke med hender. Den traff
bildestøtten på føttene, som var av jern og leire, og knuste dem. Da knus
tes 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 bildestøtten, ble til et stort
fjell som fylte hele jorden.»

Historien forteller at Romerriket gradvis gikk til grunne, i løpet av
flere århundrer. Det ble ikke plutselig ødelagt. Rom mistet først kontrol
len over territorier som lå lengst unna Italia, deriblant Storbritannia,
Frankrike og deler av Tyskland. Men Italia ble heller ikke spart. Hun
neren Attila invaderte Italia i 451 e. Kr. Noen få år senere, i 455 e. Kr.,
ble Italia underlagt vandaler og maurer.

Deler av Romerriket fortsatte imidlertid å eksistere på en eller annen
måte. Den østlige delen av Romerriket ble gradvis beseiret av Muham
meds etterfølgere, som først inntok Persia, deretter Syria, Israel og
Europa. De underla seg også Nord-Afrika, og kom helt til Spania. Disse
ble senere fulgt av tyrkerne, som inntok Persia, Armenia og Lille-Asia.

Det endelige dødsstøtet kom i 1453 e. Kr., da Muhammed ll's styrker
inntok Konstantinopel og drepte den siste romerske keiseren i slaget.
Tyrkerne fortsatte å beholde kontrollen over Lille-Asia og Det hellige
land helt inn i det tjuende århundre. Det hellige land ble befridd fra tyr
kisk og muslimsk kontroll først i forbindelse med hendelsene i den første
verdenskrigen. Ingenting av denne lange prosessen nevnes i de gammel
testamentlige profetier. Grunnen er åpenbar. Det endelige slaget mot bil
det i Daniel 2, kommer når «steinen», Jesus Kristus, åpenbares for annen
gang, og tusenårsriket skal opprettes. Denne profetien gir ingen støtte til
den postmillianistiske fortolkning av profetien, der det tales om at kirken
beseirer Rom. Dette synet har heller ikke historisk støtte.

Akkurat som bildet i Daniel 2 plutselig ble ødelagt av riket fra himme
len, vil den endelige ødeleggelsen av Romerriket, ifølge Daniel 7, først
finne sted ved Kristi annet komme.

Mange har prøvd å finne oppfyllelsen av det tihornete dyret i Daniel 7
i ti konger i Romerriket, men det er ingenting i historien som bekrefter
noe slikt. Aldri har ti romerske konger regjert samtidig, slik denne profe
tien fortolkes i Daniel 7,24. På samme måte tales det i profetien i Daniel
7,8 om det lille hornet som beseirer tre av hornene, deretter øyensynlig
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alle ti, for senere å bli verdenshersker (Daniel 7,23). Heller ikke dette er
oppfylt hittil i historien.

Det som kreves for at både Daniel 2 og Daniel 7 skal bli oppfylt, er en
gjenoppvekkelse av Romerriket i endens tid. Det nye testamente har
mange profetier om dette. Den endelige herskeren skal politisk sett være
romer, slik det folk var som ødela Jerusalem i 70 e. Kr. (Daniel 9,26).
Romerriket oppfylte profetiene nøyaktig i tiden for Kristi første komme.
Men videre herfra er det ingen historisk forbindelse. Sluttscenen, når
Romerriket skal utslettes av det rike som kommer fra himmelen, er aldri
blitt oppfylt.

I Daniels syn ser han Romerrikets fall i forbindelse med Kristi annet
komme: «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 herre
dømme, 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» (7,13-14). Det endelige rike, som
kommer fra himmelen og som kommer med Kristi annet komme, ifølge
premillianistene, passer inn i disse deler av Skriften. Romerrikets siste
kapittel finner vi i det utvidete bilde som er gitt i Johannes' åpenbaring.
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Israels

490 profetiske år

Israel, nøkkelen til tolkningen av profetordet
For en hedningekristen har ikke emnet Israel i profetiene den øyeblik

kelige appell, som en viktig lære. Når man begynner å studere Bibelens
profetier, vil man imidlertid snart oppdage at Israel er i sentrum for den
bibelske profeti, og skal man forstå profetien i sin helhet, må man forstå
Guds hensikt med Israel.

I den profetiske fortolknings historie er studiet av Israel ofte blitt
neglisjert, og resultatet er at profetien i sin helhet er blitt misforstått. De
mange forsøkene på å få profetiene om Israel til å gjelde menigheten, og
vidt utbredte misoppfatninger om den bibelske åpenbaring vedrørende
Israel, har resultert i manglende interesse for Israel. Dette har endret seg
ved den fornyede interesse for profetiene i det tjuende århundre. Opp
merksomheten er igjen blitt rettet mot Israels profetiske framtid.

Studiet av Daniel 9,24-27 har fokusert spørsmålet om Israels framtid.
Selv om avsnittet er vanskelig, og det er mange divergerende tolkninger,
som kan forvirre leseren, vil man ved et grundig studium se at Daniel opp
summerer Israels profetiske historie, og at denne kulminerer i det annet
komme. Det som følger etter det annet komme, blir ikke forkynt i Daniels
åpenbaring, men vi finner det hos andre profeter, som Jesaja og Jeremia.

Profetiens betydning. Få avsnitt i Det gamle testamente er viktigere for
den profetiske forståelse enn Daniel 9,24-27. Fortolkningen av dette
avsnittet avslører i stor grad om fortolkeren er liberal, en som fornekter
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profetiens virkelighet, om han er en konservativ amillianist, som erkjen
ner det profetiske ord, men benekter at det skal fortolkes bokstavelig,
eller om det er en premillianist, som foretrekker en bokstavelig tolkning
av avsnittet. Den jødiske fortolkning er også verd å legge merke til.
Fortolkere influeres i stor grad av sine forutfattede meninger, og ettersom
det bare er premillianister som hevder en bokstavelig tolkning, karakteri
seres alle ikke-bokstavelige fortolkninger av store uoverensstemmelser.

Spørsmål om profetien. Her er noen hovedspørsmål: Hvilket folk taler
denne profetien om? Hva menes rent kronologisk med de sytti «sjuere»?
Hvilke seks hovedbegivenheter beskrives i Daniel 9,24, det som om
handler de første sju «sjuere»? Hva menes med sekstito «sjuere»? Og det
viktigste av alt: Hva menes med den syttiende «sjuer»? Innvevet i alle
disse betraktninger er også spørsmålet om noen av disse profetier alle
rede er oppfylt og om noen skal oppfylles i framtiden.

Profetiens bakgrunn. Bakgrunnen for denne profeti var oppfyllelsen
av Daniels forutsigelser om at det babyloniske rike skulle etterfølges av
det medo-persiske. Oppfyllelsen fant sted (Daniel 9,1) da Babylon falt
for Medo-Persia. På den tiden da Persia inntok Babylon, oppdaget anta
kelig Daniel for første gang profetien i Jeremia 25,11, der det står at
Israels fangenskap i Babylon skulle vare i sytti år, og profetien i Jeremia
29,10, om at etter de sytti år skulle Israel få dra tilbake til sitt hjemland.

Daniels bønn. Ettersom det hadde gått om lag sekstini år, begynte
Daniel å be om oppfyllelsen av Jeremias profetier om Israels gjenoppret
telse. I denne inderlige bønnen uttrykte Daniel sorg over Israels synder, det
som førte til fangenskapet, og han appellerte til Gud om nåde, slik at gjen
opprettelsen kunne skje i overensstemmelse med det profetiske ord. Daniel
ventet helt opplagt en bokstavelig oppfyllelse av profetien. Svaret på hans
bønn finner vi i Esras' bok, der det står at om lag 50.000 vendte tilbake fra
Babylon til Israel og begynte det viktige gjenoppbyggingsarbeidet.

Selv om den bønnen som er beskrevet i Daniels bok, er forholdsvis
kort, fortsatte han å be i lengre tid, og mens han bad, sendte Gud engelen
Gabriel til ham med synet om de 490 år. Daniel skrev at mens han «ennå
talte i bønnen, da kom Gabriel, den mannen som jeg før hadde sett i
synet, og rørte ved meg i min store avmakt. Det var ved tiden for kvelds
offeret. Han lærte meg, talte til meg og sa: Daniel, nå er jeg kommet hit
for å lære deg å forstå. Med det samme du begynte å frambære dine
ydmyke bønner, gikk det ut et ord, og nå er jeg kommet for å kunngjøre
deg det. For du er høyt elsket. Så merk deg ordet og gi akt på synet»
(9,21-23).

Gabriels profeti. Gabriels profeti fulgte:

«Sytti uker (sjuere) er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å inne
lukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og
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til å føre fram en evig rettferdighet og til å besegle syn og profet og til å
salve et Aller-helligste. Du skal vite og forstå: Fra den tid et ord går ut
om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en Salvet, en Fyrste, står
fram, skal det gå sju uker (sjuere) og sekstito uker (sjuere). Det skal igjen
settes i stand og oppbygges med gater og vollgraver, men under tidenes
trengsel. Etter de sekstito ukene (sjuerne) 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 (sjuer). Midt i uken (sjueren) skal han bringe matoffer
og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren
komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strøm
mer ned over den som volder ødeleggelsen» (Dan 9,24-27).

De sytti sjuerne
Profetien åpner med å tale om at den profetiske periode er 70 ganger

7, eller 490. Både liberale og konservative fortolkere er alminnelig enige
om at det her dreier seg om år, ikke om døgn på tjuefire timer. Ordet uker
forekommer ikke i originalteksten. Etter hvert som profetien utfolder seg,
deles de sytti «sjuerne» i tre enheter. Først er det sju «sjuere», deretter en
annen periode på sekstito «sjuere» og endelig en periode på én «sjuer».
Hver av disse periodene har vært tolket på forskjellige måter.

Folket det tales til: Israel
Det er viktig å merke seg at folket som det her tales til, blir beskrevet

som «ditt folk og din hellige stad» (vers 24). De som hevder at menighe
ten og Israel er ett og samme folk, prøver å få dette til å bety menigheten.
Men det er opplagt at hvis man nærmer seg avsnittet med et åpent sinn,
forstår man at Daniel må ha betraktet «ditt folk» som Israels folk. Det var
jo dem han nettopp hadde bedt for. Og «din hellige stad» må være
Jerusalem, som hadde vært emnet for hans bønn i 9,16-19.

Åpenbaringen om Guds plan og hensikt med Israel står i tydelig kon
trast til det som er åpenbart tidligere for Daniel med hensyn til de fire
verdensriker. Daniel fikk det uvanlige privilegium, mer enn noen annen
gammeltestamentlig profet, å skissere hovedtrekkene for hedningenasjo
nene og for Guds plan med Israel. Det ville ikke vært reist tvil om at
dette avsnittet refererer til Israel, om det ikke hadde vært for den amillia
nistiske konklusjon, at Israel ikke har noen politisk eller nasjonal framtid.
På den annen side gjør den premillianistiske fortolkning av Det gamle
testamente det klart at Guds åpenbaring om et framtidig Israel blir en
hjørnestein i forståelsen av Guds program for framtiden, så vel som for
oppfyllelsen av profetien i tiden som er gått.
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De seks hovedbegivenheter som er profetert i Daniel 9,24
I denne profetiske perioden beskrives seks store begivenheter: 1)

«Innelukke frafallet». 2) «Forsegle synder». 3) «Dekke over misgjer
ning». 4) «Føre fram en evig rettferdighet». 5) «Besegle syn og profet».
6) «Salve et Aller-helligste». Det gis ingen forklaring på disse seks pro
fetier, og det skaper problemer for fortolkeren.

Innelukke frafall. ' Ettersom den perioden som profetien omfatter,
øyensynlig fører Israel til gjenopprettelse, kan uttrykket «innelukke fra
fall» muligens best tolkes som at Israels frafall blir dømt og at det følger
en ny tid av åndelig gjenopprettelse, det vil si, gjenopprettelse i tusenårs
riket.

Forsegle synder. Også dette taler om tilgivelse og gjenopprettelse og
begynnelse på et nytt åndelig nivå.

Dekke over misgjerning. Løftet om soning for misgjerning peker uten
tvil på Kristi død som grunnlag for Guds nåde og at denne skal mottas
når Jesus Kristus kommer igjen.

Føre fram en evig rettferdighet. «Evig rettferdighet» er noe som opp
nås ved Guds nåde og på grunn av Kristi død. Vi finner det omtalt i
Jeremia 23,5-6: «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la det stå fram
for David en rettferdig spire. Han skal regjere som konge og gå fram med
visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet. I hans dager skal Juda bli
frelst, og Israel bo trygt. Dette er det navn han skal kalles med: Herren,
vår rettferdighet.» Akkurat som Daniel indikerte at historiens kulmina
sjon vil finne sted når riket fra himmelen kommer (Dan 7,13-14), er det
klimaks som beskrives her, uten tvil relatert til Kristi annet komme og
begynnelsen på hans rike på jorden.

Besegle syn og profet. Det å besegle syn og profet må også sikte til
Kristi annet komme, selv om Bibelen er fullstendig før det, og ingen flere
bibelbøker skal skrives. Det vil imidlertid fortsatt være syn som omfatter
endens tid, men også det tar slutt når Kristus selv kommer synlig tilbake
på jorden. Da trengs ingen flere profetier.

Salve et Aller-helligste. Det siste som omtales, er salving av et Aller
helligste. Det er muligens det som volder mest problemer. Selv om det
kan knyttes til begivenheter i fortiden, kan det også være at det siktes til
det hellige tempel som beskrives i Esekiel 40-43 i forbindelse med tusen
årsriket. Noen mener at det siktes til det nye Jerusalem i den evige tilvæ
relse. Sett som et hele vil disse profetier bli oppfylt like før eller ved
tiden for Kristi annet komme.

Begynnelsen på de sytti «sjuerne»
Det er muligens intet aspekt ved de sytti «sjuerne» som har vært mer

kontroversielt enn spørsmålet om når profetien om de sytti «sjuerne»
begynner. Ifølge selve profetien skulle det skje «fra den tid et ord går ut
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om å gjenreise og ombygge Jerusalem» (9,25). Daniel fikk høre at han
skulle «vite og forstå» dette (vers 25).

Fortolkerens teologiske innstilling vil igjen komme til uttrykk.
Amillianister forsøker i alminnelighet å få til en ikke-bokstavelig tolk
ning. Noen begynner de 490 årene i 486 f. Kr., da Jerusalem ble ødelagt.
Den oppfyllelsen stemmer ikke med selve profetien.

Hvis dekretet ble gitt av en menneskelig hersker og ikke av Gud, nev
nes det minst fire slike i Skriften. 1) Dekretet fra Kyros om å gjenopp
bygge templet i 538 f. Kr. (2 Krøn 36,22-23; Esr 1,1-4; 6,1-5). 2) Darius
utstedte en forordning som stadfestet Kyros' dekret (Esr 6,6-12). Dette
var et svar på Israels fienders spørsmål om det i det hele tatt forelå noe
dekret fra Kyros, En undersøkelse i arkivene førte til at bokrullen ble
funnet (Esr 6,1), der det stod skrevet at Israels barn skulle få vende hjem
og bygge opp templet. 3) Artaxerxes gav Esras lov til å bygge et tempel
for Gud i Jerusalem (Esr 7,11-26). 4) Et endelig dekret ble gitt av
Artaxerxes til Nehemja om å bygge opp byen og murene, etter at
Nehemja hadde spurt om lov til det (Neh 1,3; 2,4-8). Dette endelige
dekret er det eneste som i virkeligheten taler om gjenoppbygging av
selve byen.

Hver av disse befalingene er blitt brukt av forskjellige fortolkere som
utgangspunkt for de sytti «sjuerne». Bare den siste, til Nehemja, passer
imidlertid til detaljene i profetien, der det uttrykkelig sies at byen skulle
gjenoppbygges. Uansett ble det ingen virkelig gjenoppbygging av byen
før på Nehemjas tid. Dekretet ble utstedt enten i den siste måneden i 445
f. Kr., eller i den første måneden i 444 f. Kr. De som har andre synspunk
ter enn den premillianistiske fortolkning, har en tendens til å unngå
denne konklusjon, ettersom den fører til en helt bokstavelig oppfyllelse
av profetien, noe som altså motsier den oppfatning at profetien ikke kan
tas bokstavelig.

Oppfyllelsen av de sytti «sjuerne»
Hvis de 490 årene begynte i 445 f. Kr., skulle 483 år etter dette bli år

33 e. Kr. I profetordet må man regne 360 dager. Den jødiske kalender
bestod av 12 måneder på hver 30 dager, med en skuddårsmåned etter at
man hadde samlet opp tilstrekkelig mange dager til en trettende måned. I
profetien tas ikke denne trettende måneden med. I Åpenbaringen 11,3 og
12,6 betegner for eksempel de tre og et halvt år på 360 dager en periode
på 1260 dager. 42 måneder dekker samme periode (Åp 11,2; 13,5).
Uttrykket «en tid, tider og en halv tid» utgjør også tre og et halvt år. En
tid er det samme som ett år, tider betegner to år og en halv tid seks måne
der (Dan 7.25; 12,7; Åp 12,14). Hvis Kristi død fant sted i år 33 e. Kr.,
passer dette nøyaktig til mønsteret med de 483 år. De siste sju årene skal
oppfylles etter Kristi død. Premillianister er i alminnelighet enige om at
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de 483 år er oppfylt. Det fører til et spørsmål om de siste sju år også er
oppfylt.

De sytti «sjuerne»: De første sju år
Som profetien indikerer, deles de 490 årene i tre deler. Den første

består av 49 år. Hvis de 490 årene begynner med Nehemjas arbeid i
Jerusalem, passer det nøyaktig med at byen skulle gjenoppbygges med
gater og vollgrav. Ifølge Nehemja 11,1 ble en av ti beordret til å bygge et
hus i Jerusalem. Man bygde den nye byen på den gamle. Da Kristus fød
tes i Betlehem, en landsby i nærheten av Jerusalem, var Jerusalem en tra
vel by.

De sekstito «sjuerne»: 434 år
Den andre delen består av sekstito «sjuere», eller 434 år. De fulgte

øyensynlig like etter de første sju «sjuere». Praktisk talt alle kommenta
torer er enige i det. Det sies ikke noe spesielt om denne perioden, men
gjenoppbyggingen av Jerusalem skulle pågå.

De siste sju år
To store begivenheter blir forutsagt. Profetiens klimaks inneholder to

begivenheter som skal finne sted etter de sekstito «sjuerne», men etter alt
å dømme ikke i den syttiende «sjueren». Her er fortolkningene forskjel
lige. De to begivenheter som nevnes, er først at Den Salvede skal utryd
des og intet ha (Dan 9,26), noe som synes å være en klar hentydning til
Jesu Kristi død som Messias. Det andre er at «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»
(vers 26). Dette gikk i oppfyllelse i 70 e. Kr., eller 37 år etter Kristi død,
noe som er en altfor lang periode til å bli beskrevet som sju år. Problemet
er at disse to begivenheter skal finne sted etter de sekstito «sjuerne», eller
de 483 år, men øyensynlig ikke i de siste sju år. Det virker derfor som det
er en tidsperiode mellom slutten av de 483 år og begynnelsen av de siste
sju år.

Amillianistisk tolkning. Tolkningen av en mellomperiode er blitt sterkt
kritisert av amillianister, som ikke tror på en framtidig sjuårsperiode, som
skal oppfylles bokstavelig. De prøver å plassere de siste sju årene i histo
rien. Meningen er at man vil komme bort fra en bokstavelig framtidig
oppfyllelse. En populær tolkning fra amillianistenes side går ut på å
betrakte de siste sju år i forbindelse med Messias' offentlige tjeneste, da
han var her på jorden. De første tre og et halvt år av de siste sju skulle da
falle sammen med Kristi liv. Så ble han utryddet midt i de sju år, ikke
etter de sekstini «sjuere». Pakten som nevnes (Dan 9,27), blir betraktet
som den nye nådens pakt, den som kom ved Kristi død.
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Mange problemer motsier en slik tolkning. For å få plass til de 69
ganger 7 år, eller 483 år, er det nødvendig å begynne de 490 år før år 444
f. Kr. Det krever en tolkning som går ut på at det tidligste påbudet gir til
latelse til oppbyggingen av byen. Dette synes ikke å få noen støtte i tek
sten. Man påberoper seg Jesaja 44,28, der Kyros sier om Jerusalem: «Du
skal bygges opp igjen», og om templet: «Du skal bli grunnlagt.» Men når
innholdet av Kyros' befaling i Esra 1,2-4 siteres, nevnes ingenting om
gjenoppbyggingen av byen, bare om templet. Det er klart at selve byen lå
i ruiner helt til Nehemjas tid, år 445 f. Kr. Da befalingen gikk ut, slik den
er gjengitt i Esra 6,3-5, gjaldt det bare templet. Av disse grunner er tolk
ningen av at gjenoppbyggingen av byen følger påbudet som Artaxerxes
gav Nehemja i 445 f. Kr., å foretrekke. Dette umuliggjør en amillianistisk
tolkning, som går ut på at de 483 år endte med begynnelsen av Kristi
offentlige tjeneste.

Innvendinger mot den amillianistiske tolkning. Mange innvendinger
kan reises mot å hevde at den nye pakt som ble opprettet ved Kristi død,
er det samme som sjuårspakten som er nevnt hos Daniel. Nådens pakt,
instituert av Kristus, gjelder ikke bare i 7 år, men fortsetter til evig tid.
Det er ikke den det henvises til i Daniel 9. En annen vanskelighet møter
man ved at de siste 7 år ikke når noen kulminasjon, slik som tre og et
halvt år etter Kristi død heller ikke førte til noen gjenopprettelse for
Israel og ingen oppfyllelse av de andre dyrebare løftene som er knyttet til
det annet komme. Avslutningen av de 483 år stemmer bedre med Kristi
død i 33 e. Kr., og de siste 7 årene hører ennå framtiden til. Det er en
mellomperiode mellom slutten av de 483 år og begynnelsen på de siste 7
år.

Premillianistisk tolkning. I denne perioden skjer det to store begiven
heter, atskilt av minst 33 år, nemlig Kristi død og Jerusalems ødeleg
gelse. Det ville være umulig å plassere disse to begivenheter inn i profe
tienes siste tre og et halvt år. Av disse og andre grunner er den premillia
nistiske oppfatning langt å foretrekke, ettersom den gir en mer bokstave
lig tolkning av profetien.

Et studium av de hendelser som er beskrevet i forbindelse med de siste
7 av de 490 år, synes også å understreke at det dreier seg om noe som
hører framtiden til. Pronomenet «han» i Daniel 9,27 må nødvendigvis gå
tilbake på fyrsten i vers 26 og ikke på Messias. Sammenstiller man dette
med andre profetier, får man et bilde av de 7 år som en trengselstid, som
fører fram mot Kristi annet komme. Den premillianistiske tolkning går ut
på at i løpet av den første halvdelen av perioden (Daniel 9,27), blir det
opprettet en pakt med Israel. Dette later til å være en fredspakt, noe som
forklarer Israels korte fredstid, beskrevet i Esekiel 38. Men midt i de 7 år
blir pakten brutt. Det refererer til en pakt som inngås med en politisk her
sker, og den utgjør starten på en problematisk tid for Israel. Det blir slutt
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på ofringene i templet, noe som videre stadfestes av Daniel 12,11: «Fra
den tid det stadige offer blir avskaffet og den ødeleggende styggedom
men blir stilt opp, skal det gå tusen, to hundre og nitti dager.» Dette faller
sammen med Kristi profeti om at forurensningen av templet skal finne
sted ved begynnelsen av den store trengsel (Mat 24,15-22). Den stygge
dom som fører til ødeleggelse, er vanhelligelsen av templet i en framtid
da fyrsten som er nevnt i Daniel 9,26, vil plassere sin statue i templet og
forlange tilbedelse (2 Tess 2,4; Åp 13,14-15). Den store trengsel hører
fremdeles framtiden til, ifølge Johannes' åpenbaring. Det er umulig å
plassere den like etter Kristi død, slik amillianistene hevder.

De profetier som ennå skal oppfylles, ligner på det som hendte på
Antiokus' tid. Han forurenset templet i det andre århundre f. Kr. Også
han satte en stopper for ofringene og reiste opp et avgudsbilde i templet.
Dette var en styggedom og forklarer hvorfor den framtidige forurensning
av templet også beskrives som en styggedom.

Videre gransking av teksten indikerer at herskeren som introduserer de
siste tre og et halvt år av den store trengsel, også skal dømmes ved Kristi
annet komme (Åp 13), noe som ytterligere understreker at de begivenhe
ter som beskrives, hører framtiden til, ikke fortiden.

Konklusjon
Når man tar alle de forskjellige synspunkter i betraktning og vurderer

argumentene for og imot, er en bokstavelig tolkning av avsnittet det
eneste som virker tilfredsstillende. De 490 år begynte i 445 f. Kr., og de
første 483 år endte i 33 e. Kr., da Kristus døde. Så utsettes de siste 7 år
inntil 7 år før Kristi annet komme, noe som helt opplagt ennå hører fram
tiden til. En framtidig fyrste skal inngå en pakt med Israel under de første
tre og et halvt år av denne periode, og han skal være verdenshersker i de
siste årene før det annet komme. Han skal bryte pakten med Israel etter
tre og et halvt år, og den store trengsel kommer da over hele verden, deri
blant Israels folk. Klimaks nås i det annet komme. Kristus skal dømme
verden og innføre sitt tusenårsrike. Denne bokstavelige tolkning tar hen
syn til de mange detaljene i avsnittet og er langt å foretrekke framfor de
mange andre synspunkter.

Når man betrakter profetien i Daniel 9,24-27, blir det klart at Daniel
fikk profetisk åpenbaring, ikke bare over de fire store hedningeriker og
klimaks i det himmelske rike ved det annet komme, men også over de
490 år som dekker Israels historie og som også ender med det annet
komme. Daniel beskriver også Israels plass i verden og de hendelser som
fører fram til det annet komme. Denne tid er ikke inkludert i profetiene
om Israel, like lite som de er inkludert i profetiene om hedningene.
Denne nådens tid er et innskudd i den profetiske sekvens av begivenheter
og omfatter den nytestamentlige menighet, Kristi legeme.
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Verdensbegivenhetene former seg til et mønster som ligner på det man
kan forvente når menighetens bortrykkelse skal finne sted. Slik som pro
fetiene gikk bokstavelig i oppfyllelse ved Kristi første komme, vil Ordet
bli oppfylt i forbindelse med Kristi annet komme. Den praktiske innstil
ling til dette er at hvis Kristi komme for å hente sin menighet er nær, er
det nødvendig for de kristne å innstille sine liv etter Guds evige verdier.



17
Den nye pakt

Kontrasten mellom Det gamle og Det nye testamente
Bibelen er delt i to deler, Det gamle og Det nye testamente, eller den

gamle og den nye pakt. Selv om hele Bibelen bærer vitnesbyrd om en
nådig og kjærlig Gud, er det stor forskjell på den grunnleggende åpenba
ring i Det gamle testamente sammenlignet med Det nye. Det går fram i
den enkle uttalelsen i Johannes 1,17: «For loven ble gitt ved Moses,
nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.»

Det gamle testamente er ikke bare lov, og Det nye testamente er ikke
bare nåde, men de to står i skarp kontrast til hverandre. Moseloven med
sine mer enn seks hundre påbud, dominerer Det gamle testamente fra
Moses' tid og fram til Kristi tid. Loven gikk stort sett ut på at om man
skulle bli velsignet, måtte man adlyde Guds lov. Loven var ikke blottet
for nåde, for frelse ved nåde og tilgivelse var tilgjengelig også under
loven, men Det gamle testamente manglet den klare åpenbaring av det
som konstituerer Guds nåde og som er grunnen til at en rettferdig Gud
kan tilgi synd.

Det nye testamente derimot understreker læren om nåde. Det nye tes
tamente hevder klart at Jesus Kristus døde på korset for hele verdens
synd og dermed har gjort nåden mulig. Gud kan nå tilgi dem som tror på
Kristus, ettersom prisen er betalt. Ifølge Hebreerne 12,24 er Jesus mel
lommann for en ny pakt, som er basert på utgytt blod. Selv om gjenløs
ning ved blod åpenbares i Det gamle testamente, er det tvilsomt om noen
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forstod at Jesus, Messias, skulle dø på korset for hele verdens synd og at
dette skulle være grunnlaget for Guds nåde til dem.

Nåde, det sentrale emne i den nye pakt
En pakt er en felles avtale for å oppfylle et løfte. Iblant er den ensidig i

den forstand at den ene lover å gjøre noe for den andre, uansett forhol
dene. I andre tilfeller dreier det seg om en felles overenskomst, der to
parter er enige om et handlingsprogram og de løfter som er knyttet til
dette. I bunn og grunn er nåde en ensidig pakt, der Gud lover å gi sin
nåde til dem som tror på ham. Det nye testamente har derfor mange hen
visninger til og forklaringer på nådens lære. Det grunnleggende i nåden
kommer til uttrykk i Romerbrevet, der rettferdiggjørelsen av tro blir for
kynt.

Rettferdighet utenfor loven. I kontrast til Det gamle testamente, der det
å holde loven ble betraktet som en form for rettferdighet, har Gud sørget
for en rettferdighet som ikke er basert på Moseloven, men som kommer
som en fri gave fra Gud. Paulus skrev: «Men nå er Guds rettferdighet,
som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven, det er Guds
rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. - For
det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud» (Rom
3,21-23). Dette er en helt annen åpenbaring enn den som ble gitt i Det
gamle testamente, selv om loven aldri ble tilbudt som frelsesvei. Den
rettferdighet som kommer av Guds uforskyldte nåde, oppleves ved tro på
Kristus, ettersom alle har syndet og ikke er i stand til å oppnå den evige
fullkommenhet som karakteriserer Guds herlighet. Alle må komme på
samme grunnlag, nemlig tro på Kristus, for å bli tatt imot i nåde.

Nåden tilbys på grunnlag av den forløsning som er i Kristus Jesus. De
troende blir «rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i
Kristus Jesus» (Rom 3,24). Den som tror på Kristus, erklæres rettferdig
ved denne tro, og det skjer uforskyldt, ettersom det er ved Guds nåde.
Det er tilgjengelig på grunn av forløsningen som Kristus brakte på kor
set. Med forløsning menes det at Kristus betalte straffen for synd og ble
Guds lam som bærer verdens synd.

Dette forklares ytterligere ved uttalelsen om at Gud stilte ham «til skue
i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi
han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort.
Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han
kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus»
(Rom 3,25-26). Ifølge dette avsnitt sørger Kristus i sitt offer på korset for
en forsoning eller tilfredsstillelse av Guds rettferdige krav. De som tror
på Kristus, aksepterer denne åpenbaring, at ved Kristi utgytte blod og
hans død på korset, får de syndenes forlatelse. Kristi død er ikke bare
basis for frelsen nå, men den strekker seg også bakover til Det gamle tes
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tamente og rettferdiggjør Guds utstrakte nåde i Det gamle testamente før
Kristi offer fant sted. Det er dette det siktes til når det tales om at Gud
viste sin rettferdighet med hensyn til synder som var begått i den gam
meltestamentlige tid. På grunnlag av Kristi død, ettersom den var av evig
betydning, kan Gud nå i retttferdighet tilgi både de gammeltestamentlige
hellige og de som lever i perioden etter Den nye testamente. Løftet om
denne herlige frelse er den nye pakt, som karakteriserer frelsen i Kristus.

En annen uttalelse om denne samme store sannhet finner vi i Efeserne
2, der Paulus skriver: «Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av
sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med
Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst.
Han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus
Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende
rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus» (2,4-7). Her, som i Romerbrevet,
sies det at en kristen frelses ved uforskyldt nåde. Vi ser også her at Guds
hensikt i evigheten er å vise hva nåde er, ved å framstille de kristne i him
melen, de som er frelst av nåde, rettferdiggjort uten gjerninger.

I versene som følger, blir dette ytterligere understreket: «For av nåde
er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det
er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk,
skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige
for at vi skulle vandre i dem» (Ef 2,8-10).

Dette avsnittet gjør det klart at vi blir ikke frelst ved våre egne gjer
ninger, men ved Kristi død på korset, som gjør det mulig for Gud å vise
sin nåde, eller tilgivelse, overfor dem som tror på Kristus. Vår frelse er
en gave fra Gud, ikke noe vi gjør oss fortjent til eller bør belønnes for.
Det er helt opplagt at frelsen ikke skjer ved gjerninger. Ingen blir i stand
til å rose seg av at de har nådd himmelen ved egne gode gjerninger. De
gode gjerningene blir et resultat av Guds gjerning i de kristne, de er nem
lig «hans verk». Som nye skapninger i Kristus er de skapt til å gjøre gode
gjerninger, noe Gud forventer, når han frelser dem.

Det nye testamente har en overflod av avsnitt som taler om Guds
underfulle nåde for kristne. Det inkluderer deres plass i Kristi legeme, de
åndelige gaver som Gud har gitt dem, deres arv som Jesu Kristi medar
vinger og alle Guds løfter som strekker seg fra tiden og inn i evigheten.
Frelsen er basert på Guds uforskyldte nåde, sikret for den troende i Kristi
død på korset. Den nye pakt er derfor det sentrale emne i Det nye testa
mente, og det er den sentrale sannhet som er åpenbart i de nytestament
lige skrifter.

Problemer med læren om den nye pakt
Selv om nådens nye pakt hører hjemme i Det nye testamente, forutså

også Det gamle testamente en ny pakt.
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Jeremia forutså at Gud hadde en ny pakt for Israels hus:

«Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med
Israels hus og med Judas hus. Den skal ikke være som den pakt jeg opp
rettet med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden og førte
dem ut av landet Egypt, den pakt med meg som de brøt, enda jeg var
deres ektemann, sier Herren.

Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager,
sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte.
Jeg vil være deres Gud, og de skal være mittfolk.

De skal ikke lenger lære hver sin neste og hver sin bror og si: Kjenn
Herren! For jeg vil forlate deres misgjerning og ikke lenger komme deres
synd i hu.

Så sier Herren, som satte solen til å lyse om dagen og loverfor månen
og stjernene, så de lyser om natten, han som opprører havet så dets bøl
ger bruser — Herren, hærskarenes Gud, er hans navn:

Dersom disse lover ikke lenger står ved makt for mitt åsyn, sier
Herren, da skal også Israels ætt opphøre å være et folk for mitt åsyn alle
dager.

Så sier Herren: Dersom himmelen kan måles der oppe, og jordens
grunnvoller utforskes der nede, da vil også jeg forkaste all Israels ætt for
alt det de har gjort, sier Herren» (31,31-37).

Det er viktig å merke seg at denne åpenbaring ble gitt på en tid da
Israel var fullstendig frafallent. Det var like før folket ble bortført i det
babyloniske fangenskap. Løftene ble derfor ikke gitt som en belønning
for trofasthet, og de kom heller ikke som et resultat av at de holdt
Moseloven. Det var en helt ny uttalelse fra Gud om at han ville handle i
nåde med Israel, til tross for deres synder, selv om det også var tale om
dom, som det babyloniske fangenskap.

Paktens velsignelser er beskrevet i detaljen
1. Pakten gjelder spesielt Israels folk. De detaljerte velsignelser i

denne pakt er ikke rettet mot folk som ikke er etterkommere av Jakob.
2. Den nye pakt som her åpenbares, står i kontrast til den mosaiske

pakt. Den mosaiske pakt var grunnlagt på gjerninger. Det vil si at velsig
nelsen var avhengig av lydighet, med trussel om straff hvis folket ikke
adlød. Den nye pakt er bygd på Guds nåde og forkynnes til tross for
Israels frafall. Den nye pakt ble derfor forutsagt for å erstatte den
mosaiske pakt, som var midlertidig og som skulle opphøre i og med
Kristi død. Den nye pakt skulle strekke seg gjennom historien og inn i
evigheten.

3. De hovedsaklige goder i den nye pakt skulle oppfylles etter Israels
store prøvelsestid, spesielt den store trengsel, som er beskrevet i mange
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gammeltestamentlige avsnitt og i Åpenbaringen 6-18. Den lovede opp
fyllelse skjer derfor etter trengselen (Jer 30,7) og etter det Kristus omta
ler som «en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse
til nå, og heller ikke mer skal bli» (Mat 24,21). Paktens goder er en del
av Guds program for å samle Israel og føre dem tilbake til deres gamle
land (Jer 30,10-11, 18-21; 31,8-14, 23-28).

4. Den nye pakt vil komme i stedet for den mosaiske pakt og skal skri
ves «i deres hjerte» i stedet for på steintavler (Jer 31,33).

5. Den nye pakt vil bety stor åndelig velsignelse for Israels folk. De vil
nå et stadium der Gud selv skal identifisere seg med dem (Jer 31,33).

6. Den nye pakt vil føre med seg åpenbaringen av Guds herlighet på
en slik måte at det ikke blir nødvendig å vitne for en nabo eller en bror,
ettersom alle vil forstå at Jesus Kristus er kongenes konge og herrenes
herre (Jer 31,34). Jesaja taler om denne perioden som en tid da jorden
skal være «full av Herrens kunnskap, likesom vannet dekker havets
bunn» (Jes 11,9). Kort sagt refererer det til det rike som Kristus vil opp
rette ved sitt annet komme. Dette er aldri blitt oppfylt i fortid og heller
ikke i nåtid. Det vil komme i stedet for den konstante misjonsvirksomhet
som foregår i dag for å bringe evangeliet til dem som ikke har hørt det.

7. Den nye pakt vil innebære tilgivelse, nåde og velsignelse. Gud lover
at han vil «forlate deres misgjerning og ikke lenger komme deres synder
i hu» (Jer 31,34).

Den nye pakts goder er framstilt så detaljert at det burde være innly
sende for enhver våken leser at denne pakt aldri er blitt oppfylt i fortid og
ikke kommer til å oppfylles i nåtid. Den blir en hovedhjørnestein i troen
på et tusenårsrike som følger etter Kristi annet komme. Amillianister,
som fornekter et framtidig tusenårsrike, forsøker å bevise at denne pak
ten er oppfylt i vår tid, selv om detaljene åpenbart ikke er det.

Selv om hovedavsnittet om pakten er beskrevet i Jeremia 31, er det
også andre henvisninger i Det gamle testamente til det samme. Mer enn
hundre år før Jeremia hadde Jesaja sagt:

«For jeg, Herren, elsker rett og hater ran og urettferdighet. Trofast vil
jeg gi dem deres lønn, og en evig pakt vil jeg slutte med dem.

Deres ætt skal bli kjent blant folkene, og deres etterkommere blantfol
keslagene. Alle som ser dem, skal kjenne at de er en ætt som Herren har
velsignet» (61,8-9).

Jesaja forventet en evig pakt som skulle resultere i at verden aner
kjente Israels folk som Guds folk. Sammenhengen som denne profetien
står i, er den samme som hos Jeremia. Oppfyllelsen av profetien vil
komme etter en tid med sorg og prøvelser for Israel. Denne vil også
omfatte Israels samling.
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En annen av Guds hensikter med den nye pakt er Israels samling.

«Se, jeg samler dem fra alle de land som jeg drev dem bort til i min
vrede og harme og min store forbitrelse, og jeg vil føre dem tilbake til
dette sted og la dem bo trygt. De skal være mitt folk, og jeg vil være
deres Gud. Jeg vil gi dem ett hjerte og lære dem én vei til å frykte meg
alle dager, så det må gå dem vel, dem og deres barn etter dem. Jeg vil
opprette en evig pakt med dem at jeg ikke vil dra meg tilbake fra dem,
men gjøre vel mot dem. Og frykt for meg vil jeg legge i deres hjerte, så
de ikke skal gå bort fra meg. Jeg vil glede meg over dem og gjøre vel
mot dem, og jeg vil plante dem i dette landet i trofasthet, av hele mitt
hjerte og av hele min sjel» (Jer 32,37-41).

Israels samling, som følger etter Guds dom over dem, nemlig adspre
delsen omkring i verden, innebærer at de skal føres tilbake til sitt gamle
land, der de skal «bo trygt» (vers 37). Guds pakt med dem er en «en evig
pakt» (vers 40). Når pakten oppfylles, betyr det at Gud skal «gjøre vel
mot dem» (vers 40). Konklusjonen blir at Gud skal «plante dem i dette
landet i trofasthet» (vers 41).

Profeten Esekiel, som skrev etter Jeremia, under fangenskapstiden,
stadfestet den nye pakt og kom med ytterligere detaljer:

«Si så til dem: Så sier Herren Herren: Se, jeg henter Israels barn fra de
folk som de drog bort til, og jeg vil samle dem fra alle kanter og føre
dem til deres eget land. Jeg vil gjøre dem til ett folk i landet, på Israels
fjell, og én konge skal være konge for dem alle. De skal ikke mer være to
folk og ikke mer dele seg i to riker. De skal ikke mer gjøre seg urene med
sine motbydelige avguder og med sine styggedommer eller med noen av
sine misgjerninger. Jeg vil utfri dem fra alle deres bosteder, der de syn
det, og rense dem. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.
Min tjener David skal være konge over dem, og én hyrde skal det være
for dem alle. Mine lover skal de følge, og mine bud skal de holde og leve
etter dem. De skal bo i det landet jeg gav min tjener Jakob, det som deres
fedre bodde i. De skal bo i det, de og deres barn og deres barnebarn, til
evig tid. Og David, min tjener, skal være deres fyrste for evig. Og jeg vil
slutte en fredspakt med dem - en evig pakt med dem skal det være. Jeg
vil bosette dem i mitt land og la dem bli tallrike, og jeg vil sette min hel
ligdom midt iblant dem for evig tid. Min bolig skal være over dem, jeg
vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og folkene skal kjenne at
jeg er Herren, som helliger Israel, når min helligdom blir midt iblant dem
til evig tid» (37,21-28).

Vi møter her de samme elementer som i andre avsnitt som behandler
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den nye pakt. Det vil si Israels samling, Israels og Judas forening, opp
høyelsen av en konge over dem, deres befrielse fra avguder og renselsen
fra synd (Esek 37,21-23). I dette nye rike, som følger etter det annet
komme, skal den oppstandne David være konge over dem (vers 24).
David skal regjere med Kristus og skal være «deres fyrste for evig» (vers
25). Den nye pakt er en evig pakt i motsetning til den mosaiske pakten,
som endte med Kristi død (vers 26). I den nye paktens tid skal Gud bo
midt iblant sitt folk, og folkene skal forstå at Israel er et folk som er
utvalgt til Guds hellige bruk (versene 27-28). Det burde være klart at det
ikke er noen bokstavelig oppfyllelse av denne profeti i vår tid. Til det
inneholder den altfor mange forhold som vi ikke finner i dagens verden.
Derfor støtter disse avsnitt den oppfatning at det må komme et rike på
jorden etter Kristi annet komme. Dette er den premillianistiske tolkning.
I denne tid er ikke Israel endelig samlet, folket Israel er ikke gjenoppret
tet til ett rike, David har ikke oppstått for å være konge over dem, og
ikke alle kjenner Herren. Folkene ser ikke at Israels folk er Guds folk.
Tiden for Israels prøvelser, som går forut for disse begivenheter, er ennå
ikke kommet.

Hvis man ser på disse løfter om den nye pakt i deres naturlige mening,
er de så spesielle at det er tydelig at de ikke kan være oppfylt i denne tid.
Amillianister erkjenner dette iblant. De sier at løftene, hvis man skal
tolke dem bokstavelig, er ikke oppfylt, men at det er Guds mening at de
skal oppfylles åndelig. Den amillianistiske oppfatning går ut på at den
jødiske forventning om et rike på jorden, er en misforståelse. Etter amil
lianistenes oppfatning av disse bibelavsnitt, bør man unngå å stanse for
detaljene i løftene. Stort sett ignorerer de løftene og vender seg til den
nye pakt i Det nye testamente for å få en tolkning som kan gi en oppfyl
lelse av dem i denne tid. Det er ingenting som tyder på at de gammeltes
tamentlige hellige regnet med noe annet enn at det skulle bli en bokstave
lig oppfyllelse av løftene.

Den nye pakt i Det nye testamente
Referanser til den nye pakt i Det nye testamente. De mange nytesta

mentlige skriftsteder om den nye pakt gjør det klart at dette er en viktig
og sentral lære i Det nye testamente. Det er minst fem direkte henvis
ninger til den nye pakt (Luk 22,20; 1 Kor 11,25; 2 Kor 3,6; Heb 8,8;
9,15). Mange andre henvisninger refererer til pakten uten nødvendigvis å
bruke ordet «ny» (Mat 26,28; Mark 14,24; Rom 11,27; Heb 8,10, 13;
10,16; 12,24). I noen av disse avsnittene er det tekstvariasjoner med
ordet «ny» i noen tekster, mens det ikke forekommer i andre, men det
gjelder helt klart samme sak.

De nytestamentlige henvisninger til Israel. I Det nye så vel som i Det
gamle testamente blir den nye pakt iblant beskrevet som løfter til Israel.
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Som sådanne peker de mot en framtidig oppfyllelse.
Paulus skrev i Romerne 11,26-27: «Og slik skal hele Israel bli frelst,

som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort
ugudelighet fra Jakob. Og dette skal være min pakt med dem, når jeg tar
bort deres synder.»

Dette avsnittet betyr en hel del når det gjelder å datere oppfyllelsen av
den nye pakt for Israel. Det peker nemlig hen til tiden for Kristi gjen
komst, når befrieren skal komme. Det er betydningsfullt at den amillia
nistiske oppfatning av den nye pakt i alminnelighet ignorerer dette vers.

Et av de viktigste uttrykkene om Israels nye pakt finner vi i Hebreerne
8. For å forstå dette avsnittet er det viktig å merke seg at forfatteren prø
ver å bevise at den nye pakt er bedre enn pakten med Moses. I Hebreerne
8,6 sier han: «Men nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste,
likesom han også er mellommann for en bedre pakt, som er lovfestet på
bedre løfter.»

Forfatteren siterer så Jeremia 31,31-34:

«For hadde den første pakt vært mangelfri, så hadde det ikke vært
grunn til å søke plass for an annen. For det er nedsettende ord Gud taler
til dem når han sier:

«Se dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med
Israels hus og med Judas hus.

Det skal ikke være en pakt som den jeg gjorde med deres fedre på den
dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av landet Egypt. For de
ble ikke i min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem, sier Herren.

For dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter disse dager,
sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres sinn og skrive dem i deres hjer
ter. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mittfolk.

Og ingen skal lære sin landsmann, og heller ikke sin bror, og si: Kjenn
Herren! For de skal alle kjenne meg, fra den minste til den største blant
dem.

For jeg vil være nådig overfor den urett de har gjort, og ikke mer
komme deres synder i hu» (Heb 8,7-12).

Bruken av dette sitatet er vel verd å merke seg, likeså sammenhengen
det står i. Amillianistene trekker den konklusjon at avsnittet beviser at
menigheten arver pakten med Israel, den Jeremia har profetert om. Men
et grundig studium av Hebreerne 8 viser at slik er det ikke. I Hebreerne
8,13 sies det: «Når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at
den første er foreldet. Men det som blir foreldet og gammelt, er nær ved
å bli borte.» Den eneste anvendelse av avsnittet hos Jeremia beviser at
Det gamle testamente forventet at pakten med Moses skulle foreldes og
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etterfølges av oppfyllelsen av den nye pakt. Avsnittet hevder ikke at
Jeremias profeti er oppfylt i vår tid. Tolkningen er heller den at Det
gamle testamente forutså at den mosaiske pakten skulle opphøre.
Amillianistene prøver å legge noe i avsnittet som det ikke er grunnlag
for.

Det er meget betydningsfullt at forfatteren av Hebreerbrevet ikke tol
ker avsnittet som om det er oppfylt i vår tid. Hvis så var tilfelle, ville det
vært et knusende slag mot den premillianistiske oppfatning at det er et
framtidig rike. Forfatteren sier i stedet at Det gamle testamente forventet
at pakten med Moses skulle bli borte. Det støtter oppfatningen at folket
ikke lenger skulle leve under den mosaiske pakten.

Detaljene i pakten relaterer seg i hovedsak til Israels framtid i tusen
årsriket. På den tiden vil Israel oppleve åndelig vekkelse. Kunnskapen
om Kristus skal bli universal, ettersom Kristus skal bo legemlig på jor
den. Evangelisering, slik vi kjenner det i dag, blir unødvendig. Israel
ittene, som igjen er samlet i sitt eget land, vil oppfylle Guds hensikt så
lenge solen og månen er, det vil si, under hele tusenårsriket.

Amillianistiske forsøk på å få dette avsnittet til å passe inn med
menigheten, støttes ikke av de åpenbarte fakta. Det er ikke slik at alle
kjenner Herren i dag. I stedet ser vi frafall fra Gud, ikke åndelig vekkelse
overalt. Hvis man ser nøyere på detaljene i profetien, oppdager man at
det er nytteløst å få det til at menigheten har oppfylt Israels profetiske
rolle. Selv om menigheten har sin spesielle plass når det gjelder å åpen
bare Guds nåde (Ef 2,7), har Israel en lignende rolle når det gjelder å
illustrere hvordan en nådig Gud oppfyller sine paktsløfter både i dommen
og gjenopprettelsen av Israel. Den nye pakts løfte vil bli oppfylt i tusen
årsriket for Israel, så vel som i en evig framtid.

Et annet avsnitt i Hebreerbrevet, som vanligvis heller ikke hører med i
amillianistenes argumentasjon, er Hebreerne 10,16-17: «Dette er den
pakt jeg vil opprette med dem etter disse dager - så sier Herren: Jeg vil
gi mine lover i deres hjerter og skrive dem i deres sinn, og deres synder
og deres overtredelser vil jeg ikke mer komme i hu.» Her trekkes det
prinsipp ut fra profetien at hvis det er syndsforlatelse, er det ikke nødven
dig med videre offer for synd, noe som stadfester de mosaiske offers
opphør. Leserne blir derfor oppfordret til å benytte seg av den nye og
levende vei i Kristus og akseptere det offer han har sørget for (Heb
10,19-22).

Man kan konkludere med at henvisningene til den nye pakt, beregnet
på Israel, presenteres i Det nye testamente uten at det sies at dette er opp
fylt i dag. Tvert imot skal den nye pakt oppfylles ved Kristi annet
komme, slik det hevdes i Romerne 11,27.

Nytestamentlige henvisninger til menigheten. Det er flest henvisninger
til menigheten i Det nye testamente. Noen av disse henvisningene tar opp
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innstiftelsen av Herrens nattverd som den nye pakts minnemåltid, eta
blert ved Kristi offer på korset. I Lukas 22,20 blir den nye pakt en del av
dette minne, når Kristus sier: «Denne kalk er den nye pakt i mitt blod,
som utgytes for dere.» Lignende uttalelser finner vi i Matteus 26,28 og
Markus 14,24. I 1 Korinter 11,25 er det ytterligere en henvisning til den
nye pakt i forbindelse med Herrens nattverd. Paulus hevder i 2 Korinter
3,6 at han er en tjener for den nye pakt. I Hebreerbrevet 12,24 sies det at
Jesus er mellomann for den nye pakt, og uttrykket «nye» brukes her i
betydningen «nylige». Kristi blod er en kontrast til ofringene i Det gamle
testamente, og det understrekes at dette er virkningsfullt.

Når det gjelder henvisninger til Herrens nattverd og andre forhold som
gjelder menigheten og den nye pakt, er det opplagt at det pakten beskri
ver for Israel, ennå ikke er oppfylt. Det nye testamente, så vel som Det
gamle, beskriver oppfyllelsen av den nye pakt for Israel i forbindelse
med Kristi annet komme, noe som stadfester tolkningen av et tusenårs
rike.

Forskjellige premillianistiske tolkninger av den nye pakt
Selv om premillianister er enige om at den nye pakt får sin endelige

oppfyllelse i Israel, har det vært en del forvirring om hvordan Det gamle
testamentes nye pakt i forholdet til Israel er relatert til den nye pakt for
menigheten. Noen, som John Darby, har forsøkt å få den nye pakt for
Israel til bare å gjelde Israel og har benektet at det er en ny pakt for
menigheten. Men dette kan ikke være riktig, ettersom Herrens nattverd
og forskjellige henvisninger i Det nye testamente gjør det klart at menig
heten lever under en ny nådens pakt, noe som indikeres ved Herrens natt
verd.

Andre, som C. I. Scofield, hevder at mens Det gamle testamentes nye
pakt gjaldt Israel, talte det indirekte om menigheten, og i en viss grad har
menigheten arvet den nåde som er omtalt. Dette synet bringer forvirring i
løftene til Israel og løftene til menigheten.

Enda et synspunkt går ut på at det er to nye pakter i Bibelen: 1) En ny
pakt for Israel i Det gamle testamente og 2) En ny pakt for menigheten i
Det nye testamente. I årevis kjempet jeg med problemet om hvordan man
skal knytte den nye pakt i Det nye testamente til den nye pakt for Israel.
Endelig kom jeg til en relativ enkel løsning. Ettersom den nye pakt for
Israel så vel som den nye pakt for menigheten begge har sin grunn i
Kristi død, er hans død på korset den eneste begivenhet som er bestem
mende for nåden. Derfor forenkles problemet, og forvirringen blir borte,
når man trekker den konklusjon at det er én ny pakt, i alminnelighet
betraktet som nådens pakt, og den har sin grunn i Kristi død. Kort sagt
sørger den for at Gud gjennom Kristi død er i stand til å gi nåde og frelse
til dem som ikke fortjener det.
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Denne ene nådens pakt har imidlertid stor rekkevidde. Kristi død sør
ger for frelsesgrunnlag for alle mennesker, fra Adam til den siste som blir
frelst. Nåden strekker seg ut til Israel og til menigheten, til enhver som
tar imot. Derfor gir tanken på en nådens pakt med vide forgreninger den
beste forståelse av de forskjellige avsnitt om pakten, både i Det gamle og
Det nye testamente, og den forskjell man skal legge merke til mellom
Guds plan og hensikt med Israel og Guds plan og hensikt med menighe
ten. Den nye pakt tilbyr altså frelse til alle mennesker i alle tider, til alle
som tror. Den sørger også for Guds velsignelser til mennesker som ikke
fortjener disse, uansett om de er jøder eller hedninger, menigheten eller
framtidige troende i Kristus. Dette synspunkt gjør det også klart at når
Israel gjenopprettes i tusenårsriket, vil det skje på grunn av nåde, ikke
fordi de fortjener det, og de vil motta velsignelsen av Kristi regjering i
tusenårsriket på grunnlag av hans død på korset, akkurat slik menigheten
mottar velsignelsen.

Dette syn på en nådens pakt med mange forgreninger kaster lys over
hele Guds verk i Det gamle testamente. I Det gamle testamente utstrek
kes profetien til mange enkeltindivider, folk og nasjoner. Det inkluderer
Guds profetier til Adam og Eva, så vel som videre etterkommere i men
neskeheten. Det omfatter både jøder og hedninger. Det tar for seg både
politiske og åndelige forhold. De gammeltestamentlige profetier inklude
rer mange forskjellige elementer, men i alt dette er læren om nåde en
samlende faktor.

I Første Mosebok 11 begynner et hovedelement i Guds profetier om
Israel, nemlig i forbindelse med Abraham og hans etterkommere. Herfra
og gjennom hele Det gamle testamente er Israel en dominerende faktor i
den profetiske åpenbaring. Guds hensikt med Israel detaljeres i mange
skriftsteder. Innvevd i disse skriftsteder er imidlertid læren om nåde som
grunnlag for den nye pakt og Guds hensikt med Israel. Ettersom Mose
loven i bunn og grunn er et lovforhold mellom Israel og Gud, kommer
ikke nådens element alltid like klart fram her. Men til og med i offersy
stemet handlet Gud med Israel i nåde og gav dem velsignelser som de
ikke fortjente. Alt dette ble muliggjort ene og alene på grunn av Kristi
død. Det er på dette grunnlag Gud tilgav synder i Det gamle testamente
og gav Israel så vel som nåværende og framtidige troende nåde.

Læren om nåde i Det nye testamente er, som vi allerede har pekt på,
knyttet til at Gud kaller et folk ut fra jøder og hedninger, for sitt navn, til
å danne Kristi legeme. Den nye pakt kommer derfor til uttrykk i hele Det
nye testamente. Ettersom den legemliggjør selve nåden, er den et bestem
mende element i profetien og strekker seg ikke bare til dem som levde
før, men her møter vi også Guds hensikt med menigheten - dens fullen
delse, bortrykkelse og evige velsignelse. Når det gjelder Israel, relateres
læren om nåde spesielt til tusenårsriket.
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Oppsummering av den nye pakt i forhold til frelsen
Ettersom den nye pakt har vide forgreninger til hele menneskeheten

fra Adam til det siste menneske i framtiden, tilbyr den frelse ved nåde på
grunn av tro som et Guds verk.

Frelse ved tro, ikke gjerninger. I kontrast til den universale ikke
kristne innstilling til religion, der mennesker forsøker å oppnå gunst hos
Gud ved at de gjør gode gjerninger, gjør det kristne evangelium i den nye
pakt det klart at frelsen skjer ved tro og ikke av gjerninger. Mennesker
som er helt ukvalifiserte og som ikke fortjener frelse, kan derfor motta
frelse ved tro på Kristus. Som tidligere bemerket, kommer dette tydelig
fram i de kjente ordene i Efeserne 2,8-9: «For av nåde er dere frelst, ved
tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjer
ninger, for at ikke noen skal rose seg.» Selv om nådens lære er vanskelig
å begripe for det menneskelige sinn, er Guds plan og hensikt med menig
heten grunnlagt på nåde, og det samme er hans plan og hensikt med
Israel. Frelse til enhver tid og i enhver situasjon må være ved tro og ikke
ved gjerninger.

Frelse ved tro, ikke fortjeneste. Ikke bare gjerninger i alminnelighet,
men ethvert fortjenstfullt arbeid som mennesker kan utføre, elimineres
automatisk som basis for frelse. Guds nåde bygger på Kristi verk, ikke på
det et menneske kan gjøre seg fortjent til. De som kommer til Kristus for
å bli frelst, kommer uten at de har noe å rose seg av. Ikke engang troen
regnes som noe fortjenstfullt, men er bare en kanal som Guds nåde kan
flyte gjennom.

Frelsen er et Guds verk. Den skyldes ikke menneskelige anstrengelser.
Det er fundamentalt for det kristne evangelium at frelsen er et verk av
Gud. Dette sies klart og tydelig i Johannes 1,12-13. «Men alle dem som
tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans
navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av
manns vilje, men av Gud.» Ettersom det er et Guds verk, kan det ikke
veltes, annulleres eller forandres. Frelsen er i sin natur en ny fødsel, en
ny skapning og en ny, åndelig oppstandelse. I kraft av dette blir frelsen et
verk som ikke kan endres av mennesker. Man sikres Guds nåde når man
blir frelst.

En rett forståelse av den nye pakt er derfor av den aller største betyd
ning i forståelsen av Guds hensikt både med menigheten og med Israel.
Den er basert på det grunnleggende faktum at Kristus døde for våre syn
der på korset og at Gud derfor er fri til å gjenløse, til å forene og for
vandle, uten at mennesker bidrar med gjerninger eller egne anstrengelser.
Den nye pakt er en nådens pakt, en pakt som Gud vil opprettholde gjen
nom hele evigheten.
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Bergprekenen

Bakgrunnen for Bergprekenen
Bergprekenen er den første av Jesu taler som er gjengitt i evangeliene.

Den forener profetier som skal oppfylles med moralske og etiske prinsip
per man skal leve etter i riket. På mange måter er det den første store
lære om Kristus når det gjelder hans rike.

Døperen Johannes' fødsel og tidlige liv (Mat 3,1-12; Mark 1,2-8; Luk
1,13-25, 57-80; 3,1-19; Joh 1,6-8, 15-37)

Døperen Johannes' fødsel og tidlige tjeneste oppfylte Jesajas profeti
med hensyn til røsten i ørkenen som skulle bane vei for Herren (Jes 40,3
-5). I fire hundre år hadde Israel vært uten profeter. Da døperen Johannes
stod fram, vakte det stor oppmerksomhet, og veldige skarer drog for å
høre ham.

Jesu fødsel og tidlige liv
Beretningen om døperen Johannes danner innledningen til de begiven

heter som fulgte da Jesus ble født og vokste opp (Mat 1,1-2,12,19-23; Luk
1,26-56; 2,1-40; 3,23-38; Joh 1,14). Historien om Jesu fødsel og tidlige liv,
sammen med historien om døperen Johannes, danner grunnlaget for Kristi
vitnesbyrd om at han var Israels Messias, Guds Sønn og frelseren. Jesus
står fram som en oppfyllelse av profetien om Israels Messias og frelser.
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Forkynnelse om at riket er nær
I de første beretningene om Jesus i evangeliene blir det forkynt at det

profeterte riket står for døren (Mat 4,17; Mark 1,14-15). Riket var nær i
den betydning at kongen nå presenterte seg for Israel. Det rike det er tale
om, er det profeterte rike på jorden, der Kristus skal regjere over Davids
hus og over hele verden (Dan 7,13-14; Luk 1,31-33).

Prekenens etiske karakter
Bergprekenen, som den første av Jesu store taler, blir gjengitt i hoved

sak i Matteus 5-7, men deler av prekenen blir nevnt ved andre anled
ninger, Mark 4,21-23; Luk 6,20-49; 8,16-18; 11,1-4,9-13 og 33-36. På
grann av den plass løftet om riket får i Det gamle testamente, ventet
jødene at når deres Messias kom, skulle han stå fram med det framtidige
rikets herlighet. De forventet løsrivelse fra Rom og politisk uavhengig
het, så vel som materielle velsignelser, som var lovt i riket. Selv om de
hadde rett i sin forventning av et framtidig politisk rike, forstod de ikke
at riket førte med seg visse etiske prinsipper, og bare de kvalifiserte ville
være i stand til å gå inn i det. Bergprekenen var ment å korrigere mange
len på etisk innhold i jødenes forventning og skulle derfor understreke de
kvaliteter som vil karakterisere riket fra et etisk standpunkt.

Mange fortolkere av Bergprekenen har tatt feil, ettersom de ikke har
sett at det var rikets karakter Kristus talte om. Kristus kom som den
Messias som var lovt i Det gamle testamente, han som skulle opprette et
rike på jorden, der han skulle herske fra Davids trone. Nå erklærte han de
etiske kvaliteter i dette riket. Den videre utvikling åpenbarte at på grunn
av Kristi forkastelse, ble riket fra et menneskelig synspunkt utsatt.
Profetien blir ikke oppfylt før etter Kristi annet komme. Dette må man ta
i betraktning ved fortolkningen av Bergprekenen.

Liberale teologer har gått så langt at de har tolket Bergprekenen som
evangeliets budskap for denne tid. Selv om enkelte avsnitt gjelder denne
tid, og selv om det er mange prinsipper som har gyldighet nå, viser ikke
Bergprekenen veien til frelse. Det tales ikke om Kristi kors her, hans død
og oppstandelse. Bergprekenen tar opp etiske prinsipper, slikt som skal
karakterisere rikets barn.

På den annen side må man heller ikke følge det ekstreme syn på
Bergprekenen at den er eksklusivt eskatologisk, det vil si at den bare
refererer til tusenårsriket. Som Bergprekenen selv gjør kjent, er det
mange etiske prinsipper som skal komme til uttrykk i det framtidige rike,
men disse blir også framstilt for denne tid. Selv om grunnleggende livs
regler er forskjellige i forskjellige tidsaldere, er det også likhetstrekk, og
når etiske prinsipper som gjelder det framtidige rike anvendes for den
nåværende tid, er det fordi disse kvaliteter strekker seg lenger enn til en
tidsalder. Kort sagt forkynner Bergprekenen, selv om den ikke staker ut
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frelsens vei, de etiske beviser for frelsen for rikets barn. Dette riket vil få
sin endelige åpenbaring i det framtidige tusenårsrike, men prinsippene
passer inn i kristenlivets etiske karakter i denne tid.

Hvem er kvalifisert til å gå inn i riket?
Etter at Jesus hadde kunngjort at riket var nær (Mat 4,17), stilte han

spørsmålet om hvem som var kvalifisert til å gå inn i dette riket.
Disiplene som hørte Jesus tale, muligens betyr det hele skaren og ikke

bare de tolv, var kjent med de prinsipper som fariseerne hevdet og som
for det meste dreide seg om de ytre sidene ved loven. Nå ignorerte Jesus
fariseernes innstilling og la vekt på det som hadde med den indre karak
ter å gjøre. Han begynte med å prise dem salige som er kvalifisert:

«Salige er de fattige i ånden,
for himlenes rike er deres.
Salige er de som sørger,
for de skal trøstes.
Salige er de saktmodige,
for de skal arve jorden» (Mat 5,3-5).

Beskrivelsen her passer ikke inn på fariseerne, som var alt annet enn
fattige i ånden eller saktmodige. Her tales det om mennesker som har fått
et nytt hjerte etter at de har opplevd Guds nåde. Selv om det er sant at
Jesu etterfølgere kan ha mange sorger og prøvelser og vil få behov for
trøst, er deres framtid i riket sikret.

Jesus fortsatte:

«Salige er de som hungrer og tørster
etter rettferdigheten,
for de skal mettes.
Salige er de barmhjertige,
for de skalfinne barmhjertighet» (Mat 5,6-7)

Igjen kreves det en rettferdighet av dem som skal gå inn i riket som
langt overgår fariseernes. Typisk for fariseerne var ønsket om å bli aner
kjent og bli kalt rettferdige av andre mennesker. De som går inn i riket, er
slike som har en indre hunger etter rettferdighet og som aldri blir tilfreds
i dette livet. De søker det rike som kommer. Fariseerne manglet ofte
barmhjertighet, mens rikets sanne barn er barmhjertige og vil få barm
hjertighet.

De indre velsignelser som er forbundet med at man er et barn av Gud,
reflekteres i Kristi uttalelse om dem som er rene av hjertet og som er
fredsstiftere:
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«Salige er de rene av hjertet,
for de skal se Gud.
Salige er de som stifterfred,
for de skal kalles Guds barn» (Mat 5,8-9).

Det er ikke bare viktig at vi ytre sett lever et rettferdig liv for Gud,
men våre motiver skal være rene, vårt tankeliv og vår kjærlighet til Gud.
Den som er fredsstifter i stedet for bråkmaker, beviser at han eller hun i
sannhet er et Guds barn.

Jesus uttalte endelig en velsignelse over dem som blir forfulgt:

«Salige er de som blirforfulgt
for rettferdighets skyld,
for himlenes rike er deres.

Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver allslags
ondt på dere for min skyld. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere
har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere» (Mat 5,10-12).

Selv om fariseerne under visse forhold kunne bli utsatt for forfølgelse,
var problemet det at de brukte sin stilling til å forfølge andre, deriblant de
kristne. Selv om det er mulig at kristne lider på grunn av sine synder, er
det også en alminnelig opplevelse å bli forfulgt fordi de er rettferdige og
tilhører Gud. Jesus uttalte her en spesiell velsignelse over dem som for
følges uten grunn, og han bad dem å glede seg fordi de skulle få lønn i
himmelen. Løftet her er større enn en alminnelig lønn til dem som tilhø
rer det framtidige tusenårsrike. Det omfatter enhver i alle tidsaldre som
kvalifiserer seg til denne karakteristikk.

Sanne troende er «jordens salt» (Mat 5,13), mens den fariseiske reli
gion er som salt uten kraft, og, som Kristus sa, bare egnet til å kastes ut.

På samme måte er de troende som lys på et mørkt sted. De skal la lyset
skinne for andre (Mat 5,14).

Rikets forhold til Moseloven
Folk var naturligvis forbauset over det Jesus sa, fordi det var så ulikt

det de hørte fra fariseerne. Det førte til spørsmålet hvorvidt Kristus for
svarte Moseloven. Han svarte: «Dere må ikke tro at jeg er kommet for å
oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men
for å oppfylle» (Mat 5,17).

Til stadfestelse av sin anerkjennelse av Moseloven talte Jesus sterkt
om Skriftens inspirasjon: «For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord
forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå,
før det er skjedd alt sammen» (Mat 5,18). Så lenge himmel og jord er

6 - Bibelens store pro. . .
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der, vil loven fortsette å ha sin betydning. Skriftens inspirasjon strekker
seg til den minste bokstav, den hebraiske yod, og den minste del av en
bokstav, som eventuelt kan endre dens mening. Det kan illustreres med
vår F. Hvis man legger en annen horisontal strek til i bunnen på boksta
ven, forandrer den seg fra F til E. Kristus bekrefter her verbalinspirasjo
nen. Den omfatter ikke bare ord, men også bokstaver.

Jesus understreket så at det er viktig å holde loven og lære andre det
samme (Mat 5,19). Men selv ikke det å holde loven er nok. Jesus sa:
«For jeg sier dere: Hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes
og fariseernes, kommer dere aldri inn i himlenes rike» (vers 20). En gud
fryktig jøde kunne holde loven, men det frelste ham ikke. Han måtte i til
legg få Guds frelsende nåde, den som forvandler både det indre og det
ytre liv.

Jesus illustrerte dette da han talte om at de ikke skulle drepe. Han
pekte på at mord er et resultat av vrede og at den ytre handlingen er gal,
men det er også den indre innstillingen som fører til resultatet. Den som
opptrer overlegent overfor andre og kaller noen en dåre, avslører at han
ikke har opplevd den indre livsforvandlingen (Mat 5,21-22).

Overfor medtroende i Kristus er det meget viktig at man har et godt
forhold. Hvis man kommer i konflikt med en medtroende, er det vikti
gere å få ordnet dette forholdet enn å bringe gaver til alteret (Mat 5,23
-26). Videre appellerer Jesus til indre renhet. Jesus sa ikke bare at det var
galt å drive hor, men til og med det å se på en kvinne «for å begjære
henne», var en synd på like linje med hor (versene 27-28). Jesus tok
også opp spørsmålet om skilsmisse. Dette var forbudt, bortsett fra når
det forelå troløshet mot ekteskapsløftet (versene 31-32). Alle disse
moralske spørsmål relaterer til om man er verdig til å gå inn i det framti
dige rike.

I tillegg til disse moralske forhold, blir gjengjeldelse eller hevn forbudt
(versene 33-37). Ikke-voldsprinsippet blir framstilt i Matteus 5,38-42.
Det kan til en viss grad tilpasses vårt liv nå, men det skal folde seg ut til
fullkommenhet i riket når Kristus skal regjere på jorden. Det endelige
krav går ut på at vi skal ikke bare elske vår neste, men også vår fiende og
dermed vise at vi er sanne Guds barn med en framtidig plass i riket. Jesus
summerte alt opp med å si: «Vær da fullkomne, likesom deres himmel
ske Far er fullkommen» (vers 48). Med fullkommenhet mente han ikke
den evige fullkommenhet, men heller fullkommenhet i den forstand at
moden gudsfrykt kommer til syne i nådens verk hos den enkelte.

Troens liv blir belønnet
Jesus la fortsatt vekt på den indre rettferdighet i stedet for den ytre,

som karakteriserte fariseerne. Han sa til sine disipler at når de gav gaver
til de fattige, skulle de ikke gjøre det kjent, slik at mennesker kunne rose
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dem for det. De skulle gi slik at Faderen så det, han som «skal lønne deg
i det åpenbare» (Mat 6,4).

På samme måte er det to måter å be på, en riktig og en gal måte. Våre
bønner må ikke være rettet mot menneskers oppmerksomhet. Vi skal
ikke stille oss opp på gatehjørnene og be der for at folk skal se det. Vi
skal be i lønnkammeret. Vi skal be rett på sak uten å bruke mange ord,
som hedningene (Mat 6,5-8).

Jesus lærte også disiplene den bønnen som i alminnelighet kalles
«Herrens bønn». Dette er en modellbønn:

«Fader vår, du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skje din vilje,
som i himmelen, så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri os fra det onde.
For ditt er riket og makten og æren
i evighet. Amen» (Mat 6,9-13).

I denne enkle bønnen fortalte Jesus disiplene hva slags bønner Gud
svarer på. Bønnen må begynne med en erkjennelse av hvem Gud er og at
han er stor og mektig. I bønnen skal vi først og fremst være opptatt av at
Guds rike må komme, slik at alle kan tilbe Gud på jorden som han tilbes
i himmelen. Bønnen inkluderer også våre daglige behov, «vårt daglige
brød» (Mat 6,11). I våre bønner skal vi være oppmerksomme på våre
synder og søke tilgivelse, så vel som at vi tilgir andre. Det er nødvendig å
be at vi ikke skal ledes i fristelse, det vil si fristelser som fører til at vi
synder, og at vi skal befris fra det onde (vers 13).

Det var vanlig at fariseerne fastet. De satte opp et ansikt som tydet på
at de led mer enn de i virkeligheten gjorde. Jesus oppfordret dem til å
skjule det faktum at de fastet. De skulle stelle seg og vaske seg, slik at
det bare var deres himmelske Far som visste at de fastet. Han skulle
lønne dem. Igjen legges vekten på den indre gudsfrykt og hengivelse,
ikke den ytre, religiøse form.

Et annet område der menneskets åndelige karakter prøves, er materi
alismen. Fariseerne gjorde stort nummer av at de gav tiende, men i vir
keligheten var de griske og materialistiske. I lys av dette formante
Jesus: «Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og
hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der
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verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor
din skatt er, der vil også ditt hjerte være» (Mat 6,19-21). Her strekker
løftet seg videre mot en lønn i riket for alle som går til himmelen. Det
er et alminnelig prinsipp at vår virkelige rikdom ligger ikke i materielle
goder i denne verden, men i de skatter eller verdier som teller i evig
heten.

Jesus brukte øyet som en illustrasjon i sin tale. Alt lys kommer til
kroppen gjennom øyet. Jesus sa: «Men om ditt øye er sykt, da blir hele
legemet mørkt. Er nå selve lyset i deg mørke, hvor dypt blir da mørket!»
(Mat 6,23). I kontrast til dette sier han: «Er ditt øye friskt, da vil hele ditt
legeme være opplyst» (vers 22).

På samme måte velger vi hvilke herrer vi vil tjene. Jesus sa: «Ingen
kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre,
eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke
tjene både Gud og mammon» (Mat 6,24). Jesus detaljerte det ene forhol
det etter det andre som har betydning for vårt åndelige liv, og stilte det
opp i kontrast til det fariseerne levde etter. Når det er tale om kvalifika
sjoner for å komme inn i riket, er det de indre egenskaper som teller, ikke
et ytre spill.

Noe annet som opptok Jesu tilhørere i sterk grad, var om de skulle
arve riket. Her som ellers i Kristi tjeneste, tok han opp emnet med å tale
om tro på Gud. Han sa:

«Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete
og hva dere skal drikke, heller ikke for legemet, hva dere skal kle dere
med. Er ikke livet mer enn maten, og legemet mer enn klærne? Se på
fuglene under himmelen! Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i
hus, men deres Far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verd
enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste
alen til sin livslengde?» (Mat 6,25-27).

Fariseerne la i sitt religiøse liv sterk vekt på mat og drikke og på hvor
dan de skulle kle seg. Her gjør Jesus det klart at Gud vil sørge for disse
grunnleggende livselementer.

Jesus brukte illustrasjonen med liljene på marken og sa: «Men jeg sier
dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem» (Mat
6,29). I tråd med dette blir rikets barn oppfordret til ikke å være bekym
ret for slike ting, slik som hedningene. Jesus sa: «Søk da først Guds rike
og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg! Vær da ikke
bekymret for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg
selv. Hver dag har nok med sin egen plage» (versene 33-34). På den ene
side skal vi ikke være bekymret for hva vi selv skal gjøre for å forberede
oss til riket, men feste oppmerksomheten mot de åndelige aspekter ved
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livet. På den annen side kan vi stole på Gud at han er trofast når vi ikke
er i stand til å sørge for oss selv.

Jesus fortsatte å tale om rikets barn og deres livsstil i kontrast til fari
seerne. Han sa: «Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! For med den
dom som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og med det mål dere
måler, skal dere selv bli tilmålt» (Mat 7,1-2). Fariseerne var kjent for å
felle strenge dommer over andre, som de mente ikke fulgte loven så nøye
som de selv gjorde det. Jesus brukte en illustrasjon der han talte om irri
tasjoner på øyet: «Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt
eget øye blir du ikke var? Eller hvordan kan du si til din bror: La meg
trekke flisen ut av øyet ditt! Og se, det er en bjelke i ditt eget øye? Du
hykler! Dra først bjelken ut av ditt eget øye! Så kan du se å dra flisen ut
av din brors øye» (versene 3-5). Det er stor forskjell på den lille flisen og
den store bjelken. Poenget er at altfor ofte dømmer folk andre, og så kla
rer de ikke å takle de samme problemer i sitt eget liv. Derfor blir dom
men hul. Skal vi korrigere andre, må vi først korrigere oss selv. Da blir vi
i stand til å forstå hva som er galt med andre.

Jesus advarte mot å dele hellige verdier med slike som ikke verdsatte
dem. Jesus sa: «Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke deres perler for
svin. De vil bare tråkke dem ned med sine føtter, og snu seg mot dere og
rive dere i stykker» (Mat 7,6). Her refereres det til den ikke uvanlige
opplevelse der man forkastes når man prøver å hjelpe andre åndelig. Man
skal vokte seg så man ikke kaster perler for svin.

Noe av det viktigste ved det åndelige liv er bønnen. I kontrast til fari
seerne, som bad offentlig for å bli sett, noe Jesus allerede har bemerket,
er det viktig å ha et effektivt bønneliv. Han lærte rikets barn følgende:
«Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli luk
ket opp for dere. For hver den som ber, han får, den som leter, han finner,
og den som banker på, skal det bli lukket opp for» (Mat 7,7-8). Rikets
barn oppmuntres til å be og få svar på sine bønner allerede nå, før rikets
velsignelser blir tilgjengelige i framtiden.

For å illustrere dette, brukte Jesus historien om gutten som bad om
brød. Han sa: «Eller er det vel et menneske iblant dere som vil gi sin
sønn en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en
fisk? Når da dere, som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor
meget mer skal da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber
ham!» (Mat 7,9-11). Når vi søker bønnesvar, kan vi regne med at Gud vil
gi oss det vi virkelig trenger, selv om det ikke er nøyaktig det vi ber om.
Det er mange oppfordringer til bønn for dette liv. I riket som kommer,
blir bønnesvarene enda herligere.

Jesus summerer opp de moralske og etiske prinsippene for livet i riket
med å si: «Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det
også mot dem! For dette er loven og profetene» (Mat 7,12). Dette verset
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blir iblant kalt Den gylne regel, ettersom det passer til så mange forhold i
livet. Hvis vi vet hva som er best for andre, skal vi også gjøre det.
Lovens og profetenes intensjon er å hjelpe mennesker på de områder de
trenger hjelp.

De avsluttende oppfordringene og profetiene i Bergprekenen tar opp
kontrasten mellom de to veiene. På den ene gikk fariseerne, på den andre
rikets barn. Som i Salme 1, som begynner med den salige mannen i kon
trast til den ugudelige, er det her to livsveier som legges fram for Jesu til
hørere.

For det første peker Jesus på nødvendigheten av å bli frelst: «Gå inn
gjennom den trange port. For vid er den port, og bred er den vei som
fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang
er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner
den» (Mat 7,13-14). Selv om veien til himmelen er for «hver den som
vil» og «hver den som tror», er det relativt få som finner den. Den brede
veien, som verden drar fram på, fører til fortapelse.

Jesus advarte sine tilhørere mot falske profeter:

«Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men
innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker
en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler? Slik bærer hvert godt
tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke
bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre
som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal
dere kjenne dem på deres frukter» (Mat 7,15-20).

Igjen taler Kristus om gode eller dårlige mennesker. En falsk profet er
dårlig, ikke bare på grunn av de falske lærer han kommer med, men fordi
innstillingen i hjertet fører til at han blir en falsk profet. På samme måte
som fariseerne, kommer ofte de falske profetene i fromme klær, tilsyne
latende rettferdige, men i virkeligheten er de glupske ulver, som fortærer
det de kan. Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt.
Man kan kjenne et tre på dets frukt. Slik identifiserer man også falske
profeter.

Foruten de falske profeter var det også problem med falske bekjennel
ser. Jesus talte om at en overfladisk innstilling til Gud, når man taler til
ham, ikke er tilstrekkelig for å sikre seg frelse. Han sa: «Ikke enhver som
sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som
gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen:
Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt
navn, og gjort mange kraftgjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si
til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde
urett!» (Mat 7,21-23). Fariseerne var eksponenter for en overfladisk reli
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gion uten indre forvandling. Jesus la to veier fram for sine tilhørere. På
den ene gikk de som hadde en oppriktig innstilling og tro på Gud. De
vandret i sannhet og rettferdighet. På den andre gikk fariseerne, som
kunne karakteriseres av ytre religiøse plikter og selvhevdelse.

Endelig brukte Jesus illustrasjonen av de to husene. Det ene var bygd
på sand, det andre på klippegrunn. Da uværet brøt løs, viste det seg hvil
ket hus som hadde en fast grunnvoll:

«Derfor - hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han
blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Og regnet
skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette
huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som
hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig
mann, som bygde huset sitt på sand. Og regnet skylte ned og flommen
kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Og det falt, og fal
let var stort.»

Som Skriften understreker, er ekte tro på Kristus den eneste grunnvol
len som man kan bygge trygt på. To hus kan være like velbygde, men det
som er bygd på klippen, overlever stormen. Det gjør ikke det som er
bygd på sand. Derfor er det viktig å ha en fast tro på Kristus, vite at man
er et kongens barn. Det er dette som gir adgang til det kommende riket.

Matteus 7 slutter med en uttalelse om at folk var meget forundret over
Jesu lære. Den var så annerledes enn det fariseerne forkynte. De var opp
tatt med ytre forhold.

Sett som et hele understreker Bergprekenen nødvendigheten av
omvendelse og tro på Kristus og av en indre forandring, så vel som en
ytre, som bevis for troen. Selv om hele prekenen fokuserer på etiske og
åndelige verdier, står ikke dette i motsetning til det faktum at Kristi rike,
det som skal opprettes ved hans annet komme, blir et politisk rike. Men
det er også et åndelig rike. Jesu budskap tjente til å korrigere jødefolkets
misforståelse. De hadde redusert riket til bare å bli et politisk forhold, fri
het fra romerenes undertrykkelse og frihet til å styre seg selv.
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Himlenes

rikes hemmeligheter

Profetiens bakgrunn
Etter at Jesus hadde holdt Bergprekenen om rikets etiske prinsipper

(Mat 5-7), gjorde han hundrevis av undergjerninger. Han oppfylte med
dette profetier fra Det gamle testamente, som uttrykt i Jesaja 35,5-6: «Da
skal de blindes øyne åpnes, og de døves ører lukkes opp. Da skal den
lamme springe som en hjort, og den stummes tunge juble.» De fleste av
profetiene i Jesaja 35 gjelder det framtidige tusenårsriket, men disse ver
sene fikk også sin oppfyllelse i Jesu offentlige virksomhet i hans første
komme. Det at Kristus gjorde så mange undergjerninger i Guds kraft
burde ha vekket jødene for at han virkelig var deres Messias, den profe
terte Israels befrier.

Selv om Kristi undergjerninger skapte stort røre i Israel og fikk mange
som ønsket helbredelse til å følge ham, synes ikke folket som et hele å ha
blitt berørt av disse bevis. De levde videre i sin vantro. I tillegg til at
Kristus gjorde undergjerninger, sendte han også ut tolv disipler. Dem gav
han makt til å gjøre undergjerninger og drive ut onde ånder (Mat 10,1-42).

Da døperen Johannes satt i Herodes' fengsel, begynte han å lure på om
Jesus virkelig var den som skulle befri dem fra romerne. Han sendte
noen av sine disipler for å spørre Jesus om det. Jesus bad dem å gå til
bake til Johannes og fortelle om de under de hadde sett ham gjøre. Så sa
Jesus at Johannes var en stor profet, budbæreren som skulle komme før
Messias (Mat 11,9-15).
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Men han sa også at denne slekt hadde forkastet Johannes' budskap om
omvendelse. Jesus benyttet dette som en illustrasjon til sin egen forkas
telse: «For Johannes kom; han verken åt eller drakk, og de sier: Han er
besatt av en ond ånd! Menneskesønnen kom, han eter og drikker, og de
sier: Se, for en storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn. Men vis
dommen er rettferdiggjort av sine barn» (versene 18-19).

Etter å ha konstatert både Johannes' og hans egen forkastelse,
«begynte han å refse de byene hvor de fleste av hans kraftige gjerninger
var gjort, fordi de ikke hadde omvendt seg» (Mat 11,20). Jesus uttalte
dom over Korasin, Betsaida, Tyrus, Sidon og Kapernaum (versene 21
-24). I lys av den nasjonale forkastelse av Johannes og ham selv, gav
Jesus en innbydelse til enkeltindivider om å bli hans disipler: «Kom til
meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt
åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet. Så
skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er gagnlig, og min byrde
er lett» (Mat 11,28-30).

Etter at Jesus ble irettesatt av fariseerne fordi disiplene spiste korn som
de hadde sanket på sabbaten, helbredet han andre på sabbaten. Han
advarte Israels folk og sa at profetien i Jesaja 42,1-4 om deres hjerters
hardhet og manglende evne til å ta imot sannheten, nå ble oppfylt. Dette
ble fulgt opp av fariseernes bespottelse av Den Hellige Ånd, idet de sa at
Jesu undergjerninger var et resultat av Satans makt. Jesus erklærte at
dette var en utilgivelig synd. Hans konklusjon var at profeten Jonas' tegn
skulle oppfylles i hans død, begravelse og oppstandelse (Mat 12,38-41).

Med denne bakgrunn av forkastelse sa Jesus at det rike som han tilbød,
ikke skulle oppfylles umiddelbart, men ved hans annet komme. Dette er
temaet for Matteus 13.

Det har vært mye motstand mot den tanken at riket ble utsatt. Det må
forstås at det som blir utsatt, sees fra et menneskelig synspunkt, ikke fra
et guddommelig. Gud kjenner alle tilsynelatende endringer fra evighet,
og det er ingen forandringer i hans plan.

Jesus hadde tilbudt riket ved at han tilbød seg selv som Israels Messias
og konge. Dette tilbud ble forkastet, noe Gud hadde regnet med.
Forkastelsen førte til Kristi kors, som var en del av Guds gjenløsnings
plan for verden. Fra den guddommelige siden var det altså ingen endring
av planen, men sett fra den menneskelige siden ble det en endring med
hensyn til løftet om rikets oppfyllelse. Man kan sammenligne dette med
det som fant sted med Israel ved Kadesj-Barnea, da folket knurret ved
grensen til løfteslandet. Speiderne fortalte at det var kjemper i landet, og
ti av tolv sa at det var umulig å innta det. Israels vantro resulterte i en
ørkenvandring på førti år (4 Mos 13,26-14,25). Fra et guddommelig
synspunkt var dette med i Guds plan, men fra et menneskelig synspunkt
var det en utsettelse av løftet om landets erobring.
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På lignende måte førte israelittenes utbredte vantro på dette punkt i
Jesu liv til at han forandret sitt budskap fra å tilby riket til å tale om hva
som ville bli resultatet av Israels forkastelse av ham. Matteus 13 viser
den alminnelige innstilling i denne tid, mellom Kristi første og annet
komme. Himlenes rikes hemmeligheter avsløres.

Riket som en hemmelighet
I Det nye testamente er en hemmelighet en sannhet som var skjult i

Det gamle testamente, men som åpenbares i Det nye. I alminnelighet
dreier det seg ikke om en sannhet som er vanskelig å forstå, men heller
om en nytestamentlig åpenbaring i kontrast til begrensningene i Det
gamle testamente. I Kolosserne 1,26 finner vi en typisk definisjon av en
hemmelighet: «Denne hemmelighet har vært skjult fra evighet av og
gjennom alle slekter, nå er den blitt åpenbart for hans hellige.» Et hoved
aspekt ved dette er Guds nåværende hensikt med å kalle menigheten,
som Kristi legeme og Guds talerør i verden, ut fra jødene og hedningene.
I denne periode har ikke løftene til og om Israel noen framgang. Løftene
om tusenårsriket venter på en framtidig oppfyllelse.

I fortolkningen av Matteus 13 vil den profetiske bakgrunnen spille inn.
Postmillianister, med deres lære om at verden progressivt vil bli mer kris
ten og ende i et klimaks ved Kristi triumferende gjenkomst, har bidratt
mye til å fortolke dette kapittel på en helt annen måte enn hensikten var.
Dette kapittel understreker klart at verden ikke vil bli bedre, men verre,
og at det onde skal triumfere helt til tiden for Kristi annet komme.

Den amillianistiske fortolkning forsøker å finne en viss grad av opp
fyllelse av rikets løfter fra Det gamle testamente i denne tid. Matteus 13
forkaster dette amillianistiske syn, ettersom det som her åpenbares, ikke
er det gammeltestamentlige rike, men en ny form for riket, et åndelig
rike, som er knyttet til Kristi regjering i menneskers hjerter. Etter hvert
som lignelsene blir beskrevet, bør man ha klart for seg de forskjellige
perspektiver i det postmillianistiske, amillianistiske og premillianistiske
syn.

Ifølge premillianistene vil oppfyllelsen av løftene om Davids rike
følge etter Kristi annet komme. Dette syn står i skarp kontrast til de amil
lianistiske og postmillianistiske oppfatninger, som i alminnelighet ser
riket oppfylt før Kristi annet komme, i denne tid. Noen få amillianister
prøver å plassere tusenrårsrikets profetier i det nye Jerusalem i den evige
framtid.

Det er nødvendig, innledningsvis, å nevne at sannheten her blir fram
stilt i lignelser. Fram til dette punkt har Jesus talt klart og tydelig til sine
tilhørere. Nå benytter han seg av lignelsesformen, slik at sannheten blir
åpenbart for den som tror, men ikke for den vantro. Lignelsene er ikke
vanskelige å forstå, men hvis man ikke tror og har åndelig forståelse, vil
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man ikke få den fulle og hele meningen med dem.

Lignelsen om såmannen
{Mattens 13,1-9; Markus 4,1-20; Lukas 8,4-15)
En stor skare hadde samlet seg for å høre Jesus tale og se ham gjøre

undergjerninger. For å bli hørt, gikk Jesus ut i en båt og la litt fra land.
Han satte seg og talte til dem. Det var vanlig at lærere på hans tid satt når
de underviste. Mengden satt eller stod omkring på strandbredden.
Lignelsene som Jesus fortalte, var kjente historier for landsbefolkningen.
Da han fortalte lignelsen om såmannen, la han vekt på hvordan sannhe
ten blir tatt imot.

Jesus begynte:

«Se, en såmann gikk ut for å så. Og da han sådde, falt noe ved veien,
og fuglene kom og åt det opp, noe falt på steingrunn, hvor det ikke hadde
mye jord. Det skjøt straks opp fordi det ikke hadde dyp jord. Men da
solen steg opp, ble det avsvidd, og fordi det ikke hadde rot, visnet det.
Noe falt blant torner, og tornene vokste opp og kvalte det. Men noe falt i
god jord og bar frukt; noe hundre foll, noe seksti foll, og noe tretti foll.
Den som har ører, han høre!» (Mat 13,3-9).

Etter at Jesus hadde fortalt den første lignelsen, spurte disiplene ham
om hvorfor han talte på denne måten. Jesus forklarte: «Fordi dere er det
gitt å få kjenne himlenes rikes hemmeligheter, men dem er det ikke gitt.
For den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men
den som ikke har, skal bli fratatt endog det han har. Derfor taler jeg til
dem i lignelser» (Mat 13,11-13). Så siterte Jesus Jesaja 6,9-10, der profe
ten taler om folkets harde hjerter og treghet til å forstå det som blir sagt.
Jesus uttalte en velsignelse over disiplene fordi de så og forstod (Mat
13,16-17).

Jesus forklarte så lignelsen om såmannen:

«Hver den som hører ordet om riket og ikke forstår det, til ham kom
mer den onde og røver det som er sådd i hjertet. Dette er det som ble
sådd ved veien. Den som ble sådd på steingrunn, er den som straks tar
imot ordet med glede når han hører det, men han har ingen rot i seg, og
holder bare ut en tid. Når det blir trengsel eller forfølgelse for ordets
skyld, faller han straks fra. Den som ble sådd blant torner, er den som
hører ordet, men tidens bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet,
så det blir uten frukt. Men den som ble sådd i den gode jord, det er den
som hører ordet og forstår det. Han bærer frukt, og en gir hundre foll, en
seksti foll, en tretti foll» (Mat 13,19-23).
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De fire typene jordsmonn representerer fire typer tilhørere. Det første
taler om dem som forkaster Ordet fullstendig. Det andre taler om en
overfladisk mottagelse av Ordet, steingrunnskristendom. Grunnen har et
tynt lag av jord over klippen og tar imot sæden, men det er ingen dybde.
Det blir ingen utvikling, og planten visner fort når solen begynner å
skinne. Den tredje typen jordsmonn er bra, men her kveles sæden av
ugress. Den fjerde typen taler om tilhørere som tar imot og produserer
tretti, seksti, ja, hundre ganger så mye frukt.

Denne lignelsen kan ikke referere til tusenårsriket, da Guds lov skal
være skrevet i folkets hjerter, og da det ikke skal være nødvendig å
undervise hverandre, ettersom alle skal kjenne Herren (Jer 31,33-34).
Dette stemmer heller ikke med den postmillianistiske tolkning om at ver
den blir bedre og bedre. Det går fram av avsnittet at de fleste mennesker i
denne verden vil forkaste budskapet og fortsette å leve i sin vantro, mens
et åndelig rike, som omfatter dem som virkelig blir frelst i denne tid, skal
vokse.

Den første lignelsen handlet om å høre Ordet. Den andre lignelsen tar
for seg den blandede sæden, representert av hvete og ugress. Her fram
stilles himlenes rike som en åker, der det er blitt sådd god sæd, og hveten
begynner å komme opp. Men så viser det seg at en fiende sår ugress, og
det vokser opp sammen med hveten. Da tjenerne spurte om de skulle
sanke det sammen (Mat 13,28), fikk de høre at de ikke måtte gjøre det. I
stedet sa Jesus: «La dem begge vokse sammen til høsten. Når det så er
tid for innhøstning, vil jeg si til høstfolkene: Sank først ugresset sammen
og bind det i bunter for å brenne det, men hveten skal dere samle i låven
min» (vers 30).

Både sannhet og løgn vil bli forkynt i perioden fram til oppfyllelsen av
riket. Igjen ser vi at det ikke er noen støtte for det postmillianistiske syn
om at hveten gradvis skal overvinne ugresset. Det foreligger heller ikke
her noen oppfyllelse av gammeltestamentlige profetier om tusenårsriket,
slik amillianistene hevder.

Enda et læremessig problem oppstår ut fra det postmillianistiske argu
ment at denne lignelsen indikerer at hveten blir tatt opp først, noe som
motsier det syn at menigheten skal rykkes opp før den store trengsel.
Argumentet bygger på den feilaktige oppfatning at dommen ved Kristi
annet komme er en enkel begivenhet. Bibelen hevder at det vil bli en
rekke dommer, der Gud i enkelte tilfeller først vil ta seg av de rettferdige,
mens han i andre tilfeller tar seg av de onde først. Dette illustreres i den
siste lignelsen, der garnet med de gode fiskene blir tatt opp først (Mat
13,48). Det virkelige problemet er imidlertid at dette avsnittet ikke taler
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om bortrykkelsen, som postmillianistene hevder. Det taler om Kristi
annet komme, og da vil det ikke skje noen bortrykkelse. Ifølge dem som
tror at Kristus vil hente sine før trengselen, vil bortrykkelsen finne sted
noen år før Kristi annet komme, og dette blir ikke beskrevet hos Matteus.
Argumentet om at denne lignelse taler om bortrykkelsen, er irrelevant,
ettersom bortrykkelsen ikke er nevnt her.

Som i tilfellet med lignelsen om såmannen, forklarte Jesus lignelsen
om ugresset i åkeren for sine disipler. Han sa:

«Den som sår det gode kornet, er Menneskesønnen. Åkeren er verden.
Det gode kornet er rikets barn. Ugresset er den ondes barn. Fienden som
sådde det, er djevelen. Høsten er enden på denne tidsalder. Høstfolkene
er engler. Likesom ugresset blir sanket sammen og oppbrent med ild, slik
skal det gå ved enden på denne tidsalder. Menneskesønnen skal sende ut
sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt som volder anstøt, og de
som lever i lovløshet, og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal de gråte
og skjære tenner. Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Fars rike.
Den som har ører, han høre» (Mat 13,37-43).

Også her søker postmillianistene forgjeves etter en stadfestelse på at
evangeliet skal triumfere over det onde i endens tid og at menigheten
skal stå triumferende fram for Kristus ved hans annet komme. Det er hel
ler tale om en utvikling av både godt og ondt, der det onde vokser og det
gode taper terreng. Det er heller ingen støtte for den amillianistiske opp
fatning at denne lignelsen oppfyller rikets løfter i Det gamle testamente.
Det er i stedet en beskrivelse av tiden mellom Kristi første og annet
komme. Her beskrives det som skjer i de to tusen år siden Kristus kom
første gang. Noen har tatt imot det sanne budskapet, mens andre har fulgt
falske lærer. Skriften taler om en økning av falske lærer mot endens tid.
Det profeterer Paulus i Andre Timoteus 3,1-9. Sammenhengen i Matteus
13 viser at dette er en åpenbaring av riket i dets mystiske form. Det er
ikke åpenbart i Det gamle testamente, men i Det nye.

Lignelsen om sennepsfrøet
(Matteus 13,31-32; Markus 4,30-32)
Lignelsen om sennepsfrøet illustrerer at annet aspekt ved himlenes

rike. Det vil få en rask og betydelig vekst. Den planten som beskrives
her, har hundrevis av tynne frø, som hver for seg er i stand til å produsere
en plante. Jesus sa i denne forbindelsen: «Himlenes rike er likt et sen
nepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin. Det er mindre enn noe
annet frø, men når det vokser opp, er det større enn hagevekstene og blir
til et tre, slik at fuglene under himmelen kommer og bygger rede i gre
nene» (Mat 13,31-32).
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Menigheten hadde, lik sennepsfrøet, en beskjeden begynnelse. Jesus
og hans disipler kunne ytre sett se ut til å være en liten og übetydelig
begynnelse for et stort foretagende. Men i århundrene som er gått, har
den bekjennende kirke blitt en gigantisk institusjon med millioner av
medlemmer.

Noen har pekt på at sennepsfrøet ikke er det minste av alle frø. Man
sier at for eksempel orkideen har enda mindre frø. Men Kristus bruker
komparativform når han taler om det lille frøet. Han sier at det er «min
dre» enn andre (gresk: mikroteron). Selv om det er mindre frø ellers i
verden, er sennepsfrøet det minste av alle frø som ble plantet i Det hel
lige land. Argumentet om at Kristus var unøyaktig, er derfor uten
grunn.

Det er betydningsfullt at i Markus 4,30-32 blir den samme lignelsen
relatert til Guds rike. De fleste fortolkere betrakter himlenes rike som det
samme som Guds rike og forklarer sammenhengen ut fra det faktum at
Matteus, som mange andre jøder, ikke likte å bruke ordet Gud og brukte
himlene i stedet. Men i virkeligheten henviser Matteus til Guds rike flere
ganger. I Matteus' evangelium synes det å være en forskjell i bruken av
«himlenes rike», at det refererer til et bekjennelsesområde, i motsetning
til «Guds rike», som alltid refererer til dem som er frelst, eller i englenes
tilfelle, hellige. Det som er sant om bekjennelsesområdet, er imidlertid
også sant om dem som er frelst, ettersom både den bekjennende kirke og
den sanne kirke har vokst kolossalt etter en liten begynnelse. Den samme
lignelsen kan derfor brukes for å illustrere begge deler.

Man bør videre merke seg at Jesus sa at «fuglene under himmelen
kommer og bygger rede i grenene» (Mat 13,32). Det indikerer at kirkens
raske vekst skyldes slike som ikke engang er bekjennende troende. Som i
tilfellet med lignelsen om såmannen og lignelsen om ugresset i åkeren, er
ufullkommenhet et framtredende trekk i denne tidsalder, noe som står i
motsetning til postmillianistenes oppfatning at disse lignelser tegner et
bilde av kirkens voksende åndelige triumf. At kirken, både når det gjel
der dens bekjennere og de sanne troende, har inntatt en stor del av ver
den, er sant, men at den har overvunnet de vantro og verden som et hele,
er ikke sant.

Lignelsen om surdeigen
(Matteus 13,33; Lukas 13,20-21)
Kristus brukte også surdeigen som en illustrasjon da han talte om

denne tidsalder i sine lignelser: «Himlenes rike er likt en surdeig som en
kvinne skjulte i tre skjepper mel, til alt var blitt gjennomsyret» (Mat
13,33). Det var alminnelig praksis i Midt-Østen at man tok en del av dei
gen som tidligere var gjæret og hadde i den nye deigen, for at gjæringen
skulle bre seg. Her brukte Kristus dette som en illustrasjon på himlenes
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rikes karakter. De fleste fortolkere, influert av postmillianismen, et syn
som dominerte så sterkt i den siste del av det nittende århundre og første
del av det tjuende århundre, mener at surdeigen er evangeliet som spres i
verden. Men den tanke at surdeigen er evangliet, er en besnærende feil
tolkning, ettersom Skriften alltid i forbindelse med surdeig ellers refere
rer til noe som står i motsetning til hellighet. Det representerer det onde.
I Det gamle testamente talte det usyrede brød om Guds hellighet, og man
skulle vokte seg for å ha surdeig i det. Men når det gjelder den bekjen
nende kirke (Luk 13,21) blir surdeig blandet inn, ettersom den bekjen
nende kirke inneholder et islett av det som er ondt.

Akkurat som surdeig får deigen til å ese og dermed gjør den større enn
den i virkeligheten er, uten at det øker verdien, er det med falske lærer.
Det gjaldt fariseernes innstilling, saddukeernes vantro og herodianernes
verdslighet. Alt dette tjente til å blåse opp religionen, mens det i virkelig
heten dreide seg om onde krefter (Mat 16,6-12; Mark 8,14-21). Også i
brevene betegner surdeigen noe ondt (1 Kor 5,6-8; Gal 5,7-10). Det fak
tum at det er noe ondt både i den sanne kirke og i den bekjennende kirke,
kommer tydelig til uttrykk i Skriften og gir grunnlag for mange forma
ninger og irettesettelser. Det er derfor langt bedre å tolke surdeigen som
dette onde element i den bekjennende kirke. Det onde har gjennomsyret
kirken. Det er ikke evangeliet som har gjennomsyret verden. En stor del
av vår verden har ikke engang hørt evangeliet.

På dette punkt i Jesu forkynnelse av lignelser, og før han forklarte
hemmeligheten med lignelsen om ugresset (Mat 13,36-43) vendes opp
merksomheten igjen mot det faktum at han talte i lignelser: «Alt dette
talte Jesus til folket i lignelser, og uten lignelser talte han ikke noe til
dem, for at det skulle bli oppfylt som er sagt ved profeten: Jeg vil åpne
min munn i lignelser, jeg vil fremsi det som har vært skjult fra verdens
grunnvoll ble lagt» (versene 34-35). Her siterer Matteus Salme 78,2.

Lignelsen om den skjulte skatt
(Matteus 13,44)
Da Jesus fortsatte sine åpenbaringer om himlenes rike, sammenlignet

han det med en skatt som lå skjult i en åker. Han fortalte at en mann fant
denne skatten og gjemte den, så ikke noen annen skulle få tak i den. I sin
glede solgte han alt han eide for å kjøpe åkeren.

Denne lignelsen, som andre, har vært gjenstand for forskjellige for
tolkninger. En vanlig oppfatning går ut på at lignelsen taler om den
enkeltes frelse. Den som oppdager Kristus, selger alt for å sikre seg ham.
Selv om det er sant at man oppgir all jordisk rikdom for å vinne Kristus,
er det egentlig ikke en nøyaktig beskrivelse av hvordan man mottar ham
som frelser. Det er sant at Paulus sa: «Ja, jeg akter i sannhet alt for tap
fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verd. For
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hans skyld har jeg tapt alt, jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne
Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er
av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av
Gud på grunn av troen» (Fil 3,8-9).

Men ingen er i stand til å kjøpe seg frelse. Kristus er ikke til salgs, og
ingen gjør seg fortjent til å ta imot frelse. Det er en gave av bare nåde.
Det er derfor en mye bedre forklaring på lignelsen om skatten.

Jesus taler med jødisk bakgrunn, og sett mot denne er Israel Guds skatt
eller eiendom. Ifølge Andre Mosebok 19,5 sa Gud: «... da skal dere være
min eiendom framfor alle folk». Salme 135,4 lyder: «For Herren har
utvalgt Jakob, han har gjort Israel til sin eiendom.»

Det faktum at skatten er skjult i en åker, er innlysende i dag. Selv om
Israel er et anerkjent land i verden, blir de ikke betraktet som Guds skatt
eller eiendom. Deres sanne natur er skjult i befolkningsmassen. Men fra
Guds synspunkt er Israel juvelen midt i verden, og da Kristus døde på
korset, var en av de store hensiktene å gjenløse Israel og sørge for den
nåde som skal til for at Guds løfter til dem skal gå i oppfyllelse. Det var
Jesus som solgte alt for å sikre seg skatten, da han døde på korset for ver
dens synder (Fil 2,7-8; 1 Pet 1,18-19). Det strider mot meningen med
frelsen av nåde å hevde at man kan vinne Kristus ved å selge det man
selv eier.

Som lignelsen om skatten, representerer lignelsen om perlen en kjøp
mann som selger alt han har for å kjøpe perlen. Som i lignelsen om skat
ten, går den alminnelige fortolkning ut på at dette beskriver en person
som forlater alt for å bli en Kristi etterfølger. Også denne tolkningen har
sin grunn i den falske postmillianistiske idé at dette kapittel framstiller en
triumferende kirke mot tiden for Kristi annet komme. Denne tolkningen
setter for øvrig spørsmålstegn ved frelsen av nåde. Det blir snakk om
gjerninger.

Kjøpmannen her er Kristus, ikke den troende. Det er Kristus som opp
gir alt for å kjøpe perlen. En troende har ingenting å komme med, han
har ingenting å selge. Frelsen kan ikke kjøpes for noe som helst.

Selv om det ikke sies i Bibelen, synes perlen å representere kirken som
en juvel, uvanlig i den forstand at den skyldes en irritasjon i en østers.
Det kan være et bilde på at menigheten vokser ut av Kristi sår. Akkurat
som lignelsen om skatten viser Kristi død for Israel, kan denne lignelsen
tolkes som Kristi død for sin menighet. Denne tolkningen har færre kom
plikasjoner og stemmer bedre med læren om nåde.
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Lignelsen om noten summerer opp sannheten i de foregående lignel
sene. Jesus sammenligner her himlenes rike med en not som trekkes opp
av sjøen. Den inneholder både god og dårlig fisk:

«Atter er himlenes rike likt en not som kastes i havet og samler fisk av
alle slag. Når den er full, drar fiskerne den på stranden. De setter seg ned
og samler de gode fiskene i kar, men kaster ut de dårlige. Slik skal det
skje ved verdens ende. Englene skal gå ut og skille de onde fra de rettfer
dige, og kaste dem i ildovnen. Der skal de gråte og skjære tenner» (Mat
13,47-50).

Også denne lignelsen understreker det faktum at himlenes rike inklu
derer både dem som er frelst og dem som bekjenner at de er en del av
himlenes rike, til forskjell fra den universale bruk av uttrykket «Guds
rike», som bare refererer til dem som er frelst. Lignelsen erklærer at de
navnkristne, representert ved den dårlige fisken, vil bli skilt fra den gode
fisken, de sanne troende, i endens tid.

Den tid som det her siktes til, som i de foregående lignelser, er hele
perioden fra Kristi tid på jorden til hans annet komme. Lignelsen tar ikke
i betraktning menighetens spesielle karakter fra pinsedag til bortrykkel
sen. Klimaks blir derfor et annet enn bortrykkelsen. Ved menighetens
bortrykkelse vil de troende bli tatt ut av verden og ført til himmelen,
mens alle andre blir igjen på jorden. Ved Kristi annet komme vil det bli
en verdensomfattende dom, og de som er frelst, vil da bli skilt fra dem
som ikke er det, enten det er jøder eller hedninger. Tusenårsriket tillater
nemlig ikke ufrelste voksne å gå inn i riket. Dette tas senere opp i
Matteus 25,31-46, så vel som i Esekiel 20,33-38.

Jesus talte om en not som kunne bli veldig lang, mange hundre meter.
Det krevde flere båter å frakte den ut på sjøen og like mange for å føre
den i land. Det ble altfor mye fisk til at en båt kunne ta imot det. Dette
refererer også til den verdensvide dommen ved Kristi annet komme, da
de som ikke er verdige til å gå inn i riket, skal bli utelukket fra det.

Ved Kristi annet komme vil det bli en rekke domsavgjørelser. Det gjel
der de som lever på jorden. Jøder og hedninger skal dømmes, og de van
tro renskes ut. De gammeltestamentlige hellige skal oppstå og få sin lønn
(Dan 12,2-3). Også martyrene fra den store trengsel, de som døde fordi
de ikke ville tilbe dyret, skal oppstå for å få del i Kristi tusenårige rike
(Åp 20,1-3).

Innholdet i lignelsene i Matteus 13 illustrerer mye av det som vil skje
mellom Kristi første og annet komme. I stedet for å oppfylle det profe
terte riket ved sitt første komme, forutså Kristus en lang tidsperiode, der
profetiene om disse lignelser skulle gå i oppfyllelse. Klimaks blir ved
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Kristi annet komme, som også involverer guddommelige dommer. Da,
og først da, vil Jesus oppfylle profetiene om et rike på jorden som, ifølge
Johannes' åpenbaring 20, vil vare i tusen år før den nåværende himmel
og jord skal forgå, og en ny himmel og en ny jord blir skapt. Denne åpen
baring burde ha vekket disiplene for det faktum at Jesus ikke kom til å
opprette riket umiddelbart. Det synes imidlertid som om de ikke forstod
dette, ikke engang da Jesu himmelfart fant sted. De ville fremdeles vite
når han skulle opprette riket.

Innholdet i disse lignelser umuliggjør den postmillianistiske oppfat
ning at den nåværende tid er det tusenårsrike der Kristus skal regjere i
menneskehjerter fra hav til hav. Det rettferdiggjør heller ikke på noen
måte den amillianistiske oppfatning at tusenårsrikets profetier allerede er
oppfylt. Lignelsene stadfester at oppfyllelsen av løftene om tusenårsriket
er utsatt til Kristi annet komme. I mellomtiden, i den tid som nå er, vil
rikets hemmeligholdte del oppfylles, det vil si den form for riket som
man ikke ventet i Det gamle testamente. Nå hersker Kristus åndelig i de
troendes hjerter uten å oppfylle profetiene om riket på jorden.



20
Kristi død

og oppstandelse

Kristi død og oppstandelse er ikke bare historiske fakta. Begivenhetene
har sin rot i profetier både i Det gamle testamente og i evangeliene. Etter
hvert som man fordyper seg i meningen med Kristi død og oppstandelse,
blir man mer og mer klar over at Guds evige hensikter var knyttet til
Kristi død og oppstandelse. Denne sannhet er Skriftens viktigste lære og
utgjør kjernen i alle Guds hensikter i tid og evighet.

Ettersom Jesus Kristus er Skriftens sentrale skikkelse og både Det
gamle og Det nye testamente er opptatt med å åpenbare dype sannheter
om ham, utgjør profetiene om hans død og oppstandelse en viktig linje i
de gammel- og nytestamentlige profetier. De er en del av åpenbaringen
av Guds store program for jorden fra evighet til evighet.

Profetier i Det gamle testamente om Kristi død og oppstandelse
Profetiene om Kristi død og oppstandelse ble årsak til mange spørsmål

både av dem som levde i gammeltestamentlig tid og av Jesu disipler.
Peter skrev: «Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de
som profeterte om den nåde som dere skulle få, idet de gransket hvilken
eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste fram til når han forut
vitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter» (1 Peter 1,10-11).

Selv om Det gamle testamente vitner både om Kristi død og oppstan
delse, synes det klart at ikke engang forfatterne selv skjønte det de for
utsa. De kunne ikke fatte hvordan en person samtidig kunne være den
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lidende, døende Messias og en herlig, regjerende Messias. Det nye testa
mente løser selvsagt dette problemet ved å skille de to situasjonene -
Kristi lidelse og død finner sted i hans første komme, og hans herlige
regjering er knyttet til hans annet komme. Det gamle testamente taler om
begge deler. Ingen annen historisk person er blitt gjenstand for slike for
utsigelser når det gjelder, fødsel, liv, død og oppstandelse. Selv om
enkelte avsnitt tar for seg ett av disse forholdene, er sannheten om Kristi
komme innvevd i hele Det gamle testamente fra Første Mosebok til pro
feten Malakias. Jesus Kristus er Det gamle testamentes hovedskikkelse.
Skjønner vi det, vil det hjelpe oss til å fatte de profetier som gjelder hans
død og oppstandelse.

Vi har allerede tatt for oss slektstavlene og Kristi fødsel og liv på jor
den. Avsnittene som behandler hans død og oppstandelse er imidlertid
meget omfattende. Iblant dreier det seg om direkte profetier, iblant om
typologi, iblant om følgeslutninger.

Profetier i Første Mosebok om Kristi død. Så tidlig som i Første
Mosebok 3,15 blir det sagt at Satan skal knuse Kristi hæl. Dette taler om
korsfestelsen. I det offersystem som innledes med Abels ofring, har vi en
framstilling av Kristi død som Guds lam. Dette tema går igjen i hele
offersystemet i Det gamle testamente. Der blod utgytes, pekes det fram
mot Guds lams komme, han som skulle bære, ta bort, verdens synd.
Offerblodet som ble utgytt for synd, leder tanken direkte til Kristi død på
korset.

Profetier i Salmene om Kristi død. Flere avsnitt taler helt spesielt om
Kristi død. En av disse er Salme 22. Åpningsverset i salmen uttrykker nøy
aktig de ord Kristus talte på korset: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du
forlatt meg?» (vers 2. Jfr. Mark 15,34). Salmen taler om lys og mørke, slik
det var da Jesus ble korsfestet (vers 3. Jfr. Mat 27,45). Kristi fornedrelse
på grunn av de vantro jøder beskrives også (versene 7-9. Jfr. Mat 27,39
-44). Videre framstiller salmen Kristi lidelser på korset: «Jeg er utøst som
vann, og alle mine ben skiller seg at. Mitt hjerte er som voks, smeltet inne
i meg. Min kraft er opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast
ved mine gommer. I dødens støv legger du meg» (versene 15-16). Kristi
lidelser på grunn av dem som plaget ham, og de vantro som omgav ham,
beskrives i Salme 22,17: «For hunder omringer meg, de ondes hop kring
setter meg. De har gjennomboret mine hender og mine føtter.» Det fak
tum at de kastet lodd om klærne hans (Salme 22,19. Jfr. Mat 27,35), ble
oppfylt nøyaktig som salmen fastslo. Beskrivelsen av Kristi korsfestelse i
Salme 22 blir enda mer betydningsfull ved tanken på at korsfestelse ble
ikke oppfunnet som henrettelsesmetode før mange år senere. Andre sal
mer bidrar også med å tale om Kristi lidelser og død. Han skulle forrådes
av en venn (41,10), hans ben skulle ikke brytes (34,21) og han skulle
anklages på falsk grunnlag og bli spyttet på (35,11; Jes 50,6).
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Profetier hos Jesaja om Kristi død. Et annet hovedavsnitt som tar for
seg Kristi død, er Jesaja 53. I dette avsnittet beskrives Kristus som en
sorgens mann, en som er vel kjent med sykdom (vers 3). På korset bar
han våre sykdommer og piner (vers 4). Profetien er meget spesiell:

«Men han ble såretfor våre overtredelser,
knustfor 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.

Han ble mishandlet og han ble plaget,
men han opplot ikke sin munn,
lik et lam som føres bortfor å slaktes,
og lik etfår som tier når de klipper det.
Han opplot ikke sin munn.

Ved trengsel og ved dom ble han revet bort.
Men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet
av de levendes land,
så var detfor mittfolks misgjernings skyld
plagen traff ham.

De gav ham hans grav blant ugudelige,
men hos en rik var han i sin død,
fordi han ingen urett hadde gjort,
og det var ikke svik i hans munn.

Men det behaget Herren å knuse ham.
Han slo ham med sykdom.
Når du gjør hans sjel til et skyldoffer,
skulle han se etterkommere og leve lenge,
og Herrens vilje skulle ha framgang ved hans hånd (versene 5-10).

Kristi korsfestelse kommer tydelig til uttrykk i de fleste av disse forut
sigelser. Hans død skulle følges av oppstandelsen. Hovedsaken er selv
sagt at Kristus er Guds lam, som skulle ofres på grunn av våre synder.
Hele verdens synd ble lagt på ham. Som profetien forutså, åpnet han ikke
sin munn, men var som et lam som skulle slaktes (Apg 8,32). Etter hans
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død ble han lagt i graven til en rik mann, selv om han døde forbryterens
død (Mat 27,57-60; Mark 15,42-46; Luk 23,50-53; Joh 19,38-42). Ingen
annen historisk person har fått sin død så detaljert beskrevet på forhånd
som Kristus. Den nøyaktige oppfyllelsen i Det nye testamente er et vit
nesbyrd om Skriftens overnaturlige inspirasjon, så vel som Jesu Kristi
guddom.

Gammeltestamentlige profetier om Kristi oppstandelse. Sammen med
profetiene om Kristi død, er det konstante påminninger om at Det gamle
testamente forventet Kristi oppstandelse. Hebreerne 11,17-19 gir en inngå
ende beskrivelse av hvor villig Abraham var, når det gjaldt å ofre sin sønn
Isak, selv om løftene i Abrahams-pakten var knyttet til denne sønnen.
Avsnittet vitner om at Abrahams tro på Gud var av en slik karakter at han
trodde at om han drepte Isak og brente kroppen til aske på alteret, ville
Gud oppreise Isak og dermed oppfylle det profetiske ord: «Ved tro bar
Abraham fram Isak som offer da han ble satt på prøve. Ja, han som hadde
fått løftene, bar fram sin enbårne sønn, enda det var blitt sagt til ham: I
Isak skal det nevnes deg en ætt. Han tenkte at Gud også er mektig til å
oppvekke fra de døde. Han fikk ham også tilbake derfra, som et forbilde.»

I Salme 22, som taler så spesielt om Kristi død, heter det: «Jeg vil
kunngjøre ditt navn for mine brødre, midt i menigheten vil jeg lovsynge
deg» (vers 23). Dette taler om Kristi oppstandelse og hans påfølgende
offentlige tjeneste. Det samme gjelder slutten av salmen:

Alle jordens ender skal komme det i hu
og vende om til Herren,
og alle hedningenes ætter
skal tilbe for ditt åsyn.
For riket hører Herren til,
og han hersker over folkene.

Alle jordens rikmenn skal ete og tilbe.
For hans åsyn skal de bøye seg,
alle de som stiger ned i støvet,
og den som ikke kan holde sin sjel i live.

Etterkommerne skal tjene ham.
Det skal fortelles om Herren til etterslekten.
De skal komme og kunngjøre hans rettferdighet
for det folk som blirfødt,
at han har gjort det (versene 28-32).

Dette avsnittet, så vel som mange andre som forventer Kristi framti
dige herlige regjering på jorden, krever naturlig nok en oppstandelse fra
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de døde, ikke bare i den betydning at alle engang skal oppstå, men ved at
Kristus stod opp på den tredje dag for å fullføre sin rolle, først som mel
lommannn ved Faderens høyre hånd, deretter som kongenes konge og
herrenes herre i sitt annet komme.

Etter å ha slått fast fakta omkring Kristi død i Jesaja 53, fortsetter pro
feten: «... skulle han se etterkommere og leve lenge, og Herrens vilje
skulle ha framgang ved hans hånd» (vers 10). Resten av kapitlet refererer
på samme måte til hans liv etter døden (versene 11-12).

Den mest spesielle profetien om Kristi oppstandelse finner vi i Salme
16,10: «For du vil ikke overgi min sjel til dødsriket. Du skal ikke la din
hellige se tilintetgjørelse.» Selv om David her taler om sin egen oppstan
delse, går profetien langt forbi dette. Den refererer til Kristus. I sin pinse
preken sa Peter:

«Ham oppreiste Gud, idet han løste dødens veer. For det var umulig
for døden å holde ham fast. For David sier om ham:

Jeg hadde alltid Herren for mine øyne,
for han er ved min høyre hånd
så jeg ikke skal rokkes.
Derfor gledet mitt hjerte seg,
og min tunge jublet.
Ja, selv mitt kjød skal legge seg til hvile med håp
For du vil ikke forlate min sjel i dødsriket.
Heller ikke vil du overgi din Hellige
til å se tilintetgjørelse.
Du kunngjorde meg livets veier,
du vil fylle meg med gledefor ditt åsyn»
(Apostlenes gjerninger 2,24-28).

Som Peter fortsatte å forklare, var Davids grav iblant dem tusen år
eller mer etter at David døde, mens Kristi oppstandelse blir bevist ut fra
det faktum at hans grav er tom. Uten tvil gikk jødene til graven for å se
selv, da de hørte historien om Kristi oppstandelse. Det bidrar til å for
klare hvorfor tre tusen av dem ikke stilte spørsmål ved det faktum at
Kristus var oppstått fra de døde.

Alle de gammeltestamentlige profetiene som taler om Kristi framti
dige regjering, kommer i betraktning her, ettersom de alle forventet at
Jesus Kristus, som skulle dø, også skulle oppstå fra de døde for å kunne
bruke sin himmelske autoritet og herske over jorden i det framtidige rike.

Forutsigelser i evangeliene om Kristi død og oppstandelse
Som det går fram i evangeliene, blir Kristi død og oppstandelse van
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ligvis omtalt i samme avsnitt. I Matteus 12,38-40 og Lukas 11,29-30
taler Kristus om Jonas som et bilde på sin egen død og oppstandelse på
den tredje dag. Jesus talte gjentatte ganger om sin død og oppstandelse
(Mat 16,21; 17,9,23; 20,19; 26,32; Mark 8,31; 9,9,31; 10,33-34; Luk
9,22; 18,32-33; Joh 2,19-22). Til og med fariseerne husket at han hadde
talt om sin oppstandelse, da disiplene hadde glemt det (Mat 27,63). Ved
rettergangen mot Jesus ble hans forutsigelse om å bygge opp igjen temp
let på tre dager brukt mot ham (Mark 14,58).

Kristi død og oppstandelse, som er så avgjørende for den kristne tro og
så vesentlig for læren om frelse, spiller en avgjørende rolle i de profe
tiske avsnitt i Det gamle testamente og i evangeliene. Dermed understre
kes deres sentrale plass i Guds gjenløsningsplan for menneskeheten.
Senere uttalelser om Kristi oppstandelse, både i evangeliene og brevene,
går tilbake på det historiske faktum at Jesus Kristus døde og at han i sin
død og oppstandelse oppfylte både de gammeltestamentlige og de nytes
tamentlige profetiene. De utgjør altså beviser for Jesu Kristi guddom,
beviser på det verdifulle ved hans død og beviser for hans makt til å
frelse.

Kristi død og oppstandelse i Apostlenes gjerninger
Akkurat som Kristi død og oppstandelse var emnet for mange profetier

i Det gamle testamente og evangeliene, er det fortsatt vitnesbyrd i
Apostlenes gjerninger, brevene og Johannes' åpenbaring. I åpningsver
sene i Apostlenes gjerninger blir Kristi død og oppstandelse nevnt som
viktige lærer: «For dem fremstilte han seg levende med mange beviser,
etter at han hadde lidt. I førti dager viste han seg for dem og talte om det
som hører Guds rike til. Da han var sammen med dem, bød han dem at
de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde
lovt, det som, sa han, dere har hørt om av meg» (1,3-4). I dette avsnittet,
så vel som i mange andre, gis det overveldende beviser for at Jesus
Kristus virkelig døde og oppstod fra de døde. Det beviser ektheten i det
kristne evangelium. Apostlenes vitnesbyrd om Kristi død og oppstan
delse fortsetter gjennom hele Apostlenes gjerninger (2,24-32; 3,15; 4,10;
5,30-31; 10,39-41; 13,29-37; 17,3,31-32; 26,23-26). Disse mange avsnitt
bekrefter ikke bare apostlenes vitnesbyrd med hensyn til Kristi død og
oppstandelse, men de stadfester også betydningen av denne sannhet i den
kristne tro. Hvis det ikke hadde vært noen oppstandelse, ville det heller
ikke vært noen bok som het Apostlenes gjerninger.

Kristi død og oppstandelse i brevene
Apostelen Paulus refererte ofte til betydningen av Kristi død og opp

standelse i sine brev. Det hørte med i den åpenbaring han hadde mottatt
om sannheten i den kristne tro. Han begynner i Romerne 1,4 med å tale
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om Jesus «som etter hellighets Ånd er godtgjort å være Guds veldige
Sønn ved oppstandelsen fra de døde». I Romerne 4,23-25 sies det at
Kristi død og oppstandelse er nødvendig for vår rettferdiggjørelse: «Men
ikke bare for hans skyld er det skrevet at det ble tilregnet ham. Det er
skrevet også for vår skyld som skal få rettferdigheten tilregnet, vi som
tror på ham som oppvakte Kristus, vår Herre, fra de døde, han som ble
gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse.» Det fak
tum at Kristus døde, gir Gud et grunnlag for at han i rettferdighet kan
rettferdiggjøre den som tror, og Kristi oppstandelse stadfester hans død
og bekrefter oppstandelse for de troende. Hvis Kristus hadde dødd, men
ikke oppstått fra de døde, ville det ikke vært noe grunnlag for rettferdig
gjørelse.

Kristi død og oppstandelse er også grunnlaget for forlikelsen: «For ble
vi forlikt med Gud ved hans Sønns død, da vi var fiender, skal vi så
meget mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt» (Rom 5,10).
Igjen understrekes det at Kristi død, oppstandelse og liv er nødvendig for
vår frelse. Hans død alene var ikke nok. Kristi oppstandelse fra de døde
danner grunnlaget for de troendes liv i Kristus.

Paulus fortsatte å referere til Kristi oppstandelse som nødvendig for vår
frelse (Rom 6,9-10; 8,11,34; 10,9). Det er et vesentlig aspekt av det
kristne evangelium. Uten dette kan man ikke bli frelst. Paulus skrev: «For
dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror
at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst» (Rom 10,9).

Vi finner også henvisninger til Kristi død og oppstandelse i de andre
brevene. Guds kraft, som reiste Kristus opp fra de døde, er den samme
kraft som vil reise oss opp fra de døde (1 Kor 6,14). Første Korinterbrev
15,3-4 sier at Kristi død for våre synder, hans begravelse og hans opp
standelse på den tredje dag, er kjernen i evangeliets budskap. I Første
Korinterbrev 15,20-23 sies det at Kristus er «førstegrøden av dem som er
sovnet inn» (vers 20). Som den oppstandne er han i stand til å føre alle
inn under sin myndighet og lede dem i triumf fram for Faderen (1 Kor
15,24-27).

Paulus peker også på at hvis ikke Kristus er oppstått, er det heller
ingen oppstandelse for de kristne, og det er intet kristent evangelium (1
Kor 15,29-32). Kristi oppstandelse blir nevnt i Andre Korinterbrev 4,10;
5,15 og 13,4. Det faktum at Kristus døde for alle, blir understreket i
Andre Korinterbrev 5,14.

I Galaterbrevets åpningskapittel taler Paulus om Gud Fader som den
som «reiste ham (Jesus) opp fra de døde» (1,1). I Efeserne 1,19-21
beskriver Paulus Guds kraft, åpenbart ved at Kristus ble vakt opp fra de
døde og opphøyet ved Guds høyre hånd over enhver makt og myndighet.

Paulus taler om å få del både i Kristi lidelser og i hans oppstandelses
kraft i Filipperne 3,10-11: «Så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans



186 BIBELENES STORE PROFETIER

oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med
ham i hans død - om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de
døde!» I Kolosserne 1,18 blir Kristus omtalt som «den førstefødte av de
døde, for at han i alt skal være den fremste». I Kolosserne 2,12 blir de
troende omtalt som de som ble begravet med Kristus i dåpen, «og i den
ble dere også oppreist med ham, ved troen på Guds kraft, han som opp
reiste Kristus fra de døde.» Tessalonikerne blir i Første Tessaloniker 1,10
beskrevet som dem som venter «på hans Sønn fra himlene, han som Gud
oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommen>. I
Første Tessaloniker 4,14 er vissheten om Kristi oppstandelse, som nå er
et historisk faktum, basis for den troendes tro og tillit til at han skal
komme igjen i bortrykkelsen.

De som hevder at alle menneskers oppstandelse allerede har funnet
sted, blir betraktet som vranglærere (2 Tim 2,18). Kristi død og oppstan
delse i forhold til den evige nye pakt nevnes i Hebreerne 13,20-21: «Men
fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store
hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde, må han gjøre dere dyktige til alt
godt, så dere kan gjøre hans vilje, ved at han virker i oss ved Jesus Kristus
det som er godt i hans øyne. Ham tilhører æren i all evighet! Amen.»

I Første Peter 1,3-4 er Kristi oppstandelse grunnlaget for den nye fød
sel og det levende håp i Kristus og for den arv som ikke forgår. Kristi
oppstandelse nevnes også i Første Peter 3,18: «For også Kristus led én
gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss fram til Gud,
han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i Ånden.» Den levende
og oppstandne Kristus frelser oss fra synd, akkurat som arken frelste
Noah og hans familie fra flommen (versene 19-21).

Kristi død og oppstandelse i Johannes ' åpenbaring
Frelse ved Kristi blod i hans død på korset blir nevnt i Johannes' åpen

baring 1,4-5: «Nåde være med dere og fred... fra Jesus Kristus, det tro
verdige vitne, den førstefødte av de døde og herskeren over kongene på
jorden. Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod.»

I Johannes' åpenbaring 1,18 taler Jesus om seg selv som «den levende.
Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til
døden og dødsriket.»

Gjennom hele Johannes' åpenbaring framstilles Jesus Kristus som
lammet som er slaktet, men som nå er den oppstandne og triumferende
(5,6). Hvis Kristus ikke var blitt oppreist fra de døde, ville hans gjen
komst, beskrevet i Johannes' åpenbaring 19,11-16, vært en umulighet.
Det nye testamente taler tydelig både om Kristi død på korset for våre
synder og hans legemlige oppstandelse. I dette vitnesbyrd har vi beviser
for hans personlighet, støtte for hans løfter og håp om frelse og oppstan
delse.
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Menighetens nye

program

Økende opposisjon mot Kristus
Mot slutten av Kristi tjenestetid på jorden ble det tydelig at det messi

anske rike som var forutsagt i Det gamle testamente, ikke ville bli opp
fylt ved hans første komme. Disiplene var klar over den økende opposi
sjonen mot Kristus fra de religiøse ledernes side og at det også var planer
om å drepe Kristus. Ved flere anledninger hadde han forutsagt at han
skulle korsfestes og oppstå. Disiplene nektet ikke bare å akseptere dette,
men de slettet det så fullstendig av sin hukommelse at da Kristus døde,
skjønte de ikke at han oppfylte denne profeti.

På den annen side hadde Kristus sagt at Gud skulle opphøye de tolv
apostlene og sette dem på troner, hvorfra de skulle dømme Israels tolv
stammer. I Matteus 19,28-30 heter det:

«Jesus sa til dem: Sannelig sier jeg dere: I gjenfødelsen - når Men
neskesønnen sitter på sin herlighets trone - da skal også dere som har fulgt
meg, sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer. Og hver den som
har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller
åkrer for mitt navns skyld, skal få det hundrefoll igjen, og arve evig liv.
Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste de første!»

I Markus 10,28-31 og Lukas 18,28-30 forsikrer Jesus sine disipler om
at de skal bli rikt belønnet i himmelen for alle deres prøvelser og lidelser.
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Alt dette vekker forventning om at de skal sitte på troner og ta imot vel
signelse fra Gud på grunn av deres forhold til Jesus Kristus, men Jesus
gjorde det helt klart, da han sa alt dette, at oppfyllelsen ville ikke skje i
dette livet, men i et framtidig rike. Problemet var at disiplene trodde riket
skulle komme umiddelbart.

Åpenbaring av det nye programmet ved det siste påskemåltidet
De religiøse ledernes forkastelse av Kristus nådde sitt klimaks med

hans korsfestelse. Kvelden før korsfestelsen møttes Jesus med disiplene
til det siste påskemåltidet. I talen han holdt ved denne anledning
(Johannes 13-17), åpenbarte han det nye programmet, som skulle innfø
res i tiden før tusenårsriket. I dette er det ikke tale om at disiplene skal
sitte på troner, men de skal arbeide som Guds tjenere. Dette illustreres
allerede ved åpningen av påskefeiringen, da Jesus vasket disiplenes føt
ter.

Det var vanlig at en tjener vasket gjestenes føtter når de kom for å
spise. Men her var det ingen tjenere, og ingen av disiplene ønsket å tilby
seg frivillig. Det ville bety at de ydmyket seg for sine meddisipler. Ifølge
Markus 9,33-34 og Lukas 9,46 hadde disiplene i flere måneder diskutert
hvem av dem som var den største. Nå var det ingen som ville påta seg
tjenerens oppgave. Da Kristus tok et fat med vann og gikk rundt og vas
ket disiplenes føtter, stilnet antakelig praten, og det ble helt stille i rom
met.

«Han kommer da til Simon Peter, og denne sier til ham: Herre, vasker
du mine føtter?

Jesus svarte og sa til ham: Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal
skjønne det senere.

Peter sier til ham: Aldri i evighet skal du vaske mine føtter!
Jesus svarte ham: Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med

meg.
Simon Peter sier til ham: Herre, ikke bare mine føtter, men også hen

dene og hodet!
Jesus sier til ham: Den som er badet, trenger ikke å vaske annet enn

føttene, han er jo helt rent. Også dere er rene, men ikke alle» (Johannes
13,6-11).

I denne dramatiske hendelse, kvelden før Jesu korsfestelse, gjorde han
det klart at disiplenes framtidige rolle i dette liv bestod i å være tjenere,
ikke herskere på troner. Dette ble også en utfordring til håpet om at de
snart skulle innta en priviligert stilling i Kristi rike. Det tjente også til
ytterligere å befeste Judas Iskariots beslutning om å forråde Kristus.

Judas hadde vært opptatt med den voksende motstand fra de jødiske
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ledernes side, og han syntes etter hvert at lyset fra det herlige riket
begynte å svekkes. Han gjorde opp med seg selv at hvis han forrådte
Jesus til de jødiske myndigheter, ville det ikke skje noe som helst hvis
Jesus virkelig var Messias. På den annen side, hvis han ikke var Messias,
betydde det ingenting om han ble forrådt. Judas mente vel det var en situ
asjon der han ikke hadde noe å tape. I virkeligheten var det en situasjon
der han umulig kunne vinne. Senere i måltidet avslørte Jesus Judas som
forræder ved å si at den som dyppet brødstykket sammen med ham, var
den som skulle forråde ham (Joh 13,26). Etter dette for Satan inn i Judas
(vers 27), og han forlot dem (vers 30).

Jesu bortgang forkynnes
Jesus talte også om at han skulle forlate dem. Han sa: «Mine barn!

Ennå en liten stund er jeg hos dere. Dere skal lete etter meg, og som jeg
sa til jødene, sier jeg nå til dere: Dit jeg går, kan dere ikke komme»
(Johannes 13,33). Etter denne uttalelsen gav han dem et nytt bud: «Et
nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere,
skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine
disipler, om dere har kjærlighet til hverandre» (versene 34-35).

Jesu befaling til sine disipler om at de skulle elske hverandre, nådde
ikke fram. De var langt mer opptatt av hvem som var den største iblant
dem, enn at de skulle elske hverandre. De var imidlertid bekymret for at
Jesus skulle forlate dem. Tross alt hadde de selv gått fra sine hjem og
sine familier og vandret sammen med Jesus i mer enn tre år, ettersom de
trodde han var Messias og at han skulle opprette det herlige riket som var
forutsagt av profetene. De skjønte fremdeles ikke at dette skulle oppfyl
les ved hans annet komme, ikke det første.

Simon Peter spurte i denne forbindelse: «Herre, hvor går du hen?»
(Johannes 13,36). Da Jesus svarte: «Dit jeg går, kan du ikke følge meg nå,
men du skal følge meg senere» (vers 36), svarte Peter: «Herre, hvorfor kan
jeg ikke følge deg nå? Jeg vil sette mitt liv til for deg» (vers 37). Jesus
svarte da: «Vil du sette ditt liv til for meg? Sannelig, sannelig sier jeg deg:
Hanen skal ikke gale før du har fornektet meg tre ganger» (vers 38).

Oppfordring til å tro på Gud
Hendelsene på den øvre salen, der disiplenes nye program ble presen

tert, førte til at de ble forvirret. De skjønte ikke at Kristus opptrådte som
en tjener iblant dem. De var bekymret ved tanken på at en av dem skulle
forråde ham. Og nå, da Jesus sa at han skulle gå fra dem, og Peter sa at
han var rede til å dø for ham, avslørte Jesus at Peter skulle fornekte ham
tre ganger før morgenen grydde. Det var opplagt for alle disiplene at de
stod overfor sin største krise.

For disiplene så det ut til at alt var tapt. De hadde mistet håpet om et
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framtidig rike på jorden. Nå var det snakk om forræderi og fornektelse
fra deres side. Foruten dette merket de den store motstanden fra de skrift
lærdes og fariseernes side. I tillegg til alt annet skulle også Jesus forråde
dem.

Det er betydningsfullt at på dette punkt i Jesu avskjedstale til disiplene
understreket han Guds fortsatte gjerning, også når han forlot dem. Selv
om disiplenes håp om et framtidig rike ikke kom til å bli realisert med
det første, var det mye som ikke ble forandret og som skulle føre til fort
satte velsignelser. Jesus sa: «La ikke deres hjerte forferdes!» (Johannes
14,1). Han hadde god grunn til å si dette.

Jesus formante sine disipler: «Tro på Gud, og tro på meg!» (Johannes
14,1). Da han understreket at de fortsatt skulle tro på Gud, minnet han
dem om alle beviser fra Det gamle testamente om Guds trofasthet mot
Israels folk. Til tross for deres synd og tilkortekommenhet, hadde Gud
vært trofast mot hvert eneste løfte han hadde gitt dem. Israels Gud ville
fremdeles være på tronen.

Det er betydningsfullt at Jesus la til: «Tro på meg» (Johannes 14,1).
Disiplene hadde lært i de tre og et halvt år de hadde vært sammen med
ham at han var til å stole på. I enhver situasjon tok Jesus kommandoen.
Han kunne mette fem tusen. Han kunne helbrede syke, blinde og lamme,
og han kunne gi de døve hørselen. Han kunne drive ut onde ånder, og ved
flere anledninger vekket han mennesker opp fra de døde. Disse erfaringer
sa dem at Jesus sviktet aldri. På en måte finner man nøkkelen til alt det
dette kapitlet taler om i åpningsverset. Jesus begynte med å tale om Guds
vilje til å møte dem på det plan de var.

Detførste løfte om bortrykkelse
Jesus sa i forbindelse med at han skulle forlate dem: «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» (Johannes 14,2-3).

Tidligere hadde Jesus talt om sitt annet komme (Mat 24,17). Her nev
nes imidlertid menighetens bortrykkelse for første gang i Skriften. Selv
om Johannes skriver dette lenge etter Paulus' åpenbaring om saken,
uttrykkes det i den kanoniske åpenbaring natten før Kristi korsfestelse.

Disiplene forstod ikke det Jesus sa. Når de ikke forstod forskjellen på
Kristi første og annet komme, skal man ikke vente at de skulle fatte for
skjellen på Kristi annet komme for å opprette riket, og bortrykkelsen, da
menigheten skulle føres til himmelen. Det var først senere, da Paulus
fikk ytterligere klarhet i dette emne, at hele sannheten om bortrykkelsen
ble åpenbart.

Jesu uttalelse er meget betydningsfull, for den indikerte hovedforskjel
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len mellom bortrykkelsen og Kristi annet komme. Ved bortrykkelsen vil
menigheten bli tatt fra jorden og ført til Faderens hus, som i sammenhen
gen refererer til himmelen. Ved det annet komme vil Jesus komme fra
himmelen til jorden og forbli på jorden i tusen år - i tusenårsriket. De to
begivenhetenene finner sted på helt forskjellige tidspunkt, og det dreier
seg om forskjellige forhold.

Visshet om frelse
I forbindelse med Jesu uttalelse om at han skulle komme og hente dem

til Faderens hus, fortsatte han: «Og dit jeg går, vet dere veien» (Johannes
14,4). Dette betydde et nytt problem for disiplene. De visste ikke hvor
Jesus gikk, og Tomas grep ordet. Antakelig stilte han det spørsmålet alle
satt med: «Herre, vi vet ikke hvor du går hen, hvordan kan vi da vite
veien?» (vers 5).

Jesus svarte på Tomas' spørsmål: «Jeg er veien og sannheten og livet.
Ingen kommer til Faderen uten ved meg» (Johannes 14,6).

Ingen uttalelse kunne være enklere og samtidig dypere enn det Jesus
nå sa. Han alene er veien til himmelen. Han alene er sannheten, ettersom
all sannhet skal prøves i forhold til ham. Og han alene er kilden til evig
liv. Veien til himmelen går gjennom Jesus. Ingen kan komme til himme
len eller til Faderen på noen annen måte enn å bli frelst ved Jesus
Kristus. Uansett hva framtiden måtte innebære, visste disiplene at de var
frelst ved troen på Kristus.

Forsikring om at Gud er deres Far
Etter at de hadde hørt om at det bare var gjennom Kristus de kunne

komme til Faderen, sa Filip: «Herre, vis oss Faderen, og det er nok for
oss!» (Johannes 14,8). I sitt svar understreket Jesus det faktum at han
selv var åpenbaringen av Faderen: «Den som har sett meg, har sett
Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen?» (vers 9). Jesus var
legemliggjørelsen av Gud Faders goder. Jesus spurte nå: «Tror du ikke at
jeg er i Faderen, og Faderen i meg?» (vers 10). Med andre ord, Jesus er
ikke bare en åpenbaring av Gud, men Faderen er i ham og han i Faderen.
Dette er en nødvendig forberedelse for den sannheten Jesus senere skulle
åpenbare, at de troende er i Kristus. Det faktum at de troende i Kristus
har en himnelsk Far, som er rik, vis, mektig og nådig, er en av hoved
grunnene til at en kristen kan være uten frykt i en urolig verden.

Sønnen som vår mellommann og yppersteprest
I tillegg til at de troende har en underfull himmelsk Far, har de også en

representant på Guds trone, nemlig Jesus Kristus, som er vår ypperste
prest og mellommann for Gud. Dette er grunnlaget for at Jesus sier:
«Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, han skal også
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gjøre de gjerninger jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn
disse, for jeg går til min Far» (Joh 14,12). Tanken om at en som tror på
Kristus kan gjøre større mirakler enn han, er overraskende, for å si det
mildt. Det Jesus sa, var imidlertid ikke at den troende av seg selv kan
gjøre større ting enn det Kristus gjorde, men i samarbeid med Jesus ved
Faderens høyre hånd, skal den troende på jorden utføre mer for Herren
enn det Jesus gjorde da han var her i sitt kjøds dager. Da Jesus var på jor
den, kunne han bare være på ett sted av gangen, men nå, når han er i
himmelen og representerer de troende, kan han samarbeide med troende
over hele verden. Overalt kan han utbre sin innflytelse og sin gjerning.
Dette er et større verk enn det han gjorde da han var her på jorden.

Det er også sant at det de troende utretter i samarbeid med ham, som at
de leder mennesker til evig liv og vinner disipler for ham, er en gjerning
som egentlig er mye større enn et skaperverk, selv om begge deler er
overnaturlig.

Et resultat av dette samarbeidet med Kristus er at det skapes store
muligheter for den som ber. Jesus sa: «Og hva som helst dere ber om i
mitt navn, det skal jeg gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen.
Om dere ber meg om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det!» (Johannes
14,13-14).

På overflaten virker det som om Jesus sier at de troende kan regne
med å få svar på alt, uansett hva de ber om. Men uttalelsen må forstås i
den større åpenbaring av Guds ord, slik som i Første Johannes 5,14: «Og
dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter
hans vilje, så hører han oss.» Hvis det var mulig for en disippel å be om
noe som var i motsetning til Guds vilje, ville ikke Gud høre og svare på
den bønnen. Enhver bønn må være underlagt Guds vilje.

En bønn som besvares, vil på den ene side være en bønn fra den tro
ende, på den annen side en bønn som Jesus Kristus kan underskrive.
Bønnen må ha den troendes signatur, og hvis den også har Jesu Kristi
signatur, betyr det ingenting hvor umulig, overnaturlig eller veldig det ser
ut. Gud vil svare.

Dette er også et korrektiv til oss, samtidig som det kaster lys over den
troendes bønneliv. Det oppmuntrer oss til å legge fram våre begjæringer
for Herren, og hvis vi ikke får svar på dem, underkaster vi oss Guds vilje.
Det er en situasjon vi må leve med eller arbeide med inntil Gud ser det
passende å endre den. Ettersom saken er lagt fram for Gud, vil til og med
übesvarte bønner endre situasjonen.

Den iboende Hellige Ånd
I tillegg til Faderens og Sønnens gjerning er også Den Hellige Ånd

med i det nye Guds program for de troende. Jesus lovte at Den Hellige
Ånd skulle bo i dem: «Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud.
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Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han
skal være hos dere for evig, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for
den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir
hos dere og skal være i dere» (Johannes 14,15-17). Denne viktige erklæ
ring indikerer den største forandringen i det framtidige programmet, sam
menlignet med det som har vært. Den Hellige Ånd var «hos» de troende
gjennom Det gamle testamente og evangeliene, men i framtiden skulle
han være «i» dem (vers 17). Selv om Kristus ikke skulle være legemlig
til stede, skulle Den Hellige Ånd bo i hver eneste troende.

I Det gamle testamente ble de troende født på nytt ved Ånden, men de
hadde ikke Ånden boende i seg. Det var derfor Jesus etter sin oppstan
delse gav sin disipler en spesiell berøring av den Hellige Ånd: «Og da
han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa: Ta imot Den Hellige
Ånd!» (Johannes 20,22). Dette gjorde Kristus i erkjennelse av det fak
tum at disiplene, selv om de var født på nytt og frelst, ikke hadde Ånden
boende i seg. Hans hensikt var å utruste dem, så de kunne forstå den
sannhet han presenterte. På pinsedag ble denne iboenhet permanent.

At Den Hellige Ånd bor i de troende, blir ofte nevnt i andre nytesta
mentlige bøker (f.eks. Joh 7,37-39; Apg 11,16-17; Rom 5,5; 8,9,11; 1 Kor
2,12; 6,19-20; 12,13; 2 Kor 5,5; Gal 3,2; 4,6; 1 Joh 3,24; 4,13). Ettersom
Den Hellige Ånd bor i de troende, er det et faktum at han er gitt for å
tjene dem, og det vil prege deres åndelige liv, effektivitet og tjeneste, bru
ken av åndelige gaver og forståelsen av Guds vilje. Dette er noe annet enn
situasjonen i gammeltestamentlig tid, da Guds Ånd kunne bli tatt fra en
person, som i tilfellet med Saul (1 Sam 16,14). David bad om at Ånden
ikke måtte bli tatt fra ham (Salme 51,13). Som en kontrast til dette, har de
kristne i denne tid Ånden boende i seg (Joh 16,17; Rom 5,5; 8,9,11; 1 Kor
2,12; 6,19-20; 2 Kor 5,5; Gal 3,2; 4,6; 1 Joh 3,24; 4,13).

Ettersom Den Hellige Ånd bor i den troende, er det mulig for enhver
troende å bli fylt og utrustet med Ånden. Dette er det viktigste aspekt i
Guds program for denne tid.

Kristus og Faderen skal bo i de troende
I tillegg til at Den Hellige Ånd skulle bo i de troende, åpenbarte også

Jesus at Gud Fader, så vel som han selv skulle bo i dem: «Om noen
esker meg, da holder han mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal
komme til ham og ta bolig hos ham» (Johannes 14,23). Faderen, Sønnen
og Den Hellige Ånd vil gjøre det mulig for den troende å forstå Guds
sannhet og å lære den (versene 25-26).

Overnaturlig fred
Noe av det viktigste Jesus skulle etterlate seg da han drog tilbake til

himmelen, var den evige, overnaturlige fred fra Gud, som troende i

7 - Bibelens store pro. .
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Kristus kan oppleve i denne onde verden. Jesus sa: «Fred etterlater jeg
dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes,
frykt ikke!» (Johannes 14,27). Fred er en av Åndens frukter (Gal 5,22).
Alle de velsignelser Jesus nevnte i denne talen, danner grunnvollen for
den troendes fred i en urolig verden.

Dåpen i Den Hellige Ånd
Selv om det ikke er nevnt i Johannes 14, kalles det verk som Gud gjør,

for dåpen i Den Hellige Ånd. Dette er nevnt en rekke ganger i Det nye
testamente (Mat 3,11; Mark 1,8; Luk 3,16; Joh 1,33; Apg 1,5; 11, 6, 1
Kor 12,13). De henvisninger som tilhører tiden før pinsedag, som i evan
geliene, var profetiske og forkynte et framtidig Guds verk, som aldri
hadde funnet sted før. Dåpen i Ånden, som fant sted på pinsedag, var en
oppfyllelse av Kristi løfte i Apostlenes gjerninger 1,4-5: «Da han var
sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men
vente på det som Faderen hadde lovt, det som, sa han, dere har hørt om
av meg, for Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med Den
Hellige Ånd ikke mange dager heretter.» Selv om de troende i Kristus
var født på ny og i noen grad utrustet med Ånden, var Åndens dåp et
verk som skjedde for første gang på pinsefestens dag. Den dagen ble de
som trodde på Kristus, døpt inn i Kristi legeme (1 Kor 12,13).

Spesiell oppmerksomhet vies også det faktum at dåpen i Ånden fore
gikk igjen i Kornelius' hus (Apostlenes gjerninger 10,44-47). Da disse
troende ble frelst, fikk de ikke bare Ånden boende i seg, men de ble døpt
med Ånden. De talte i tunger, noe som fant sted i forbindelse med at de
ble fylt med Ånden.

Et annet tilfelle er beskrevet i Apostlenes gjerninger 19, da noen som
hadde mottatt undervisning av Apollos, ble ført til Kristus, og som dem i
Apostlenes gjerninger 10, begynte de å tale i tunger. Det vitnet om at de
var blitt døpt med Ånden.

I menighetens nye program illustreres de troendes forhold til Jesus
Kristus ved to bilder. Det ene er vintreet med grenene, det andre legemet
med hodet.

Vintreet og grenene
I bildet av vintreet, som er Kristus, og grenene, som er de troende, blir

det talt om det levende forholdet som produserer frukt. Jesus sa: «Jeg er
det sanne vintre, og min Far er vingårdsmannen. Hver gren på meg som
ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han,
for at den skal bære mer frukt» (Johannes 15,1-2).

To slags grener nevnes i bildet, grener som har sin plass i vintreet og
som bærer frukt, og grener som ikke forblir i vintreet og som ikke bærer
frukt. Meningen er å fastslå at det bare er grener som har en virkelig og
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vital forbindelse med vintreet som er fruktbare. Jesus sa: «Jeg er vintreet,
dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt.
For uten meg kan dere intet gjøre. Om noen ikke blir i meg, da kastes
han ut som en gren og visner, og de samler dem sammen og kaster dem
på ilden, og de brenner» (Johannes 15,5-6). Skal man forstå dette bilde,
er det nødvendig å huske at Jesus taler ikke om frelse, men om å bære
frukt. Grener som ikke bærer frukt, må skjæres av og brennes opp fordi
de ikke er fruktbærende.

En viktig side ved dette er løftet om bønnesvar: «Dersom dere blir i
meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det»
(Johannes 15,7).

Det nevnes tre stadier for fruktbarhet - «frukt» (Joh 15,2), «mer frukt»
(vers 2) og «mye frukt» (versene 5 og 8). Et biprodukt av det å bære mye
frukt er glede i tjenesten for Herren (vers 11).

Den sentrale tanke i bildet av vintreet og grenene er at de enkelte
kristne ikke kan regne med å utrette mye for Gud hvis de ikke lever i for
ening med frelseren og mottar hans liv og kraft. Hvis de lever i vintreet
og bærer frukt, vil frukten være av samme art som det vintre den henter
sitt liv fra.

Hodet og legemet
De troende plasseres i en livsforening med Kristus, som ett legeme,

der han er hodet. Slik var det ikke i Det gamle testamente. Selv om israe
littene, så vel som frelste hedninger, utgjorde et legeme av troende, var
det ingen organisk forening. I menighetens nye program føres jøder og
hedninger sammen, og enhver rasemotsetning mellom dem er eliminert.
Efeserne 2,14 sier: «For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og
brøt ned gjerdet som skilte dem, fiendskapet...» Paulus fortsetter: «... da
han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter.
Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske og slik
stifte fred, og i ett legeme forlike dem begge med Gud ved korset, for der
drepte han fiendskapet» (versene 15 og 16). Som et resultat av dette, er
nå hedningene ett med jødene i Guds husholdning:

«Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de
helliges medborgere og Guds husfolk, bygd opp på apostlenes og profe
tenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. I ham blir hele
bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. I ham
blir også dere, sammen med de andre, bygd opp til en Guds bolig i
Ånden» (versene 19-22).

I tillegg til analogien om menneskekroppen presenteres også bildet av
menigheten som en bygning, der Kristus selv er hovedhjørnesteinen.
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Poenget er at alle troende, uansett bakgrunn, nå er en bolig for Guds
Ånd.

Som tidligere bemerket, er dette en hemmelighet, det vil si at det er en
sannhet som ikke ble åpenbart i Det gamle testamente, at jøder og hed
ninger skal ha samme åndelige arv i menighetens nye program.

Efeserne 4,4-6 sier at det skal være enhet i Kristi legeme: «Det er ett
legeme og én Ånd, likesom dere og ble kalt med ett håp i deres kall. Det
er én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som er over alle og
gjennom alle og i alle.» Men bildet av legemet illustrerer både de troen
des mangfold og deres enhet. I menneskekroppen har de forskjellige lem
mer sine forskjellige funksjoner og muligheter. Slik er det også med
Kristi legeme. De enkelte troende har forskjellige oppgaver, men de er
knyttet sammen. Efeserne 4,16 sier: «Ved ham blir hele legemet sam
menføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virk
somhet som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser det sin vekst som
legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet.»

Legemets gaver: Åndelige gaver
Legemets lemmer er også utrustet med spesielle åndelige gaver. I den

første menigheten var det apostler, som Paulus (Rom 1,1; 1 Kor 1,1 osv.),
Barnabas (Apg 14,14; Gal 2,9), Mattias (Apg 1,23-26) og andre.
Apostlene var valgt av Gud og ble sendt ut for å representere ham.

Noen av de første kristne hadde profetiens gave, det vil si at de kunne
kommunisere Guds sannhet på en autoritativ og nøyaktig måte (Rom
12,6; 1 Kor 12,10,28; 14,1-40). En profet måtte motta Ordet nøyaktig og
være i stand til å gi det videre til andre. Profetiene omfattet ikke bare
framtidige begivenheter, men også Guds instrukser for spesielle behov i
menigheten.

En annen viktig gave var evnen til å gjøre undergjerninger. Den ble
ofte brukt som et tegn på evangeliets sannhet og for å vise at et menneske
var utsendt av Gud (1 Kor 12,28). Helbredelsens gave førte også til
undergjerninger (1 Kor 12,9,28,30).

Tungemålsgaven, evnen til å tale et språk som man ikke hadde lært
på naturlig måte, var også en av de prominente gavene. Vi har tre vik
tige avsnitt i Apostlenes gjerninger, der denne gave forekommer (2,1
-13; 10,46; 19,6). Tungetalen nevnes også i Første Korinterbrev, der
Paulus refser menigheten for at de misbruker gaven (12,10,28,30; 14,1
-40).

I 1 Kor 14 blir tungetalen beskrevet. Tungetale som ikke ble tydet,
stod under profetien (versene 1-12). I denne forbindelse sa Paulus at enda
han hadde gaven, ville han heller tale fem ord med sin forstand enn ti
tusen ord med tunger (vers 19). Man skulle ikke tale i tunger hvis det
ikke var en til stede som kunne tyde (versene 13-20). Hensikten med
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tungetalen var først og fremst et tegn for de vantro (versene 21-22).
Tungetalens gave skulle reguleres, slik at bare to eller tre skulle bruke
den av gangen, og det bare hvis en som kunne tyde det var til stede (ver
sene 27-28).

Menigheten som en bygning
Som nevnt tidligere i forbindelse med Efeserne 2,19-21, framstilles

menigheten ofte som en bygning, bygd på Jesus Kristus som hjørnestein
(Ef 2,20). Bildet brukes i Første Korinterbrev 3,11-15, der det sies at
grunnvollen er Kristus. På denne grunnvoll reiser de troende sitt eget livs
bygning av sølv, gull og kostbare steiner, tre, høy eller strå. Det sies om
bygningen at den vil bli prøvd ved ild. Da brenner alt opp som er av tre,
høy eller strå. Det blir bare aske igjen av det. Selv om det ikke forklares,
representerer gullet Guds herlighet, sølv er gjenløsning eller evangelise
ring og de kostbare steinene de mange andre forhold ved det åndelige
livet som ærer Gud. Bygningen her kan også representere menigheten og
indikerer da hvordan den skal leve for det evige. Det samme bildet av en
bygning, der Kristus er hjørnesteinen, finner vi i Første Peter 2,4-8. Selv
om Kristus blir forkastet av bygningsmennene, er han den utvalgte hjør
nesteinen (Første Peter 2,7). Menigheten er et «åndelig hus» og et «ånde
lig presteskap» (Første Peter 2,5).

Bildet av hyrden og fårene
I forventning av menighetens tidsalder talte Jesus om sine disipler som

får og seg selv som hyrde. Han sa: «Jeg er døren inn til fårene» (Joh
10,7). De som går inn her, vil bli frelst (vers 9). I forventning av den
framtidige tidsalder la han til: «Jeg har også andre får, som ikke hører til
i denne kveen. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst. Og det
skal bli én hjord og én hyrde» (vers 16). Selv om Jesus talte til jødene
som sin hjord, så han fram til den framtidige menighet, der jøder og hed
ninger skulle danne én hjord under én hyrde. Denne viktige sannhet om
hyrden og fårene understreker hvor avhengige fårene er av hyrden når
det gjelder ledelse, føde, styrke og beskyttelse. Utfordringen til fårene
går ut på at de skal høre hyrdens røst og følge ham.

Den siste Adam og den nye skapning
Jesus talte om seg selv som den «siste Adam» i Første Korinterbrev

15,45. Som sådan er han hode for den nye skapning, som består av ham
selv og menigheten, akkurat som Adam var hode for den naturlige rase,
som den første som ble skapt. Jesus er altså hodet for den nye skapning
(2 Kor 5,17; jfr. Gal 6,15). Akkurat som den gamle skapning bestod av
Adam og hans etterkommere, består den nye skapning av Kristus og de
som finnes i ham. Som Adam ble dannet av jordens støv og fikk fysisk
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liv i skapelsen, måtte Jesus i graven vekkes opp for å oppfylle sin rolle
som den siste Adam. Han er nå i stand til å gi evig liv og frelse til dem
som tror på ham (Joh 1,4; 6,54; 10,28; 17,2). I denne lære om den siste
Adam og den nye skapning legges det vekt på at det dreier seg om et
Guds verk for mennesker, ikke et menneskelig verk for Gud.

Ypperstepresten og riket av prester
Kristus er yppersteprest, og de troende er Kristi prester. Som åpenbart

i Hebreerbrevet, hadde Jesus alle de nødvendige kvalifikasjoner for å
være yppersteprest, og han var innsatt av Gud selv (5,1-10). I sitt preste
skap oppfylte han det som var forutsett symbolsk i Melkisedek, presten
som Abraham gav tiende. Som Melkisedek er hans prestedømme basert
på Guds utvelgelse, ikke på slekt, og som Melkisedek har han ingen
etterfølger. Hans tjeneste og posisjon som yppersteprest fortsetter for
evig, slik det indikeres i Salme 110,4:

«Herren har sverget,
og han skal ikke angre det:
Du er prest til evig tid
etter Melkisedeks vis. »

Dette gjør det mulig for Jesus å bli «opphav til evig frelse for alle dem
som er lydige mot ham» (Heb 5,9). Selv om det har vært gjort forsøk på
å datere begynnelsen til Kristi prestedømme, er det muligens best å
betrakte det som evig, selv om prestedømmets funksjoner ikke ble iverk
satt før etter inkarnasjonen.

Som yppersteprest tjener Jesus i himmelen (Heb 8,2). Han tjener vir
kelighetene i den himmelske helligdommen og ikke «en skygge av det
himmelske» (vers 5). Som mellommann administrerer han den pakt som
er overlegen den gamle Mosepakten (vers 6). Som yppersteprest ofret
han sitt eget legeme som det siste og fullstendige offer for verdens synd i
kontrast til de daglige ofringer under Moseloven (7,27). I sitt offer ble
han vår gjenløser, vår forsoner og vår forløser.

Fordi Jesus er vår yppersteprest, ofrer han ikke bare seg selv, men han
går også i forbønn for oss, slik det står skrevet i Hebreerne 7,25: «Derfor
kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da
han alltid lever til å gå i forbønn for dem.»

Den enkelte troende er knyttet til Jesus Kristus, som er den kongelige
ypperstepresten, og tilhører derfor det kongelige presteskap og har en
viktig funksjon sammen med Kristus i den prestelige forbønnstjeneste. I
forbindelse med dette kan troende bære fram offer, som deres egne lege
mer (Rom 12,1), lovprisning, gode gjerninger og ved at de deler med
andre, slik det heter i Hebreerne 13,15-16: «La oss derfor ved ham alltid
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bære fram lovprisningsoffer til Gud, det er: frukt av lepper som priser
hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre. For slike offer
er til behag for Gud.» Det er viktig for troende å være helt overlatt til
Herren, slik det går fram av ofringen av våre legemer. Det er også viktig
at vi ofrer lovprisning og takk til Gud, som en del av vår åndelige opple
velse. Kristne skal også dele med andre. Bibelen har en hel del å si om
det å gi av det vi har. Dette skal skje systematisk (1 Kor 16,2), regelmes
sig, i proporsjon til Guds velsignelse, og som et offer (2 Kor 8,2). Det
skal være rikelig (9,6), og vi skal ofre med glede (vers 7). Når vi gir, skal
vi tro at Gud sørger for alle våre behov (vers 8).

Som troende prester skal de som stoler på Kristus, engasjere seg i for
bønnstjeneste. Kristus er vår bønnepartner i himmelen. Når kristne ber
for hverandre, deltar de i et bønnemøte som allerede er i gang, og de ber i
Kristi navn (Joh 14,13-14). I bønnelivet kan troende funksjonere som
prester under Kristus og kan forvente at Gud hører og svarer på bønn.

Bildet av Kristus som brudgommen og menigheten som bruden
Kristus som brudgommen og menigheten som bruden, er en lære man

ikke finner i Det gamle testamente. Selv om Bibelen bruker ekteskapet
som en illustrasjon på åndelige forhold, finner man ikke noe som ligner på
dette i Det gamle testamente. Israel ble betraktet som Jahves hustru, aller
ede forenet i ekteskap, men det skulle vise seg at hun var troløs mot sin
ektemann og brøt ekteskapsløftet (Jes 54,1-17; Jer 3,1,14,20; Hos 2,1-23).

Menigheten i Det nye testamente framstilles ikke som en hustru, men
som en brud som venter på at brudgommen skal komme (2 Kor 11,2; Ef
5,25-27; Åp 19,6-8). Denne tidsalder blir framstilt som en forberedelses
tid for bruden. I Johannes 14,2 sa Jesus at han gikk til himmelen for å
gjøre i stand et sted for sine. Det meste av arbeidet i denne tidsalder gjel
der imidlertid bruden selv, slik man finner det uttrykt i Efeserae 5,25-33.
I Efeserne 5,25 formaner Paulus: «Dere menn! Elsk deres hustruer, like
som også Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den.» Dette refe
rerer selvsagt til at Kristus gikk til korset og døde for dem som utgjør
menigheten, Kristi legeme. Dette er allerede fullført.

I denne tidsalder arbeider Kristus med sin menighet «for å hellige den
ved vannbadet i ordet» (Ef 5,26). Det siktes ikke her til dåpen, men heller
til den rensende og helliggjørende makt i Guds ord. Menigheten gjen
nomgår en fremadskridende helliggjørelse før den skal stilles fram som
Kristi brud.

I framtiden er det Kristi hensikt å «stille menigheten fram for seg i
herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være
hellig og ulastelig» (Ef 5,27). Dette taler om den endelige fullkommen
gjørelse av menigheten, når den møter Kristus. Da skal den se ham som
han er og bli ham lik (1 Joh 3,2). Menigheten skal da stilles fram i herlig
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het. Den skal være et gjenskinn av Kristi herlighet og fullkommenhet.
Det kommer ikke til å være flekker eller rynker, som vitner om synden
og det gamle livet. Ved Guds nåde presenteres da menigheten fullkom
men. Menigheten venter i dag på Kristi komme. Det skjer når han skal
hente sin menighet til seg i bortrykkelsen. Da skal den møte Herren på
skyen og dra til himmelen.

Tar man for seg alle de sju bildene som Kristi menighet er framstilt
ved, får man et bredt utsyn over kjernen i Guds nåværende program i
denne verden og målet for menigheten. Det er klart at menigheten ikke
oppfyller Guds hensikt med Israel og arver heller ikke Israels løfter eller
dommer. Menigheten er Guds spesielle hensikt, skjult for de gammeltes
tamentlige profetene, men åpenbart i Det nye testamente. Etter menighe
tens bortrykkelse vil Israel og hedningene som seperate enheter inngå i
Guds program.



22
Tegn på Herrens

gjenkomst

Bakgrunn for talen på Oljeberget
Jesu tale på Oljeberget er beskrevet i tre av de fire evangeliene (Mat

24-25; Mark 13,1-27; Luk 21,5-36). Jesus holdt denne talen som et svar
på spørsmål fra fire av disiplene, Peter, Jakob, Johannes og Andreas
(Mark 13,3) to dager før påske og tre dager før korsfestelsen (Mat 26,2).
Talen har sin bakgrunn i disiplenes engstelse med hensyn til utviklingen i
Kristi offentlige tjeneste.

Voksende motstand og vantro fra de jødiske lederes side. Jesus hadde
gitt disiplene mange grunner til uro. I Matteus 21,33-46 hadde han talt
lignelsen om jordeieren hvis sønn ble drept av vingårdens tjenere. Jesus
gjorde det klart at sønnen var et bilde på ham. Ved flere anledninger
hadde han klart sagt at han skulle dø (Mat 16,21; 17,23; 20,18-19).
Disiplene hadde fulgt Kristus i påvente av at han skulle opprette det her
lige riket som det var profetert om og at de da skulle sitte på troner og
dømme Israels tolv stammer (Mat 19,28-29). Utviklingen gikk ikke i den
retning de hadde håpet, ettersom det var en voksende motstand fra de
jødiske lederes side. Faktum var at disiplene var klar over at jødene ville
ta livet hans.

Det som gjorde saken enda verre, var at Jesus hadde utfordret de
jødiske lederne (Mat 23,1-36). Han hadde kalt dem hyklere (versene 13
--14,23,25,27-29). Han hadde anklaget dem for at de gjorde sine tilhengere
til «helvetes barn, to ganger verre enn dere selv» (vers 15). De var



202 BIBELENES STORE PROFETIER

«blinde veiledere» (versene 16,24) og «dårer og blinde» (vers 17). Jesus
anklaget dem for ikke å bry seg om «det som veier tyngre i loven:
Rettferdighet, barmhjertighet og troskap» (vers 23). De gjorde begere og
fat rene utvendig, «men innvendig er de fulle av rov og urenhet» (vers
25). De var «blinde fariseere» (vers 26). De var «kalkede graver» (vers
27), «fulle av hykleri og lovløshet» (vers 28), medskyldige i profetenes
blod (versene 30-31). De var «slanger» (vers 33) og «ormeyngel» (vers
33). De var fordømt til helvete (vers 33). Som en konklusjon på denne
anklage uttrykte Jesus sin sorg over Jerusalem: «Jerusalem, Jerusalem!
Du som slår i hjel profetene og steiner dem som er sendt til deg! Hvor
ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under
vingene. Men dere ville ikke. Se, huset deres skal bli liggende øde! For
jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet
være han som kommer i Herrens navn!» (versene 37-39).

Disiplene søkte trøst hos Kristus og en forsikring om det herlige riket
som ventet, men de møtte ikke mye som oppmuntret dem. Da de forlot
templet og gikk over bekken Kedron til Oljeberget, tenkte de at de ville
nevne for Jesus at alt ikke var så ille som han hadde sagt. Det vidunder
lige templet ble tross alt bygd opp igjen (Mat 24,1).

Men Kristus avbrøt dem, idet han pekte på bygningene og sa: «Ser
dere ikke alt dette? Sannelig sier jeg dere: Her skal ikke bli stein tilbake
på stein som ikke skal brytes ned» (vers 2).

Disiplene hadde rett i sin oppfatning at hvis det veldige templet skulle
rives ned, slik at det ikke ble liggende steiner på hverandre, var det liten
utsikt til et herlig rike i framtiden, det de hadde ment å dele med Kristus.
Tempelkonstruksjonen begynte i år 20 f. Kr. og nærmet seg nå sin fullfø
relse, selv om man måtte regne med ytterligere tretti år før alt stod ferdig.
Sekulære kilder hevder at steinene, som ble tatt fra steinbruddene i nærhe
ten av Jerusalem, ofte veide ti, tjue, ja, til og med tretti tonn. De var hogd i
nøyaktig størrelse, ble satt på ruller og fraktet fra steinbruddene til tempel
plassen. Her ble de heist på plass. Det bruktes ikke sement, ettersom blok
kene var så nøyaktig hogd til. Det skulle mye til før noe slikt ble ødelagt.

Disiplenes tre spørsmål. Da de nådde Oljeberget, og Kristus satt sam
men med dem, kom fire av disiplene, Peter, Andreas, Jakob og Johannes,
bort til ham og spurte om meningen med denne uttalelsen (Mark 13,3).
De sa: «Si oss: Når skal dette skje? Og hva er tegnet når alt dette skal
fullbyrdes?» (vers 4). Spørsmålet var trefoldig: 1) De spurte når ødeleg
gelsen av templet skulle finne sted. 2) De spurte hva tegnet på hans
komme skulle være, det vil si når det herlige riket skulle komme. 3) De
spurte om endens tid, det vil si den tid som førte fram til hans komme.
Spørsmål 2 og 3 blir besvart under ett, idet Kristi komme og slutten på
denne tidsalder, som fører fram til hans komme, begge refererer til hans
annet komme til jorden.
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Hvert av de tre evangeliene som gjengir denne talen, inneholder til
leggsdetaljer som de andre ikke har. Det første spørsmålet blir ikke
besvart hos Matteus, men i avsnittet hos Lukas (21,5-36). Matteus og
Markus gjengir svarene på spørsmål to og tre, mens Matteus har en hel
del illustrasjoner og tillempninger i tillegg (Mat 24,32-25,46).

Jerusalems kommende ødeleggelse
Tegn på den kommende ødeleggelse av Jerusalem. Jesus sa til sine

disipler: «Men når dere ser Jerusalem omringet av krigshærer, da skal
dere vite at byens ødeleggelse er nær. Da må de som er i Judea, flykte til
fjells. De som er inne i byen, må gå ut, og de som er ute på landet, må
ikke gå inn i byen» (Luk 21,20-21). I 70 e. Kr. omringet de romerske
hærene Jerusalem, og det skjedde nøyaktig som Jesus her forutsa. De
som var i stand til å flykte fra byen, ble for en dels vedkommende reddet.
Andre, de som ble igjen i byen, ble meiet ned av de romerske hærene da
disse brøt ned murene og ødela både templet og byen. Dette var den sør
gelige oppfyllelsen av det Jesus forutsa om templets ødeleggelse (Mat
24,2). Mot slutten av denne tidsalder, forut for Kristi annet komme, vil
Jerusalem være i en lignende situasjon (Sak 14,1-2).

Jesus fortsatte å forutsi: «Stakkars dem som er med barn og de som gir
die i de dager! For stor nød skal det være på jorden, og vrede over dette
folk. De skal falle for sverds egg og føres som fanger til alle folkeslag.
Og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningenes tider er
til ende» (Lukas 21,23-24). Den nøyaktige oppfyllelsen av denne profeti
er tydelig. Det var nettopp dette som hendte i 70 e. Kr. Jesus begynte
med Jerusalems ødeleggelse og sa at «hedningenes tider» ville fortsette
inntil endens tid - det vil si til Kristi annet komme. Dette støttes av
Daniels profetier om det fjerde rike, Romerriket, som i endetiden skal
oppstå igjen. Det blir ikke ødelagt før ved Kristi annet komme.

Helt siden 605 f. Kr., da Nebukadnesar inntok Jerusalem, og fram til
vår tid har byen vært under hedningenes kontroll. Selv om man i korte
perioder tilsynelatende har hatt en midlertidig frihet, var denne alltid
kortvarig. Hedningenes tider har fortsatt fram til våre dager. Til og med i
dag regjerer Israel og har kontrollen over sitt eget område for en stor del
takket være støtte fra De forente stater, en hedningemakt. Uten denne
støtte ville ikke Israel vært i stand til å overleve. Hedningenes kontroll
vil strekke seg helt inn i den store trengsel, like før det annet komme, da
jødene igjen skal drives ut fra Jerusalem.

Kristi annet komme i Lukas' evangelium
Etter at Jesus hadde besvart spørsmålet om tiden for templets ødeleg

gelse, fortsatte han med det som lå lenger unna, indikert i Lukas 21,27.
Nå beskrev han de hendelser som fører fram til hans annet komme. På
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mange måter er de parallelle til begivenhetene i forbindelse med ødeleg
gelsen av Jerusalem. Men her er tegnene langt større enn en beleiring av
Jerusalem. Han sa:

«Og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal
folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser.
Mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over
jorden. For himlenes krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen
komme i skyen med kraft og stor herlighet. Men når dette begynner å
skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til»
(Lukas 21,25-28).

Det Lukas her summerer, beskrives mer i detaljer i Matteus 24.

Forskjellige tolkninger
Selv om alle er enige om at Lukas 21,20-24 ble oppfylt i 70 e. Kr.,

med Jerusalems ødeleggelse, er det mange forskjellige oppfatninger om
oppfyllelsen av de andre profetiene i Matteus 24, Markus 13 og Lukas
21. Fortolkerens teologiske perspektiv bestemmer i en viss grad fortolk
ningen.

Amillianister har en tendenes til å unngå detaljert eksegese av disse
avsnitt og foretrekker den mer generelle oppfatning at mange av disse
profetiene ble oppfylt i 70 e. Kr. Men det er en umulighet, ettersom det
som ble profetert, ikke gikk i oppfyllelse da. Den store trengsel, de profe
terte tre og et halvt år som fører fram til Kristi annet komme, begynte
ikke i år 70 e. Kr.

Det viktigste er at Kristi annet komme, som er så nær knyttet til profe
tiene i alle de tre evangeliene, ikke fant sted den gang. Selv om det er lik
hetstrekk mellom tiden for Jerusalems ødeleggelse og tiden som går forut
for Kristi annet komme, er resultatet helt forskjellig, og de profetier vi
leser i Matteus' evangelium, er ikke blitt oppfylt, ettersom de sikter til
endens tid. Kort sagt, amillianistenes forsøk på å fortolke avsnittet faller
sammen med deres oppfatning av at tusenårsriket blir oppfylt nå, at det
ikke vil komme etter Kristi annet komme.

Postmillianistene, som ikke kan sies å representere noen sterk teolo
gisk retning i dag, har et annet problem, ettersom de tror at evangeliet
skal føre til en gradvis forbedret åndelig stilling i verden, noe som når sitt
klimaks ved Kristi annet komme. Kristi beskrivelse av endetiden taler
ikke om en gradvis forbedring, men heller om økte problemer, motstand
og til og med martyrium.

Vi har også et tredje synspunkt, nemlig det som forfektes av liberale
teologer. I alminnelighet fornekter de profetienes bokstavelige oppfyl
lelse og går derfor lett gjennom avsnitt som dette. De aksepterer bare den
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alminnelige oppfatning at det blir seier til slutt.
Bare premillianistene forsøker å finne en bokstavelig oppfyllelse i spe

sielle begivenheter som er omtalt i disse profetier. Men også her er det
forskjellige oppfatninger.

Enkelte premillianister sier at forutsigelsene i Matteus er alle framti
dige. De plasserer dem i den store trengsel, forut for det annet komme.
Andre oppfatter åpningsseksjonen i Matteus 24,4-8 som profetier som er
oppfylt i denne tid, mens de hevder at de spesielle profetiene om den
store trengsel starter i vers 9. Så er det de som mener at bruddet kommer
mot slutten av vers 14, og at Matteus 24,4-14 beskriver alminnelige tegn
som skal finnes under hele denne tidsalder. De sier at profetiene i
Matteus 24,15-31 skal oppfylles under den store trengsel.

Det er uten tvil sant at Matteus 24,4-14 tegner et bilde av det som skal
skje i den store trengsel, men disse vers har også sin oppfyllelse i denne
tid, og det er best å betrakte dem som generelle tegn. De er synlige nå,
men skal oppfylles mer i detaljer i den store trengsel. I vers 15 beskrives
imidlertid en spesiell begivenhet, som innleder den store trengsel.
Versene som følger, tar for seg den endelige, fryktelige tiden, som når sitt
klimaks med Kristi annet komme.

Alminnelige tegn på endens tid
Jesus talte om endetidstegnene. Han beskrev en periode som lå nesten

to tusen år framme i tiden. Men de tegn han talte om, er blitt oppfylt på
mange måter gjennom denne tidsalder.

Falske messiaser. Ettersom profetier er vanskelige å tolke, advarte
Jesus sine disipler mot å la seg lure, spesielt av falske messiaser (Mat
24,4-5). Gjennom hele den kristne æra har det vært mange som har
påstått seg å ha uvanlig makt, og de har fått sine tilhengere. Bedraget er
etter hvert blitt avslørt, men stadig har det dukket opp nye. Falske messi
aser er altså det første av de ni tegn som Jesus nevnte.

Krig og rykter om krig. Krig er alltid en katastrofe, spesielt for de
mennesker som er midt i konflikten. Jesus sa: «Dere vil høre om kriger
og rykter om kriger. Se til at dere ikke lar dere skremme. For alt dette må
skje, men ennå er ikke enden kommet. For folk skal reise seg mot folk,
og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der»
(Mat 24,6-7). Det har vært mange kriger siden Jesus sa dette. I det tju
ende århundre har det vært to verdenskriger og nesten kontinuerlig krig
føring i en eller annen del av verden. Selv om både den første og den
andre verdenskrig ble utkjempet for å gjøre slutt på krigene, er ikke
enden kommet. Selv verdensomfattende kriger er ikke spesielle tegn på
endetiden. De er tegn på at det går mot denne tid, for endetiden vil opp
fylle en annen forutsigelse om en verdenskrig som pågår like før Kristi
annet komme (Åp 16,13-16).
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Sult. Sulten har plaget verden siden begynnelsen av den kristne æra,
og i vår tid lider millioner av mennesker sultedøden hvert år. Selv om
deler av jorden har overflod, fører mangel på distribusjon og penger til at
mennesker i andre deler av verden er underernært og sulter.

Pest. Også pesten er et karakteristisk trekk. Moderne medisin har stan
set epidemier som tidligere tok mange menneskeliv, men nye former for
sykdommer krever grundig medisinsk forskning før man kan få bukt med
dem. I mange deler av verden er det ikke mulig å få tilstrekkelig medisin.

Jordskjelv. Skriften taler mye om jordskjelv. I vår tidsalder har det vært
en mengde sådanne. Med den raskt økende befolkningsmengden blir jord
skjelvene mer og mer katastrofale, ettersom de omfatter flere og flere
mennesker. Skriften forutsier et siste stort jordskjelv like før det annet
komme (Åp 16,18-20), et jordskjelv så stort at «folkenes byer falt i grus»
(vers 19). Øyensynlig blir Israel spart, men folkenes byer, eller hedninge
nes byer, vil bli utslettet, og det blir kolossale tap både når det gjelder
menneskeliv og eiendom. Dette skjer like før det annet komme. Dagens
jordskjelv taler om at vi går mot endens tid, men det er ikke enden.

Martyrium og forfølgelse. Forfølgelse av kristne og til og med marty
rium er karakteristisk for vår tid. Det har antakelig vært flere martyrer i
det tjuende århundre enn i noe annet århundre, ettersom millioner har
dødd på grunn av sin tro på Kristus. Økende antisemittisme og økende
antikristendom preger vår tid og ble forutsagt av Jesus (Mat 24,9-10).

Falske profeter. Det har vært flere falske profeter og bedragerske reli
gioner i det tjuende århundre enn i noe annet århundre i den kristne æra.
Dette er med og forbereder den endelige falske religion som vil gå over
verden i den store trengsel, like før Kristi annet komme. I det tjuende
århundre er vesentlige punkter i den kristne tro blitt fornektet. Det gjelder
jomfrufødselen, Kristi guddom, Kristi død på korset for verdens synder,
Kristi legemlige oppstandelse og Kristi bokstavelige annet komme. Disse
emner var mer avklarte ved begynnelsen av det tjuende århundre, men de
har stadig blitt mer og mer vanskelige å takle i og med neo-ortodoksien
(bruken av ortodokse termer på en uortodoks måte) og omfattende forvir
ring.

Økende ondskap og mangel på oppriktig kjærlighet. Jesus sa at «fordi
lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste» (Mat
24,12). Dette er noe av etterhøsten i forbindelse med de falske lærere.
Det er tydelig at mange som bekjenner Kristi navn, er verdslige. De viser
liten iver for Herren. Som menigheten i Laodikea i Johannes'
Åpenbaring 3 er mange blitt lunkne.

Evangeliet om riket. Det siste som tas opp i forbindelse med den
nåværende tidsalder, spesielt etter som denne går mot sin avslutning, er
økende forkynnelse av evangeliet om riket, de gode nyheter om at Jesus
Kristus skal komme tilbake og opprette sitt rettferdighets- og fredsrike på
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jorden. Evangeliet om riket må ikke forveksles med evangeliet om frelse,
som taler om Kristi første komme, hans død på korset og det at han sør
ger for frelse og evig liv til alle som tror på ham. Evangeliet om riket er
derimot Guds svar på ondskapen i vår moderne sivilisasjon. Det er det
lysende håp om at når Jesus kommer, vil ondskapen bli dømt, og rettfer
dighet skal prege verden.

I forbindelse med sin tale om rikets evangelium sa Jesus: «Men den
som holder ut til enden, han skal bli frelst» (Mat 24,13). Dette har forvir
ret mange, ettersom det kan synes som om frelse ikke er et verk av Gud,
men noe man gjør seg fortjent til ved slutten av livet. Svaret finner man
imidlertid i det faktum at dette ikke taler om åndelig frelse, men om utfri
else fra forfølgelse, som vil karakterisere endens tid. Mange i den store
trengsel vil leve til endens tid, mens andre dør på grunn av sin tro og der
for ikke vil være på jorden når Kristus kommer tilbake. Avsnittet er rettet
mot den gudfryktige levningen som vil holde ut gjennom den store treng
sel, til tross for alt som skjer, og som venter på Jesus når han kommer.
Denne levning vil bestå av både jøder og hedninger som er frelst og som
tror på Kristus til og med under denne fryktelige tid. De skal utfris ved
Kristi annet komme.

De alminnelige tegn slutter med en forutsigelse: «Og dette evangeliet
om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folke
slag, og så skal enden komme» (Mat 24,14). Evangeliet, enten det er
evangeliet om frelse eller evangeliet om det framtidige rike, skal forkyn
nes for hele verden. Selv om det er umulig at hvert enkelt menneske kan
nås i enhver tid, har verdensvid forkynnelse av evangliet vært et karakte
ristisk trekk ved det tjuende århundre. Selv om verdens befolkning nær
mest har eksplodert, har flere mennesker enn noensinne før fått høre om
Jesus Kristus, og geografisk sett blir evangeliet forkynt via radio eller
andre medier i alle deler av verden. Enden er imidlertid ikke bortrykkel
sen. Når den skjer, må man regne med at det fremdeles vil være dem som
ikke er nådd, men de skal nås i fortsatt forkynnelse av evangeliet etter
bortrykkelsen. Skriften taler tydelig om at Herren «har tålmodighet med
dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til
omvendelse» (2 Peter 3,9). Fra et menneskelig standpunkt vil det faktum
at det drøyer med Kristi gjenkomst, enten det gjelder bortrykkelsen eller
hans annet komme, være et uttrykk for Guds nåde, ettersom han vil at
flest mulig mennesker skal høre evangeliet og flere bli frelst. Men som
på Noahs tid er tidspunktet for Kristi komme fastsatt av Gud selv, og
Kristus kommer som en oppfyllelse av Skriftens profetier. Etter at Jesus
hadde talt om de alminnelige tegn, som vil øke etter hvert som tiden går
mot sitt klimaks, tok han opp de spesielle tegn som skulle forsikre de tro
ende om at Kristi komme var nær forestående.
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Spesielle tegn på endens tid

Problemer med tolkning. Tolkningen av denne delen av talen på
Oljeberget inneholder problemer som alltid forekommer når det gjelder
det profetiske ord. De som ikke aksepterer tanken om at profetien kan
være spesiell, er nødt til å overse de meget spesielle uttalelsene i avsnittet
og vil dermed ikke få tak i den egentlige meningen. Noen har også den
falske oppfatning at denne profetien gjelder ødeleggelsen av Jerusalem i
70 e. Kr. Selv om det er sant at det er likhetspunkter mellom hendelsene
som førte fram til ødeleggelsen av Jerusalem og de hendelser som fører
fram til det annet komme, skiller de seg i de fleste detaljer. I 70 e. Kr. ble
templet ødelagt. I hendelsene som fører fram til Kristi annet komme, vil
ikke templet, som da er reist, bli ødelagt, men det blir forurenset. I 70 e.
Kr. fulgte ikke Kristi komme etter ødeleggelsen av Jerusalem. Kristi
komme vil bli et klimaks på begivenhetene i den store trengsel. I alle vik
tige detaljer skiller beretningen seg fra det som skjedde i 70 e. Kr.

Spesielle tegn avsløres. Hvis man legger nøye merke til detaljene, vil
man se at de tegn som er nevnt i Matteus 24, er meget spesielle.
Nøkkelen til å forstå det hele, er tegnet som omtales som «ødeleggelsens
styggedom», talt om av profeten Daniel (vers 15). Jesus fortalte hva som
skulle gjøres når dette fant sted: «Da må de som er i Judea, flykte opp i
fjellene» (vers 16).

Ødeleggelesens styggedom. Et lignende uttrykk forekommer tre
ganger hos Daniel (9,27; 11,31; 12,11). Ettersom profetien i Daniel 11,31
allerede er oppfylt, har vi her materiale til å forstå hva det menes med
styggedommen. Antiokus Epifanes oppfylte profetien, som lyder:
«Hærer som han sender ut, skal komme og vanhellige helligdommen,
den faste borg. De avskaffer det stadige offer og setter opp den ødeleg
gende styggedommen» (11,31). Det som fant sted, er beskrevet i de apo
kryfiske bøkene Første og Andre Makkabeerbok. Som forklart i vårt tid
ligere studium av Daniel, hatet Antiokus jødefolket og prøvde å utrydde
deres religion. I denne prosessen ble mange tusen jøder, menn, kvinner
og barn, drept, templet ble vanæret, og det ble slutt på ofringene.
Resultatet ble den makkabeiske revolusjon, som Antiokus ikke klarte å
stanse. I sin trang etter å vanære templet, ofret Antiokus en gris på alte
ret. Ifølge Moseloven var dette et urent dyr, og det gjorde templet urent,
eller det ble ødelagt for jødefolket (1 Makk 1,48). I tillegg til ofringen av
dette avskyelige offer, reiste Antiokus en støtte av en gresk gud i templet
(vers 57). Fra denne historiske oppfyllelse av Daniels profeti i kapittel
11, forstår vi at det blir en framtidig vanæring av det jødiske tempel etter
de samme prinsipper. Det vil skje tre og et halvt år før Kristi annet
komme.

Daniel 9,27 sier at «han skal stadfeste en pakt med mange for én uke
(«sjuer»). Midt i uken («sjueren») skal han bringe matoffer og slaktoffer
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til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det
inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den
som volder ødeleggelsen.» Tidsperioden er de sju årene som går forut for
Kristi annet komme, og den styggedom som er nevnt, vil bli reist midt i
denne sjuårsperioden, altså tre og et halvt år før perioden utløper. Den
framtidige herskeren, som har inngått en pakt med Israel, vil bryte pakten
på dette punkt og forfølge Israels folk i stedet for å beskytte dem.

I Daniel 12,11-12 gis det ytterligere informasjon om denne begiven
het. «Fra den tid det stadige offer blir avskaffet og den ødeleggende styg
gedom blir stilt opp, skal det gå tusen, to hundre og nitti dager. Salig er
den som venter og når fram til tusen, tre hundre og trettifem dager.»
Perioden på 1290 dager utgjør litt mer enn tre og et halvt år og taler om
tiden fram til Kristi gjenkomst. Som på Antiokus' tid vil ofringene opp
høre i disse tre og et halvt år, og templet blir vanæret.

Ettersom det ikke er noe tempel i Jerusalem nå, og det heller ikke har
vært noe siden 70 e. Kr., har disse forutsigelser vært gjenstand for mange
spekulasjoner om når templet skal bygges opp igjen. Skriften taler ikke
klart om dette, men det sies at i de sju år som går forut for Kristi annet
komme, vil ortodokse jøder fornye ofringene i et tempel som er blitt
bygd på denne tiden. Enten blir dette tempel bygd før menighetens bort
rykkelse, eller også blir det tilstrekkelig tid etter menighetens bortryk
kelse til å bygge det. I ethvert tilfelle skal de daglige offer ta til og ved
vare fram til tre og et halvt år før Kristi annet komme. Da opphører
ofringene, og templet blir vanæret på en spesiell dag. Dette blir et så
tydelig tegn at jødene vil skjønne at nå begynner den store trengsel.

Andre Tessalonikerbrev 2 beskriver ytterligere denne styggedom. «Da
skal den lovløse åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin
munns ånde og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet»
(vers 8). «Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som
blir kalt gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og utgir seg
selv for å være Gud» (vers 4). I det jødiske tempel vil ofringene opphøre,
slik det er sagt i Daniel 12, og verdensherskeren vil sette seg der og for
lange tilbedelse. Han vil utgi seg for å være Gud. Johannes' åpenbaring
13,11-15 beskriver den falske profetens aktiviteter. Han vil utføre mira
kler til støtte for verdensherskeren, som er dyret fra havet. Skriften sier:
«Og det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et bilde av det
dyr som fikk sverdhogget og ble levende igjen. Og det fikk makt til å gi
dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale, og gjøre så
at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes» (versene 14
-15).

Hendelsen som setter i gang den store trengsel, beskrevet som tem
plets forurensning, vil bli et fullstendig brudd med den foregående freds
tiden. Det vil skje en bestemt dag, og det blir kjent over hele verden når
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det finner sted. Under disse forhold blir det et signal til dem som bor i
Judea at de skal flykte til fjellene.

Befalingen om å flykte til fjellene. Jesus sa i forbindelse med stygge
dommen: «Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten
Daniel har talt om, stå på det hellige sted - forstå det, enhver som leser!
- da må de som er i Judea flykte opp i fjellene. Den som er på taket, må
ikke gå ned for å ta med seg noe i huset. Og den som er ute på marken,
må ikke vende hjem for å hente kappen sin. Stakkars dem som er med
barn og dem som gir die i de dager. Men be om at dere slipper å flykte
om vinteren eller på sabbaten» (Mat 24,15-20). Ifølge Jesu advarsel vil
det bli nødvendig for dem som bor i Judea å flykte, ettersom det nå vil
komme en forfølgelse av jødefolket i et forsøk på å utrydde dem, slik det
har vært forsøkt ved tidligere anledninger i historien. Under disse forhold
skal de søke å flykte til fjellene for å slippe unna sine forfølgere, samti
dig med at de skal holde fast på håpet om at Kristus skal komme om tre
og et halvt år og redde dem. Den som er på det flate taket av huset sitt,
skal bruke trappen på utsiden og ikke engang gå inn i huset, for ikke å bli
forsinket. På samme måte skal den som er ute på marken, ikke gå hjem
for å hente mer klær, men flykte øyeblikkelig. Det blir en tid med spesi
elle vanskeligheter for kvinner som går med barn og de som ammer små
barn. Jødene blir bedt om å be at deres flukt ikke skal skje på sabbaten,
ettersom ortodokse jøder ikke reiser på denne dagen. Det triste faktum er
imidlertid at mange ikke slipper unna. I Sakarias 13,8 heter det: «I hele
landet, sier Herren, skal to tredjedeler utryddes og omkomme, bare en
tredjedel skal bli spart.» En lignende uttalelse finner vi i Esekiel 5,12:
«Tredjedelen av deg skal dø av pest og fortæres av sult midt i deg.
Tredjedelen skal falle for sverd rundt omkring deg. Tredjedelen vil jeg
spre for alle vinder og forfølge med draget sverd.» Gud vil likevel
beskytte en tredjedel av disse i den store trengsel, kjernen til den israel
ske nasjon i tusenårsriket.

Den store trengsel. I tillegg til de første tegn på endetiden beskrev
Jesus den store trengsel, som skulle følge, og som skulle karakterisere
perioden på tre og et halvt år. Den når sitt klimaks med Kristi annet
komme. Jesus sa: «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! Og der
som de dager ikke ble forkortet, da ville intet kjød bli frelst! Men for de
utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet» (Mat 24,21-22).

Menneskeheten har opplevd trengsler helt siden Adam og Eva syndet,
men den store trengsel blir en periode med ekstra stor nød. Den omtales i
Johannes' åpenbaring 7,14 som «den store trengsel». Jesus stadfestet det
alminnelige faktum at det er trengsel i denne verden i Johannes 16,33: «I
verden har dere trengsel.» Den store trengsel derimot vil bli noe helt
annet enn de trengsler menneskeheten har opplevd opp gjennom histo
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rien. Uttrykket taler om en spesiell periode med uforklarlig trengsel, noe
Kristus selv talte om i Matteus 24,21. I Daniel omtales den som en «en
trengselstid som det ikke har vært fra den dag noe folkeslag ble til og til
den tid» (12,1).

Som vi senere skal se, blir den store trengsel en tid da det står fram en
verdensdiktator, en som spotter og står de kristne imot. Han vil stå i spis
sen for en verdensregjering og vil kreve at alle skal tilbe ham som Gud
eller også lide døden, om de ikke gjør det. I tillegg til forfølgelsen av
kristne og jøder vil verden oppleve fryktelige katastrofer, omtalt i
Johannes' åpenbaring 6-18. Det meste av jorden og de fleste av de men
nesker som bor på jorden, vil bli utryddet. Ettersom denne tiden vil være
så helt annerledes enn tiden som går forut for trengselen, vil den i seg
selv være et tegn på at Herrens komme er nær.

Spesielle tegn på det annet komme
Ettersom tegnene på Herrens gjenkomst kunne misforstås, advarte

Jesus sine disipler mot den falske oppfatning at Kristus skulle komme i
all hemmelighet. Ifølge Jesus vil det bli mange falske rykter: «Om da
noen sier til dere. Se, her er Messias, eller der, så tro det ikke! For falske
messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under,
for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Se, jeg har sagt dere
det på forhånd» (Mat 24,23-25).

Skriften legger ikke stor vekt på de falske messiaser og de falske pro
feter, bortsett fra at de er ventet sammen med den kommende verdensher
skeren, som hevder at han er Gud, og den falske profet som er sammen
med ham. Øyensynlig vil det være et satanisk program som går ut på å
forvirre enhver som tror på Kristus, om det er mulig.

Jesu annen advarsel dreier seg om for tidlige rapporter om hans gjen
komst. Han sa: «Om de altså sier til dere: Se, han er ute i ørkenen! - så
gå ikke dit ut. Eller: Han er i rommene der inne! - så tro det ikke. For
som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, slik skal Menneske
sønnens komme være» (Mat 24,26-27). I motsetning til Kristi første
komme, som ikke engang vakte særlig oppsikt i Betlehem, og menighe
tens bortrykkelse, som verden antakelig ikke vil se, vil Kristi annet
komme sees av hele verden. Derfor sprer enhver som rapporterer om et
hemmelig Kristi komme, et falskt rykte. Når Kristus kommer igjen, vil
enhver skjønne det, både troende og vantro, ettersom himmelen skal opp
lyses av Guds herlighet, slik lynet skinner fra øst til vest.

Det skal også bli uro i himlene. Jesus sa: «Men straks etter de dagers
trengsel skal solen bli formørket og månen skal ikke gi sitt skinn.
Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes»
(Mat 24,29). Denne scene beskrives mer i detaljer i Johannes' åpenba
ring, som taler om uroen i himlene i de år som leder fram til Kristi annet
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komme, og spesielt til tiden like før han kommer.
Jesus åpenbarte så det spesielle tegnet på sitt annet 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» (Mat 24,30). Det tegn som nevnes her,
er Guds herlighet, som skal spres over himmelen og som skal være et
umiskjennelig tegn på at Kristus kommer. Folkene vil sørge fordi de ikke
er rede. I deres vantro ville de tilbe og tjene verdensherskeren i stedet for
Jesus Kristus. Menneskesønnens komme er derfor en tid med dom, og
det blir en tid da Guds herlighet skal åpenbares.

Samlingen av de utvalgte
Jesus sa at ved hans gjenkomst skulle han kalle sammen sine utvalgte:

«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» (Mat 24,31). I kontrast til folkenes klagerop skal de troende for
stå at dette er deres utfrielse fra forfølgelsen (jfr. Luk 21,28). I Markus'
evangelium indikeres det at samlingen av de utvalgte ikke bare er på jor
den, men også i himmelen, «fra jordens ende til himmelens ende» (Mark
13,27). Ettersom evangeliet i første rekke forkynnes for jødiske disipler,
har noen ment at de utvalgte her bare er Israels utvalgte, men det er ingen
grunn til å begrense uttrykket. Ved tiden for det annet komme vil nemlig
alle utvalgte, uansett tidsalder eller rase, samles for å ta del i tusenårsri
ket. På den tiden skal de gammeltestamentlige hellige oppstå, og de tro
ende fra trengselstiden skal oppstå fra de døde. Levende kristne vil også
bli samlet. Tusenårsriket blir for alle troende, og ved begynnelsen av det
blir alle de frelste oppvekket.

Etter talen om tegnene tok Jesus for seg de praktiske resultater av det
annet komme og dommen som følger. Det er beskrevet i Matteus 24,32
-25,30; Markus 13,28-32 og Lukas 21,29-39. Disse praktiske formaninger
skal vi senere ta for oss når vi ser på Kristi annet komme i Johannes'
åpenbaring.

Ut fra disse spesielle tegn kan det lett slås fast at Kristi annet komme
til jorden for å opprette sitt rike ikke er øyeblikkelig forestående. Først
skal det skje helt spesielle profetiske begivenheter, som er beskrevet i
detaljer både her og ellers i Skriften. Derimot er menighetens bortryk
kelse alltid for hånden. Den kan skje nå. Ingen spesielle profetier er gitt
som skal oppfylles før bortrykkelsen finner sted. Det stadfester at bort
rykkelsen er noe annet enn Kristi annet komme. Selve begivenheten er
noe annet, det som går forut for den er noe annet og likeså det som følger
etter.
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Menighetens bortrykkelse

Menighetens bortrykkelse refererer til den hendelse som er profetert i
Første Tessalonikerbrev 4,16-17: «For Herren selv skal komme ned fra
himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun,
og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er
blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å
møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren.» Dette
skriftsted viser at de levende kristne i bortrykkelsen skal «rykkes opp»,
eller hentes, sammen med de oppstandne, for å møte Herren i luften.
Denne begivenhet har ennå ikke funnet sted, men profetien skal oppfyl
les i framtiden.

Forskjellige syn på bortrykkelsen
Selv om det er relativt stor enstemmighet innenfor ortodokse kirker

om at Kristus skal komme tilbake en annen gang til jorden, har man tol
ket bortrykkelsen på forskjellig måte. Det er fire hovedsyn. I disse er
spørsmålet om når bortrykkelsen passer inn i endetidsbegivenhetene et
diskusjonsemne.

De som hevder bortrykkelsen etter trengselen. Dette er muligens det
mest utbredte syn på bortrykkelsen, ettersom det ikke bare omfatter en
del premillianister, men også alle amillianister og postmillianister. Det
går ut på at bortrykkelsen er en fase i Kristi annet komme. Ifølge dette
syn vil menigheten bli hentet når Kristus kommer i luften over jorden og
straks bli med ham til jorden.
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De som hevder bortrykkelsen midt i trengselen. Et annet syn, som er
langt mindre utbredt, er det som går ut på at bortrykkelsen finner sted
midt i trengselen. De som hyller dette synet, mener at bortrykkelsen fin
ner sted midt i de sju år som går forut for Kristi annet komme. Ettersom
de siste sju år i alminnelighet blir betraktet som en tid med trengsel,
mener man at bortrykkelsen vil finne sted før den store trengsel, men
ikke før de sju år.

Delvis bortrykkelse. Et annet syn, som bare hylles av noen få, går ut på
en teori om delvis bortrykkelse. Det vil si at bare de som er spesielt kva
lifisert, vil bli hentet ved begynnelsen av de sju år og at det vil være
etterfølgende bortrykkelser etter hvert som andre kvalifiserer seg.

De som hevder bortrykkelsen før trengselen. Dette syn er vidt utbredt
blant premillianister og går ut på at bortrykkelsen finner sted mer enn sju
år før Kristi annet komme, før endetidstrengselen.

Bare ett av disse fire syn er riktig, og teologer har diskutert lenge om
denne saken.

Det viktigste er å finne ut hva Skriften sier om bortrykkelsen, så kan
man ta for seg de forskjellige argumentene i hver av disse fire hovedsy
nene. Det er også visse teologiske sider ved dem som man trenger å ta i
betraktning.

Bortrykkelsen i Johannes' evangelium
Bortrykkelsen er ikke nevnt i de gammeltestamentlige profetier. Den

er første gang omtalt av Kristus i Johannes 14,2-3.
Disiplene hadde samlet seg på den øvre salen for å feire påske. De var

sterkt preget av alt som hadde skjedd i det siste. De hadde forventet at
Kristus snart skulle oppfylle de herlige løftene om riket på jorden, etter
som de ikke skjønte forskjellen mellom Kristi første og annet komme.
Når det så ble voksende motstand blant jødene, og det ble lagt planer om
å arrestere Kristus og drepe ham, var de meget bekymret for sin egen
framtid. Det som gjorde det hele enda verre, var at Jesus nå hadde fortalt
dem at en av dem skulle forråde ham (Joh 13,18 - 19,21). Han hadde
også sagt at han skulle forlate dem, og at de ikke skulle gå dit han gikk
(vers 33). Dette fikk Peter til å utbryte at han ville dø for Kristus. Jesu
svar gikk ut på at før hanen gol neste morgen, skulle Peter ha fornektet
ham tre ganger (vers 38).

I denne sammenheng med voksende engstelse og uro, brukte Jesus god
tid - hele det fjortende kapittel i Johannes' evangelium - til å trøste
disiplene og opplyse dem om deres framtid. Han sa at de skulle ikke
være redde. De skulle fortsette å tro på Gud og på ham. Så gav han dem
grunnen til dette: «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
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jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er»
(Joh 14,2-3).

Dette var en merkelig profeti for disiplene, og Jesus gjorde ikke noe
forsøk på å forklare den. De forstod jo ikke forskjellen på Kristi første og
annet komme. Hvordan skulle de klare å skjelne det annet komme fra
menighetens bortrykkelse? Bare noen dager i forveien (se Mat 24) hadde
Jesus forutsagt sin herlige gjenkomst til jorden og sagt at han skulle seire
over sine fiender. Men samtidig hadde han advart dem og sagt at den
lange ventetiden kunne føre med seg mye motstand og til og med marty
rium. Disiplene holdt ennå på å sortere ut alt dette og var ikke forberedt
på denne nye åpenbaringen.

For første gang ble det i Johannes 14 åpenbart at forut for det annet
komme skulle de troende i Kristus bli rykket bort fra jorden. De skulle
møte Herren og gå til det sted som var beredt for dem, en tydelig henvis
ning til himmelen. Hensikten med denne begivenhet er å fjerne de tro
ende fra jorden og ta dem hjem til Faderens hus. Dette er et viktig punkt i
forståelsen av læren, ettersom det klargjør at hensikten med bortrykkel
sen er noe helt annet enn det annet komme. I sitt annet komme vil Jesus
komme tilbake for å dømme og regjere over jorden. I bortrykkelsen kom
mer han for å ta sine ut av verden og føre dem til sin Fars hus. De to
begivenhetene har intet til felles, bortsett fra at begge omtales som et
«komme». De som plasserer bortrykkelsen etter trengselstiden, har pro
blemer med å forklare dette avsnittet ut fra hva det i virkeligheten taler
om.

Bortrykkelsen i brevene
Bortrykkelsen i Første Tessalonikerbrev 4-5. Mange år etter at aposte

len Paulus ble omvendt, fikk han en åpenbaring om bortrykkelsen. Under
sitt tre uker lange besøk i Tessalonika i Grekenland hadde han ført mange
til Kristus. Han ble tvunget til å forlate byen på grunn av forfølgelse.
Senere sendte han Timoteus tilbake hit for å se hvordan det gikk, og
Timoteus kunne fortelle ham at de kristne stod fast i sannheten til tross
for forfølgelse fra de vantros side. Han la til at de hadde en del teologiske
spørsmål. Ett av dem gjaldt hva som skulle skje i bortrykkelsen. De var
spesielt interessert i å få vite om de levende kristne ble tatt bort fra jorden
i bortrykkelsen, og hva med de døde? I de få ukene som var gått siden
Paulus hadde forlatt dem, hadde noen av disse første kristne dødd, øyen
synlig av naturlige årsaker. De andre ville vite om de fikk se dem igjen.

Da Paulus gav dem den nødvendige informasjon, bygde han på det
faktum at han tidligere hadde undervist tessalonikerne om bortrykkelsen.
Det er av interesse at i de tre ukene han var i Tessalonika hadde han alle
rede presentert dette store emne, men, lik mange troende i dag, forstod de
ikke alle detaljene. Nå kunne Paulus forklare dem, i rekkefølge, de hen
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deiser som var knyttet til bortrykkelsen og selve bortrykkelsen.
Først, i 1 Tess 4,13, pekte Paulus på den praktiske verdi av bortrykkel

sen. Det fører til at de som venter Herrens gjenkomst, sørger ikke som de
andre, som ikke har håp. Han skrev: «Men vi vil ikke, brødre, at dere
skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge
som de andre, de som ikke har håp.» Kristne har ikke bare håp om en
endelig oppstandelse og fornyelse av samfunnet med troende som er gått
foran dem i døden, men de har også den lysende utsikt om Kristi snare
gjenkomst. Når som helst kan han komme, og dermed er de ikke lenger
skilt fra de kjære som er gått foran.

At det virkelig blir en bortrykkelse, understrekes klart i 1 Tess 4,14.
Paulus skrev: «For så sant vi tror at Jesus døde og oppstod, så skal Gud
ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, sammen med ham.» Det fak
tum at Jesus skulle dø og oppstå, blir ofte profetert i Det gamle testa
mente. At han skulle dø, var de stadige ofringene vitner om, likeså de
spesielle profetiene, som Salme 22 og Jesaja 53. 1 Apostlenes gjerninger
2,25-28 siterete Peter profetien fra Salme 16,8-11, om at Kristus skulle
oppstå igjen:

«Jeg hadde alltid Herren for mine øyne,
for han er ved min høyre hånd,
så jeg ikke skal rokkes.
Derfor gledet mitt hjerte seg,
og min tunge jublet,
Ja, selv mitt kjød skal legge seg til hvile
med håp.
For du vil ikkeforlate min sjel i dødsriket.
Heller ikke vil du overgi din Hellige
til å se tilintetgjørelse.
Du kunngjorde meg livets veier,
du vil fylle meg med glede for ditt åsyn.»

Det som engang var profeti, er nå historie. Det er bokstavelig oppfylt.
Paulus hevdet at tessalonikernes tro på bortrykkelsen var like vel fundert
som deres tro på Kristi død og oppstandelse. Han framstilte altså bortryk
kelsen som en meget viktig lære.

Paulus forklarte også tessalonikerne hva som ville skje med deres
kjære som var døde. Han sa: «Så skal Gud ved Jesus føre dem som er
sovnet inn, sammen med ham» (1 Tess 4,14). Hva mente Paulus med
det? Når en troende dør, går sjelen straks til Herrens nærhet. Ifølge Andre
Korinterbrev 5,8 er det å «være borte fra legemet» det samme som å
være «hjemme hos Herren». Grunnen til at Kristsus bringer de troende
avdøde sjeler fra himmelen til jordens sfære, er at han skal vekke opp



217MENIGHETENS BORTRYKKELSE

deres legemer. Sjelen vil gå inn i et oppstandelseslegeme.
Paulus sa videre at de ikke behøvde å være engstelige for ventetiden

før de ble forenet med sine kjære som var hensovet. Det er ikke helt klart
hvor når de hadde ventet at deres kjære skulle gjenforenes med dem, men
det er tydelig av Første og Andre Tessalonikerbrev at Paulus underviste
dem om en tid med prøvelser, den store trengsel, som ville komme etter
bortrykkelsen. Det kan hende de var bekymret for at de skulle vente til
klimaks på den store trengsel og Kristi annet komme før de ble gjenfor
enet. Som Paulus sa her, skulle de ikke være bekymret for dette, for de
døde i Kristus skulle oppstå et øyeblikk før de levende kristne ble rykket
opp for å være med Herren. Paulus sa: «For dette sier vi dere med et ord
av Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles
ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal
komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og
med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå» (1 Tess 4,15-16).

Det bør bemerkes at Paulus ikke siterer Det gamle testamente, etter
som bortrykkelsen ikke var åpenbart i Det gamle testamente, men ble gitt
ved en direkte åpenbaring fra Gud til Paulus.

Både i forbindelse med bortrykkelsen og Kristi annet komme er det
tale om skyer (Mat 24,30; Åp 1,7). Grunnen til det er at begge begiven
heter omfatter de atmosfæriske himler, der det er skyer. Noen har ment at
skyene som er nevnt i 1 Tess 4,17, heller er et bilde på de utallige skarer
som er med i bortrykkelsen. De vil ligne en sky i den forstand man møter
uttrykket i Hebreerne 12,1: «En sky av vitner.» Uansett vil både de
levende og de oppstandne hellige bli rykket opp for å møte Herren i luf
ten med dette løfte: «Og så skal vi for alltid være sammen med Herren»
(1 Tess 4,17). Ettersom Kristi hensikt er å føre dem til Faderens hus, som
indikert i Johannes 14, vil de fortsette til himmelen og oppfylle profetier
som taler om deres komme der, inkludert det som taler om Kristi domstol
og andre skriftsteder. Bortrykkelsen ble åpenbart for de sørgende tessalo
nikere med ordene: «Trøst da hverandre med disse ord» (1 Tess 4,18).
Paulus presenterte et strålende prosjekt for dem. De skulle få se sine
kjære igjen, muligens snart, for bortrykkelsen blir her som andre steder
beskrevet som en nær forestående begivenhet, uten at spesielle profetiske
hendelser finner sted først.

I 1 Tess 5 stilles spørsmålet om tiden for bortrykkelsen i forhold til
Herrens dag. Paulus minnet tessalonikerne først og fremst om at det ikke
er åpenbart noen dato for bortrykkelsen, men den kan komme «som en
tyv om natten» og vil falle sammen med begynnelsen på «Herrens dag»
(vers 2).

Herrens dag er et kjent begrep i Skriften. Det taler om en kommende
tid med dom. Det refererer til en hvilken som helst tidsperiode, lang eller
kort, som involverer Guds direkte dom over verden. Det Paulus avslørte
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her, var at bortrykkelsen, som danner avslutningen på menighetens tids
alder, vil åpne den perioden som er kjent som Herrens dag og som inklu
derer alle endetidsbegivenheter, så vel som Kristi tusenårige regjering. I
hele denne perioden vil Gud øyeblikkelig dømme synden på jorden og
oppfylle mange andre skriftsteder som omfatter direkte intervensjon i
verden. Dette står i kontrast til menighetens tid på jorden, for nå griper
Gud vanligvis ikke inn. Han dømmer ikke de onde på jorden og feller
ikke dommer over dem som står hans vilje imot.

En vanlig feil når det gjelder forståelsen av Herrens dag, er å datere
den til begynnelsen av det annet komme. Den begynner ved bortrykkel
sen og inkluderer endetidsbegivenhetene som følger etter bortrykkelsen.

Henvisningene til Herrens dag er så mange at det kan skrives bøker
bare om dette ene emne. Noen av dem taler om domsperioder i fortiden,
spesielt i Det gamle testamente, men mange viser til en framtid med spe
sielle dommer fra Gud. De har i alminnelighet forbindelse med Kristi
annet komme. Herrens dag er imidlertid ikke bare en periode med dom.
Det innebærer også tusenårsrikets velsignelser, slik det kommer fram i
gammeltestamentlige profetier (Sef 3,9-20).

Det faktum at denne periode introduseres som «en dag», innebærer at
det følger etter en dag, nemlig nådens dag, som ender med bortrykkelsen.
Herrens dag er starten på en periode med mørke, nemlig endetidsbegi
venhetene som fører fram til det annet komme. Akkurat som en tjuefireti
mers dag begynner i mørke og går mot lys, vil Herrens dag strekke seg
mot en tid med velsignelser, selv om den til å begynne med innebærer
dom. Som en tjuefiretimers dag vil den også ende i mørke, eller dom,
idet tusenårsriket ender i dom. I Det gamle testamente er det mange hen
visninger til Herrens dag (Jes 2,12-21; 13,9-16; 34,1-8; Joel 1,15 - 2,11;
3,1-5,19; Amos 5,18-20; Obad 15-17; Sef 1,7-18).

Henvisningen til dommen og Herrens dag i Jesaja 2 kan tolkes dit hen
at det dreier seg om tidligere dommer, men også at det sikter til den
framtidige dom i forbindelse med Kristi annet komme. Ifølge Jesaja
13,9-16 inkluderer Herrens dag den historiske begivenhet da Babylon ble
ødelagt av mederne og perserne, men den synes også å beskrive en fram
tidig ødeleggelse av Babylon, slik det er framstilt i Johannes' åpenbaring
18. Beskrivelsen av Herrens dag i Jesaja 13 korresponderer med den
store trengsel i Det nye testamente, inkludert uro i himmelrommet, stjer
ner, solen og ødeleggelser på jorden og blant menneskene. Gud sier om
Herrens dag:

«Jeg vil hjemsøke jorden for dens ondskap
og de ugudelige for deres synd.
Jeg vil gjøre ende på de overmodiges stolthet
og kue voldsmenns tross» (Jes 13,11).
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I Jesaja 34,1-8 åpenbares profetier om dommer som vil ramme verden
ved tiden for Jesu annet komme. Spesielt Joels bok taler om Herrens dag
(jfr. Apg 2,17-21). Hendelsene i Joel 3,3-4, inkludert katastrofen i him
melen, som fører til at solens og månens lys blir borte, faller sammen
med trengselstiden. En lysere side, som refererer til selve tusenårsriket,
møter vi i Sefanja 3,14-17, der Gud framstilles som en tilgivende Gud,
som fornyer Israel og gir dem fred og glede. Av disse avsnitt er det klart
at Herrens dag kommer forut for det annet komme.

Selv om Herrens dag begynner med bortrykkelsen, vil ikke dagens
spesielle begivenheter følge straks etter, akkurat som hovedbegivenhe
tene på en vanlig tjuefiretimers dag heller ikke finner sted før etter det er
blitt lyst eller senere.

En indikasjon på at Herrens dag har begynt, er at folk skal si: «Fred og
ingen fare» (1 Tess 5,3). Dette kan være et resultat av en fredsavtale som
blir påtvunget Israel sju år før Kristi annet komme. Vi skal senere se mer
på dette. Det vil føre til at hele verden sukker lettet fordi faren for krig
later til å være over. Folk får fornyet håp om fred og trygghet. Dette blir
imidlertid snart endret, idet den store trengsel begynner med forfølgelse
fra menneskers side og dommer fra Guds side. Det vil bli som veer over
en kvinne som skal føde (vers 3).

Selv om Herrens dag blir virkelig nok og vil ha sine kjennetegn, sa
Paulus til tessalonikerne at denne dagen skulle ikke komme overraskende
på dem, for de tilhørte en helt annen tidsperiode: «Men dere brødre, er
ikke i mørket, så dagen skulle komme over dere som en tyv. Dere er alle
lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til» (1 Tess
5,4-5). Selv om tiden for bortrykkelsen ikke er kjent og den vil komme
som en tyv, vil den ikke komme over dem med ulykke, slik man forbin
der med en tyv, ettersom de tilhører en helt annen dag. Ettersom bortryk
kelsen vil finne sted først, vil de bli spart for Herrens dag, for, som det
går fram av sammenhengen, er bortrykkelsen starten på Herrens dag. Når
Herrens dag kommer, er de i himmelen.

Som i andre skriftsteder om bortrykkelsen, er det visse praktiske til
lempninger. I dette avsnittet oppfordres tessalonikerne til å «være edrue.
La oss stå iført troens og kjærlighetens brynje med håpet om frelse som
hjelm» (1 Tess 5,8).

Så kommer denne klare uttalelsen: «For Gud bestemte oss ikke til
vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus» (1 Tess 5,9).
Den store trengsel som går forut for det annet komme, er spesielt en vre
dens tid. «Kongene på jorden og stormennene og hærførerne og de rike
og de mektige, hver trell og hver fri mann, gjemte seg i hulene og mel
lom berghamrene. Og de sier til fjell og klipper: Fall over oss og skjul
oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede. For deres
store vredesdag er kommet, og hvem kan da bli stående?» (Åp 6,15-17).
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Her går det klart fram at vreden refererer til begivenhetene som går forut
for det annet komme og ikke selve det annet komme, selv om også det
blir en domstid og en vredens tid for de vantro.

Det viktige punkt man skal merke seg i 1 Tess 5, er at bortrykkelsen
starter Herrens dag og er ikke en del av de begivenheter som leder opp til
Kristi annet komme. Derfor behøver ikke kristne å frykte begivenhetene i
forbindelse med Herrens dag eller den store trengsel, ettersom dette ikke
er deres bestemmelse. Deres bestemmelse er å møte Herren i himmelen.

Bortrykkelsen i Andre Tessalonikerbrev 2. I perioden mellom 1 og 2
Tess ble skrevet, hadde det vært visse lærere i Tessalonika og underrvist
de kristne der om at de allerede var kommet inn i Herrens dag. Dette var
helt motsatt av det Paulus hadde lært dem i 1 Tess 5, og det førte til at
apostelen skrev på nytt og understreket sin lære. Det som skjedde var
altså at noen som trodde på bortrykkelsen etter trengselen, at menigheten
skulle gå igjennom åpningsfasen av Herrens dag og den prøvelsestid som
følger med denne, hadde opptrådt. Paulus fikk vite om dette av Timoteus,
og han sier i 2 Tess at Guds dom vil falle på disse falske lærere (1,6-10).
Han hevdet det alminnelige prinsipp at Gud vil dømme de onde, noen
ved Kristi annet komme og noen senere, i den endelige dom, som kom
mer til uttrykk i Johannes' åpenbaring 20,11-15.

Paulus har mer å si om denne falske lære: «Vi ber dere, brødre, når det
gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling hos ham: La dere
ikke så snart drive fra vett og sans! La dere ikke skremme, verken ved
noen ånd eller ved noe ord eller ved noe brev som sies å komme fra oss,
og som går ut på at Herrens dag alt er her» (2 Tess 2,1-2). Øyensynlig
hadde disse falske lærere ikke bare undervist at tessalonikerne allerede
var inne i Herrens dag, men de hadde også indikert at dette var profetert
av Paulus og at han skulle ha sagt eller skrevet det i et brev at de allerede
var i Herrens dag.

Paulus svarte på dette: «La ingen bedra dere på noe vis! For først må
frafallet komme, og syndens menneske bli åpenbart, fortapelsens sønn»
(2 Tess 2,3). Det Paulus her sier, er at Herrens dag kan ikke være kom
met, ettersom den første hovedbegivenheten i Herrens dag er åpenba
ringen av mannen som skal bli verdenshersker. Han vil først bli åpenbart
som beseireren av tre av de ti land som tidligere hadde slått seg sammen
og dannet en politisk enhet. Dette vil skje mer enn sju år før Kristi annet
komme. Ettersom denne mann ikke er åpenbart og situasjonen som er
beskrevet i Daniel 7 og Johannes' åpenbaring 13, ikke er kommet, var
ikke tessalonikerne i Herrens dag.

Paulus identifiserte syndens menneske som en som «står imot og som
opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så han setter seg
i Guds tempel og utgir seg selv for å være Gud» (2 Tess 2,4). Denne
mann var ikke åpenbart. Han hadde ennå ikke begynt sin blasfemiske
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motstand mot Gud. Ettersom dette kommer til å skje tidlig i Herrens dag
og være springbrettet som senere begivenheter starter fra, kunne Paulus
forsikre tessalonikerne om at de ikke var i Herrens dag. Det forelå ikke
beviser for det.

Paulus minnet videre tessalonikerne om følgende: «Minnes dere ikke
at jeg sa dere dette da jeg ennå var hos dere?» (2 Tess 2,5). Med andre
ord refererte Paulus til det faktum at han hadde lært dem at de ikke var i
Herrens dag. Han appellerte til den kunnskap de allerede hadde om tiden
for åpenbaringen:

«Og nå vet dere hva det er, det som holder igjen, slik at han først skal
bli åpenbart når tiden for dette er inne. 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» (2 Tess
2,6-8).

Paulus hadde øyensynlig undervist tessalonikerne om at under nådens
tid, der menigheten kalles ut til å være Kristi legeme, vil det være en inn
skrenkning av syndigheten i verden, noe lignende det som beskyttet Job i
de første kapitlene av Jobs bok. Den beste forklaring på det som holder
synden igjen, er Gud selv. En alminnelig tanke om at menneskelig styre
holder synden tilbake, forkastes av det faktum at den endelige hersker
makt vil alt annet enn hemme synden. Den vil i stedet hemme og motstå
Guds verk og fremme ondskap. Selv om det er sant at lover og politi
myndigheter prøver å holde kriminaliteten nede, er det ikke det samme
som at Gud sørger for å holde lovløsheten og syndigheten nede på det
plan han vil.

Men dagen vil komme, da det som holder igjen, skal fjernes. Paulus
skrev: «Da skal den lovløse åpenbares, han som Herren Jesus skal øde
legge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares
i herlighet» (2 Tess 2,8). Den samme som skal ødelegges ved Kristi annet
komme, blir her framstilt på et tidligere stadium i den lovløse karrieren.
Da vil han utøve sin makt i opposisjon til Gud, og han får tillatelse til
dette, ettersom Gud i Den Hellige Ånds kraft ikke lenger vil legge bånd
på folk. Overnaturlige midler vil bli brukt av Satan til å overbevise folk.
«Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og
tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem
som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de
kunne bli frelst» (2,9-10).

I Den Hellige Ånd og Guds kraft i verden ligger det som virkelig hol
der synden tilbake. Det er derfor klart at dette ikke kan fjernes så lenge
Den Hellige Ånd bor i menigheten. Det krever at menigheten må bli fjer
net før denne mann kan åpenbares. Kort sagt, bortrykkelsen må finne sted
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før denne mannen åpenbares, og det skjer mer enn sju år før Kristi annet
komme. Avsnittet støtter derfor synet om at bortrykkelsen finner sted før
den store trengsel, og det avviser synet på at det skjer etter trengselen.

Spørsmålet stilles iblant om hvor gamle disse oppfatningene er, om
bortrykkelsen finner sted før eller etter trengselen. Det bør være klart ut
fra det vi her ser, at begge syn eksisterte i den første menighet, men at
Paulus avviste det syn som går ut på at bortrykkelsen finner sted etter
trengselen, i dette avsnitt. Den oppfatning at den finner sted før trengse
len, blir framstilt som det ortodokse syn.

Bortrykkelsen i Første Korinterbrev 15,51-58. En tid etter åpenba
ringen til menigheten i Tessalonika hadde Paulus anledning til å skrive til
korinterne og korrigere mange feil som var oppstått hos dem. Mot slutten
av brevet taler Paulus om det som skal skje i bortrykkelsen.

I Første Korinter 15 begynner Paulus med å peke på de sentrale og
fundamentale fakta i forbindelse med Kristi død og oppstandelse. Han
understreker hvor viktig Kristi oppstandelse er. Hvis Kristus ikke var
oppstått, ville hans offer vært forgjeves, og han kunne ikke vært Guds
profeterte Sønn. Det faktum at Kristus er oppstått fra de døde, gir imid
lertid de troende grunn til å holde fast på at om man dør, skal man oppstå
i Guds tid.

Som Paulus understreker, er Guds normale ordning den at han tillater
de hellige å leve og dø, for deretter å oppstå i framtiden. Men her innfø
rer Paulus det store unntaket fra regelen. Han sier at i den framtidige
oppfyllelsen av profetien vil menigheten bli hentet ut fra verden. De
kristne som er døde, skal oppstå, og de levende kristne skal forvandles.
De skal få udødelige legemer og motta de livskvaliteter som er nødven
dige for himmelen. Paulus skrev:

«Men det sier jeg, brødre: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike.
Heller ikke skal forgjengelighet arve uforgjengelighet. Se, jeg sier dere
en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvand
let, i ett nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og
de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. For dette
forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli
ikledd udødelighet» (1 Kor 15,50-53).

Som Paulus understreket, lever kristne i sine dødelige og syndige lege
mer og trenger derfor legemer som er uten synd, uforgjengelige og udø
delige sådanne. Dette får de i ett nu, i et øyeblikk. De levende skal motta
legemer som er lik deres som står opp fra de døde. De vil derfor få lege
mer som kan framstilles for Gud uten at de har noe å skamme seg over,
ettersom de er uten synd, uten mangler, uten død.

Det er ingen henvisning til noen foregående begivenhet, som kommer
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forut for det annet komme. Bortrykkelsen skjer i ett nu. Formaningen
lyder derfor i 1 Kor 15,58: «Derfor, mine elskede brødre, vær faste og
urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke
er forgjeves i Herren.»

Hvis kristne tror at Herren kan komme når som helst, er det en stimu
lans for troen til å stå fast i trengselstider. Det oppmuntrer dem til å takle
livets prøvelser. De skal gi seg helhjertet til Herrens gjerning, ettersom
de vet at etter bortrykkelsen vil de stå for Kristi domstol, der deres tje
neste på jorden skal dømmes og belønnes. Som Paulus sier: «Dere vet at
deres arbeid ikke er forgjeves i Herren» (1 Kor 15,58).

I alle disse hovedavsnittene om bortrykkelsen går det fram at treng
selstiden følger etter bortrykkelsen og kommer ikke foran denne, og at
det dreier seg om noe helt annet enn Kristi annet komme.

Bortrykkelsen i Johannes ' åpenbaring
Den siste bok i Skriften er Johannes' åpenbaring. Dens sentrale emne

er Kristi annet komme. Den kalles «åpenbaring» fordi hele verden vil få
se Kristus i hans herlighet når han kommer igjen i sitt annet komme.
Vekten legges derfor på hans triumferende gjenkomst og de dommer som
skal gå over verden i denne forbindelse, tusenårsriket og endelig den nye
himmel, den nye jord og det nye Jerusalem.

Åpenbaringen 2,25. Selv om hovedhensikten med Johannes' åpenba
ring er å behandle det annet komme, er det også flere henvisninger til
bortrykkelsen. Menigheten i Tyatira fikk, midt under sine trengsler, en
oppmuntring: «Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer» (2,25).
Det gis ingen detaljer om bortrykkelsen i dette vers.

Åpenbaringen 3,10-11. Et av avsnittene som tydelig støtter det syn at
bortrykkelsen finner sted før trengselen, finner vi i Åpenbaringen 3,10
- 1 1: «Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg fri deg ut
fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden, for å prøve
dem som bor på jorden. Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at
ingen skal ta din krone.» Dette avsnitt er en klar profeti til menigheten i
Filadelfia om at de ikke skal gå igjennom «den prøvelsens time» - det vil
si den store trengsel - som skal gå over jorden. Det minnet dem egentlig
om at bortrykkelsen finner sted før trengselstiden. Hvis meningen med
avsnittet hadde vært å bevare dem «gjennom» denne trengselstid, kunne
det lett vært uttrykt ved den greske preposisjonen dia, som betyr «gjen
nom». I stedet brukes preposisjonen ek, som betyr «fra». Sammen med
denne står ordet tereo, som betyr «å bevare fra», mer enn «å bevare gjen
nom». Selv om de som hevder at bortrykkelsen finner sted etter trengse
len gjør sitt beste for å komme unna dette avsnittet, er det klart at det
taler om befrielse fra denne time, ikke bare fra prøvelsen. Hvis menighe
ten i Filadelfia kan tas som et bilde på den sanne menighet, er dette en
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bekreftelse på at den sanne menighet også skal slippe denne prøvelsens
time. Hadde bortrykkelsen funnet sted på den tiden Filadelfiamenigheten
eksisterte, ville de ha sluppet den store trengsel, fordi de hadde fått del i
bortrykkelsen. Men de døde før denne begivenhet fant sted.

Åpenbaringen 5,9-10. I Johannes' syn av himmelen i Åpenbaringen 4
-5 så han tjuefire eldste og hørte dem synge en ny sang:

«Verdig er du til å ta imot boken
og åpne seglene på den,
fordi du ble slaktet
og med ditt blod kjøpte oss til Gud
av hver stamme og tunge og folk og ætt,
og gjorde dem til et kongerike
og til presterfor vår Gud.
Og de skal herske som konger på jorden (5,9-10).

Som nevnt her priser de eldste Gud for hans gjenløsning, som har gjort
det mulig for mennesker å bli frelst.

De tjuefire eldste er de «oss» som er kjøpt. De representerer dem som
allerede er frelst og belønnet. Ettersom denne scenen går forut for det
annet komme, er det tydelig at menigheten allerede er hentet, dømt ved
Kristi domstol og er nå i himmelen.

Åpenbaringen 4-18. Ikke noe sted i Åpenbaringen 4-18 sies det at
menigheten er på jorden. I stedet omtales de troende som troende hed
ninger eller troende jøder, ikke som menigheten. Det totale fravær av
henvisninger til menigheten er vanselig å forklare hvis ikke de har rett
som hevder at menigheten skal rykkes opp før trengselen. Da er nemlig
menigheten i himmelen og ikke på jorden i denne perioden.

De som hevder menighetens bortrykkelse før trengselen, får også støtte
i beseglingen av de 144.000 i Åpenbaringen 7,1-8 og 14,1-5, der det sies
at de tolv Israels stammer skal beskyttes på en spesiell måte under den
store trengsel. Det faktum at de omtales som jøder og ikke som menighe
ten, er en ny indikasjon på at Gud har fullført sitt verk for menigheten,
som består av både jøder og hedninger. Nå følger separate programmer
for Israel og hedningene, selv om frelsen er den samme for begge. De
fleste som mener at bortrykkelsen finner sted etter trengselen, åndeliggjør
av forståelige grunner avsnittet og benekter at det skal tolkes bokstavelig.

Åpenbaringen 19,1-10. I beskrivelsen av Lammets bryllup, som går
forut for hans annet komme (Åp 19,11-16), blir Kristi brud presentert.
Hun er allerede kledd i fint lin, skinnende og rent. Dette synes å peke
fram til det annet komme, som ennå er framtidig. Hvis menigheten er
bruden, er det klart at den allerede er i himmelen fordi den er blitt bort
rykket før trengselen.
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Det kommer en kunngjøring, ikke om selve bryllupet, men om bryl
lupsfesten. Engelen sa til Johannes: «Skriv: Salige er de som er innbudt
til Lammets bryllups-måltid! Han sier til meg: Dette er Guds sanne ord»
(Åp 19,9). Ekteskap på Kristi tid og i den kultur som den gang rådet,
hadde tre stadier. Det første var en formell kontrakt mellom brudens for
eldre og brudgommen. Den konstituerte det lovlige og formelle ekteskap.
Det andre var at brudgommen hevdet sin rett til bruden, noe som gjerne
skjedde et år etter at overenskomsten var inngått. Det illustreres i lignel
sen om de ti jomfruene i Matteus 25,1-13. Det siste stadiet i ekteskapet
var bryllupsfesten. Det faktum at festen blir annonsert her, og ikke de
foregående stadiene, indikerer at foreningen mellom Kristus og menighe
ten allerede har funnet sted, enda en indikasjon på at bortrykkelsen finner
sted før trengselen. En brud som er kledd i rent og skinnende fint lin
(19,8) taler om menighetens oppstandelse og helliggjørelse og presenta
sjon for Kristus som hans brud.

Åpenbaringen 19,11-20,6. I den store beskrivelsen av Kristi annet
komme i Åpenbaringen 19,11-20,6 nevnes ikke bortrykkelsen, selv om
det er åpenbart at de gammeltestamentlige hellige skal oppstå etter hans
annet komme (Dan 12,1-3; Åp 20,3-6). I dette avsnittet er det ingen opp
standelse, idet Kristus kommer fra himmelen til jorden, slik det står i 1
Tess 4, for å hente sine. Det at bortrykkelsen ikke er nevnt her, like lite
som i andre avsnitt om det annet komme, verken i Det gamle eller Det
nye testamente, er enda et argument til fordel for det syn at bortrykkelsen
ikke er inkludert i det annet komme. Som argumentene for de forskjellige
synspunktene på trengselen vil illustrere, er det betydelige beviser for at
bortrykkelsen vil finne sted før den store trengsel.

Bortrykkelsefør endetidsbegivenhetene
For å kunne ta for seg argumentene for og imot de forskjellige syn på

bortrykkelsen, er det først og fremst nødvendig å få tak i alle forutfattede
meninger som ligger til grunn for hvert synspunkt. Altfor ofte inneholder
bøker et syn som bygger på forutfattede meninger i stedet for en ekse
gese av de skriftsteder som behandles. Det leder til forvirring, og teorien
som forfektes er ofte gal.

Forutfattede meninger om synet på bortrykkelse før trengselen. Det
syn at bortrykkelsen vil finne sted før trengselen, det vil si mer enn sju år
før Kristi annet komme, innebærer visse forutsetninger. De som hevder
dette syn, kan bare tro på en premillianistisk fortolkning av Kristi annet
komme. Amillianister, som antakelig representerer det mest dominerende
syn i kirken, kan ikke støtte tanken på en bortrykkelse før trengselen,
ettersom man av prinsipp ikke tolker profetiene som bokstavelige. Det
må føre til at bortrykkelsen skjer etter trengselen. Noen av dem som hel
ler til det syn at bortrykkelsen skjer midt i trengselen, kan være premilli

8 - Bibelens store pro...
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anister, men deres tolkningsform tærer på klarheten i deres profetiske
tolkning. Det er også sant når det gjelder dem som står for synet med en
delvis bortrykkelse. Bare en klar akseptering av premillianisme danner
en adekvat basis for å finne ut om bortrykkelsen finner sted før eller mot
slutten av endetidsbegivenhetene.

Det hører med til premillianismen at man oppfatter Bibelen som ufeil
barlig, det vil si at også dens profetiske forutsigelser er sanne. Profetiene
skal tas slik de framstilles. De er nøyaktige og historiske. De som vanlig
vis benekter Bibelens ufeilbarhet, støtter ikke den oppfatning at bortryk
kelsen skjer før trengselen.

Tolkningsprinsipper er også viktige, ettersom de som hevder bortryk
kelse før trengselen, lik premillianister, er avhengige av å tolke profeti
ene i deres naturlige betydning, ikke åndeliggjort eller i en ikke-boksta
velig forstand, slik amillianistene gjør. De samme tolkningsprinsipper
som fører til premillianisme, fører også til at man tror bortrykkelsen skjer
før trengselen, og jo sterkere man står på et premillianistisk syn, jo mer
vil man hevde at bortrykkelsen finner sted før trengselen.

Sammenhengen der avsnittene om bortrykkelsen forekommer. Som i
all eksegese er det meget viktig å undersøke hva som står foran og hva
som følger etter det aktuelle avsnittet, så man finner sammenhengen eller
meningen med det hele. Det er betydningsfullt at hvert avsnitt om bort
rykkelsen presenterer en nær forestående begivenhet og ikke forutsier en
tidsepoke der mye kan skje før bortrykkelsen. Så langt den bibelske
åpenbaring taler, finner man ikke slike begivenheter plassert foran bort
rykkelsen. Det gjelder en slik stor profeti som ødeleggelsen av Jerusalem
i 70 e. Kr., som selvsagt har gått forut for bortrykkelsen. Men når profe
tien blir åpenbart, er det ingen indikasjon på at det skulle skje før bort
rykkelsen, og ifølge Skriftens åpenbaring kunne den godt ha fulgt etter
bortrykkelsen.

Bortrykkelsen presenteres altså som en hendelse som kan skje når som
helst, uten at det skjer spesielle profetiske begivenheter på forhånd. Når
det gjelder tusenårsriket, som følger etter det annet komme, ifølge pre
millianistisk tolkning, blir det aldri presentert som en hendelse som føl
ger umiddelbart etter bortrykkelsen. Det går heller fram at det vil være en
tid med prøvelser, slik som nevnt i 2 Tess 2, der hendelsene i forbindelse
med Herrens dag følger i stedet for å gå forut for bortrykkelsen. Som en
kontrast til dette beskriver hvert eneste avsnitt om det annet komme en
tid med spesiell trengsel forut for dette, som i Matteus 24 og Åpen
baringen 4-18.

Definisjon av menigheten. Hvis spørsmålet lyder: Skal menigheten
rykkes bort før endetidsbegivenhetene? er det viktig å definere menighe
ten som en enhet som er forskjellig fra Israel eller de hellige i alminne
lighet. I profetiske avsnitt om den store trengsel beskrives både israelitter
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og hedninger. Noen av dem tror på Kristus og utgjør en gudfryktig lev
ning. Hvis de er en del av menigheten, så kan man si at menigheten er
med i trengselen. Mange av dem som plasserer bortrykkelsen etter treng
selen, hevder at menigheten inkluderer de hellige fra alle tider og prøver
dermed å styrke sitt synspunkt. Den oppfatning at menigheten skiller seg
fra Israel, er en del av et syn som skiller Guds verk i Det gamle testa
mente under Moseloven fra Guds verk i denne tid, der både jøder og hed
ninger kalles til å danne menigheten, som er Kristi legeme. I tusenårsri
ket skal de hellige fra alle tider ta del, men de beholder sin individuelle
og samlede enhet. Menigheten skal altså rykkes bort, eller oppstå, og skal
regjere med Kristus i tusenårsriket, men de frelste fra Israel så vel som de
frelste blant hedningene, som ikke er en del av menigheten, skal også
være med i tusenårsriket. Det er viktig å skille menigheten fra hellige i
andre perioder som går forut for eller følger etter denne tid, for å få et rett
svar på spørsmålet om bortrykkelse før trengselen. Det er ikke for mye
sagt at læren om menigheten, ekklesiologien, bestemmer dette aspekt av
eskatologien.

Bokstavelig tolkning av den store trengsel. I endetidsprofetiene pekes
det ofte på at perioden mellom bortrykkrelsen og det annet komme vil
strekke seg over mer enn sju år. Dette er først og fremst en forberedelses
tid, der gruppen på ti nasjoner, profetert i Daniel 7 og Åpenbaringen 13,
dannes. Dette følges av en sjuårsperiode som er beskrevet i Daniel 9,27,
og der det inngås en pakt med Israel. Den første halvdelen, eller de første
tre og et halvt år av denne sjuårsperioden, karakteriseres av at Israel lever
i fred og beskyttes av herskeren over Midt-Østen. Midt i de sju år brytes
imidlertid pakten, og Israel blir gjenstand for forfølgelse, samtidig som
herskeren over Midt-Østen oppptrer som verdensdiktator. De siste tre og
et halvt år som er igjen før det annet komme, vil Israel, så vel som ver
den for øvrig, være i stor trengsel. Selv om Bibelen ikke setter noe spesi
elt navn på hele denne perioden, mer enn sju år, omtales den ofte i eska
tologisk litteratur som trengselen. Skriften betegner imidlertid de siste tre
og et halvt år som den store trengsel, en tid med en trengsel så stor at det
aldri har vært maken.

Hvis spørsmålet dreier seg om hvorvidt menigheten skal gå gjennom
trengselen, må man definere trengselen i henhold til dette grunnriss av
fortolkning. Man må stille spørsmålet slik: Vil menigheten bli rykket bort
mer enn sju år før det annet komme? Hvis man benekter det bokstavelige
i denne periode eller detaljene og betrakter hele trengselsperioden som en
alminnelig trengsel, slik verden har nå, blir det umulig å komme fram til
en tilfredsstillende konklusjon. Videre vil en benektelse av at trengselsti
den er en spesiell periode, medføre at man også benekter profetienes
bokstavelige oppfyllelse, for den store trengsel betegner helt avgjort en
tid med større prøvelser enn noen tidligere eller senere epoke (Dan 12,1
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--2; Mat 24,21). Sannheten i dette understrekes av det faktum at Daniel,
den store, gammeltestamentlige profet, og Kristus stadfestet det spesielle
i denne periode. Det gjorde også andre profeter (se Jer 30,4-11; Dan 7,7
--8,19-27; 9,27; 11,36-45; 12,1,11-13). Det er viktig med en rett definisjon
både av menigheten og trengselen for å kunne takle dette teologiske
spørsmål.

Den Hellige Ånd i forhold til trengselen. I denne tid, etter pinsedag,
bor Den Hellige Ånd i alle kristne. Han har gitt dem sitt innsegl til for
løsningens dag. Den Hellige Ånd gjenføder også, det vil si, gir evig liv,
og han døper de troende til å være ett legeme i Kristus. Selv om den tro
endes nye fødsel øyensynlig også var en opplevelse i Det gamle testa
mente, finner man de øvrige aspekter ved Den Hellige Ånds gjerning i
frelsesverket først etter pinsedag.

Det er viktig for forståelsen av tiden for bortrykkelsen at man innser
den endrede rolle som Den Hellige Ånd har etter bortrykkelsen og i peri
oden mellom bortrykkelsen og det annet komme. Dette er av den største
betydning, ettersom Paulus i 2 Tess 2,1-12 gjendriver de første som hev
der bortrykkelse etter trengselen og som invaderte menigheten i
Tessalonika, og sier at hendelsene i forbindelse med Herrens dag ennå
ikke har funnet sted. Blant disse er åpenbaringen av det lovløse men
neske, den politiske lederen for ti nasjoner-gruppen i endetiden, den
endelige verdensherskeren, dominert av Satan. Paulus' poeng er at han
kan ikke bli åpenbart før det som holder igjen er tatt bort (versene 7 og
8). Som nevnt tidligere, er dette et meget viktig moment, ettersom syn
dens menneske vil bli åpenbart mer enn sju år før Kristi annet komme, da
han skal beseire først tre og deretter alle ti landene før han inngår freds
pakten med Israel. Ifølge 2 Tess 2 kan ikke dette skje så lenge Gud hol
der igjen. Derfor må bortrykkelsen finne sted før disse begivenheter.

De alminnelige forsøk på å unngå denne lære ved å henvise til at myn
dighetene holder synden tilbake, støttes ikke av det faktum at i endetiden
vil det bli et eneveldig styre, som skal være fullstendig ondt. Med andre
ord, myndighetene vil ikke holde synden tilbake i endetiden. Den eneste
som virkelig kan holde igjen, er Gud selv og nærværet av Den Hellige
Ånd i menigheten. Det er Guds nåværende metode for å holde synden
igjen i verden. Det endres bare ved at menigheten rykkes bort. Andre
Tessalonikerbrev 2 lærer egentlig at bortrykkelsen må finne sted før syn
dens menneske kan åpenbares. Derfor vil den finne sted mer enn sju år
før det annet komme. En riktig forståelse av forskjellen på Åndens tje
neste i Det gamle testamente, i denne tid og i trengselsperioden er nød
vendig for forståelsen av det syn at bortrykkelsen skjer før den store
trengsel.

Hendelser mellom bortrykkelsen og det annet komme. Skriften sier at
visse begivenheter vil følge bortrykkelsen og gå forut for det annet
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komme. Det inkluderer Lammets bryllup, ettersom Kristus i bortrykkel
sen vil komme som brudgom for å hente sin brud, menigheten. Denne
perioden vil også inkludere Kristi domstol, som må skilles fra tidligere
og etterfølgende domsavsigelser. Det vil ikke være plass for denne i
tusenårsriket, men den vil bli opprettet i himmelen etter at menigheten er
hentet fra jorden.

Det er også klart at visse begivenheter vil finne sted på jorden mellom
bortrykkelsen og det annet komme. Innenfor premillianismen hevdes det
at det vil være jøder og hedninger som frelses og som går inn i tusenårs
riket i sine naturlige kropper. De som overlever trengselstiden og går inn
i tusenårsriket, vil ikke bli bortrykket. De vil fremdeles ha sine naturlige
legemer. De vil leve, og de kan synde og dø. Det gjelder ikke dem som
blir bortrykket. Hvis en bortrykkelse hadde funnet sted ved Kristi annet
komme og alle hellige hadde mottatt udødelighet, ville det ikke vært
noen igjen på jorden til å befolke tusenårsriket. Hvis menigheten blir
bortrykket før endetidsbegivenhetene, vil det bli en periode der mange
jøder og hedninger blir frelst, og selv om noen av disse blir drept i den
store trengsel, vil de som overlever, utgjøre befolkningen i tusenårsriket.
Israel skal bo i det lovede land, og hedningene kommer til å innta resten
av verden.

Endetidsdommene over Israel (Esek 20,34-38) og dommene over de
levende hedninger ved det annet komme (Mat 25,31-46) indikerer begge
at det blir levende hellige på jorden som går inn i tusenårsriket i deres
naturlige legemer. Oppfatningen av at bortrykkelsen skjer før trengselen
gir rom for en bokstavelig fortolkning av disse begivenheter uten at man
skyver detaljene til side.

Forskjellen på bortrykkelsen og det annet komme. Et inngående stu
dium av avsnittene som beskriver bortrykkelsen og avsnittene som beskri
ver det annet komme, gjør det klart at mens begge taler om et «komme» i
den forstand at Kristus skal komme fra himmelen til jorden, er karakteren
av dette komme og de hendelser som følger, totalt forskjellige.

Ifølge avsnittene om bortrykkelsen skal Kristus, når han kommer for å
hente menigheten, forvandle dem. De skal få sine oppstandelseslegemer.
Han skal møte dem i luften. Det blir ingen dom eller forandring på jorden
på denne tiden. Som en kontrast skal Oljeberget revne i to ved det annet
komme, og det skal bli en stor dal som strekker seg fra Jerusalem til
elven Jordan (Sak 14,4-5).

Hensikten med bortrykkelsen er å hente menigheten ut av verden og
føre den til Faderens hus. Hensikten med det annet komme er å etablere
Kristi tusenårsrike.

Ved menighetens bortrykkelse vil de hellige gå fra jorden til himme
len, mens de hellige i det annet komme vil bli på jorden og befolke den i
tusenårsriket.
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Det vil ikke bli noen dom på jorden ved tiden for bortrykkelsen. Men
ved det annet komme vil verdens hærer bli utryddet, dyret og den falske
profet vil bli kastet i ildsjøen, og jøder og hedninger skal dømmes for å
se om de er kvalifisert til å gå inn i riket.

Kristne i denne tid, som ser fram til bortrykkelsen, får forsikring om at
de skal spares for vredens dag (1 Tess 5,9). Som en kontrast vil Guds
vrede i perioden som går forut for det annet komme være utøst på jorden,
og store ulykker vil ramme både kristne og ikke-kristne (Åp 6,12-17).
Den store trengsel er en tid da Satans vrede slippes løs (Åp 12,6), og den
går ut over de troende på denne tid, mens Guds vrede er vendt mot de
vantro. Dommene rammer hele menneskeheten.

Bortrykkelsen, slik den er beskrevet i Skriften, er en begivenhet som
kan skje når som helst, og det kommer derfor forut for den store trengsel.
Som en kontrast vil det annet komme bli trengselens klimaks og en tid da
Kristus skal redde de troende som blir forfulgt. Bortrykkelsen presenteres
alltid i Skriften som en begivenhet som kan finne sted når som helst,
mens det annet komme blir innledet med en rekke store og detaljerte
begivenheter, beskrevet i Åpenbaringen 6-18, så vel som i Matteus 24 og
andre avsnitt.

Bortrykkelsen er en lære som ikke er åpenbart i Det gamle testamente,
og den nevnes ikke av Kristus før i Johannes 14. Det annet komme er
derimot en lære både i Det gamle og Det nye testamente.

Bortrykkelsen gjelder bare de frelste, mens det annet komme betyr
dom for de ufrelste og redning for de frelste.

I bortrykkelsen blir ikke Satan berørt. I det annet komme blir han bun
det for tusen år før han skal få sin endelige dom. De onde skal dømmes
sammen med ham.

Selv om både bortrykkelsen og det annet komme beskrives som Kristi
komme, ettersom Kristus forlater himmelen og kommer til jordatmosfæ
ren, er de to begivenhetene helt forskjellige. Bortrykkelsen og det annet
komme er helt annerledes enn de begivenheter som beskrives ved hans
første komme. I Det gamle testamente beskrives både Kristi første og
annet komme, men ingen skjønte at det dreide seg om to separate begi
venheter. I Det nye testamente skilles bortrykkelsen og det annet komme
fra hverandre. Vi skal nå se på de mange argumentene til fordel for bort
rykkelsen før den store trengsel i lys av argumentene fra dem som mener
at det vil skje etter trengselen.

Bortrykkelse ved det annet komme
Problemer med definisjon. Teologiske diskusjoner om hvilket syn som

er rett, bortrykkelse før eller etter den store trengsel, har ført til at mange
bøker er blitt skrevet om emnet. Iblant stilles spørsmålet: Vil menigheten
gjennomgå den store trengsel? Spørsmålet er imidlertid i seg selv kontro
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versielt, ettersom man ikke er enige om definisjonen av menigheten, og
det er heller ikke enighet om hva som utgjør trengselen. Derfor, om man
skal få grepet fatt i problemet, er det nødvendig å undersøke de forskjel
lige synspunkter som er involvert. For den som for første gang prøver å
komme til en tilfredsstillende konklusjon, kan dette se ut til å være et
meget vanskelig teologisk spørsmål.

Menigheten. Det er en nødvendighet for forståelsen av om menigheten
skal gå gjennom den store trengsel, at man får forståelse av hvem som
utgjør menigheten. En alminnelig lære går ut på at uttrykket «menighe
ten» eller «kirken» inkluderer alle frelste, fra Adam til det siste men
neske som blir frelst. Hvis det er en rett oppfatning, er det opplagt at
menigheten vil gjennomgå den store trengsel, ettersom hellige, både
jøder og hedninger, nevnes spesielt i Bibelen i denne periode. Derfor er
det ikke uvanlig at man benytter seg av dette argument.

Premillianister skiller imidlertid menigheten som begynte på pinsedag
fra de hellige i Det gamle testamente, eller hellige som kommer til
Kristus etter bortrykkelsen. De mennesker som blir frelst etter bortryk
kelsen, omtales ikke som lemmer på Kristi legeme, de betraktes som frel
ste jøder eller frelste hedninger. Hvis menigheten er begrenset til de hel
lige i denne tidsalder, er spørsmålet om menigheten skal gjennomgå den
store trengsel et diskutabelt emne. Alle som hevder bortrykkelse før
trengselen og noen få av dem som hevder at den finner sted etter trengse
len, tror på denne distinksjonen mellom menigheten i denne tidsalder og
de hellige i andre perioder. Spørsmålet blir da om menigheten, Kristi
legeme, eller de hellige i denne tidsalder skal gå gjennom trengselen før
det annet komme.

Trengselen. Det er meget viktig å definere trengselen rett. Hva er den
store trengsel, som altså menigheten etter manges oppfatning skal gjen
nomgå før det annet komme?

Her er det store sprik i oppfatningen hos dem som hevder at bortryk
kelsen skjer etter trengselen. I alminnelighet bruker de som forfekter
dette syn mer tid på å drive tilbake motstandere enn på å sørge for en
bibelsk basis for egen lære. Selv om de er enige i at bortrykkelsen finner
sted etter trengselen, er de ikke enige om hvordan denne lære skal støttes.
Det er fire hovedvarianter av læren.

Klassisk syn. Dette refererer til dem som har fulgt den historiske posi
sjon som oppfatningen har hatt og som tenderer til å åndeliggjøre eller
fortolke selve trengselen på en ikke-bokstavelig måte. Det er vanlig
innenfor denne oppfatning å sidestille våre nåværende trengsler med dem
som skal komme i perioden før det annet komme. Derfor hevder man at
trengselen allerede er begynt. Hvordan kan man da stille spørsmålet om
menigheten skal gjennomgå den store trengsel? Noen fastsetter trengse
lens begynnelse til Kristi tid, andre går helt tilbake til Adam. Man ser
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bort fra at det Bibelen omtaler som den store trengsel, er en periode som
skilles ut fra all tidligere trengsel. Daniel 12,1 beskriver denne perioden:
«Det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dag noe
folkeslag ble til og til den tid.» Jeremia sa: «Ve! Stor er den dagen, det er
ingen som den. En trengselstid er det for Jakob. Men han skal bli frelst
fra den» (30,7). Jesus refererte også til denne periode: «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! Og dersom ikke de dager ble forkortet, da
ville intet kjød bli frelst! Men for de utvalgtes skyld skal de dager bli for
kortet» (Mat 24,21-22). Han lovte menigheten i Filadelfia at de skulle bli
spart for en tid med framtidig trengsel, som skulle komme over verden:
«Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg fri deg ut fra
den prøvelsens time som skal komme over verden, for å prøve dem som
bor på jorden» (Åp 3,10). Det burde være innlysende fra disse skriftste
der at trengselstiden forut for det annet komme ikke er en vanlig treng
selstid. Den blir noe verden aldri har sett maken til.

Hvis beskrivelsen i Åpenbaringen 6-18 av den perioden som går forut
for det annet komme skal forstås rent bokstavelig, er det opplagt at her
tales det om en forferdelig tid. I Åpenbaringen 6,7-8 blir en fjerdedel av
verden ødelagt. I Åpenbaringen 9,15 blir en tredjedel av verden ødelagt.
Det endelige slag, det sjuende segl, i Åpenbaringen 16, beskrives som et
jordskjelv som er større enn noe som tidligere har vært. Hedningenes
byer blir totalt ødelagt, øyer og fjell forsvinner, og et overnaturlig uvær
med hagl som veier hundre pund, faller ned på menneskene (versene 18
-21). De som hevder det klassiske syn på bortrykkelse etter trengselen,
sier imidlertid at alt dette er billedlig tale og at trengselen egentlig ikke er
annerledes enn det man har opplevd gjennom hele menneskehetens histo
rie. Derfor er det enkelte av dem som har denne oppfatning, som kan
hevde at Kristus kan komme når som helst, basert på det prinsipp at
trengselen allerede er forbi.

Semiklassisk syn. Dette syn åndeliggjør eller oppfatter mange av dom
mene i den store trengsel fra et ikke-bokststavelig synspunkt, men man
hevder at det fremdeles er begivenheter som skal finne sted, deriblant at
det skal oppstå en verdenshersker og en del annet som er framstilt i
Johannes' åpenbaring. Man tror ikke at Kristus kan komme når som
helst. Tidselementet skal ikke tas bokstavelig.

Futuristisk syn. I lys av atombomber og begivenhetene etter den annen
verdenskrig har det skjedd et vesentlig skifte i syn, slik at mange har
vendt seg fra å åndeliggjøre den store trengsel til å ta det hele mye mer
bokstavelig. Noen erkjenner at det ligger en fryktelig periode foran, men
de hevder likevel at bortrykkelsen vil finne sted etter denne perioden,
ikke før. Ettersom de som har denne oppfatning har en langt mer boksta
velig forståelse enn de som hyller det klassiske syn, er det vanskelig for
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dem å hevde at bortrykkelsen ved slutten av perioden er et salig håp, for i
trengselen vil mange gå til grunne.

Dispensasjonelt syn. En nylig utvikling blant dem som mener bortryk
kelsen finner sted etter trengselen, er et forsøk på å følge et dispensasjo
nelt syn. Det vil si at menigheten er skilt fra andre hellige, men at menig
heten som sådan vil gå gjennom den store trengsel, som ennå ligger
foran. Selv om dette syn er langt mer bokstavelig i behandlingen av pro
fetiene om den framtidige trengselstid, har det en tendens til å bagatelli
sere trengselen, når det kommer til avgjørende punkter.

De fire oppfatningene blant dem som hevder at bortrykkelsen finner
sted etter trengselen, illustrerer problemene de har med å hevde sitt syn.
Det viser også at de ikke er enige i hvordan de skal bevise det de mener.

Argumenter som støtter synet. De som hevder bortrykkeise etter treng
selen, er i alminnelighet enige om at hvis det kommer en trengsel, skal
menigheten gå gjennom denne for så å bli bortrykket. Derfor mener de at
bortrykkelsen er en fase i Kristi annet komme, og selv om de sjelden
detaljerer begivenhetene som er knyttet til dette, hevder de i tråd med 1
Tess 4 at menigheten skal stige opp fra jorden for å møte Herren når han
kommer fra himmelen til jorden. Så skal de fortsette med Kristus ned til
jorden igjen og være med ham her. Hendelsene som er knyttet til Kristi
annet komme, vil følge, men bortrykkelsen finner sted like før, mens
Kristus stiger ned. Argumenter til støtte for synet at bortrykkelsen skjer
etter trengselen, kan deles inn i en rekke separate emner.

Angrep på oppfatningen av bortrykkeise før trengselen. Selv om
mange av dem som hevder at bortrykkelsen finner sted etter trengselen,
opptrer med takt og forståelse, er det en del av de eldre forfatterne som
skriver om emnet, som vanligvis begynner med å angripe dem som har et
annet syn. De setter spørsmålstegn både ved kunnskap og redelighet, kal
ler dem fanatikere og beskriver argumentene som tøv. Denne innstilling
bidrar ikke til å belyse Skriftens syn på emnet.

Det historiske argument. Et av hovedargumentene for dem som hevder
at bortrykkelsen skjer etter trengselen, er at dette syn har vært rådende
helt fra det første århundre. Tilhengere av synet siterer kirkefedre som
sier av Kristi annet komme kan skje når som helst, og det inkluderer
selvsagt bortrykkelsen, men ser man nærmere på hva disse kirkefedre
skrev, så åpenbarer det at de ikke var klare. På den ene side så de at
Skriften forutsier en nær forestående bortrykkeise, på den annen side
framtidige begivenheter som en verdenskirke, et verdensstyre og en anti
krist. Derfor kan den samme forfatteren på den ene siden si at det annet
komme er nær forestående, mens han på neste side sier at visse begiven
heter må finne sted først. Problemet er at han ikke har skilt bortrykkelsen
fra det annet komme. Mens kirkefedre i en forstand stod for det syn at
bortrykkelsen skjer etter trengselen, ettersom de mente at det annet
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komme var nær forestående, prøvde de samtidig å være tro mot Skriften,
som lærer at bortrykkelsen kan skje når som helst.

I historien om læren er det en utvikling gjennom mange hundre år.
Under den protestantiske reformasjon ble mange lærer fornyet. Det gjaldt
rettferdiggjørelse av tro, det troende prestedømme og det at hver kristen
er sin egen fortolker av Bibelen. Øyensynlig var det også nødvendig med
ytterligere studier av endetiden. Dessverre tok man ikke like ivrig fatt på
eskatologien innenfor den protestantiske reformasjon, selv om den
romersk katolske lære om skjærsilden ble forkastet. Reformatorene
begynte med Augustin, som var amillianist og som derfor også trodde på
bortrykkelse etter trengselen. Det er først senere, i bibelstudiebevegelsen
i de siste hundreårene og i de intense eskatologiske studiene som har
foregått i det tjuende århundre, at det syn som hevder bortrykkelse før
trengselen, har utbredt seg.

Konflikten mellom avsnittene om bortrykkelsen som lærer Kristi
umiddelbare komme og de avsnitt som forutsetter at store begivenheter
skal gå forut for det annet komme, er blitt løst ved at man har skilt de to
hendelsene - bortrykkelse før trengselen og det annet komme etter treng
selen. Som pekt på tidligere, minner dette om skillet mellom Kristi første
og annet komme. I Det gamle testamente var dette uklart, og det ble
egentlig ikke forstått før etter Kristi himmelfart. Nå er det ingen som
betviler forskjellen på Kristi første og annet komme, ettersom det er så
klart. Det samme kan skje når man sammenligner bortrykkelsen før
trengselen med Kristi annet komme etter trengselen.

J. N. Darby får ofte æren for å være den første som skilte mellom
Israel og menigheten i Guds program. Men dette syn lå allerede latent
hos kirkefedrene. Forsøkene på å knytte oppfatningen av bortrykkelse før
trengselen til to tvilsomme fortolkere ved navn Edward Irving og
Margaret MacDonald, vedkommer ikke saken, ettersom ingen av disse
lærte bortrykkelse før trengselen. Forsøkene på å knytte oppfatningen til
mennesker med liten teologisk innsikt, er en meget dårlig debattform.

Det endelige svar på om de har rett som hevder bortrykkelse før treng
selen i motsetning til dem som mener at den vil skje etter denne, kan bare
avgjøres på bibelsk grunn. Læren kan ikke fastsettes på basis av flertal
lets meninger.

Læren om den store trengsel. Som vi tidligere har nevnt, er de som
hevder bortrykkelse etter trengselen ikke enige med seg selv om hva den
såkalte store trengsel egentlig er. Bibelen nevner ikke de sju år som fører
fram til Kristi annet komme, som den store trengsel, selv om dette navn
settes på de siste tre og et halvt år.

Som vi også har påpekt tidligere, hevdet man for femti år siden, blant
dem som hyller oppfatningen om bortrykkelse etter trengselen, en ånde
liggjørelse av denne periode, og man flyttet den fra noe som skulle skje i
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framtiden til en serie begivenheter som allerede er oppfylt. Med atom
bomben, den økende kapasitet til å utrydde menneskeliv og muligheten
for store katastrofer, har de som forfekter samme syn i dag, gått tilbake
på dette. Man betrakter trengselsperioden som en tid da store begivenhe
ter skal finne sted før Kristi annet komme. Selvsagt har de et problem
med å forklare bortrykkelsen mot enden av trengselstiden som «det
salige håp» (Tit 2,13).

Ifølge tolkningen til dem som mener at bortrykkelsen finner sted før
trengselen, vil det bli en pause som inkluderer minst tre perioder mellom
bortrykkelsen og Kristi annet komme. Først vil det bli en forberedelses
tid, der en gruppe på ti nasjoner vekker opp det gamle Romerriket igjen.
Ut fra dette rike vil det komme en politisk leder, som skal dominere bil
det. Han skal først få kontroll over tre, deretter over alle ti landene. En
annen periode følger, da denne politiske leder skal inngå en sjuårspakt
med Israel (Dan 9,27). Denne fredspakten skal overholdes i tre og et
halvt år, men så blir den brutt. Da begynner den tredje perioden. I denne
blir den politiske lederen Israels forfølger og verdens diktator. Han skal
utgi seg for å være Gud. De siste tre og et halvt år kulminerer ved Kristi
annet komme. Denne perioden kalles den store trengsel. Verden vil min
ske betraktelig i folketall under denne. Kristus selv sa at hvis den ikke
ble stanset ved hans annet komme, ville det ikke blitt mennesker igjen på
jorden (Mat 24,22).

De som hevder at bortrykkelsen ikke finner sted før etter trengselen,
svarer på denne oppstilling av begivenhetene mellom bortrykkelsen og
det annet komme ved i enkelte tilfeller å åndeliggjøre og ignorere det, i
andre ved å benekte at det profetiske ord taler om slike spesielle hendel
ser. Definisjonen av den store trengsel blir derfor et viktig aspekt av
spørsmålet om hvorvidt menigheten skal gå igjennom denne. Selv om
noen skal gå uskadde gjennom trengselen, slik det illustreres med de
144.000 i Åpenbaringen 7 og 14, vil mange andre bli drept, som illusu
trert i martyrene som sees i himmelen i Åpenbaringen 7,9-17. Dette er
mennesker som dør under den store trengsel. Jo mer bokstavelig man tar
trengselen, jo mindre attraktiv blir oppfatningen av en bortrykkelse etter
denne. Muligheten til å gjennomleve trengselsperioden er så liten - mes
teparten av verdens befolkning vil bli utryddet - at det synes ikke å svare
til forventningen av bortrykkelsen som noe man ser ivrig fram mot.

Menigheten. Som vi tidligere har nevnt, inkluderer de fleste som hyller
oppfatningen om bortrykkelse etter trengselen, alle hellige i menigheten.
Om de gjør det, har man intet grunnlag for å argumentere. Men enkelte
blant dem hevder at menigheten utgjør en egen gruppe troende. Den
begynner på pinsedag og fortsetter til bortrykkelsen. Spørsmålet blir da
om menigheten sees noe sted under trengselen. Fra Åpenbaringen 4,1 til
bruden nevnes i 19,7 omtales ikke menigheten i det hele tatt. Avsnittene
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om trengselen refererer til mennesker som er frelst, de omtales som frel
ste hedninger eller frelste jøder, men uttrykket menigheten brukes ikke.

Synet på Kristi umiddelbare komme. Det er viktig for dem som mener
at bortrykkelsen skjer etter trengselen og som i mange tilfeller hevder at
en rekke begivenheter må finne sted før det annet komme, å forklare
Kristi gjenkomst som en tidsfaktor som gir rom for slike begivenheter. I
kontrast til dette tror de som hevder bortrykkelse før trengselen, at ikke
noen profetiske endetidshendelser kommer foran bortrykkelsen. De som
hevder bortrykkelsen etter trengselen, har en tendens til å benekte at
gjenkomsten kan skje når som helst, eller de fortolker dette slik at det
passer inn med en serie begivenheter som finner sted før det annet
komme. Samtidig sier de at bortrykkelsen, som følger etter disse begi
venheter, er umiddelbart forestående.

Skriften sier at det skal bli en utvidet tidsperiode før bortrykkelsen,
men profetier som den som beskrev Peters framtid (Joh 21,18-19) og lig
nelser som synes å beskrive lengre perioder, er for lengst oppfylt. Det er
ingen profetiske begivenheter som nå skal oppfylles før menighetens
bortrykkelse, hvis man da ikke har det syn at bortrykkelsen skjer etter
trengselen. Hvis Herrens komme er en salig begivenhet, et trøstende håp,
et rensende håp og noe man bør se fram til med stor forventning, er det
vanskelig å få dette til å stemme med den oppfatning at tragiske begiven
heter må gå forut for hans komme.

Forklaringen på de helliges oppstandelse. I Åpenbaringen 20,4-6 gis
det en klar profeti om oppstandelse av de hellige som dør i den store
trengsel, forut for Kristi annet komme. De skal stå opp fra de døde ved
det annet komme, og de skal regjere med Kristus i tusen år.

«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 vitnes
byrds 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. Salig og hellig er den som har del i den første oppstan
delse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og
Kristi prester, og regjere med ham i tusen år.»

Det er viktig å legge merke til at denne oppstandelse skjer ikke slik det
er beskrevet i Første Tessalonikerbrev 4, det vil si, disse troende vil ikke
oppstå når Kristus er på vei fra himmelen til jorden, og de vil heller ikke
møte ham i luften. Denne oppstandelse finner sted etter at Kristi trone er
etablert på jorden.

De hellige som er framstilt i dette avsnittet, er de som blir frelst under
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den store trengsel. Ifølge deres syn som tror på bortrykkelse før trengse
len, er menigheten blitt bortrykket tidligere, og av den grunn nevnes ikke
menigheten her. Det faktum at dette kalles «den første oppstandelse» (Åp
20,5-6), betyr ikke at det ikke har vært noen oppstandelse før, men heller
at det er den første i den betydning at den skjer før den endelige oppstan
delse av de onde ved tusenårsrikets slutt. Kristi oppstandelse er allerede
et historisk faktum, og oppstandelsen i Matteus 27,52-53 og av de to vit
ner i Åpenbaringen 11 har allerede funnet sted. Hvis de har rett som plas
serer bortrykkelsen foran trengselen, vil bortrykkelsen og oppstandelsen i
forbindelse med den også ha skjedd.

Det er viktig å merke seg at de som hevder bortrykkelse etter trengse
len, ikke har noen spesielle skriftsteder som støtter et slikt syn. Det er
ikke et eneste avsnitt i Det nye testamente som beskriver Kristi annet
komme der bortrykkelsen inkluderes, det vil si en bortrykkelse av
levende hellige og en oppstandelse av hellige som er døde. Ved Kristi
annet komme vil den gudfryktige levningen av Israel og de hedninger
som har tatt imot Kristus, bli ført inn i sin framtidige tilværelse. De er
ennå i sine naturlige legemer og lever på jorden i naturlige omgivelser.
De blir ikke bortrykket. Selv om Skriften ikke omtaler dette, vil de til
slutt enten dø og oppstå eller de blir bortrykket ved enden av tusenårsri
ket.

Argumenter om terminologi. I Det nye testamente brukes flere ord for
å beskrive Herrens gjenkomst, nemlig parousia, som vanligvis oversettes
«komme»; apokalypsis, som refererer til en avsløring eller en «åpenba
ring»; og epifaneia, som kan oversettes «framtreden». Rett forstått dreier
det seg ikke her om tekniske uttrykk. De kan knyttes til mer enn ett
komme, åpenbaring eller framtreden. Ofte hevdes det at alle tre brukes
både om bortrykkelsen og Kristi komme ved enden av trengselstiden.

Herrens dag. De som hevder bortrykkelse etter trengselen, sier vanlig
vis at den profeterte periode Herrens dag ikke begynner før det annet
komme. Ettersom Herrens dag begynner ved bortrykkelsen, hevder man
derfor at bortrykkelsen også må finne sted ved det annet komme.

Som tidligere nevnt, er Herrens dag et beskrivende uttrykk for en hvil
ken som helst periode der Gud dømmer verden direkte. Det var Herrens
dager i Det gamle testamente, men den framtidige store Herrens dag
beskriver perioden som fører fram til Kristi annet komme.

Herrens dag vil inkludere trengselstiden som går forut for det annet
komme og begynner ikke ved dette. Dette syn støttes av mange skriftste
der (Jes 2,12-21; 13,9-16; 34,1-8; Joel 1,15-2,11; 3,1-5, 14-26; Amos
5,18-20; Obad 15-17; Sef 1,7-18). Ifølge 1 Tess 5 begynner Herrens dag
ved bortrykkelsen. Men hvis Herrens dag, ifølge Det gamle testamente,
inkluderer tidsperioden foran det annet komme, slik Det gamle testa
mente beskriver det, må bortrykkelsen nødvendigvis finne sted før Kristi
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annet komme. Det syn at Herrens dag begynner med det annet komme,
savner støtte i Skriften.

Argumenterfra 2 Tess 2. Ifølge 2 Tess 2 var det kommet falske lærere
til menigheten i Tesalonika. De hadde lært at man allerede befant seg i
Herrens dag. Paulus gikk imot dette ved å peke på at hovedbegivenhe
tene som skulle markere Herrens dag, ikke hadde funnet sted ennå. En av
disse begivenheter er syndens menneske, eller lovløshetens menneske.
Han var ennå ikke åpenbart. Det er tydelig at han vil bli åpenbart tidlig i
perioden som fører fram til Kristi annet komme. I 2,6 sier Paulus til tes
salonikerne at det var noe som holdt igjen, og at syndens menneske først
kunne åpenbares når dette var fjernet. Det har vært forskjellige oppfat
ninger av hva som hindrer synden i å utfolde seg i verden, men det kan
ikke herske tvil om at det er Den Hellige Ånds gjerning det tales om. I
lys av det faktum at Den Hellige Ånd har bodd i menigheten siden pinse
dag, er menighetens nærvær syndens viktigste hindring i verden og et vit
nesbyrd for Gud. Det ville derfor være umulig å fjerne det som hindrer
uten å fjerne menigheten. Dette viser at bortrykkelsen må foregå før syn
dens menneske åpenbares.

Fra andre skriftsteder synes det å gå tydelig fram at dette syndens
menneske er den samme som herskeren i Daniel 7,8, han som først skal
beseire tre, deretter alle de ti land son danner det gjenoppståtte Romer
riket. Ettersom dette skjer mer enn sju år før Kristi annet komme, det føl
ger nemlig en sjuårspakt etter dette (Dan 9,27), viser det seg at timetabel
len som de følger som plasserer bortrykkelsen etter trengselen, ikke hol
der. De prøver å vri seg unna dette skriftsted på forskjellige måter, men
de er ikke kommet til noen brukbar løsning.

Argumenter angående annen terminologi. I Det nye testamente omta
les endetiden som «enden». Problemet er selvsagt å bestemme hva det
menes med dette. Ettersom uttrykket ikke er av teknisk art, innebærer det
slutten på noe som pågår. Skriftens sammenheng avgjør hva det siktes til.
Bare en av fem tekster om «enden» i Det nye testamente refererer til
Kristi komme (1 Kor 1,7-8), og det kan selvsagt henvises til bortrykkel
sen. De andre henvisningene er ikke klare med hensyn til hva det siktes
til.

Forklaringen av selve bortrykkelsen. Merkelig nok bruker ikke de
fleste bøker fra dem som hevder bortrykkelsen etter trengselen mye tid
på å analysere avsnitt som Joh 14,3; 1 Tess 4,13-18 eller 1 Kor 15,51-52.
Dette er hovedavsnitt når det gjelder læren om bortrykkelsen. Problemet
for dem som har dette syn, er at skriftstedene ikke gir støtte for en bort
rykkelse etter trengselen. Alle går ut på at bortrykkelsen er nær forestå
ende, uten at visse profetiske begivenheter skal oppfylles først. Dette står
i kontrast til den presentasjon vi finner i Det nye testamente av Kristi
annet komme. Mange profetiske begivenheter finner sted foran dette.
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Selv om man ofte utfordrer dem som tror på bortrykkelse før trengse
len til å sitere et eneste skriftsted som klart støtter et slikt syn, er det
tydelig at de selv har problemer med å finne et eneste skriftsted til støtte
for bortrykkelse etter trengselen. Dette er desto mer bemerkelsesverdig,
ettersom det annet komme beskrives i detaljer i en rekke nytestamentlige
avsnitt. Likevel nevnes ingen bortrykkelse av levende kristne i denne for
bindelse.

Uenighet. En del av forvirringen i argumentasjonen mellom dem som
tror på bortrykkelse før eller etter trengselen, skyldes at de som hyller det
siste syn, ikke opptrer med en felles oppfatning. De er uenige seg imel
lom på en rekke punkter, slik som når det gjelder trengselens natur, læren
om en nær forestående bortrykkelse, de helliges lidelser under den store
trengsel, forholdet til profetiene i Johannes' åpenbaring i endetiden,
menigheten, spørsmålet om de troende får en ny sjanse ved det annet
komme, de spesielle hendelser som fører fram til det annet komme, dom
mene i det annet komme og spørsmålet om hva som følger etter det annet
komme. Uenigheten på disse viktige områder illustrerer hvilken forvir
ring som rår. Problemet er at Skriften gir dem ingen støtte.

Bortrykkelse midt i trengselstiden.
Forskjellige definisjoner. Et hovedproblem når det gjelder å forstå

denne oppfatningen, er at ikke to av dem som hyller den, bruker nøyaktig
de samme argumenter for sitt syn. En av de mest alminnelige oppfat
ninger er at bortrykkelsen finner sted ved den sjuende basun i
Åpenbaringen (Åp 11,15). Dette baseres på det syn at dette er den siste
av de sju basuner, og i 1 Kor 15,52 sies det at bortrykkelsen skal finne
sted ved lyden av den siste basun. I Åpenbaringen er det engler som blå
ser i basuner for å forkynne dommer over verden. Til forskjell fra dette er
det Herrens basun som lyder i 1 Kor 15. Den har ingenting med dom å
gjøre, men med menighetens bortrykkelse. Det argumenteres videre med
at den sjuende basun er den siste og at den derfor faller sammen med 1
Kor 15,52, men man overser da det faktum at det ennå skal lyde en fram
tidig basun, ifølge Matteus 24,31. Den signaliserer samlingen av de hel
lige ved begynnelsen av tusenårsriket. De som hevder bortrykkelsen etter
trengselen, prøver å løse dette problemet ved å si at dette er også bortryk
kelsen.

Andre som hevder det syn at bortrykkelsen finner sted midt i trengse
len, plasserer bortrykkelsen etter det fjerde segl i Åpenbaringen 6,7-8.
Men å starte den store trengsel etter det fjerde segl viser at man ignorerer
den fryktelige dom som dette fjerde segl inneholder, at en fjerdedel av
verdens befolkning utslettes. «Da så jeg - og se: En gulblek hest. Han
som satt på den, hans navn var Døden, og dødsriket fulgte med ham. Og
det ble gitt dem makt over fjerdedelen av jorden til å drepe med sverd og
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med hungersnød og med pest, og ved villdyrene på jorden» (Åp 6,8). Det
andre og det tredje segl taler også om krig, hungersnød og stort tap av
menneskeliv og signalisererer uten tvil den store trengsel. De som mener
at bortrykkelsen finner sted midt i denne, betrakter ikke problemet med
deres tolkning i forbindelse med andre skriftsteder. Noen prøver å finne
bortrykkelsen i Matteus 24, der den ikke finner sted. Matteus 24 venter
Kristi annet komme og forutsier den kommende store trengsel (versene
15-22). Som tidligere nevnt, er det ingen bortrykkelse i Matteus 24. Det
at en tas med og en annen lates tilbake (versene 40-41), refererer til dem
som blir tatt med til dom ved det annet komme. Det er ikke bortrykkel
sen, som vil bety at de hellige hentes. De mange forklaringer fra dem
som hevder synet av bortrykkelse midt i trengselen, viser hvilken forvir
ring som rår og deres uvilje til å akseptere enten at bortrykkelsen finner
sted før eller etter trengselen. Merkelig nok lander både de som hevder
bortrykkelse etter trengselen og de som hevder at den finner sted midt i
denne, på det sjuende segl som tiden for bortrykkelsen. Men de forklarer
ikke avsnittene som går forut for eller følger etter på en tilfredsstillende
måte, til støtte for sitt syn.

Forvirring om Israel og menigheten. Et av de viktigste prinsippene i
de profetiske studier er å skjelne mellom de profetier som gjelder Israel
og de profetier som gjelder menigheten. De som hevder bortrykkelse før
trengselen, betrakter i alminnelighet de sekstini uker («sjuere») i Daniel
9,24-27 som oppfylt før Kristi død og betrakter de siste sju år i Daniel
9,27 som perioden før Kristi annet komme. Mellom de sekstini ukene
(«sjuerne») og den syttiende uken («sjueren») ligger den nåværende tids
alder. Her starter menigheten, og den fullendes i bortrykkelsen. Hvis man
krever at menigheten skal være på jorden i den første halvdelen av
Daniels syttiende uke («sjuer»), blander man menighetens fullendelse
med Israels begynnende gjenopprettelse, noe Skriften ikke nevner i andre
sammenhenger.

Fornektelse av at bortrykkelsen kan skje når som helst. Ved å hevde at
den første halvdelen av de siste sju år må komme før menigheten blir
bortrykket, fornekter man at bortrykkelsen kan skje når som helst. Læren
om dette siste kommer tydelig til uttrykk i alle avsnitt der bortrykkelsen
omtales. Ikke noe sted tales det om noe som må foregå først. Men hvis
det er nødvendig å plassere bortrykkelsen midt i de siste sju år, må vi se
etter Antikrist og den kommende sjuårspakten og ikke etter Herrens
komme. Det gjør aldri Skriften.

Forståelsen av Herrens dag. Selv om alle teologiske retninger synes å
mishandle emnet om Herrens dag, blir det klart ved studiet av 2 Tess 2,
så vel som de gammeltestamentlige beskrivelser av Herrens dag, at
denne begynner med bortrykkelsen. I 2 Tess 2 sies det at Den Hellige
Ånds kraft, det som nå holder igjen, blir fjernet i og med bortrykkelsen.
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Som vi tidligere har forklart, sier 2 Tess 2 at syndens menneske ikke kan
stå fram så lenge det som holder igjen er til stede. Syndens menneske vil
lett kunne gjenkjennes når han inngår sjuårspakten med Israel, om ikke
før. Det krever at bortrykkelsen vil finne sted minst sju år før det annet
komme, og ikke tre og et halvt år før.

Oppsummring av hovedproblemer med dette syn. Selv om de som tol
ker Bibelen dit hen at bortrykkelsen skal skje midt i den store trengsel,
ikke på noen måte er standardiserte, og forskjellige fortolkere av Skriften
forklarer den på forskjellige måter, er hovedproblemet at man fornekter
den nære bortrykkelse og fratar menigheten forventningen til denne. En
annen faktor er at det skaper forvirring om Guds program for menigheten
og for Israel. Et tredje område er den feilaktige tolkning av Johannes'
åpenbaring i et forsøk på å finne bortrykkelsen et eller annet sted i struk
turen med de sju segl. Man mangler støtte for sitt syn, som det allerede er
påpekt. Den oppfatning at bortrykkelsen finner sted før trengselen, er
langt å foretrekke i lys av hele Det nye testamente.

Delvis bortrykkelse
Definisjon av læren om delvis bortrykkelse. Selv om det er få som hev

der denne oppfatningen, er det dem som mener at når bortrykkelsen fin
ner sted, er det bare de som er åndelig rede og som ser etter Herrens
komme som får være med. Man gir imidlertid plass for etterfølgende
botrykkelser i årene som følger, etter hvert som enkeltindivider blir rede
til det.

Skriftens grunnlag for teorien. De som hevder denne delvise bortryk
kelse, peker på vers som krever at den troende ser etter Herrens gjen
komst. De kobler sammen avsnitt som både behandler bortrykkelsen og
det annet komme (f. eks. Mat 24,40-51; 25,13; Mark 13,33-37; Luk
20,34-36; 21,36; Fil 3,10-12; 1 Tess 5,6; 2 Tim 4,8; Tit 2,13; Heb 9,24
-28; Åp 3,3; 12,1-6). Et studium av disse avsnitt viser at de alle appellerer
til å vente på Herrens gjenkomst. Tilhengerne av delvis bortrykkelse
mener at hvis man ikke gjør det, er man heller ikke rede til å være med i
bortrykkelsen.

Som de som hevder bortrykkelse etter trengselen, prøver også disse å
bruke Mat 24,41 som en illustrasjon på en som er rede og en som ikke er
det. Et inngående studium av avsnittet avslører imidlertid at det her ikke
er snakk om bortrykkelse, men om dom ved det annet komme. En blir
tatt til dom og dømt til døden, mens den andre blir igjen i det tusenårige
rike. En av deres favorittekster er Lukas 21,36: «Men våk hver tid og
stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal
komme, og til å bli stående for Menneskesønnen.»

Problemet med dette verset, så vel som med mange andre, er at det
plasserer frelsen og det å kvalifisere seg for bortykkelsen på gjerningenes
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grunn i stedet for at ifølge Skriften er frelsen av bare nåde og ikke av
gjerninger. Øynensynlig vil en som tror på Herren, være mer opptatt av
Herrens gjenkomst enn en vantro, men det rettferdiggjør ikke at man inn
fører gjerninger som et frelsesprinsipp.

De som hevder delvis bortrykkelse, har også en tendens til å overse det
faktum at i bortrykkelsen vil hele menigheten bli hentet. Første
Tessalonikerbrev 4,16-17 sier. «... og de døde i Kristus skal først oppstå.
Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes
opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren.» De ignorerer også ordet
«alle» i Første Korinter 15,51: «Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal
ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet, i ett nu, i et øyeblikk,
ved den siste basun.» Som i 1 Tess 4 sies det at de døde skal oppstå og de
levende bli forvandlet, uten at det nevnes noe om deres gjerninger. Selv
om Skriften ofte appellerer til gjerninger som et uttrykk for det faktum at
man er frelst, er det ikke på denne grunn Gud bestemmer hvem som skal
hentes i bortrykkelsen. Teorien med delvis bortrykkelse har ikke slått
igjennom hos stordelen av bibeltolkere. De som hevder teorien, mener at
de selv er rede for bortrykkelsen, mens andre kristne er det ikke, noe som
resulterer i at man regner med to klasser kristne.

Oppsummering av problemene med teorien om delvis bortrykkelse. De
som hevder denne teori, baserer sin lære på at frelsen oppnås ved gjer
ninger, og det er imot Skriften. Frelse skjer alltid av nåde. Det er ingen
som blir bortrykket fordi de gjør seg fortjent til det. Å hevde delvis bort
rykkelse betyr også at man deler Kristi legeme i to klasser - de som er
verdige og de som ikke er det, og det er ikke etter Skriften. Teorien om
delvis bortrykkelse ignorerer også ordet «alle» i 1 Kor 15,51 og den klare
indikasjon at alle de døde i Kristus først skal oppstå (1 Kor 15,52; 1 Tess
4,16). Verken denne teori eller den som går ut på bortrykkelse midt i
trengselen har fått mange tilhengere. Den store forskjellen i syn ligger
hos dem som tror på bortrykkelse før trengselen eller etter.

Menighetens bortrykkelse, slik den presenteres i Skriften, er ikke ment
å være basis for teologiske diskusjoner. Det er et uttrykk for det under
fulle håp som kristne har, at Herren kan komme når som helst og at de da
plutselig skal forlate denne verden og gå til sin frelser uten å dø. Det er
også de kristnes store forventning at om de dør, kommer oppstandelsens
dag, og i mellomtiden skal de være for Guds åsyn i himmelen.

Teologiske synspunkter på bortrykkelsen
Sannheten om menighetens bortrykkelse er ikke bare legemliggjørel

sen av en underfull åpenbaring som gir den kristne håp. Den er også vik
tig for bestemmelsen av et totalt teologisk system. Noen av de store teo
logiske saker som er forbundet med det, kan summeres.

Fortolkningsprinsipper. En bokstavelig og historisk fortolkning er vik
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tig, for en rett lære om bortrykkelsen oppnås ikke uten at man gir nøye
akt på det Skriften uttrykkelig har forutsagt om denne begivenhet. De
faktiske forhold peker mot bortrykkelse før trengselen.

Menighetens plass i forhold til bortrykkelsen. Som pekt på tidligere, er
det viktig, hvis man skal få den rette lære om menighetens bortrykkelse,
at man får det klart for seg at menigheten er et spesielt legeme av hellige,
dannet på pinsedag og at den kulminerer med bortrykkelsen. De som
hevder bortrykkelsen etter trengselen, erkjenner ikke dette.

Nødvendigheten av en riktig definisjon av trengselen. Uttrykket
«trengselen» er ikke helt dekkende for forholdet til perioden mellom
bortrykkelsen og det annet komme. Trengsel i alminnelighet er noe annet
enn det Skriften betegner som «den store trengsel». En rett forståelse av
det som skal skje i den store trengsel og den dokumentasjon av de frykte
lige dommer som foreligger, gjør tanken på at menigheten skal gå igjen
nom denne perioden helt utenkelig.

Læren om en snar bortrykkelse. Bare dem som tror på bortrykkelse før
trengselen, kan si at den kan komme når som helst. Som det går fram av
hvert eneste skriftavsnitt som taler om bortrykkelsen, er det ikke tale om
foregående begivenheter her, og de som følger, enten det er det som skjer
på jorden eller i himmelen, er helt annerledes enn de begivenheter som
følger det annet komme. Selv om læren om bortrykkelsen ikke er nevnt i
så mange skriftsteder, er det et av de viktigste praktiske uttrykk for det
kristne håp. Hadde det ikke vært for bortrykkelsen, ville vi ikke hatt
håpet om Kristi snare gjenkomst.

Rekkefølgen i begivenhetene i bortrykkelsen. Når man tolker profeti
ene og deres oppfyllelse bokstavelig, er det viktig å ha klart for seg de
begivenheter som finner sted mellom bortrykkelsen og det annet komme,
både i himmelen og på jorden. Når man har forstått det, blir det meget
klart at før alt dette skjer, må bortrykkelsen ha vært. Forvirring med hen
syn til de begivenheter som går forut for det annet komme, er en hoved
årsak til at fortolkere ikke kommer fram til det syn at bortrykkelsen skjer
før trengselen.

Bortrykkelsen og det annet komme er forskjellige begivenheter. Som
vi allerede har påpekt i detaljer, er bortrykkelsen en begivenhet der
Kristus henter menigheten fra jorden til himmelen, mens det annet
komme er en begivenhet der han fører menigheten fra himmelen til jor
den. Hensikten med de to begivenhetene er helt forskjellig. Man må nøye
merke seg detaljene som er åpenbart i profetien om selve bortrykkelsen
og om det annet komme.

Oppsummering av læren om bortrykkelsen. Selv om det hersker forvir
ring i menigheten i dag om læren om bortrykkelse, og det er mange
bibelfortolkere som lar være å forkynne den, er den likevel en av de mest
dyrebare arvedeler Kristus gav sine disipler. I Johannes 14 fortalte
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Kristus sine disipler at han skulle komme igjen for å hente dem til sin
Fars hus. Paulus skrev at den dagen ville komme da Kristus skulle stige
ned fra himmelen til luften over jorden og befale dem som var døde i tro
på ham å stå opp fra de døde. Videre skulle han befale de kristne som
lever at de skal forvandles, det vil si motta øyeblikkelig forvandling av
legemet. Både de levende og de oppstandne døde skal stige opp i luften,
møte Herren her og fortsette i triumf til himmelen. Det er skriftsteder
som taler om at nå venter Kristi domstol og Lammets bryllup. I mellom
tiden vil profetiene om det som skal skje på jorden, gå sin gang her og nå
sitt klimaks ved det annet komme. Det velsignede håp om Kristi gjen
komst for å hente sin menighet hører med til den dyrebare arv som
Kristus etterlot seg til sine egne. Den fortsetter å lyse for kristne som strir
med det moderne livs problemer. Kristus kommer, og han kan komme
snart.



24
Kristi domstol

All dom er overlatt Kristus
Alle mennesker skal dømmes av Gud. Hebreerne 9,27-28 sier.: «Og

likesom det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom, så skal
og Kristus, etter å ha vært ofret én gang for å bortta manges synder,
annen gang bli åpenbart, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem
som venter ham.» Det har vært gjort forsøk på å slå alle de endelige
dommer sammen til en stor dom, men det er i strid med det Skriften
åpenbarer. Bibelen gjør det klart at alle vil bli dømt, men ikke på samme
tid, samme sted eller etter samme basis. Kristi domstol blir den endelige
dom for alle kristne.

Andre Korinter 5,9-10
Ifølge 2 Kor 5,9-10 skal alle kristne dømmes ved Kristi domstol:

«Derfor setter vi også vår ære i - enten vi er hjemme eller borte - å være
ham til behag. For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver
skal få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, godt
eller ondt.» Det er flere uvanlige fakta knyttet til denne dom. For det før
ste gjelder den bare kristne. Gammeltestamentlige hellige, de hellige i
trengselstiden og tusenårsrikets hellige vil bli dømt en annen gang og på
en annen måte, men Kristi domstol vil bli reist i himmelen etter menighe
tens bortrykkelse, og den er begrenset til de kristne. Med andre ord, alle
vil der bli frelst og være i himmelen.
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Belønning
Når det blir snakk om dom, dukker alltid spørsmålet opp om dommen

relaterer til synd. Det spesielle ved Kristi domstol er at denne ikke gjel
der synd, men eventuell belønning. Alle vil her bli rettferdiggjort, eller
bli erklært fullstendig rettferdige av Gud, ikke fordi de har oppnådd noe
ved egne gjerninger, men fordi Gud ser hver eneste troende i Sønnens
fullkomne person og gjerning. Derfor er det eneste som står igjen om
mennesker har gjort noe som er verdifullt i Guds øyne. Dette går fram av
uttrykket «godt eller ondt» (2 Kor 5,10). Disse ord har med verdier å
gjøre, ikke moral. Spørsmålet er om en gjerning er god, eller verdifull, i
Guds øyne, eller om den er dårlig, eller verdiløs.

Spørsmålet om syndsbekjennelse
Hvis en kristen ikke blir dømt for synd, hvorfor er det da nødvendig å

bekjenne synd? Første Johannes 1,9 sier: «Dersom vi bekjenner våre syn
der, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss
fra all urettferdighet.» I romersk katolsk lære blir syndene tilgitt når de
bekjennes på jorden, mens andre synder trenger å bli renset vekk i
skjærsilden, ettersom de ikke er blitt tilgitt. Den protestantiske kirke for
kaster skjærsilden, men dette avsnittet reiser spørsmålet om hvorvidt det
er nødvendig å bekjenne synder.

Sammenhengen i 1 Joh er samfunn med Gud. Det tales ikke om den
endelige belønning, men heller om den kristnes dagligdagse opplevelse i
vandringen med Gud. Når synder kommer inn i ens liv og man er ulydig
mot Gud eller går bort fra ham, mister man opplevelsen av samfunn med
Gud, selv om frelsen fremdeles er intakt. For å gjenopprette samfunnet er
det nødvendig for kristne å bekjenne sine synder for Gud. De får forsik
ring om at de allerede er tilgitt, for Kristus døde for dem i juridisk for
stand. Nå er det et spørsmål om forholdet mellom barna og deres Far.
Den som kommer til Gud og bekjenner, får forsikring om at Gud er tro
fast og tilgir. Han er også rettferdig, for Kristus har allerede betalt prisen.
Kristne lever på jorden og må derfor hanskes med synd, bekjenne synd.
Hvis de ikke gjør det, kan de bli tuktet av Gud. Men når vi forlater dette
livet, er det ikke lenger nødvendig. Noe ytterligere helligjørelsesverk i de
troendes hjerte trengs ikke i himmelen, ettersom de allerede er blitt full
komment hellige i selve oppstandelsen eller forvandlingen. Derfor tar
ikke Kristi domstol opp synd. Her er det snakk om gjerninger som skal
belønnes.

Livet skal forvaltes
En av de tre illustrasjonene Paulus brukte for å forklare Kristi domstol,

er bildet av en tjener, en betrodd medarbeider, som forvaltet noe som til
hørte hans herre. I Romerne 14,10-12 skrev Paulus: «Men du, hvorfor
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dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forakter du din bror? Vi skal jo
alle stilles fram for Guds domstol. For det står skrevet: Så sant jeg lever,
sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal prise
Gud. Så skal da hver og en av oss gjøre Gud regnskap for seg selv.»
Kristi domstol presenteres i dette avsnitt som en av grunnene til at kristne
ikke skal dømme hverandre i forsøk på å se bedre ut enn andre. Derfor
spurte Paulus hvorfor de dømte og så ned på sine brødre. Poenget er at
man ikke er i stand til å analysere eller evaluere hva andre kristne gjør.
En pastor eller predikant må nødvendigvis irettesette og formane og i en
viss grad dømme synden, men poenget her er ikke så mye moral som
evaluering av et annet menneskes liv. Her er Guds domstol det endelige
svar. Kristne må innse at enhver skal dømmes av Gud. Av den grunn skal
de avstå fra å dømme eller evaluere andre menneskers tjeneste. Som
dette skriftsted indikerer, vil dagen komme da hvert kne skal bøye seg og
hver tunge prise Gud. For de vantro vil det være for sent. De vil gå til
den evige straff. Alle mennesker og hele skapningen skal underkaste seg
Gud. Da skal de kristne gjøre regnskap for hvordan de har forvaltet det
Gud betrodde dem.

Denne sannhet betyr mye for å evaluere det kristne arbeidet, ettersom
alle kristne vil bli dømt, ikke på grunnlag av det deres medkristne gjør,
men etter hva de selv har mottatt fra Gud.

I Første Korinter 4,7 reiser Paulus dette spørsmål: «Hvem gir vel deg
forrang?» Ingen kristne har nøyaktig de samme talenter, evner eller
muligheter. Poenget er at ved Kristi domstol vil de kristne bli dømt etter
den troskap de har vist, ikke etter hvor stor suksess de har hatt.
Spørsmålet blir hva man har gjort med det Gud har betrodd en. Han
med de fem talentene har like stor anledning som han som har fått
mange flere. Faktum er at jo mer man har, jo større er faren for at man
ikke er tro og bruker det Gud har gitt en. Ved Kristi domstol vil alle, på
en måte, avlegge rapport om hvordan de har brukt det Gud la i deres
hender. Dette er en meget alvorlig tanke, ettersom vi er klar over at alt
det vi har, materielt eller åndelig, kommer fra Gud og er betrodd oss for
at vi skal bruke det for ham og til hans ære. Skriften forsikrer oss imid
lertid om at hver eneste kristen vil ha noe som er verdifullt for Gud og
som han kan prises med. Første Korinter 4,5 sier: «Da skal enhver få
sin ros fra Gud.»

Livet som en bygning
Paulus bruker en annen illustrasjon for å forklare dommen i Første

Korinterbrev 3, der han sammenligner livet med en bygning som er bygd
på grunnvollen Kristus. Avsnittet passer både på den lokale menighet og
på den enkelte. Paulus sa:
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«Etter den Guds nåde som er gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en
vis byggmester, og en annen bygger videre på den. Men enhver se til
hvordan han bygger videre. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn
den som er lagt, det er Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvoll
bygger med gull, sølv, kostbare Stener, eller med tre, høy, strå, da skal det
verk enhver har utført, bli åpenbart. Dagen skal vise det, for den skal
åpenbares med ild. Hvordan det verk er som hver enkelt har utført, det
skal ilden prøve. Om det byggverk 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» (1 Kor 3,10-15).

Når de kristne står overfor livets utfordringer, har de alle den samme
frelsesgrunn i Kristus. Dette er Guds verk og ikke noe vi kan gjøre.
Paulus framstilte livet vårt som en bygning, bygd på denne grunnvoll
med forskjellige materialer. Seks materialer er nevnt. De første tre tåler
ilden, mens de siste tre er brennbare. Selv om ikke betydningen av
materialene understrekes her, betegner gull i Skriften Guds herlighet,
som i templet og tabernaklet. Alt det en kristen gjør for å ære Gud, vil
bestå som gull. Sølv er gjenløsningens materiale. Loven krevde at alle
førstefødte sønner skulle gjenløses med fem sekel sølv (4 Mos 18,15
-16). Sølv taler derfor om frelse og om å vinne sjeler for Kristus. De
kostbare stenene spesifiseres ikke. De reflekterer alle andre gjerninger
som fra Guds synspunkt har evig verdi. Tre, høy og strå er den store
kontrasten. Alt dette brenner opp i dommens ild. Strå er av mindre
verdi enn høy, og høy er av mindre verdi enn tre, men alt brenner.
Meningen er tydelig den at ved Kristi domstol vil våre liv bli evaluert
etter hva som teller i evigheten. Verdige gjerninger kan inkludere
mange alminnelige oppgaver, som at en mor tar seg av sitt barn eller en
far sin familie. Alt det som er godt i Guds øyne, blir betraktet som
«gull, sølv, kostbare Stener».

Livet som et løp
Paulus' tredje illustrasjon om dommen finner vi i Første Korinterbrev

9,24-27, der han sammenligner livet med et løp:

«Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare
én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den! Enhver som deltar
i idrettstevling, er avholdende i alt - de altså for å vinne en forgjengelig
krans, men vi en uforgjengelig. Så løper jeg da ikke som på det uvisse,
jeg kjemper ikke som en som fekter i løse luften. Men jeg undertvinger
mitt legeme og holder det i trelldom, for at jeg som forkynner for andre,
ikke selv skal finnes uverdig.»
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Hvis idrettsmannen skal vinne løpet, må han disiplinere seg og være i
god fysisk form. På samme måte krever kristenlivet disiplin. En løper må
kvitte seg med alt som tynger eller hindrer i løpet. I kristenlivet er ofte
det gode det bestes fiende. Det er lett å belemre seg med slikt som hin
drer i stedet for hjelper en i løpet.

I Korint var det store idrettskonkurranser. Vinnerne fikk en laurbær
krans, som visnet etter noen få dager. Paulus pekte på at den kronen som
Herren ville gi, ikke kom til å visne. Den skulle vare til evig tid. Da
Paulus brukte denne illustrasjonen, erklærte han at han selv ikke løp uten
mål og mening. Da ville han ikke kunne vinne løpet. Han måtte holde
seg til reglene, det vil si, løpe for å vinne prisen. I denne prosssen hørte
det med å undertvinge kroppen, få kontroll over den, slik at han ikke
skulle bli funnet uverdig, han som forkynte for andre (1 Kor 9,27).

Illustrasjonen om løpet på idrettsbanen passer godt i vår tid, der alt
skal skje så raskt. Men kristne må ikke glemme at den endelige prøven
vil finne sted ved Kristi domstol. Det er der det avgjøres om man har
vunnet løpet. Seierskronen sammenlignes i Andre Timoteus 4,8 med
rettferdighetens krans: «Så ligger nå rettferdighetens krans rede for
meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag
-ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme.»
Rettferdighetens krans er ikke rettferdiggjørelse, men heller hvordan
kristenlivet har passet inn i Guds rettferdighet. Selv om livet ikke har
vært fullkomment, vil det i himmelen bli fullkommengjort ved Kristi
fullkomne rettferdighet.

Jakob taler også om livets krone: «Salig er den mann som holder ut i
fristelse. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som
Gud har lovt dem som elsker ham» (1,12). Dette refererer ikke bare til
evig liv, som enhver troende har, men til livet på dets beste, det som skal
leves i Guds nærhet.

I Første Peter 5,4 nevnes ærens krans: «Når så overhyrden åpenbarer
seg, skal dere få ærens uvisnelige krans.» Et av de største under i forbin
delse med vår frelse, vil være at vi skal reflektere Guds herlighet i him
melen, en fullkommengjørelse av hans gjenløsningsverk for oss. De som
har tjent Gud, skal øyensynlig ære ham mer enn andre.

Johannes advarte mot muligheten av å tape lønnen hvis man sviktet
Kristus: «Ta dere i vare, så dere ikke mister det som dere har vunnet med
deres arbeid, men kan få full lønn!» (2 Joh 8).

Skriften beskriver ikke den kristnes lønn nærmere. Uten tvil vil den
største delen av lønnen bestå i at vi får det privilegium å tjene Kristus:
«Og hans tjenere skal tjene ham» (Åp 22,3). Som en kristen har tjent
Gud i dette liv, vil han også få det privilegium å tjene i herlighet. Det vil
gi ham anledning til å vise sin kjærlighet til Kristus og sitt ønske om å
ære ham med sitt liv. Det endelige motiv for at en kristen tjener Gud, skal
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være kjærligheten til Kristus og erkjennelsen av hvor høyt Kristus elsker
en. Det er en vekkende tanke at det er mulig for en kristen å stå frelst for
Gud uten at man har tjent ham i dette liv. Da Paulus talte om frykten for
Gud (2 Kor 5,11), skrev han: «Da vi vi altså kjenner frykten for Herren,
søker vi å vinne mennesker.»
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Tinasjoners-forbundet:

Antikrist oppstår

Midt-Østen i historien og profetien
Midt-Østen, som var menneskehetens vugge, var også scenen for forti

dens store riker, og det var her profetordet gikk i oppfyllelse for disse
riker. Egypt, den første av de store nasjonene, ble en vugge for Israel,
som vokste fra en familie på sytti til en nasjon på to, tre millioner før
utgangen. Assyria, det neste store rike, med Ninive som hovedstad,
fulgte etter Egypt, og var nasjonen som førte Israels ti stammer i fangen
skap i 722 f. Kr.

Ninive, Assyrias hovedstad, falt i 612 f. Kr., og i 605 f. Kr. inntok
Babylon Jerusalem. Det førte til Judas og Benjamins fangenskap. De ble
ført til Babylon. Jerusalem ble ødelagt i 586 f. Kr.

Babylon falt i 539 f. Kr. og ble etterfulgt av medernes og persernes
rike. Disse regjerte i om lag to hundre år. I løpet av denne perioden fikk
noen av Israels pilegrimer dra tilbake til løfteslandet og bygge opp
templet igjen. Det skjedde i 515 f. Kr. Senere, under Nehemja, ble
Jerusalems mur bygd opp (444 f. Kr.), og endelig ble Jerusalem gjenopp
bygd.

Det medo-persiske rike ble beseiret av Aleksander i 334-331 f. Kr., da
denne for fram over Asia helt til India.

Mindre enn et århundre senere begynte det romerske velde med besei
ringen av Sicilia i 242 f. Kr. Resten av Middelhavsområdet fulgte snart
etter. Jerusalem falt i 63 f. Kr., og ved den tiden da Kristus ble født, var
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hele Vest-Asia, Nord-Afrika og Sør-Europa, inkludert en del av Stor
britannia, romersk område.

De seks riker som her er beskrevet, har sin plass både i historien og i
profetiene. Historien oppfylte profetiene om Egypt, Assyria, Babylon,
Medo-Persia, Grekenland og om Romerrikets erobringer.

Denforutsagte gjenoppvekkelse av Romerriket
I kontrast til den fullstendige oppfyllelsen av profetiene om de fem

første rikene, er det aldri satt noen sluttstrek for Romerriket i Skriften.
Denne er nemlig knyttet til Kristi annet komme, forutsagt i Daniel 7,13
-14. Daniel sier:

«Fremdeles så jeg i mine nattlige syner, og se - en som lignet en men
neskesønn 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 herre
dømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike
som aldri går til grunne.»

Oppfyllelsen av profetien om Romerriket kompliseres ved det faktum
at Det gamle testamente i dets profetiske visjon ofte hoppet over hele
perioden mellom Kristi første og annet komme. Ofte nevnes til og med
Kristi første og annet komme i samme setning, som i Jesaja 61,2, der
uttrykket «utrope et nådens år fra Herren» straks følges av «og en hev
nens dag fra vår Gud». «Nådens år» refererer til Kristi første komme,
mens «hevnens dag» hører med til det andre. Da dette verset ble sitert i
Nasarets synagoge, stoppet Kristus midt i det. Han beskrev bare sitt før
ste komme.

Profetien om Romerriket, som er delvis oppfylt fram til Kristi tid,
spenner derfor over århundrene fra dette og til dagene før hans annet
komme.

I synet av Romerriket i Daniel 7 beskrives dets fryktelige, ødeleg
gende kraft i vers 7, men så fortsetter profetien: «Det hadde ti horn.»
Mens den profeterte ødeleggelse av nasjonene av de romerske hærene
bokstavelig gikk i oppfyllelse, har historien aldri oppfylt det som var for
ventet med de ti hornerne. Forklaringen kommer i vers 24: «De ti horn
betyr at det av dette riket skal oppstå ti konger.» Det har aldri vært en
periode i Romerrikets historie da ti konger har regjert samtidig. I 7,8 for
utsies det en hersker som vil rykke opp tre av de ti hornene. Vers 24 sier:
«Og etter dem skal det oppstå en annen konge, som skal være annerledes
enn de foregående. Han skal underkue tre konger.»

Ifølge denne profeti skulle tre av kongene beseires av det ellevte hor
net i Daniel 7,8, og den personen som ble representert av dette ellevte
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horn, skulle fortsette å erobre hele verden (vers 23). Det endelige rike
framstilles slik: «Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse
den.» Scenen med de ti horn og herskeren som skal beseire de tre og der
etter alle ti rikene, er ennå ikke oppfylt. Sammen med andre skriftsteder
går det fram at den endelige utgaven av Romerriket vil bli knust ved
Kristi annet komme. Derfor betegner disse profetiene en forutsigelse av
et gjenoppstått Romerrike, som skal gå fullstendig til grunne når Kristus
kommer annen gang.

Stedetfor tinasjoners-riket i endens tid
Forutsigelsen om at det skal ble en gjenopprettelse av Romerriket med

ti nasjoner hører med til endetidens viktigste profetier. Denne profetien
forventer at ti nasjoner, som opprinnelig hørte med til Romerriket, skal
utgjøre Romerriket i dets gjenoppståtte form. Navnene på disse nasjo
nene blir ikke nevnt, men man kan forutsette at Italia, det fremste landet,
er inkludert, sammen med store land i Sør-Europa og muligens enkelte
land i Vest-Asia og Nord-Afrika, som hørte med i det gamle Romerriket.
Ettersom vi ikke får vite navnene på nasjonene, og det var langt flere enn
ti land i det gamle Romerriket, kreves det en viss fleksibilitet i oppfyllel
sen. Forutsigelsen krever imidlertid en politisk union og deretter en dik
tator over de ti nasjonene. Med Fellesmarkedets komme i Europa, det
som i øyeblikket omfatter tolv nasjoner, har man fått til en form for enhet
i Europa. De nye forholdene i Øst-Europa, slutten på den kalde krigen,
kommunismens sammenbrudd og gjenforeningen av Øst- og Vest-
Tyskland, har ført til et langt bedre klima enn noensinne for dannelsen av
en slik ti nasjoners-gruppe. I tidligere generasjoner trakk man ofte forak
telig på skuldrene av en slik profeti, men nå virker den sannsynlig. Til og
med i den sekulære verden snakkes det om noe i nærheten av et Europas
forente stater. Fra et profetisk synspunkt betyr dette et avgjørende steg i
retning av de endetidsbegivenheter som fører fram til Kristi annet
komme.

Antikrist blir forutsagt
Selv om Skriften ikke daterer dannelsen av denne politiske gruppe på

ti nasjoner, og det for så vidt godt kan bli en virkelighet før menighetens
bortrykkelse, kan ikke lederen, han som først skal beseire tre av landene,
deretter alle ti, nødvendigvis framtre før menighetens bortrykkelse. Selv
om ikke Skriften gir ham noen direkte tittel, er han alminnelig kjent
under betegnelsen Antikrist, den endelige oppfyllelsen av de antikrister
som er forventet i Det nye testamente (1 Joh 2,18,22; 4,3; 2 Joh 7). Han
er «anti» fordi han både er imot Kristus og fordi han søker å erstatte
Kristus, idet han tilbys verden som Satans erstatning for Gud.

Som vi så i kapitlet om bortrykkelsen, er det Den Hellige Ånds nær
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vær i menigheten som holder igjen, så han ikke kan tre fram, ifølge 2
Tess 2. Når han beseirer tre av de ti nasjonene og deretter går i gang med
å beseire resten av dem, kan han identifiseres som den profeterte ver
denshersker. Dette plasserer bortrykkelsen først. Han kan ikke opptre før
denne. Men tinasjoners-gruppen kan bli dannet før.

Antikrists betydning
Ettersom Antikrist vil bli den fremste aktøren i endetidsdramaet som

leder fram til Kristi annet komme, vil han bli en viktig faktor i alt som er
profetert om denne perioden. For det første vil han konsolidere tinasjo
ners-gruppen, og det fører til at han får makt til å opptre som hovedlede
ren i Midt-Østen. Som vi senere skal se, vil han så inngå en sjuårspakt
med Israel (Dan 9,27). Denne utgjør de siste sju årene fram mot Kristi
annet komme. Han vil også få makt som verdensdiktator tre og et halvt år
før Kristi annet komme, slik det indikeres i Johannes' åpenbaring 13,7.
Som sådan vil han forfølge både jøder og kristne. Han vil bli beseiret av
Jesus Kristus i hans annet komme. Da skal han kastes i ildsjøen (Åp
19,20).

Midt-Østen er blitt særlig betydningsfull de siste årtiene, ettersom det
er så store oljeforekomster her, og Israel har framstått som en sterk mili
tærmakt. Kriger i Midt-Østen mellom Israel og landets fiender, og krigen
i Irak har fokusert verdens oppmerksomhet på Midt-Østen. Oljen er en
hovedfaktor i gjenoppvekkelsen av Midt-Østen, og det er i tråd med pro
fetiene, som beskriver Midt-Østen som sentrum for begivenhetene i
endetiden. Den nåværende verdenssituasjon er altså moden for oppfyllel
sen av nøyaktig det Bibelen har forutsagt. Betydningen av de endrede
forholdene i Midt-Østen og Europa gjør at vi kan vente bortrykkelsen
meget snart.
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Fred i Israel:
Sjuårspakten

I vårt studium av de 490 år av Israels profetiske framtid, slik den er åpen
bart i Daniel 9,24-27, ble det understreket at de siste sju år, når det skal
inngås en pakt mellom Antikrist og Israel, aldri er blitt oppfylt. Ettersom
denne perioden kommer like forut for Kristi annet komme, er den meget
viktig for forståelsen av den profetiske framtid.

De siste sju årfør det annet komme
Ifølge Daniel 9,27 vil de sju år som går forut for Kristi annet komme,

begynne med en pakt som Antikrist inngår med Israel. Detaljene i denne
pakten blir ikke beskrevet, men den vil antakelig gjøre slutt på konflikten
mellom Israel og dets naboer, noe som vil ha kolossal betydning for ver
den. Pakten blir overholdt i tre og et halvt år, men så blir den brutt.
Daniel beskriver denne framtid på sju år: «Han skal stadfeste en pakt for
mange for én uke («sjuer»). 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 strøm
mer ned over den som volder ødeleggelsen.»

Som vi tidligere har vært inne på, siktes det her til «en fyrste som
kommer» (Dan 9,26). Sjuårsperioden deles i to. Pakten blir opprettholdt i
den første halvdelen, men i begynnelsen av andre halvdel brytes den.
«Enden», som omtales, er Kristi annet komme.
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Ti nasjonersforbundet kommer til syne
Forut for sjuårspakten vil ti nasjoner slå seg sammen, slik vi har

beskrevet i kapittel 25. De vil danne en politisk union, som ut fra
Skriftens syn vil bety gjenoppvekkelsen av Romerriket. De ti nasjoner
presenteres synlig i de ti horn i Daniel 7,7 og Johannes' åpenbaring 13,1.
De ti hornene representerer ti konger eller ti riker (Dan 7,24). Denne
gruppen på ti nasjoner vil nødvendigvis oppstå før de siste sju år.

Syndens menneske stårfram
Som vi også tidligere har påpekt, er syndens menneske, som iblant

refereres til som Antikrist, beskrevet i Skriften som «et annet lite horn» i
Daniel 7,8, eller som et av dyrets hoder i Johannes' åpenbaring 13,3.
Ifølge Daniel 7 vil han beseire tre av de ti rikene og etter hvert overta
makten over hele verden. I Åpenbaringen 13,7 framstilles han som her
skeren over alle folk.

Når denne herskeren får kontroll over ti land i det gjenoppståtte
Romerriket, vil han ha den tilstrekkelige politiske makt som gjør ham i
stand til å oppfylle profetien i Daniel 9,26-27 om «en fyrste som kom
men>. Han vil da inngå en sjuårspakt med Israel.

Det er flere skritt fram til oppfyllelsen av denne profeti: 1) Dannelsen
av gruppen med de ti nasjoner. 2) «Det lille hornet», eller herskeren står
fram, han som skal få kontroll over tre av de ti landene. 3) Herskeren tar
makten i de ti landene. 4) Herskeren inngår en sjuårspakt med Israel.

Fredspakten med Israel
Etter at Israel ble dannet som en politisk enhet i 1948, etter godkjen

nelse av De forente nasjoner, har landet Israel lengtet etter fred. Med
militær og økonomisk hjelp fra De forente stater har Israel oppnådd en
uvanlig uavhengighet og militær styrke, og de har utvidet de opprinne
lige territorier som var tildelt. Israels nærvær i disse territoriene har imid
lertid ført til konstant uro i araberverdenen, både innenfor og utenfor
Isael. Det er stadig konflikter i området. Som enhver som følger med vil
ha lagt merke til, er ikke Israels store ønske mer land, men fred. De har
ikke gjort forsøk på å gjeninnta det område som ble lovt Abraham i
Første Mosebok 15,18-21.

Når en hedensk hersker over de ti nasjonene inngår en fredspakt med
Israel, vil det være fordi han har kolossal makt. Det vil ikke bli en freds
pakt man har forhandlet seg fram, men den vil øyensynlig inkludere de
nødvendige elementene i en slik kontrakt. Den vil inkludere fastsettelsen
av Israels grenser, etablering av handelsforbindelser med naboene - noe
som ikke er tilfelle i dag - og framfor alt vil den sørge for beskyttelse
mot angrep utenfra. Dermed kan Israel slå av på den militære beredska
pen. Man kan også regne med at det vil bli gjort visse forsøk på å åpne
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hellige områder i Jerusalem for de trosretninger som er knyttet til dem.
Selv om de enkelte deler av pakten ikke blir beskrevet i Skriften, er

det tydelig at den vil føre til stor lettelse for Israel, så vel som for hele
verden for øvrig. Man forventer en fredstid, som hos profeten Esekiel
beskrives med ordene «jeg vil komme over fredelige folk som bor trygt»
(38,11). I Første Tessaloniker 5,3 siteres hva folk skal si: «Fred og ingen
fare.» Det er før den store trengsel kommer.

Pakten brytes
Fra Daniel 9,27, så vel som andre avsnitt, vet vi at fredstiden vil få en

brå slutt. Grunnen til det kan godt være Russlands nederlag, som beskre
vet i Esekiel 38-39 (se kapittel 28 senere). Det vil også falle sammen
med at lederen for timaktsforbundet proklamerer seg selv som diktator
over hele verden. Han oppretter da etter alt å dømme et verdensrike uten
at han behøver å kjempe for det i krig. Forurensningen av det jødiske
templet og det at offertjenesten stanser, vil være signalet til at pakten bry
tes. Daniel 9,27 refererer til at denne lederen «skal bringe matoffer og
slaktoffer til å opphøre». Det samme uttrykk finner vi i Daniel 12,11, der
det heter at «det stadige offer blir avskaffet og den ødeleggende stygge
dommen blir stilt opp». Dette følger den historiske begivenheten da
Antiokus Epifanes stanset ofringene i Israel og dermed oppfylte uttalel
sen om at «de avskaffer det stadige offer» (Dan 11,31). Dette faller sam
men med beskrivelsen av vanhelligelsen av templet i Johannes' åpenba
ring 13,14. Kristus talte også om denne hendelsen: «Når dere ser ødeleg
gelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om» (Mat 24,15).
Kristus sa at dette ville være signalet til begynnelsen på den store treng
sel, eller den tid da trengselen skulle bli verre enn noensinne før (versene
21-22). Freden som Israel har gledet seg over i tre og et halvt år, vil på en
tragisk måte bli vendt til en falsk fred og et forspill til en trengselstid så
stor at to av tre israelitter skal utryddes og omkomme i landet (Sak 13,8).

Selv om Israel dypt og inderlig lengter etter fred, vil de ikke få det før
Messias kommer igjen, fredsfyrsten, som skal opprette det tusenårige
rike og føre fred til et urolig Israel.

9 - Bibelens store pro.
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Verdenskirken:

Det åndelige Babylon

Babylon i historien
Vi har tidligere, i kapittel 12, sett på Babylon i Det gamle testamente.

Babylon som politisk makt endte i oktober 539 f. Kr., da byen Babylon
ble inntatt av mederne og perserne. Men Babylon som by og Babylon
som religion eksisterte videre. Mederne og perserne så ikke med blide
øyne på den babyloniske religion. Lederne for denne flyttet først til
Pergamum. Det er henvisning til dette i Johannes' åpenbaring 2,13, der
det heter at i Pergamum hadde Satan sin trone. Etter hvert fant den baby
loniske religion veien til Rom, der den fikk innflytelse over den kristne
religion, og spor av babylonisme fins i noen av ritualene i den romersk
katolske kirke.

Babylon som politisk makt ble først absorbert av mederne og perserne,
deretter av grekerne og endelig av Rom, men man fortsatte å øve forder
vende innflytelse gjennom historien.

Det gamle testamente har en hel del profetier om Babylon, som ikke er
blitt oppfylt. Det inkluderer den endelige ødeleggelsen som religion og
som by. Mens det siste verdensrike vil bli Romerriket, fortsetter på
mange måter det babyloniske rikes onde innflytelse.

Åpenbaringen 17 og 18 presenterer et profetisk bilde av Babylon i
framtiden. Teologer har diskutert meningen med disse to kapitlene. Den
antakelig enkleste og mest effektive løsning er å betrakte kapittel 17 som
en profeti om Babylons endelige slutt som religion og kapittel 18 som
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Babylons slutt som by. Men kvinnen (religionen) og byen er knyttet tett
sammen i disse to kapitlene.

Kvinnen og dyret
Johannes ble bedt om å betrakte «dommen over den store skjøgen, hun

som sitter over de mange vann» (Åp 17,1). Kvinnen beskrives som en
horkvinne, som har drevet hor med kongene på jorden (vers 2). Johannes
så at hun satt på «et skarlagensfarget dyr, som var fullt av spottenavn.
Dyret hadde sju hoder og ti horn» (vers 3). Selv om dyret framstilles
symbolsk her, er det tydelig at det er det samme som ble beskrevet i
Johannes' åpenbaring 13,1 og som representerer den politiske makten i
tinasjoners-riket, som skal ha makten i den første halvdelen av sjuårspe
rioden før det annet komme. Åpenbaringen 17 følger ikke i kronologisk
orden hendelsene i boken, men presenteres her i sin åpenbaring for
Johannes. Kronologisk kan dette muligens plasseres mellom Åpenbar
ingen 5 og 6. Det faktum at kvinnen sitter på dyret, taler først om at dyret
støtter og oppholder kvinnen, deretter om at kvinnen samarbeider med
dyret for å få kontroll over verden.

Kvinnen beskrives videre som «kledd i purpur og skarlagen, og smyk
ket med gull og edelstener og perler» (Åp 17,4). Purpur og skarlagen,
gull, kostbare edelstener og perler er kjente symboler fra rituell religion.
Det er av denne grunn og ved andre beskrivelser av kvinnen i avsnittet at
de protestantiske reformatorene identifiserte henne som den romersk
katolske kirke, som de betraktet som frafallen.

Kvinnen og verdenskirkebevegelsen
I det tjuende århundre er det kastet ytterligere lys over Åpenbaringen

17, i og med verdenskirkebevegelsen. Forut for det tjuende århundre var
den bekjennende kirke delt i tre store deler, den romersk katolske kirke,
den gresk ortodokse kirke og de protestantiske kirker. Deling mer enn
forening syntes å være karakteristisk, spesielt når det gjaldt de protestan
tiske kirker, ettersom hundrevis av kirkesamfunn, så vel som tusener av
uavhengige kirker, ble dannet.

I det tjuende århundre oppstod det imidlertid en bevegelse for å forene
kirker i en stor organisasjon. Lederne i denne bevegelse mente at tiden
var inne til at gresk ortodokse, romersk katolske og protestantiske kirker
kunne forene seg i en verdenskirke med et styrende hierarki, som kon
trollerte hele kirken.

Verdenskirkebevegelsen begynte med en rekke forberedende møter i
1925 og 1927. 1 1938 ble en midlertidig ekumenisk verdenskirke dannet.
Den videre prosessen ble avbrutt av den annen verdenskrig, men i 1948
ble Kirkenes Verdensråd formelt organisert i et møte i Amsterdam. Målet
for denne verdenskirke var å forene all kristendom i en stor kirke.
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På grunn av manglende interesse og motstand fra evangeliske kirker,
har ikke verdenskirkebevegelsen fortsatt å ekspandere. I en viss utstrek
ning har den samarbeidet med liberale elementer både i kirken og i den
politiske verden. Organisasjonens eksistens kan godt være grunnlaget for
det som er beskrevet i Åpenbaringen 17.

Bibelen krever ikke en verdenskirke-organisasjon utenom Kristi
legeme. En del kristne har imidlertid støttet tanken om et kirkestyre. Når
menighetens bortrykkelse finner sted, vil alle sanne kristne bli rykket
bort, og de som er tilbake, vil være bekjennende kristne uten sann og
frelsende tro. Under slike forhold er det lett å se hvordan verdenskirkebe
vegelsen kan bli fullstendig frafallen, slik det er beskrevet i Åpen
baringen 17. Oppfyllelsen blir derfor ikke bare den romersk katolske
kirke, men heller foreningen av de tre hovedgrenene av kirken som eksis
terer i verden i dag, men uten den helliggjørende innflytelse som ekte
kristne utgjør. Verdenskirken vil ikke bare være frafallen i sin teologi,
men også avskyelig i sin religiøse praksis.

Verdenskirkens ondskap
Skriften skjuler ikke den grusomhet som vil karakterisere denne ver

denskirken i dens frafall fra troen. Kvinnen beskrives av Johannes:

«I sin hånd holdt hun et gullbeger, fullt av styggedommer og av hen
nes horelivs urenheter. På hennes var skrevet et navn, en hemmelighet:

Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden.
Jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vitners blod»

(Åp 17,4-6).

Prostitusjon var ofte en del av den hedenske gudsdyrkelse, men det
hor som er nevnt her, refererer til åndelig utroskap heller enn fysisk hor.
Kvinnen er skyldig i å inngå kompromisser og forene seg med frafalne
religioner. Hun er det endelige uttrykk for de babyloniske, falske religio
ner, som ofte til og med ble forkastet av hedningeverdenen. Videre
erklæres det at hun er skyldig i drap på dem som kommer til Kristus på
denne tiden, og hun beskrives som «drukken av de helliges blod» (Åp
17,6).

Dyret med de ti horn og de sju hoder
Nå blir oppmerksomheten rettet mot dyret som bærer kvinnen: «Dyret

som du så, det var og er ikke, og det skal stige opp, ut av avgrunnen og
gå til undergang» (Åp 17,8).

I Johannes' åpenbaring er det tale om flere forskjellige «dyr». Satan
beskrives som en drage, et mektig dyr som stiger opp av avgrunnen, som
er demonenes tilholdssted (Åp 12,7-17; 13,1-4,11; 16,13; 20,2). Et annet
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dyr nevnes i Åpenbaringen 13,3, dyret som har et dødelig sår, men som
blir legt. Dette dyret er verdensherskeren, en mann som Satan dominerer
og som i virkeligheten er et menneske, ikke en demon. Ettersom både
verdensherskeren og hans verdensrike domineres av Satan, omtales også
verdensstyret som et dyr. Dyret er altså Satan, verdensherskeren og ver
densstyret. Henvisningen til dyret som var, men som ikke er, men som
stiger opp igjen, som i vers 8 og 11, synes å referere til verdensriket,
Romerriket, som eksisterte på apostlenes tid og som ser ut til å ha gått ut
av tiden, vil stå opp på nytt og fullføre sin rolle som et dyr eller som en
verdensregjering. «Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden» (13,11).
Dette er den falske profet (16,13; 19,20; 20,10), verdensherskerens med
arbeider.

Nå vendes oppmerksomheten mot dyrets sju hoder (Åp 17,9-11). Det
sies i denne forbindelse: «Her er den forstand som har visdom» (vers 9).
De sju hodene sies å være «sju fjell, som kvinnen sitter på» (vers 9).
Ettersom byen Rom ofte er blitt nevnt som byen på de sju høyder, har
mange sett dette som et bevis på at kvinnen er den romersk katolske
kirke og at religionen selvsagt vil omfatte tiden da Romerriket gjenopp
vekkes. Byen Rom ligger ved elven Tiberen på sju høyder. Høydene er
kjent som Palatinhøyden, Aventinhøyden, Monte Celio, Esquilinhøyden,
Viminalhøyden, Quirinalhøyden og Kapitolhøyden. I virkeligheten er
byen Rom vidt utbredt. Andre høyder kom til, inkludert Gianicolo og
Monte Pincio. Ettersom det tales om sju høyder, er den religiøse makt her
ofte blitt identifisert med Rom rent geografisk, og ikke med Babylon.

Avsnittet fortsetter imidlertid med å fortelle at det er sju konger.
Engelen sa til Johannes: «De er også sju konger» (Åp 17,10). Disse blir
beskrevet som fem konger som allerede er falt, en er nå ved makten og
en skal komme. Enkelte teologer tror at de sju høydene, de sju kongene
og de sju hodene refererer til det samme. De sju kongene skal følges av
en åttende konge (vers 11), som representerer verdensregjeringen.

Hvis de sju høydene i virkeligheten er sju konger, holder det ikke
lenger med Rom som en forklaring. Det åpner for spørsmålet om hvor
verdens religiøse hovedstad vil være i endetiden.

De sju kongene blir ikke presentert. Det har vært forskjellige tolk
ninger på deres identitet. Noen tror at det er sju konger som er knyttet til
Romerriket, noen av de mest prominente herskerne. Da Johannes skrev
Åpenbaringen, var den sjette av kongene på tronen, men den endelige,
den sjuende, var ennå ikke kommet, ettersom det her siktes til herskeren
over verdensriket i endetiden.

Et annet forslag er gått ut på at disse sju konger refererer til de sju ver
densrikene i den bibelske åpenbaring. Det inkluderer Egypt, Assyria,
Babylon, Medo-Persia, Grekenland og Rom. Det gjenoppvekkede Romer
riket betraktes da som det sjuende av disse riker. Uansett hvordan man
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fortolker opplysningen om kongene, er det opplagt at Gud åpenbarer ver
densherskeren, beskrevet i Åpenbaringen 13, her presentert som den sju
ende konge.

Hvis det ikke siktes til byen Rom med de sju fjell, gjenstår spørsmålet
om hvor endetidsrikets hovedstad skal være. Her er det blitt foreslått at
Babylon skal bygges opp igjen og at byen skal være verdens hovedstad
under den store trengsel. Ettersom Babylon klart identifiseres med
Romerriket i de siste dager og spesielt beskrives som en by i Johannes'
åpenbaring 18, er det visse skriftmessige grunner for dette. Byen
Babylon er ikke blitt ødelagt i historisk tid, slik profetiene har forutsagt,
med en plutselig og katastrofal ødeleggelse. Hvis framtidens verdensrike
skal ha Babylon som sin hovedstad, vil ødeleggelsen av byen like før
Kristi annet komme bli en bokstavelig oppfyllelse av de mange profetier
i Det gamle og Det nye testamente om Babylons ødeleggelse.

I tillegg til at Johannes skal vende oppmerksomheten mot dyrets sju
hoder, blir han på nytt minnet om at dyret har ti horn. I Åpenbaringen
17,12 sies det at dette er ti konger, som skal være assosiert med verdens
herskeren og som skal støtte ham. Engelen sa til Johannes: «Disse har én
tanke, og sin kraft og sin makt gir de til dyret» (vers 13). Ettersom disse
ti kongene vil danne kjernen av den politiske makt bak verdensherskeren,
sies det at dette er de makter som motstår himmelens hær i Åpenbaringen
19. I 17,14 heter det: «Disse skal føre krig mot Lammet. Men Lammet
skal seire over dem, fordi han er herrers herre og kongers konge - seire
sammen med dem som er med Lammet, de kalte og utvalgte og trofaste.»

Henvisningen til «de mange vann» (Åp 17,1) defineres nå som en
skare av folk: «De vann som du så, der skjøgen sitter, er folk og skarer
og nasjoner og tungemål» (vers 15). Verdensreligionen som er knyttet til
skjøgen, vil omfatte hele jorden.

Kvinnen ødelegges
Det mest overraskende aspekt i Åpenbaringen 17 er beskrivelsen av

kvinnens ødeleggelse: «De ti horn som du så, og dyret, de skal hate skjø
gen, og de vil gjøre henne øde og naken. Hennes kjøtt skal de ete, og
brenne henne opp med ild. For Gud inngav dem i hjertet å utføre hans
plan, og å fullføre én og samme tanke, og å gi dyret sitt rike inntil Guds
ord er blitt fullbyrdet» (versene 16-17).

I de første versene i Åpenbaringen 17 beskrives kvinnen som dyrets
medsammensvorne for å vinne verdensherredømme. Øyensynlig er for
holdet slik gjennom de første tre og et halvt år av de sju år som går forut
for Kristi annet komme.

Men midt i disse sju år blir det en dramatisk endring, idet herskeren
over de ti nasjonene proklamerer seg selv som verdensdiktator. Over nat
ten tar han herredømmet over hele jorden. I denne endrede situasjon
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trenger han ikke lenger kvinnen, og av den grunn ødelegger de ti kon
gene henne, de som er assosiert med ham. Hun mister sin makt. Deres
hensikt er ifølge Åpenbaringen 17,17 å overføre all makt til dyret. Det
åpner også veien for den endelige formen for verdensreligion, som er til
bedelse av verdensherskeren og av Satan som er assosiert med ham. Han
vil utgi seg for å være Gud. Åpenbaringen 17 beskriver den religiøse til
stand i den første halvdelen av de sju år som går forut for det annet
komme. Dette er slutten på verdenskirkebevegelsen.

I det siste verset i Åpenbaringen 17 lyder det: «Og kvinnen som du så,
er den store by som har kongedømme over kongene på jorden» (vers 18).
Selv om kvinnen her beskrives som en by, er det opplagt at den er mer
religiøs enn politisk i sin betydning. Byen Babylon derimot, i sin poli
tiske form, beskrives i Åpenbaringen 18. Når Babylon religiøst sett er
fjernet i og med ødeleggelsen av verdenskirken, ryddes nå scenen for det
endelige drama, de siste tre og et halvt år, da den endelige formen for fra
fallen religion blir ateisme og tilbedelse av verdensherskeren.



28
Russlands siste

forsøk på verdensherredømme

Bakgrunn
I det tjuende århundre har Russlands vekst og fall, den største og mest

betydningsfulle staten i det tidligere Sovjetsamveldet, vært en hovedfak
tor i verdenshistorien. Den dominerende russiske staten vil overleve og
innta en sentral plass i begivenhetene. Det er den store makten nord for
Israel.

Det dramatiske profetiske bildet av Russlands siste forsøk på et ver
densherredømme, beskrevet i Esekiel 38,1-39,24, plasseres i en profetisk
sammenheng som relaterer til Israels gjenopprettelse. I Esekiel 37,1-28
beskrives Israels gjenopprettelse som nasjon og deres oppstandelse fra de
døde i tiden for det annet komme symbolsk ved dalen med de tørre ben,
de som vekkes til live. Etter beskrivelsen av Russlands krig i Esekiel
38,1-39,24, kommer ytterligere en profeti om Israels samling i deres
land, som en fase i gjenopprettelsen. Konflikten med Russland ses altså i
dette endetidsperspektivet.

Politisk sett danner de raske begivenhetene i endens tid bakgrunnen
for krigen. I endetiden vil ti nasjoner slå seg sammen under en romersk
hersker og danne et gjenoppstått Romerrike. Denne herskeren vil inngå
en sjuårs fredspakt med Israel, slik det står i Daniel 9,27. En eller annen
gang i løpet av disse sju år som går forut for det annet komme, vil
Russland angripe Israel.

De siste sju år vil bli delt i to halvdeler. Den første halvdelen blir en
fredstid, mens den andre vil utgjøre den store trengsel, som skal kulmi
nere med Harmageddon. Som profetert i Esekiel 38, vil Russland angripe



RUSSLANDS SISTE FORSØK PÅ VERDENSHERREDØMME 265

Israel i en fredstid, i et forsøk på å erobre landet og etablere en domine
rende posisjon i Midt-Østen.

Selv om Israel militært sett er langt overlegen de landene som ligger
omkring, har man lenge fryktet muligheten for et russisk angrep.
Russland har nok mistet mye av sin glans som verdensmakt, men landet
utgjør fremdeles en formidabel maktfaktor, som kan knuse et lite land
som Israel, hvis det skjer ved et overraskende angrep, som det Esekiel
beskriver. Et inngående studium av kapitlet åpenbarer mye om endetids
begivenhetene, som fører fram til Kristi annet komme.

Invasjonsstyrken
Esekiel skriver at hovedstyrken av den militære invasjonshæren som

angriper Israel, vil komme fra landet Magog:

«Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn! Vend ditt
ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek og Tubal, og
profeter imot ham! Du skal si. Så sier Herren Herren: Se, jeg er imot deg,
Gog, fyrste over Ros, Mesek og Tubal! Jeg vil vende deg om og legge
kroker i dine kjever og føre deg ut med hele din hær, hester og ryttere,
alle sammen prektig kledd, en stor skare med store og små skjold, alle
sammen med sverd i hånd» (38,1-4).

Navnene Russland og Sovetjunionen forekommer ikke i Skriften, men
denne beskrivelse av invasjonshæren passer på Russland. Den militære
invasjonen ledes av «Gog», hvilket refererer til lederen, og «Magogs
land», som refererer til området han kommer fra. Magog blir omtalt som
en av Jafets sønner i Første Mosebok 10,2 og i Første Krønikebok 1,5.
Det er to henvisninger til dette i Esekiel 38,2,6 og endelig i Johannes'
åpenbaring 20,8. Gog som hersker, beskrives som «fyrste over Ros,
Mesek og Tubal» (Esek 38,2). Ettersom Ros, eller Rosh, er roten til det
moderne ordet Russland, synes det å være en forbindelse med dette landet
nord for Israel. Gog er også beslektet med «Mesek» og «Tubal» (vers 2).
Noen har funnet ut at det ene er en variant av Moskva, mens Tubal ligner
på Tobolsk, et område i Ural i Russland. Selv om identifiseringen er usik
ker, synes Tubal å referere til de gamle skyterne, som drog nordover fra
Midt-Østen og endte i det område som i dag beskrives som Russland.

Invasjonsstyrken fra Russland støttes av hærer fra fem andre land.
Persia (Esek 38,5) er lett å identifisere. Det er det moderne Iran, som selv
om det ligger øst for Israel, lett kan slutte seg til Russland i et angrep fra
nord. Etiopia er med (vers 5). Man tenker på Kusj eller Etiopia som fol
ket som bodde i et område mellom Egypt og Rødehavet. Geografisk sett
befinner de seg altså sør for Israel, men det vil ikke være vanskelig å
transportere styrken på sjøen, slik at den kan slutte seg til Russland i
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angrepet. Libya nevnes også (vers 5). Gomer (vers 6) blir ofte identifisert
som de gamle kimrere, som en gang bodde i Lille-Asia og Øst-Europa.
Togarmafolket (vers 6) var en nasjon som holdt til like nord for Israel og
lå godt an til å delta i invasjonen.

En hvilken som helst invasjon av Israel viser manglende respekt for
Israels Gud og passer inn i Russlands ateistiske bakgrunn i det tjuende
århundre. Hærens geografiske bakgrunn, det teologiske synspunktet og
de termer som brukes for å beskrive dem, gir fullgode bevis for at styr
ken kommer fra Russland og invaderer Israel fra nord. Til støtte for dette
har man opplysningen om at invasjonsstyrken kommer fra «det ytterste
Norden» (Esek 38,6,15; 39,2). Ettersom Israel ikke ligger så mange hun
dre kilometer fra Russland, kan ikke beskrivelsen av en nasjon i det
ytterste Norden, sett fra Israel, bety noen annen enn Russland. Det er
også interessant at Moskva ligger rett nord for Jerusalem.

De gamle krigsvåpen
Selv om beskrivelsen av invasjonsstyrken er slik at man relativt lett

kan identifisere den, ligger problemet i tolkningen av avsnittet i det fak
tum at forfatteren beskriver bruken av gammeldagse våpen. Slik heter det
i innledningsavsnittet:

«Jeg vil vende deg om og legge kroker i dine kjever og føre deg ut
med hele din hær, hester og ryttere, alle sammen prektig kledd, en stor
skare med store og små skjold, alle sammen med sverd i hånd. Persia,
Etiopia og Libya er med dem, alle sammen med skjold og hjelm. Gomer
og alle dets skarer, Togarmafolket i det ytterste Norden og alle dets ska
rer, mange folkeslag er med deg» (Esek3B,4-6).

Det faktum at hæren er utstyrt med disse gammeldagse krigsvåpen i
stedet for moderne våpen, har gjort at mange ikke betrakter beskrivel
sen her som bokstavelig. I stedet for tanks kommer de på hesteryggen,
noe som i Russlands tilfelle ikke byr på særlige vanskeligheter, etter
som Russland fremdeles bruker kavaleri som en del av militærstyrken.
Men skjoldene, sverdene og hjelmene tyder ikke på at det er en
moderne hær.

Noen har forsøkt å forklare ordbruken ved å si at Esekiel beskrev kri
gen i termer som han forstod og at vi må bytte ut uttrykkene med dem
som betegner moderne våpen. Etter hvert som beskrivelsen skrider fram,
legges det til flere våpen, som buer og piler, staver og spyd (Esek 39,9).
Det faktum at disse våpen senere skal brennes (vers 9), gjør det vanskelig
å godta dem som bilder på moderne våpen, ettersom disse som regel er
av metall og ikke av tre. Det endelige svar ligger muligens ikke i forsøk
på å forklare dette avsnittet av historien, men bare fastslå at det indikerer
at forut for denne krigen vil det være en stor nedrustning i verden. Under
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slike forhold, hvis Russland ønsker å angripe Israel og mangler moderne
våpen, kan man raskt fabrikere store kvanta med våpen av denne typen
og utruste hæren med dem. Hovedtanken med avsnittet endres imidlertid
ikke med beskrivelsen av våpnene.

Israel beskrevet som en fredelig og intetanende nasjon
I forsøket på å bestemme tidspunktet for denne krigen i den profetiske

timeplan, er det viktig å merke seg hvilken vekt det legges på at Israel
lever i fred når invasjonen skjer. Øyensynlig kommer angrepet uventet.
Israel er ikke militært forberedt på dette. Det nevnes ikke noe sted at inn
trengerne møter motstand.

I stedet beskrives Israel som en nasjon som lever i fred:

«Rust deg og gjør alt ferdig, du og alle dine skarer, som har samlet seg
hos deg. Du skal være deres vokter. Når lang tid er gått, skal du bli møn
stret. Ved årenes ende skal du komme til et land som er utfridd fra sver
det. Dets folk er samlet fra mange folkeslag, opp på Israels fjell, som sta
dig hadde ligget øde. Men nå er det ført ut fra folkene, og de bor der trygt
alle sammen. Dit skal du dra opp. Som en storm skal du komme, som en
sky skal du være til å skjule landet, du og alle dine skarer og mange fol
keslag med deg» (Esek 38,7-9).

Invasjonsstyrken er ivrig etter å angripe Israel, men Israels land
beskrives som et område som er «utfridd fra sverdet», og Israels folk
beskrives som «samlet fra mange folkeslag, opp på Israels fjell, som sta
dig hadde ligget øde». Israel beskrives videre som et folk som er «ført ut
fra folkene, og de bor der trygt alle sammen» (Esek 38,8). Som pekt på
tidligere, passer dette med det profetiske bildet av første halvdel av de
sju år som fører fram til Kristi annet komme. Dette blir en fredstid, da
Israel lever i en pakt med herskeren over de ti nasjoner.

Det forhold at Israel lever i fred, beskrives videre i omtalen av inva
sjonsstyrken:

«Så sier Herren Herren: På den dag skal tanker stige opp i ditt hjerte,
og du skal tenke ut en ond plan og si: Jeg vil dra opp mot et land med
åpne byer, jeg vil komme over fredelige folk, som bor trygt, som alle
sammen bor uten murer og verken har bom eller porter - for å rane og
røve og ta hærfang, for å vende din hånd mot ruiner som er bygd opp
igjen, og mot et folk som er sanket sammen fra folkene, som har samlet
seg fe og gods, som bor på jordens navle» (Esek 38,10-12).

Israels byer blir beskrevet som uten murer, noe som stemmer med
den nåværende situasjon, da murer ikke lenger holder inntrengere borte
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(vers 11). Det står også at det er «fredelige folk, som bor trygt, som alle
sammen bor uten murer og verken har bom eller porter» (vers 11). De
bor i et land som beskrives som «ruiner som er bygd opp igjen», og fol
ket sies å være «sanket sammen fra folkene» (vers 12). Alt dette stem
mer med den situasjon Israel opplever under fredspakten med herskeren
over de ti nasjonene. Det er tydelig at det her dreier seg om en politisk
situasjon der ikke bare Israel angripes, men hele den tistatsgruppen som
kontrollerer Midt-Østen på denne tiden. Dette støtter den tanke at vi her
har Russlands siste desperate forsøk på å erobre verden. Israel beskrives
som «mitt (Guds) folk Israel» som «bor trygt» (vers 14).

Hensikten med invasjonen
Avsnittet som beskriver denne framtidige krig, gjør det klart at de som

invaderer, søker materiell vinning. Det sies at de har bestemt seg for å
«rane og røve og ta hærfang, for å vende din hånd mot ruiner som er
bygd opp igjen, og mot et folk som er samlet fra folkene, som har samlet
seg fe og gods, som bor på jordens navle» (Esek 38,12). I vers 13 beskri
ves de som at de tar med seg bytte, sølv og gull, fe og gods. Invasjons
hærens store tallmessige overlegenhet beskrives slik: «Som en storm skal
du komme, som en sky skal du være til å skjule landet» (vers 9). Hæren
sies å komme fra «mange folkeslag». Det blir «en stor skare og en tallrik
hæn> (vers 15). Selv om de er ute etter materiell vinning, er det egentlig
Gud som trekker dem inn i krigen: «Og du skal dra opp mot mitt folk
Israel som en sky og skjule landet. I de siste dager skal det skje. Da lar
jeg deg komme over mitt land, for at folkene skal lære meg å kjenne, når
jeg for deres øyne åpenbarer min hellighet på deg, Gog!» (vers 16).

Invasjonen beskrives
Profeten beskriver i detaljer det som skal skje når denne mektige

hæren invaderer Israels land:

«Men på den samme dag, den dag Gog kommer over Israels land, sier
Herren Herren, da skal min harme stige opp i mitt åsyn. Og i min nidkjær
het, i min brennende vrede sier jeg: Sannelig, på den samme dag skal det
komme et stort jordskjelv over Israels land. Havets fisker og himmelens
fugler og markens dyr og alt det kryp som rører seg på jorden, og alle
mennesker som bor på jorden, skal skjelve for mitt åsyn. Fjellene skal
ramle og bergveggene styrte ned, og hver en mur skal falle til jorden. Og
jeg vil kalle på sverdet mot ham på alle mine fjell, sier Herren Herren.
Den enes sverd skal vendes mot den andre. Og de skal kjenne at jeg er
Herren. Jeg vil gå i rette med ham med pest og med blod, og med et skyll
regn og haglsteiner. Ild og svovel vil jeg la regne ned over ham og hans
skarer og over de mange folkeslag som er med ham» (Esek 38,18-22).
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Som det går klart fram av profetien, vil invasjonen vekke Guds harme
(Esek 38,18), og det blir en rekke katastrofer.

Først blir det et stort jordskjelv i landet (Esek 38,19). Dette jordskjel
vet vil påvirke fisker, fugler, dyr og alle skapninger på marken. Fjellene
blir sprengt og bygningsmurer faller (vers 20).

Den neste store dommen fra Gud fører til forvirring i den multinasjo
nale hæren, slik at de begynner å kjempe mot hverandre: «Den enes
sverd skal vendes mot den andre» (Esek 38,21). I forvirringen som opp
står i forbindelse med jordskjelvet, er det lett å forstå at troppene kan
begynne å bekjempe hverandre.

En tredje dom kommer over hæren i form av pest og blodsutgytelse.
Gud vil bruke pest mot Israels fiender, noe som også har vært brukt i
andre situasjoner (f. eks. Jes 37,36). På toppen av alt dette blir det en dom
fra Gud i form av skyllregn og haglsteiner og brennende svovel (Esek
38,22). Selv om det virker som naturkatastrofer for hæren, er det Guds
overnaturlige gjerninger som utløses. Som illustrert i Johannes' åpenba
ring 16,21 kan uvanlig store hagl være dødbringende. Den brennende svo
velen minner om Sodomas og Gomorras fall (1 Mos 19,24). Noen har tol
ket den brennende svovelen som et resultat av at jordskjelvet utløser
slumrende vulkaner, så de spyr ut sin brennende ild. Uansett hvordan man
skal forklare dette, er resultatet tydelig. Invasjonshæren blir ødelagt. Gud
bruker dette som et middel til å demonstrere sin makt for folkene: «Og jeg
vil åpenbare min storhet og min hellighet og gi meg til kjenne for mange
folks øyne, og de skal kjenne at jeg er Herren» (Esek 38,23).

Invasjonshæren ødelegges
Profetien fortsetter. Nå beskrives den fullstendige ødeleggelsen av

invasjonshæren: «Jeg vil slå din bue ut av din venstre hånd og la dine
piler falle ut av din høyre hånd. På Israels fjell skal du falle, du og alle
dine skarer og de folkeslag som er med deg. Jeg gir deg til føde for all
slags rovfugler og for markens ville dyr. På marken skal du falle. For jeg
har talt, sier Herren Herren» (Esek 39,3-5). Når Gud angriper angriperne,
vil de slippe sine buer og piler. Deres døde kropper blir til føde for grib
ber og villdyr. I vers 4 går det fram at hele hæren vil bli utslettet og at
ingen vil overleve: «På Israels fjell skal du falle, du og alle dine skarer
og de folkeslag som er med deg.»

Etterhøst av slaget
Etter at det er slått fast at Guds hensikt er å forkynne makten i sitt hel

lige navn (Esek 39,7-8), sies det at det som blir igjen etter slaget, skal bli
tilstrekkelig brensel i sju år:

«Da skal de som bor i Israels byer, gå ut og gjøre opp ild og holde den
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ved like med rustninger og små og store skjold, med buer og piler og sta
ver og spyd, og de skal holde ilden ved like med det i sju år. De skal ikke
hente ved fra marken og ikke hogge i skogene, men med rustningene skal
de holde ilden ved like. De skal røve fra dem som har røvet fra dem, og
plyndre dem som har plyndret dem, sier Herren Herren» (versene 9-10).

Opplysningen om at ilden skal holdes ved like i sju år, reiser spørsmå
let om hvordan dette skal forstås i forhold til Kristi annet komme, etter
som det synes å gå fram at angrepet vil finne sted mot slutten av den før
ste perioden på tre og et halvt år av de sju år som går forut for det annet
komme. Det betyr at det er tilstrekkelig tid til at det kan brenne opp før
det annet komme. Men brenningen danner ikke i seg selv noen profetisk
tidstabell, og selv etter Kristi annet komme vil livet gå videre, og det blir
nødvendig å ha varme. Dette er derfor ingen innvending mot at man plas
serer invasjonen mot slutten av de første tre og et halvt år.

Profetien beskriver i detaljer hvordan de døde skal begraves (Esek
39,11-16). Det vil ta sju måneder å begrave de døde, og etter det vil man
stadig finne døde kropper som skal begraves. Scenen ligner den som
beskriver Kristi annet komme, når gribbene innbys til å feste på døde
kropper (versene 17-20). Det er imidlertid noe helt annet enn det som
beskrives i Johannes' åpenbaring 20,7-9, når jorden ødelegges straks
etter krigen som omtales.

Guds hensikt med å ødelegge invasjonshæren
Esekiel siterer Gud, som i ødeleggelsen av invasjonshæren forkynner

sin motstand mot det onde og sitt ønske om å gjenopprette Israel:

«Jeg vil åpenbare min herlighet blant folkene, og alle folkene skal se
den dom som jeg har holdt, og min hånd som jeg har lagt på dem. Og
Israels hus skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, fra den dagen og i
framtiden. Folkene skal skjønne at det var for sin misgjernings skyld
Israels hus ble bortført. Det var fordi de hadde vært troløse mot meg, så
jeg skjulte mitt åsyn for dem og gav dem i deres fienders hånd. Og de falt
for sverdet alle sammen. Dette gjorde jeg med dem på grunn av deres
urenhet og deres overtredelser, og jeg skjulte mitt åsyn for dem» (39,21
-24).

Samling av Israel
Esekiel fortsetter å beskrive hvordan Gud skal gjenopprette Israel:

«Derfor sier Herren Herren: Nå vil jeg gjøre ende på Jakobs fangen
skap og forbarme meg over hele Israels hus, og jeg vil vise meg nidkjær
for mitt hellige navn. De skal bære sin skam og all den troløshet de har



RUSSLANDS SISTE FORSØK PÅ VERDENSHERREDØMME 271

vist mot meg, når de bor trygt i sitt land, og ingen forferder dem. Når jeg
fører dem tilbake fra folkene og samler dem fra deres fienders land og
åpenbarer min hellighet på dem for mange folks øyne, da skal de kjenne
at jeg er Herren deres Gud. For jeg har bortført dem til folkene, men
igjen samlet dem til deres land, og jeg lar ikke noen av dem bli tilbake.
Jeg vil ikke mer skjule mitt åsyn for dem, for jeg vil utgyte min Ånd over
Israels hus, sier Herren Herren» (39,25-29).

Dette synes å bli oppfylt ved det annet komme.
Selv om enkelte detaljer i denne profetiske beretning nødvendigvis

ikke er helt klare, er resultatet av slaget klart nok. Russlands siste forsøk
på verdensherredømme mislykkes fullstendig. Deres hærer blir knust, og
til og med i deres eget hjemland vii de bli utsatt for ild fra himmelen
(Esek 39,6). Den endelige form for hedensk makt vil følge, idet tinasjo
nersgruppen blir verdensregjering. Russland kan ha vært en hindnring for
dette, og det at de nå settes helt ut av spill, kan forklare hvordan diktato
ren i tinasjonersgruppen over natten kan proklamere seg som hersker
over hele verden uten motstand. Denne krigen kan godt bli springbrettet
som fører til at herskeren i Midt-Østen kommer til makten i de siste tre
og et halvt år før Kristi annet komme. I den perioden skal Israel gjen
nomgå en fryktelig trengsel, og verden vil stort sett bli ødelagt. Ettersom
denne profetien aldri er blitt oppfylt tidligere, er dens oppfyllelse i fram
tiden en påminnelse om at Gud fremdeles er på tronen og at det vil
komme et oppgjør med Guds fiender i Guds tid og på Guds måte.
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Det kommende verdensstyre:
De endelige verdensreligioner

Satans imitasjon av tusenårsriket
I åpenbaringen om Satans fall fra den opprinnelige hellighet i evighe

ten, slik vi tidligere har sett i Jes 14,13-16, ser vi at hans ambisjon er å
bli opphøyet som Gud. Det er Satans hensikt, ikke bare å ta Guds plass,
slik at menneskene tilber og lyder ham, men også å etablere et verdens
omfattende rike i konkurranse med det profetiske program for tusenårsri
ket, der Kristus skal regjere suverent. I endetiden, forut for Kristi annet
komme, vil derfor Satan lykkes med å få et verdensstyre, som skal støttes
av ham og som skal føre til universal tilbedelse av ham. Dette verdens
styret blir en virkelighet forut for det annet komme og er Satans endelige
forsøk på å styrte Kristus fra tronen, slik at Satan kan få tilbedelse og bli
dyrket.

Den kommende verdensregjering åpenbartfor Daniel
Som tidligere påpekt, så Daniel i sine syner fire verdensriker. Det be

gynte med Babylon, som fulgtes av Medo-Persia, Grekenland og Rom.
Det siste, Romerriket, skal ødelegges ved Kristi annet komme (7,11).

I forklaringen av bildet og spesielt av det fjerde dyret, som represente
rer Rom, sa engelen til Daniel: «Det fjerde dyret vil bli et fjerde rike på
jorden, et som er annerledes enn alle de andre rikene. Det skal sluke hele
jorden, tråkke den ned og knuse den» (7,23). Romerriket inntok mye av
verden omkring Middelhavet, inkludert Nord-Afrika, Vest-Asia og en
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stor del av Europa, men det omfattet aldri hele kloden. Her forutsies det
at Romerriket i dets gjenoppståtte skikkelse, forut for Kristi annet
komme, vil «sluke hele jorden» (vers 23). Dette oppfyller Satans ambi
sjon om å ha et rike som kan sammenlignes med Kristi verdensherre
dømme. Muligheten for en slik verdensregjering har opptatt samtidshis
torikere, spesielt de som har studert Tysklands to forsøk på å beseire ver
den i de to verdenskriger.

Verdensherskerens identitet
Det har vært mye spekulasjon om hvem verdensherskeren i Daniel 7,8,

«et annet lite horn», er. Fra Daniels syn er det klart at denne mannen vil
få full kontroll, først over tre, deretter over alle de ti landene som danner
kjernen i det gjenoppståtte Romerriket. Det gis ytterligere opplysninger
om denne herskeren i 9,26, der det sies at han tilhører det folk som vil
ødelegge Jerusalem. Slik de romerske styrker ødela Jerusalem i 70 e. Kr.,
vil den framtidige herskeren kunne identifiseres som romersk hersker,
selv om rase og politisk bakgrunn ikke er kjent. Dette er en av grunnene
til at bibelgranskere tror at Romerriket skal oppstå i en tinasjoners-form
og etter hvert bli en verdensregjering.

Daniel 11 gir ytterligere opplysninger om denne herskeren, som skal
dominere endetiden:

«Kongen skal gjøre som han vil. Han skal opphøye seg og heve seg
over enhver gud, og mot gudenes Gud taler han forferdelige ord. Han
skal ha framgang inntil freden er til ende. For det som er fastsatt, vil bli
fullbyrdet. Guden som hans fedre dyrket, akter han ikke, heller ikke
kvinnenes lyst eller noen annen gud akter han på, for han skal opphøye
seg over alle. Men i stedet skal han ære festningenes gud. En gud som
hans fedre ikke kjente, ærer han med gull og sølv, edle Stener og andre
kostbare ting» (versene 36-38).

Selv om bibelfortolkere ikke har vært enige når det gjelder identifise
ringen av denne konge, synes det klart at ettersom han beskrives som en
som står over alle, deriblant hver eneste gud, refererer avsnittet til den
framtidige verdenshersker. Ingen annen kan sies å opphøye seg over alt.

Videre vil denne hersker opphøye seg over Gud, det vil si at han skal
være ateist. Dette kommer til uttrykk i Daniel 11,37, der det står at han
ikke akter sine fedres gud. Selv om dette iblant er blitt oppfattet som et
uttrykk for Israels Gud, er ordet Elohim, som er det vanlige navnet for
Gud, ikke det spesielle navnet Jahve, som er Israels Gud. Det synes der
for klart at han vil være hedning. Uansett hvilke guddommer hans for
fedre dyrket, vil han skyve til side alt som uverdig gudsdyrkelse og tro.
Han vil også erklære at han forakter «kvinnenes lyst». Dette er blitt tol
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ket på forskjellig måte, men antakelig siktes det til kvinners håp om å bli
Messias' mor, med andre ord, han vil ikke bare forakte alle sine fedres
hedenske guder, men også det bibelske håp om Messias, Jesus Kristus. I
stedet for tilbedelse av Gud og erkjennelse av Messias, vil han ære «fest
ningenes gud» (vers 38). Dette taler om personifisering av makten til å
føre krig. Hans velde vil være grunnlagt på militær makt.

Herskeren blir framstilt som en som engasjerer seg i den endelige store
verdenskrig i Daniel 11,40-44. Denne inkluderer krigen ved Harma
geddon i Johannes' Åpenbaring 16,14-16. Som beskrevet av Daniel, vil
det bli et stort slag i Det hellige land med hærer fra nord og sør og en stor
hær fra øst. Krigen vil føres helt fram til Kristi annet komme. Faktum er
at det blir skyting fra hus til hus i Jerusalem den samme dagen som
Herren kommer (Sak 14,1-2).

Den samme skikkelsen beskrives i Andre Tessalonikerbrev 2,3 som
«syndens menneske», og vers 4 sier: «Han er den som står imot og opp
høyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så han setter seg i
Guds tempel og utgir seg selv for å være Gud.» Ortodokse jøder vil for
nye den gamle offertjenesten i det gjenoppbygde templet i de første tre
og et halvt år av de sju år som går forut for det annet komme. Etter denne
perioden vil herskeren forurense templet og opphøye seg selv og Satan til
å bli tilbedt.

I sin tale på Oljeberget beskrev Kristus vanæringen av templet, som
begynnelsen til den store trengsel, en tid som fører fram til Kristi annet
komme: «Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel
har talt om, stå på det hellige sted - forstå det, enhver som leser! - da må
de som er i Judea, flykte opp i fjellene» (Mat 24,15-16). Vanæringen av
templet og det at den framtidige verdensherskeren utgir seg for å være
Gud, vil bli signalet til de tre og et halvt år som den store trengsel skal
vare, fram til Kristi annet komme. Tilbedelsen av verdensherskeren vil
selvsagt bli en del av Satan-tilbedelsen, som vil karakterisere endetiden.
Dette kommer klart til uttrykk i Johannes' åpenbaring.

Den kommende verdenshersker i Johannes ' åpenbaring
Den framtidige verdenshersker presenteres i Åpenbaringen 6,2 med

disse ord. «Og jeg så - og se: En hvit hest, og han som satt på den, hadde
en bue, og det ble gitt ham en krone, og han drog ut med seier og for å
seire.» Muligens som et resultat av Russlands nederlag, beskrevet i
Esekiel 38 og 39, vil herskeren over sammenslutningen av de ti nasjo
nene være i den stilling at han kan proklamere seg som diktator over hele
verden. Øyensynlig er ikke noen sterke nok til å gå imot ham. Uten kamp
vil han derfor overta verdensmakten som Satans redskap.

I det tjuende århundre er det for første gang i historien blitt mulig å
skape et verdensrike. En verdensregjering vil kreve kommunikasjoner
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som radio, telefon og televisjon. Dette er til stede. En verdensregjering
vil også kreve rask transport, noe som i dag kan skje med fly.
Verdensregjeringens kontroll med forretningsliv og finanser (Åp 13,16
--17) blir besørget av datamaskiner. Verdensherskeren vil også ha kjernefy
siske våpen, som han kan kontrollere verden med. Moderne oppfinnelser
har redusert avstandene i vår verden, slik at det er teknisk mulig å styre
den ved hjelp av en verdensregjering.

I en av parantesene i Johannes' åpenbaring, kapittel 13, vendes opp
merksomheten mot denne verdensregjering. I sitt syn så Johannes et dyr
som steg opp av havet (vers 1), og han beskrev verdensregjeringen med
disse ord: «Og jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde ti horn og sju
hoder. På sine horn hadde det ti kroner. Og på sine hoder hadde det spot
tenavn» (vers 1). Dette dyr representerer verdensregjeringen, så vel som
dens leder. Det faktum at det kommer opp av havet, blir vanligvis tolket
som at det kommer opp av menneskehavet, eller verden som et hele.
Skjøgen i Åpenbaringen 17 representerer den frafalne kristendom i den
første halvdelen av de sju år. Hun blir framstilt som sittende på vann, og
det forklares som folk og skarer og nasjoner og tungemål (vers 15).
Havet som dyret kommer fra, står i kontrast til jorden, der det andre dyr i
Åpenbaringen 13,11 dukker opp. De ti horn og de sju hoder samsvarer
med det tihornete dyret i Daniel 7,7, som beskriver det gjenoppståtte
Romerriket. Over dette skal verdensherskeren presidere. Som vi har sagt
i forbindelse med beskrivelsen av dette verdensrike, er det mange som
mener at de sju hodene representerer prominente ledere i Romerrikets
historie, med det sjuende hode som den endelige verdenshersker. De sju
hoder i Åpenbaringen 17,9 refererer til fem i fortiden, mens det sjette var
nærværende da Johannes skrev Åpenbaringen. Det sjuende er herskeren
over de ti nasjoner, og den åttende kongen representerer den endelige
form for verdensstyre.

En annen forklaring beskriver de sju hoder som sju store verdensriker i
Bibelen - Egypt, Assyria, Babylon, Medo-Persia, Grekenland, Rom og
det tusenårige rike fra himmelen (Dan 7,13-16). Her representerer den
åttende kongen den endelige form for det gjenoppståtte Romerrike. Dette
synet støter på helt åpenbare fortolkningsproblemer. Uansett hvordan
man beskriver hodene, tales det her om det endelige verdensstyre.

Verdensregjeringen sies å omfatte det karakteristiske ved det babylo
niske, det medo-persiske og det greske rike, symbolisert ved løven, som
representerer Babylon, bjørnen som representerer Medo-Persia og leo
parden, som representerer Grekenland. Johannes sier i Åpenbaringen
13,2: «Dyret som jeg så, lignet en leopard, og det hadde føtter som en
bjørn, og munnen var som munnen på en løve.»

Makten bak verdensregjeringen er dyret, eller Satan. Åpenbaringen
13,2 sier: «Og dragen gav det sin kraft og sin trone og sin makt.»
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Identifikasjonen av dragen finner vi også i Åpenbaringen 12,9, der dra
gen også kalles djevelen, eller Satan.

Et av disse hodene ser ut til å bli dødelig såret, en henvisning til det
sjuende hode, eller herskeren over de ti nasjoner. Det er flere forklaringer
på dette, men den beste er muligens at han vil få et sår som normalt sett
er dødelig, men som blir overnaturlig legt av Satan. Det sies ikke at han
dør og blir oppvekket av Satan, for Satan har ingen makt til å gjenopp
vekke.

Poenget er at herskeren i det endelige verdensrike vil dukke opp på
scenen med overnaturlig makt, og av den grunn sies det: «De tilbad dra
gen, fordi den hadde gitt dyret makt. Og de tilbad dyret og sa: Hvem er
lik dyret og hvem kan stride mot det?» (Åp 13,4).

Dyret sies å regjere i førtito måneder (Åp 13,5), noe som er likt tre og
et halvt år i Daniel 9,27 og 1260 dager, som er nevnt i Åpenbaringen
11,3. Ettersom han er ateist og vil stå under Satans makt, vil han spotte
Gud (Åp 13,6). Han vil være i stand til å forfølge de hellige, og utallige
lider martyrdøden (vers 7). Hans verdensregjering beskrives med slike
ord: «Og det ble gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem. Det
ble gitt det makt over hver stamme og hvert folk og hvert tungemål og
hvert folkeslag» (vers 7). I tillegg til denne absolutte politiske makt, vil
han bli tilbedt som Gud: «Alle som bor på jorden, skal tilbe det, hver den
som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet som er slak
tet, fra verdens grunnvoll ble lagt» (vers 8). Verdensherskeren vil ha en
medarbeider, som beskrives som «et annet dyr», som stiger opp av jorden
(vers 11). Denne medarbeider blir i stand til å gjøre under, deriblant å få
ild til å falle fra himmelen (vers 13). Han vil også reise opp et bilde av
dyret og gi det livsånde (vers 15). Det går ikke fram om det her dreier
seg om noe overnaturlig eller noe naturlig. I hvert fall kan det slås fast at
det ikke betyr at bildet har liv.

Verdensherskeren vil kreve at alle tilber ham. Gjør de ikke det, får de
verken kjøpe eller selge (Åp 13,16). Det såkalte dyrets merke, som skal
betegne hans tilbedere, vil være et uttrykk for den kolossale makt og ver
densvide autoritet som dyret har. Dyrets tall er 666 (vers 18). Det har
vært gjenstand for mange forklaringer. Muligens er den beste at det refe
rerer til ham som et menneske, ettersom tallet 6 er mindre enn det full
komne tallet 7. Til tross for sin sataniske makt og overnaurlige evne, vil
han bare være et menneske, og han er underlagt Guds dom (Åp 19).

Gjennom hele bibelfortolkningens historie har det vært gjort forsøk på
å identifisere 666 med en eller annen hersker i fortiden. En del har bygd
på tanken om det «dødelige sår» som ble «legt» (Åp 13,3) og forsøkt å få
det til at en tidligere hersker oppstår igjen. For å identifisere ham, har
fortolkere benyttet seg av tallverdier. Ettersom bokstavene representerer
tall i enkelte språk, har man strevd etter å finne et navn som stemmer
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med tallet 666. På latin står for eksempel C for 100, X er 10, V er 5 osv.
Noen bygger opp et system der A svarer til 6, B til 12 osv. På denne basis
har en del prøvd å få Henry Kissinger til å bli Antikrist. En lang rekke
navn har vært foreslått gjennom tidene, som Nero, Judas Iskariot og mer
moderne navn som Mussolini, Stalin og Kennedy, men hele tolkningssy
stemet innebærer så stor usikkerhet at det er vanskelig å ta det alvorlig.
En hovedinnvending er at en oppstandelse av et ugudelig menneske fra
fortiden ville ikke være et Guds verk, og Satan har ikke makt til å vekke
opp noen. Den makten tilhører Kristus alene. Framtidig oppfyllelse vil
kaste mer lys over tolkningen. Den beste løsningen er å forstå 666 som
menneskehetens tall, noe mindre enn det fullkomne 7.

Fra disse skriftsteder og andre er det klart at Bibelen forutsier et ver
densstyre, som blir et forsøk fra Satans side på å imitere Kristi universale
styre. Men i stedet for at det blir en tid med fred og ro, vil det bli frykte
lige ødeleggelser, blasfemi og martyrium, en tid med en trengsel så stor
at verden aldri har opplevd maken. Det skyldes både den politiske under
trykkelse og de dommer som vil ramme jorden på grunn av Guds vrede.
Guds dommer beskrives i seglene som brytes, basunene som lyder og
vredesskålene som tømmes, alt beskrevet i Johannes' åpenbaring.

Denne verdensregjeringen vil oppløses i endens tid, slik det indikeres i
Åpenbaringen 16, i forbindelse med hærene som samles ved Harma
geddon. Øyensynlig vil det bli et forsøk fra nasjonenes side på å løsrive
seg fra verdensherskeren, grunnet de fryktelige tragedier og trengsler
som verden har opplevd under hans styre. Dette danner scenen for
Herrens komme. Den foregående perioden er kjent som den store treng
sel.
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Den store trengsel

Trengsler i alminnelighet og den store trengsel
Den framtidige store trengsel blir ofte forvekslet med de trengsler som

har karakterisert menneskeheten fra dens begynnelse. Jesus sa til sine
disipler kvelden før korsfestelsen:

«I verden har dere trengsel. Men vær frimodige! Jeg har overvunnet
verden» (Joh 16,33). I kontroversen mellom dem som tror på bortryk
kelse før trengselen og dem som tror at det skal skje etter trengselen,
kommer også dette til uttrykk. De sistnvente hevder at den trengsel vi
opplever nå, er den som er forutsagt. Men hvis vi gransker de mange
skriftsteder som taler om denne perioden, vil vi se at den store trengsel
utgjør noe som verden aldri har sett maken til. Men det er selvsagt også
sant hva som sies i Job 5,7: «Men mennesket fødes til møye, likesom
flammende gnister flyr høyt i været.» Den store trengsel vil skille seg fra
alle tidligere tiders trengsler i karakter, ved det som skjer og i utstrek
ning. Noen av de nyere talsmenn for bortrykkelse etter trengselen har
gått bort fra tanken om at de trengsler vi nå opplever, er det samme som
endetidens trengselsperiode.

Den første profeti om den kommende nødstid
I forbindelse med Israels adsredelse blant verdens folk, på grunn av

deres synder, slik det er beskrevet i Femte Mosebok 4,26-28, blir det gitt
et løfte om at hvis de søker Herren, skal de føres tilbake til ham:
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«Der skal dere søke Herren din Gud, og du skal finne ham når du
søker ham av hele ditt hjerte og av hele din sjel. Når du er i trengsel, og
alle disse ting kommer over deg, i de siste dager, da skal du omvende deg
til Herren din Gud og høre på hans røst. For Herren din Gud er en barm
hjertig Gud. Han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne. Han
skal ikke glemme pakten med dine fedre som han stadfestet med en ed»
(versene 29-31).

Selv om Moses og senere profeter klart profeterte at Israel skulle dri
ves ut av landet (i det assyriske og babyloniske fangenskap) og senere bli
spredt omkring i hele verden, sier Skriften tydelig at Gud i sin nåde vil
føre dem tilbake. En gudfryktig levning skal omvende seg og bli ført til
bake til det gamie landet. Forut for dette vil det imidlertid bli en stor
nødstid, beskrevet i vers 30.

Tiden for Jakobs trengsel
Jeremia, som levde i tiden for det babyloniske fangenskap, profeterte

om denne framtidige trengsel:

«Så sier Herren:

Vi hørte et rop av skrekk,
det er frykt og ingen fred.
Spør og se etter om en mann føder!
Hvorfor serjeg hver mann
med hendene på sine hofter,
lik en fødende kvinne?
Og hvorfor er alle ansikter
blitt så bleke?  
Ve! Stor er den dagen,
det er ingen som den.
En trengselstid er detfor Jakob.
Men han skal bli frelstfra den» (30,5-7).

Jeremias forutsigelse om denne kommende trengselstid ligner på det
senere profetier om hendelsen skildrer. Det vil særlig dreie seg om
Jakobs trengsel, selv om den vil omfatte hele verden. Den vil bli større
enn noen trengsel Israel tidligere har opplevd, og det sier ikke lite, etter
som Israel har lidd meget gjennom tidene. Som de andre forutsigelsene
om trengselen, får Israel løfte om at de skal bli frelst ut fra den. I vers 9
lover Jeremia at de skal få tjene Herren, og at David, deres konge, skal
reises opp fra de døde. Denne profetien, som kom fra Jeremia i en tid da
Israel var frafallent og led, beskriver en framtid med enda større trengsel,
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men også med forsikring om Israels fullstendige utfrielse. Det er karakte
ristisk for løftene i denne framtidige trengselstid.

Tiden for de helliges undertrykkelse
Den fryktelige undertrykkelsen fra Romerrikets side blir beskrevet i

Daniel 7,7-8. I en viss grad er dette oppfylt historisk, men det vil bli
langt verre i de forfølgelser som oppstår etter at riket er vekket til live
igjen. Dyret, som er beskrevet i Johannes' åpenbaring 7-8, er den gjen
oppvekkede formen av Romerriket med de ti horn. Daniel talte om den
romerske maktens forferdelige ødeleggelsesevne i endetiden: «Da ville
jeg gjerne vite hva det fjerde dyret skulle bety, det som var annerledes
enn alle de andre, et fryktelig dyr med tenner av jern, og klør av kobber,
og som åt og knuste, og det som ble til overs, tråkket det ned med føt
tene» (Dan 7,19). Videre beskrivelse gis i versene 23-25:

«Det fjerde dyret vil bli et fjerde rike på jorden, et som er annerledes
enn alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og
knuse den. De ti horn betyr at av dette riket skal oppstå ti konger. Og
etter dem skal det oppstå en annen konge, som skal være annerledes enn
de foregående. Han skal underkue tre konger. Han skal tale ord mot Den
Høyeste og undertrykke Den Høyestes hellige, og tenke på å forandre
tider og lov. Og de skal overgis i hans hånd for én tid og tider og en halv
tid.»

Som det går fram av andre forutsigelser, vil hele verden lide, selv om
Israel blir sentrum for Satans hat og de romerske herskeres vrede. Dette
går fram av vers 23, der det står at hele jorden skal bli slukt.

I vers 25 beskrives trengselsperiodens varighet med uttrykket «én tid,
tider og en halv tid», hvilket utgjør tre og et halvt år. Det samme uttryk
ket forekommer i Daniel 12,7 og Johannes' åpenbaring 12,14. Tanken
om at perioden er tre og et halvt år, støttes av at Johannes' åpenbaring
11,2 og 13,5 som nevner førtito måneder, og Johannes' åpenbaring 12,6,
som taler om 1260 dager. Denne perioden på tre og et halvt år blir den
siste delen av sjuårsperioden som fører fram til Kristi annet komme.

Det skjer mye viktig i denne perioden. I Daniel 9,27 deles de siste sju
år i to, og i den andre halvdelen opphører slaktoffer og matoffer. I Daniel
11,36-45 profeteres det at perioden skal avsluttes med en stor verdens
krig, der det deltar hærer fra øst, nord og sør. Den samme perioden
beskrives i Johannes' åpenbaring 16,13-16.

I Daniel 12,1, som henger sammen med de siste versene i foregående
kapittel, summeres perioden opp som «en trengselstid som det ikke har
vært fra den dag noe folkeslag ble til og til den tid. Men på den tid skal
alle de av ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet i boken.» Denne
kjente forutsigelse legger vekt på at hovedtanken med den store trengsel
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er at det blir en tid som verden aldri har opplevd maken til før, og at mot
slutten av perioden skal Israels folk bli befridd ved Kristi annet komme.

Sluttversene i Daniels bok beskriver perioden: «Fra den tid det stadige
offer blir avskaffet og den ødeleggende styggedommen blir stilt opp, skal
det gå tusen, to hundre og nitti dager. Salig er den som venter og når
fram til tusen, tre hundre og trettifem dager» (Dan 12,11-12). De 1290
dager faller stort sett sammen med de tre og et halvt år med tillegg av
noen dager for de første begivenhetene i tusenårsriket, etter Kristi annet
komme. Det faktum at velsignelsen uttales over dem som når fram til
1335 dager, betyr at på denne tiden er alle dommer som har med Kristi
annet komme å gjøre, fullbyrdet, og de som fremdeles er i live, vil gå inn
i tusenårsriket.

Verdensomfattende nød
Da Jesu disipler spurte ham om endetiden, nevnte han visse profetier

om prøvelser, som har karakterisert verden siden hans første komme, og
deretter forutsa han en hendelse som skulle bety starten på den store
trengsel, nemlig ødeleggelsens styggedom, som betyr vanæring av tem
plet (Mat 24,15). De som blir vitner til denne begivenhet, eller som hører
om den, blir bedt om å flykte til fjellene i Judea. Grunnen til dette sum
meres i Kristi beskrivelse av perioden: «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! Og dersom ikke de dager ble forkortet, da ville intet kjød bli
frelst! Men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet» (versene
21-22). Denne forutsigelse av Jesus blir videreført i vers 29, når han taler
om det som skal skje «etter de dagers trengsel». Han refererer her til uro
i himlene. Solen blir formørket, og månen vil ikke gi sitt lys. Stjerner vil
falle, og himmelens krefter skal rokkes. Dette beskrives mer detaljert i
Johannes' åpenbaring.

De samme sannheter om endens tid finner vi i Markus 13,14-24.
Perioden vil bli forkortet i den forstand at den vil bli avbrutt plutselig,
ikke ved at den blir kortere enn tre og et halvt år.

Herrens kommende dag
En annen passende tittel på denne perioden er Herrens dag. I alminne

lighet taler det om en tid med nød eller prøvelser, når Guds dommer øses
ut over jorden. Enkelte gammeltestamentlige perioder blir derfor kalt en
Herrens dag. Skriften vitner om en framtidig Herrens dag, som vil
begynne ved bortrykkelsen og fortsette gjennom den store trengsel og
inkludere Kristi tusenårige regjeringstid. Grunnen til denne betegnelse er
at i denne perioden vil Gud behandle synden i verden på en direkte måte.
Han vil dømme den på en annen måte enn det som skjer i denne nådens
tid.
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Herrens dag blir nevnt i Første Tessalonikerbrev 5,1, ettersom den
begynner med bortrykkelsen. Som bortrykkelsen er ikke Herrens dag
datert, men den kommer som en tyv om natten: «Men om tider og tids
punkt, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere. Dere vet jo
selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten» (versene 1-2).
Apostelen refererer så til det faktum at Herrens dag vil begynne med noe
som ser ut til å være en fredstid. De tre og et halvt år som går forut for
den store trengsel, vil bli en tid med relativ fred, sammenlignet med en
krigstid. Men når den store trengsel begynner, blir det brått slutt på freds
tiden, ettersom verdensherskeren vil bryte sin pakt med Israel og bli
deres forfølger i stedet for deres beskytter. Paulus skrev i denne forbin
delse: «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» (vers 3).

Det har vært mye forvirring når det gjelder emnet Herrens dag. Det
skyldes den teori som går ut på at den begynner ved tiden for Herrens
komme i stedet for tidligere, før trengselen, i bortrykkelsen. Mange
skriftsteder, både i Det gamle og Det nye testamente, gjør det klart at
Herrens dag inkluderer den store trengsel og også perioden som fører
opp til denne, selv om de store begivenhetene finner sted under den store
trengsel. Som nevnt tidligere, finner vi avsnitt om dette gjennom hele
Det gamle testamente (Jes 2,12-21; 13,9-16; 34,1-8; Joel 1,15-2,11; 3,1
-5,14-26; Amos 5,18-20; Obad 15-17; Sef 1,7-18). Disse avsnitt tegner et
bilde av nødstiden som fører fram til rikets komme, når Jesus Kristus
vender tilbake.

Noen gammeltestamentlige avsnitt taler meget spesielt om hendelser
som hører med til avslutningen av Herrens dag. Sakarias 13,8-9 refererer
for eksempel til det faktum at to av tre i Israel skal forgå før den store
trengsel er slutt. Sakarias 14 beskriver periodens klimaks, idet Jerusalem
blir angrepet og gjennomsøkt den samme dagen som Herren kommer til
bake.

I Andre Tessalonikerbrev korrigerte apostelen Paulus den falske lære
som gikk ut på at tessalonikerne allerede befant seg i Herrens dag, etter
som de hadde slike prøvelser og trengsler. Det er viktig å merke seg her
at Herrens dag er en tidsperiode som begynner med bortrykkelsen. Selve
begivenhetene går ikke detaljert i oppfyllelse før den store trengsel kom
mer og syndens menneske åpenbares. Selv om han er åpenbart når sjuårs
pakten inngås med Israel, er det ikke sikkert det er klart at det er han som
er omtalt i Skriften som den kommende verdenshersker. Det blir endelig
klart når han bryter pakten med Israel og setter i gang den store trengsel
(2 Tess 2,3-4). Hovedbegivenhetene i Herrens dag finner sted etter at
perioden har begynt, akkurat som en tjuefire timers dag begynner ved
midnatt, men det er først etter daggry det skjer noe.
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Den store trengsel i Johannes ' åpenbaring
I Jesu budskap til de sju menighetene lovte han menigheten i Filadelfia

at den skulle bli bevart fra den framtidige prøvelsens tid (Åp 3,10). Dette
refererer til den store trengsel. Det som er sant om menigheten i
Filadelfia, er også sant om enhver kristen som er frelst før bortrykkelsen,
ettersom de i bortrykkelsen vil bli flyttet fra jorden før prøvelsens dag
kommer.

Fortolkere av Johannes' åpenbaring skiller seg i synet på om den store
trengsel begynner i Åpenbaringen 6,12 eller på et senere punkt i boken.
Det avhenger i noen grad av tolkningen av det første segl, hvem verdens
beseireren med bue, men uten piler, er. Det synes å tale om syndens men
neskes verdensrike, og ettersom hans framtreden starter de siste tre og et
halvt år av den store trengsel, må nødvendigvis det som følger, være
denne trengsel.

Etter at det fjerde segl er brutt, vil en fjerdedel av jorden bli drept (Åp
6,7-8), en passende beskrivelse på den store trengsel, men neppe en
beskrivelse av den fredstiden som går forut for denne. Det er også sant
om martyrene i forbindelse med det femte segl (versene 9-11) og forstyr
relse i himlene, beskrevet i det sjette segl (versene 12-17).

Beseglingen av de 144.000 skjer i forberedelsen av den store trengsel
og hører kronologisk hjemme før kapittel 6. De mange martyrer som
nevnes i Åpenbaringen 7,9-17 kommer sikkert også fra den store treng
sel, som utgjør de siste tre og et halvt år før Kristi annet komme.

De sju basuner synes på samme måte å tale om den store trengsel, med
dommer som rammer en tredjedel av jorden og en tredjedel av havet og
en tredjedel av jordens vann, som ved de første tre basunene (Åp 8,1-13).
Den femte basun (Åp 9,1-12) beskriver helt sikkert den store trengsel,
ettersom det her sies at de som bærer dyrets merke skal plages i fem
måneder. Den sjette basun (versene 13-21) beskriver ødeleggelsen av en
tredjedel av jordens befolkning. Dette taler også helt sikkert om den store
trengsel og dens redsler. Åpenbaringen 16 beskriver i tillegg til profetien
om detaljene ved verdensstyret og noen av problemene som er knyttet til
det, den siste serien på sju dommer over jorden. De forskjellige skålene
representerer dommer som rammer hele verden og inkluderer den ende
lige verdenskrig, beskrevet etter den sjette skål (versene 12-16) og den
endelige skål (versene 17-21). Når den sjuende skålen tømmes, blir det et
veldig jordskjelv, som får fjell og øyer til å forsvinne, og den store byen
Babylon går til grunne og ødelegges. I tillegg faller det veldige haglstei
ner på jorden og ødelegger det som er igjen. Det er vanskelig å beskrive
en periode med større redsler og ødeleggelse av menneskeliv og eiendom
enn det vi finner i Åpenbaringen 16,17-21. Dette er det endelige slag før
Kristi annet komme, beskrevet i 19,11-16. 1 Åpenbaringen 17 og 18 faller
Guds dom over det religiøse Babylon, noe som muligens finner sted før
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Åpenbaringen 6. Ødeleggelsen av Babylon som by (Åp 18)) faller muli
gens sammen med forutsigelsen i Åpenbaringen 16,19, like før det annet
komme.

Av disse mange skriftsteder burde det gå klart fram at hendelsene i den
store trengsel ikke kan sammenlignes med noe som er gått forut. De er
større i omfang, annerledes i sin mening. De er spesielt ment å føre fram
til dommen ved Kristi annet komme og etableringen av Guds rike i ver
den.

Selv om begivenhetene ofte tolkes symbolsk, signaliserer de tydelig
veldige, bokstavelige begivenheter, som vil bety klimaks på hedningenes
tider, så vel som Guds profeterte 490 år for Israel. De vil lede fram til og
danne en plattform for Kristi annet komme. Like sikkert som dommer i
fortiden har vært bokstavelige, vil også denne fryktelige perioden få en
bokstavelig oppfyllelse. Det gjør menighetens håp enda mer virkelig, at
den skal bortrykkes før disse endetidsbegivenhetene finner sted.
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Harmageddon:

Babylons endelige fall

Bakgrunn for Harmageddon
Det såkalte slaget ved Harmageddon vil finne sted i de siste dagene av

den store trengsel. Som beskrevet i Åpenbaringen 16, vil Gud sende en
rekke ødeleggende dommer over jorden. Bildet av en full skål som tøm
mes, brukes her. Dommene vil omfatte smertefulle sår, som bryter ut på
dem som har dyrets merke (vers 2). Ved lyden av den andre basun (8,8-9)
vil en tredjedel av havet bli forvandlet til blod. Nå finner det sted en enda
mer omfattende dom i forbindelse med den andre vredesskålen. Hele
havet blir til blod, noe som resulterer i at alle levende skapninger i havet
dør (16,3). På samme vis vil den tredje basun føre til at en tredjedel av
elvene og vannkildene blir bitre (8,10-11). Den tredje Guds vredesskål
blir tømt over elvene og vannkildene, slik at de blir til blod (16,4-7).
Denne dommen blir spesielt beskrevet som rettferdig, ettersom det skal
flyte martyrers blod i den store trengsel.

En fjerde vredesskål blir tømt over jorden i form av klimaendring.
Solen kommer til å brenne menneskene som med ild. Den femte vredes
skålen skaper mørke på jorden, en situasjon som er verre enn ved det
sjette seglet (6,12-14). Solen blir svart og månen til blod. Ved det sjette
segl vil elven Eufrat bli tørket opp, slik at det banes vei for den store
hæren fra øst, for at den kan delta i den endelige verdenskrig. Disse seks
vredesskåler fra Gud tjener som en innledning til det Bibelen kaller
Harmageddon.
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Den endelige verdenskrig

Mens Johannes betrakter endetidens scene, sier han: «Og jeg så at det
av dragens munn og av dyrets munn og av den falske profets munn kom
ut tre urene ånder som lignet padder» (Åp 16,13). Det gis straks en tolk
ning på dette: «Det er djevleånder som gjør tegn. De går ut til kongene i
hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store
dag» (vers 14). Dette presenterer et underlig paradoks.

Ved begynnelsen av den store trengsel vil det, ved satanisk list og
makt, dannes en verdensregjering. Herskeren over de ti nasjonene i det
gjenoppståtte Romerriket vil bli verdensdiktator. Det vil si at han kom
mer til å beherske hele verden, også landene på den vestlige halvkule.
Daniel 7,23 taler om hele kloden (jfr. Åp 13,7). Fra den samme kraft
kilde, som førte til denne verdensregjering, kommer nå innskytelsen til å
samle verdens hærer i en utfordring mot denne verdensregjeringen. Det
er bemerkelsesverdig at dette kommer fra tre kilder: Dragen, som er
Satan, dyret, som er den siste verdenshersker, og den falske profet, som
er dyret som stiger opp av jorden (Åp 13,11). Verdens hærer samler seg i
Det hellige land for å kjempe om overmakten.

I Åpenbaringen 16,16 heter det: «Og han samlet dem på det sted som
på hebraisk heter Harmageddon.» Harmageddon er den geografiske
betegnelsen på et område i det nordlige Palestina. Uttrykket Harma
geddon synes å referere til fjellet Megiddo, som ligger ikke langt fra
Middelhavet. Det strekker seg østover i en bred dal, der utallige slag er
blitt utkjempet tidligere. I dag er det en fruktbar dal, der man høster flere
ganger i året. Selv om det er en vid dal, om lag 25 kilometer bred og vel
30 kilometer lang, og den fører inn til flere andre daler, er den altfor liten
til alle de millioner mennesker som skal samles til den siste verdenskrig.
Den vil imidlertid bli kjernepunktet, med hærer som marsjerer herfra mot
sør og mot nord og fra Middelhavet mot elven Eufrat i øst. Hærer vil
kjempe i Jerusalem den dagen Kristus kommer igjen (Sak 14,1-3).
Verdensregjeringen, som ble sammensatt uten kamp ved begynnelsen av
den store trengsel, vil nå bli angrepet av veldige hærer som kjemper for å
få herredømme.

På grunn av de veldige Guds dommer som har desimert jorden og øde
lagt både eiendom og menneskeliv, vil man være misfornøyd med ver
densherskeren, og antakelig er det andre som vil ha makten. Det forbau
sende er at det er de samme mennesker som opprettet verdensregjeringen
ved begynnelsen av den store trengsel, som nå prøver å utrydde den.

Svaret på dette paradoks finner vi i Åpenbaringen 19, som beskriver
Kristi annet komme med hans himmelske hærer. Det er tydelig at den
sataniske hensikt er å samle all militærmakt i verden for å gå mot de him
melske styrker. Det viser seg selvsagt å være nytteløst, men som ved
andre forsøk fra Satans side, er han av sin egen natur tvunget til å gjøre
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sitt beste for å motstå Gud og på alle måter stå i veien for Guds erob
ringer. Denne krigen vil være i gang flere måneder før Kristi annet
komme. Men før han kommer, vil den sjuende skål føre til en fryktelig
dom over verden (Åp 16,17-21).

Åpenbaringens sjuende skål
Denne endelige Guds dom blir beskrevet som et kolossalt jordskjelv,

større enn noe jordskjelv jorden tidligere har opplevd. Johannes skriver:
«Det kom lyn og røster og tordendrønn. Og det kom et stort jordskjelv, et
slikt som ikke har vært fra den tid menneskene ble til på jorden - et slikt
jordskjelv, så stort» (Åp 16,18).

Som et resultat av jordskjelvet erklærte Johannes: «Den store by ble
delt i tre deler, og folkenes byer falt i grus. Og Gud kom i hu Babylon den
store, så han gav den begeret med hans strenge vredes vin» (Åp 16,19).
Selv om det har vært dissens om byens identifikasjon, synes det klart, ut
fra henvisningene til Babylon, at det er selve Babylon det tales om. Det
blir enda tydeligere i Åpenbaringen 18. Det sies her at byen deles i tre av
et gigantisk jordskjelv, men Guds dom over Babylon vil merkes over hele
jorden. Folkenes byer - det er hedningebyene - skal synke i grus, og
byningene faller med store tap både av rikdommer og menneskeliv. Det er
vanskelig å forestille seg en scene med større verdensomfattende kata
strofe enn denne. Ettersom Skriften spesifiserer at dette er dommen over
hedningenes byer, er det tydelig at Israel ikke er involvert. Jerusalem vil
fremdeles være intakt etter jordskjelvet, noe som illustreres av det faktum
at på dagen for det annet komme vil det bli kamp fra hus til hus i
Jerusalem (Sak 14,2-3). Noen tror at byen som skal ødelegges, er
Jerusalem, men da ville ikke Sak 14,2-3 kunne gå i oppfyllelse.

Ødeleggelsen vil strekke seg lenger enn til byene. Johannes sier:
«Hver en øy vek bort, og fjell ble ikke funnet» (Åp 16,20). Hele jordens
topografi synes å være i endring, øyer og fjell forsvinner, noe som resul
terer i tap av liv og eiendom som ikke lar seg beskrive.

På toppen av alle disse katastrofer vil den endelige plage bli et uvær
med hagl som veier hundre pund. «Og fra himmelen falt hagl så svært
som hundre pund ned på menneskene. Men de spottet Gud for haglets
plage, for plagen var meget stor» (Åp 16,21).

Ødeleggelsen av det politiske Babylon
Etter å ha introdusert ødeleggelsen av Babylon i Åpenbaringen 16,19,

kommer Åpenbaringen 17-18 med detaljene.
Som tidligere beskrevet, tar Åpenbaringen 17 for seg den tidligere

ødeleggelse av det religiøse Babylon, verdenskirkebevegelsen, som vil
ha dominert den første halvdelen av de siste sju årene. Åpenbaringen 18
derimot beskriver mer i detaljer ødeleggelsen av byen som deles i tre (Åp
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16,19). Det består av en klagesang fra folkene på jorden over at det mek
tige Babylon er falt. Johannes skriver:

«Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen. Han hadde
stor makt, og jorden ble opplyst av hans herlighet. Han ropte med sterk
røst:

Falt, falt er Babylon den store!
Den er blitt et tilholdsstedfor onde ånder -
etfengsel for hver uren ånd,
og etfengsel for hver uren og hatet fugl.
For av hennes horelevnets vredesvin
har alle folk drukket.
Kongene på jorden har drevet hor med henne,
og kjøpmennene på jorden er blitt rike
av hennes overdådige vellevnet» (Åp 18,1-3).

Bibelgranskere er uenige om tolkningen av dette kapitlet. Noen mener
at det henviser til Rom, som blir ødelagt, andre legger ingen bokstavelig
mening i det, mens det også er dem som mener at det dreier seg om et
bokstavelig Babylon, som er blitt verdensregjeringens hovedstad under
den store trengsel. Det er mye som støtter tolkningen om at det er en bok
stavelig profeti som taler om en bokstavelig by, selv om den har det sym
bolske navnet Babylon. Dette knytter den både til de politiske og religiøse
kvaliteter som har karakterisert Babylon i historien. Ettersom verdensher
skeren hevder at han er Gud, beskrives samfunn med ham og handel med
ham som åndelig hor. Hvis Babylon er verdens hovedstad, blir beskrivel
sen av kjøpmennene i Åpenbaringen 18,11-13 lettere å forstå. Disse
samme kjøpmenn ser på byens ødeleggelse som en forferdelig katastrofe.

Omtalen av sjøfolkene i Åpenbaringen 18,17 har ført til spørsmålet
hvorvidt Babylon kan bli en sjøfartsby. Noen mener at det derfor er tale
om Rom her. Det er imidlertid mulig at elven Eufrat kan gjøres farbar for
skip på denne tiden. Det betyr at Babylon kan nås sjøveien. Det viktigste
ved avsnittet er at Babylon blir ødelagt på én dag, eller én time, slik det
framgår flere ganger av avsnittet (Åp 18,8,10,17,19).

Som vi har sett i tidligere studier, er Babylon aldri tidligere blitt full
stendig ødelagt, selv om det er mange profetier i Det gamle testamente
om det (Jes 13-14; 21,9; 47; Jer 50-51). En gjenoppbygging av byen og
dens endelige ødeleggelse her ville være både et symbolsk og praktisk
uttrykk for Kristi majestetiske komme og enden på hedningenes tider.
Det siste verdensrike vil bli romersk med hensyn til politisk karakter,
men åndelig sett vil det ligne på Babylon, med dets falske religion og til
bedelse av Satan.



32
Kristi

annet komme

Det annet komme: Et hovedemne i Bibelen
Selv om det presise uttrykket «det annet komme» ikke forekommer

verken i Det gamle eller Det nye testamente, vitner mange avsnitt om det
faktum at Kristus, som engang kom for å bringe frelse, kommer igjen
andre gang for å herske. Hebreerne 9,28 sier: «Så skal og Kristus, etter å
ha vært ofret én gang for å bortta manges synder, annen gang bli åpen
bart, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham.»
Akkurat som Kristi første komme oppfylte Guds hovedhensikt med frel
sen, vil Kristi annet komme oppfylle Guds hovedhensikt når det gjelder å
legge alt under Jesus Kristus som kongenes konge og herrenes herre.
Dette kommer tydelig fram i henvisningene til hans annet komme, både i
Det gamle og Det nye testamente.

Det annet komme og Guds rike
Akkurat som Kristi første komme stod i forbindelse med frelsen, vil

hans annet komme være knyttet til Guds styre i verden. Det innbefatter
forståelse for de forskjellige anvendelser av og meninger med uttrykket
«Guds rike».

Det universale Guds rike. Ettersom Gud er den allmektige skaper, har
han kontroll og makt over hele verden. Dette sies gang på gang i
Skriften. I forbindelse med at David priser Herren for at Israel gav så vil
lig til tempelbygget, sa han:

10 - Bibelens store pro. . .
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«Herre, ditt er riket,
og du er opphøyet over alt
og har alt i din makt.
Rikdom og ære kommerfra deg,
du råder over alle ting» (1 Krøn 29,11-12).

Gud beskrives ofte som den som regjerer over folkene (Salme 47,9;
93,1-2; 97,1; 99,1; 146,10). I Salme 103,19 heter det: «Herren har reist
sin trone i himmelen, hans kongerike hersker over alt.» I Daniels tolk
ning av det store bildet, erklærte han at hensikten med Nebukadnesars
opplevelse var «at alle som lever skal sanne at Den Høyeste har makt
over kongedømmet blant menneskene. Han gir det til den han vil, og set
ter den ringeste av menneskene til å råde over det» (4,17). På lignende
måte indikerer Daniel at Nebukadnesar skal bli sinnsyk, idet han uttryk
ker den samme sannhet i 4,25: «... inntil du sanner at Den Høyeste har
makt over kongedømmet blant menneskene og gir det til den han vil»
(jfr. vers 32). I Nebukadnesars egen beretning om opplevelsen sier han
at Daniels Gud har evig herredømme over alle folk på jorden (versene
34-35).

Guds åndelige rike. Guds rike blir iblant betraktet som Guds herre
dømme over dem som er villige til å underkaste seg ham som konge. Det
inkluderer alle de hellige engler og alle de utvalgte blant menneskene.
Selv om Gud hersker over hele verden, er det åndelige rike en sfære der
det dreier seg om frivillig underkastelse av Gud, og det inkluderer Guds
styre over frelste jøder og hedninger i Det gamle testamente, de frelste i
denne tidsalder, de som utgjør Kristi legeme, og alle de som i framtiden
vil sette sin lit til ham som frelser. Uttrykket «Guds rike» i Det nye testa
mente brukes bare om dem som er frelst eller de hellige engler.

Davids-riket. Davids-riket er en underavdeling av det universale Guds
rike. Det begynte med at David ble utnevnt til konge. Det omfattet folket
i Israels rike. Noen av dem var frelst, andre var det ikke, men de var alle
underlagt Davids styre. Davids-riket var teokratisk, det vil si at David var
Guds innsatte representant, og han regjerte i Guds navn.

Kristi annet komme vil stå i forhold til alle disse tre aspekter av riket.
Det vil tjene til å etablere Guds politiske makt på jorden over alle skap
ninger. Det vil bli et åndelig rike, ettersom det i hvert fall i begynnelsen
vil bli begrenset til dem som er frelst. Alle de ufrelste vil nemlig bli dømt
forut for tusenårsriket. Kristi rike vil også bli et Davids-rike, ettersom det
vil oppfylle løftet om en konge som skal regjere på Davids trone. Mens
Kristi regjering som Davids Sønn bare vil omfatte Israels barn, vil han
også være hele verdens kongers konge og herrers herre. Hans rike vil
oppfylle de gammeltestamentlige profetiene til Israel og verden for øvrig.
Han vil bli verdens hersker. Skriftstedene som omtaler Kristi annet
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komme, både i Det gamle og Det nye testamente, omfatter Israel, verden
og dem som er frelst.

Gammeltestamentligeforutsigelser om Kristi komme
Tidlige forutsigelser om Kristi komme. Det gamle testamente henviser

ofte til Guds endelige seier over det ondes makt. Det begynner allerede i
Edens hage i dommen over Satan. Satans nederlag og hans endelige dom
blir uttrykt i Første Mosebok 3,15, der det heter: «Han skal knuse ditt
hode.» Gjennom Det gamle testamente åpenbares Gud som den suve
rene, han som selv om han tillater det onde, til slutt vil dømme det og tri
umfere over det.

En av de tidlige spesielle profetiene om det annet komme, er Femte
Mosebok 30,3: «Da skal Herren din Gud gjøre ende på ditt fangenskap
og miskunne seg over deg. Han skal igjen samle deg fra alle de folk som
Herren din Gud har spredt deg iblant.» Israels samling er en av hensik
tene med Kristi komme til jorden. Som forutsagt her, vil Herrens samling
av Israel resultere i at de føres tilbake til deres land (vers 5), deres ånde
lige vekkelse (vers 6), at deres fiender blir dømt (vers 7) og at de skal få
overflod (vers 9). I lys av dette appellerte Moses til Israels barn at de
skulle lyde Herren og ta imot hans velsignelse.

Kristi komme i Salmene. Salme 2 er en sammenfattet forutsigelse av
den endelige opphøyelse av Jesus Kristus som kongenes konge. Salmen
åpner med at folkene blir latterliggjort for deres tåpelige tanke, at de kan
kvitte seg med Guds herredømme:

«Han som troner i himmelen, ler.
Herren spotter dem.
Så taler han til dem i sin vrede,
i sin store harme forferder han dem:
Det erjo jeg som har innsatt
min konge på Sion, mitt hellige berg» (versene 4-6).

Salme 2 fortsetter med erklæringen om Guds evige beslutning, der
Jesus anerkjennes som hans Sønn. Faderen sier:

«Begjær av meg,
så vil jeg gi deg hedningene til arv
og jordens ender til eie.
Du skal knuse dem medjernstav,
som en pottemakers leirkar
skal du slå dem i stykker» (versene 8-9).

Dette er ennå ikke oppfylt i historien, men det skal oppfylles i forbin
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deise med Kristi annet komme. I lys av denne kommende Guds dom blir
jordens konger oppfordret:

«Tjen Herren medfrykt,
og juble med beven!
Kyss Sønnen, for at han ikke skal bli vred
og dere gå til grunne på veien!
For snart kunne hans vrede bli opptent.
Salige er alle som tar sin tilflukt til ham» (versene 11-12).

I Salme 24 blir Gud betraktet som konge over hele jorden. Åpnings
versene lyder:

«Jorden hører Herren til -
og alt det som fyller den,
verden og de som bor der.
For han har grunnlagt den på hav
og stilt den påfaste strømmer» (versene 1-2).

Når salmen går mot sin slutt, oppfordrer den Jerusalems porter til å ta
imot herlighetens konge:

«Løft hodene, dere porter!
Og dere evige dører, løft dere,
så herlighetens konge kan dra inn!
Hvem er denne herlighetens konge ? -
Herren, hærskarenes Gud,
han er herlighetens konge. Sela» (versene 9-10).

Ettersom dette taler om byen Jerusalem, er det tydelig at det forventes
at Kristus skal regjere i herlighet i Jerusalem under tusenårsriket.

I Salme 50,2-3 forutsis Herrens regjering fra Sion:

«Fra Sion, skjønnhetens krone,
stråler Gudfram.
Vår Gud kommer og skal ikke tie.
Ildfortærerforan ham,
og omkring ham stormer det sterkt»

Salme 72 er et av de mest omfattende bilder av tusenrårsriket. «Konge
sønnen» i vers 1 presenteres som folkets dommer (vers 2). Hans rettfer
dige regjerning og lengden på denne nevnes i versene 4-5. Den kom
mende konge
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«skal herske fra hav til hav,
fra elven inntil jordens ender.
For hans åsyn skal de som bor i ørkenen,
bøye kne.
Hansfiender skal slikke støv.
Kongenefra Tarsis og de fjerne kyster
skal komme med gaver,
kongene fra Sjeba og Seba
skal bære fram skatt.
Alle konger skal falle nedfor ham,
alle hedninger skal tjene ham» (versene 8-11).

Hans velsignelsesrike regjering omtales i versene 12-14. Den veldige
innhøstningen nevnes i versene 15-16. Salmen slutter med disse ord:
«Hans herlige navn være lovet til evig tid! All jorden er full av hans her
lighet!» (vers 19).

Beskrivelsen i denne salmen passer ikke inn på noe av det som skjer i
dag eller på noe som har skjedd i historisk tid. Det er klart at her dreier
det seg om det rike Kristus skal opprette ved sitt annet komme.
Beskrivelsen passer heller ikke inn på den nye himmel og den nye jord,
som er noe helt annet.

Det er mange andre henvisninger til det annet komme i Skriften. Kristi
komme for å dømme verden i rettferdighet beskrives i Salme 96. 1 Salme
110 blir den kommende konge framstilt der han sitter ved Guds høyre
hånd inntil tiden er inne da hans fiender skal underlegges ham:

«Herren sa til min Herre:
Sett deg ved min høyre hånd,
til jeg får lagt dine fiender
til skammelfor dineføtter!
Din makts kongestav
skal Herren rekke utfra Sion:
Hersk midt iblant dine fiender» (versene 1-2).

Den knusende dom over dem som står Kristus imot, blir beskrevet i
versene 5 og 6. Kontrasten her er mellom Kristi posisjon i himmelen,
der han venter på tiden da dommen skal felles over hans fiender, og
dommen som skal finne sted ved hans annet komme. I Peters pinsepre
ken gjorde han oppmerksom på det faktum at Kristi oppstandelse var
nødvendig for at Kristus skulle oppfylle disse profetier (Apg 2,34-36).
Den oppstandne Kristus blir framstilt som den som stiger opp til himme
len og setter seg på Guds trone, idet han venter på at hans fiender skal
legges til skammel for hans føtter. Meningen med dette avsnittet er at
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Davids-riket ennå ikke er begynt, men det venter på tiden for Kristi
annet komme, da dommen skal ramme hans fiender, og han skal regjere
over Israels barn.

Kristi komme i Jesaja. Jesaja bidrog med en stor forutsigelse om Kristi
komme:

«For et barn er oss født,
en sønn er oss gitt.
Herredømmet er på hans skulder,
og hans navn skal kalles Under,
Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far,
Fredsfyrste.
Så skal herredømmet bli stort
ogfreden bli uten ende
over Davids trone og over hans kongerike.
Det skal bli gjortfast
og holdt oppe ved rett og rettferdighet,
fra nå av og til evig tid.
Herrens, hærskarenes Guds
nidkjærhet skal gjøre dette» (9,6-7).

Selv om Kristus identifiseres som Davids Sønn og den kommende
konge, venter han på dette framtidige rike mens han sitter på tronen i
himmelen. Ved hans gjenkomst vil hans rike bli opprettet på jorden, og
han skal oppfylle løftet om å sitte på Davids trone. Han skal etablere sitt
rike og herske over hele jorden.

Et annet omfattende avsnitt om det tusenårige rike finner vi i Jesaja
11,1-12,6. Her beskrives Kristi trofaste og rettferdige styre (11,2-5).
Freden i tusenårsariket vil også omfatte villdyrene (versene 6-8). Kon
klusjonen blir:

«Ingen skal gjøre noe ondt
og ingen ødelegge noe
på hele mitt hellige berg.
For jorden erfull av Herrens kunnskap,
likesom vannet dekker havets bunn» (vers 9).

Hans seier over Israels fiender beskrives i versene 10-16. Lovpris
ningen av Herren og erkjennelsen av hans seier kommer til uttrykk i
Jesaja 12,1-6.

Det faktum at Kristi komme vil bli en dommens dag over de onde, blir
uttrykt i Jesaja 63,1-6. Jesaja slutter med to kapitler (65-66) som beskri
ver tusenårsriket i detaljer, slik det følger etter Kristi annet komme. Det
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blir en tid da Jerusalem skal være til jubel og fryd (65,18-19). Livet skal
forlenges, og den som dør hundre år gammel, vil bli betraktet som en
ungdom (vers 20).

Livets normale aktiviteter vil fortsette i tusenårsriket.

«De skal bygge hus og bo i dem
og plante vingårder og ete deres frukt.
Ikke skal de bygge og en annen bo,
ikke skal de plante og en annen ete.
Nei, som treets dager skal mittfolks dager være,
og mine utvalgte skal selv
få nyte frukten av sine henders gjerning.
De skal ikke gjøre seg strev forgjeves
og ikke føde barn til en brå død.
For de er en ætt som er velsignet av Herren,
og de får ha sine etterkommere hos seg.
Og det skal skje:
Før de roper, skal jeg svare,
mens de ennå taler, skal jeg høre.
Ulven og lammet skal beite sammen,
løven skal ete halm som oksen,
og ormen får støv til mat.
Ingen skal gjøre noe ondt
og ingen skal ødelegge noe
på hele mitt hellige berg, sier Herren» (Jes 65,21-25).

Avsnittet er ikke oppfylt i dag, og har aldri vært oppfylt i historisk tid.
Det passer heller ikke inn i forholdene i det nye Jerusalem og den nye
himmel og den nye jord. Det er klart at det her siktes til et rike på jorden,
et som skal følge etter Kristi annet komme, et rike der folk skal leve og
dø, og der de skal leve et normalt liv, selv om det blir under helt uvanlige
velsignede forhold fra Gud. Selve naturen skal bli velsignet med fred
blant dyr som vanligvis er hverandres fiender.

Jesaja 66 fortsetter forutsigelsen av Israels velsignelse i dette framti
dige rike, om den glede som skal være i Jerusalem og om Guds evige
nærvær hos sitt folk.

Kristi komme i Sakarias. Blant de mange andre avsnitt som taler om
det annet komme, er forutsigelsene hos Sakarias.

«Fryd deg høylig, og gled deg, du Sions datter! For se, jeg kommer og
vil bo hos deg, sier Herren. Og mange hedningefolk skal gi seg til Herren
på den dagen og bli mitt folk. Jeg vil bo hos deg, og du skal kjenne at
Herren, hærskarenes Gud, har sendt meg til deg. Herren skal ta Juda til
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eie som sin arvedel på den hellige jordgrunnen. Han skal enda en gang
utvelge Jerusalem» (Sak 2,14-16).

Det høres en dramatisk tone i Sakarias 14, der Guds fiender erobrer
Jerusalem, og det er tydelig at det skjer samme dag som Kristi annet
komme finner sted. Herren sier: «For jeg vil samle alle hedningefolkene
til krig mot Jerusalem. Byen skal bli inntatt, husene bli plyndret, og kvin
nene bli skjendet. Halvdelen av byen skal måtte gå i landflyktighet, men
resten av folket skal ikke bli utryddet av byen. For Herren skal dra ut og
stride mot disse hedningefolk, som han før har stridd på kampens dag»
(versene 2-3).

Versene som følger, beskriver delingen av Oljeberget i to fjell med en
dal imellom. Den går fra øst til vest. Dette blir et umiskjennelig tegn på
at Kristi annet komme har funnet sted, og denne og andre topografiske
forandringer vil forberede Det hellige land for tusenårsriket. Resultatet
av disse begivenheter beskrives i Sakarias 14,9: «Da skal Herren bli
konge over hele jorden. På den dag skal Herren være én, og hans navn
ett.» Topografiske forandringer beskrives i vers 10. Jerusalem skal erklæ
res trygg, og byen skal aldri ødelegges mer. Tilbedelsen av Gud og det at
han skal tjenes i tusenårsriket opptar resten av kapitlet.

Det burde være innlysende ut fra disse mange gammeltestamentlige
avsnitt at Kristi annet komme er en hovedbegivenhet, som på en drama
tisk måte vil endre forholdene på jorden og føre til det lovede rike, der
Kristus skal være den eneste hersker og herre.

Kristi annet komme i Det nye testamente
Kristi annet komme er ikke bare et dominerende tema i Det gamle tes

tamente, men det er også meget framtredende i Det nye testamente. Det
er blitt hevdet at et av hvert tjuefemte vers i Det nye testamente refererer
enten til menighetens bortrykkelse eller til Kristi annet komme og hans
herredømme over jorden.

Kristi annet komme i evangeliene. Disiplene var meget trege når det
gjaldt å forstå at Kristus skulle forlate dem og så komme tilbake igjen.
Derfor blir det sagt lite om det annet komme før Kristi tjeneste hadde
pågått en tid, og det ble klart at han skulle forkastes.

En av de tidlige henvisningene til Kristi annet komme finner vi i utta
lelsen om at disiplene skulle dømme Israels tolv stammer: «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» (Mat 19,28). Kristus fortsatte og
sa at de skulle bli belønnet på den tiden for det de hadde gjort for ham
(versene 29-30).

I Kristi klage over Jerusalem og da han irettesatte fariseerne for deres
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hykleri, talte han om den tiden da han skulle komme tilbake og den gud
fryktige levningen av Israel skulle erkjenne at han som kom i Herrens
navn, var velsignet (Mat 23,39).

Mange henvisninger til det annet komme oppfordret disiplene til å
vente på denne begivenhet, som i talen på Oljeberget (Mat 24,3-25,46).
Parallellavsnitt finner vi i Mark 13,24-37; Luk 12,35-48; 17,22-37; 18,8
og 21,25-28. Forut for Kristi død kunne ikke disiplene forstå det han sa
om sitt annet komme, og det gikk bare gradvis opp for dem at det var en
tidsperiode mellom det første og det annet komme, etter Kristi himmel
fart.

Kristi annet komme i Apostlenes gjerninger. Ved Kristi himmelfart sa
englene til disiplene: «Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen,
skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himme
len» (Apg 1,11).

I Apg 15,16-18 omtales apostelmøtet i Jerusalem. Det går her klart
fram at denne tidsalder i vesentlig grad blir dominert av hedningenes vel
signelse. Etter denne tidsalder, i forbindelse med Kristi annet komme, vil
Davids rike bli gjenopprettet. Jakob siterer fra Amos 9,11-12 om hvordan
Davids falne hytte skal gjenoppbygges, og Israel skal gjenopprettes ved
Kristi gjenkomst.

Kristi annet komme i brevene. Apostelen Paulus, som sterkt understre
ker at Gud ikke har forkastet sitt folk Israel, sier videre at Israel skal bli
gjenopprettet til Herren når en befrier kommer fra Sion. Paulus brukte
bildet av et oljetre, der hedningene nå er podet inn for å få den åndelige
velsignelsen, mens Israel blir podet inn i framtiden. Oljetreet represente
rer stedet for velsignelse, spesielt med hensyn til løftene som ble gitt
Abraham om hans ætt. Paulus skrev: «Og slik skal hele Israel bli frelst,
som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort
ugudelighet fra Jakob. Og dette skal være min pakt med dem, når jeg tar
bort deres synder» (Rom 11,26-27). Dette er et av de mange avsnitt som
forutsier en framtidig gjenopprettelse av Israel i forbindelse med det
annet komme.

I Første Korinterbrev 11,26 blir Herrens nattverd beskrevet som et
minnemåltid for Kristus i denne tid, og det skal feires «inntil han kom
mer». Igjen ser vi kontrasten mellom denne tidsalder og den som følger
ved det annet komme.

Dommen over Guds fiender, som vil finne sted ved det annet komme,
blir beskrevet i Andre Tessalonikerbrev 1,7-10:

«Dette skal skje når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen med sin
makts engler. 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. Den straff de skal lide blir en evig fortapelse borte fra
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Herrens åsyn og fra hans makts herlighet - den dag da han kommer for å
vise seg herlig i sine hellige og underfull i alle som tror. For dere trodde
vårt vitnesbyrd til dere.»

Apostelen Peter understreker det faktum at frafalne mennesker skal
fornekte Kristi annet komme og spotte troen på dette (2 Pet 3,3-4). Som
Peter påpeker, vender de seg bort fra sannheten om Herrens gjenkomst.

En endelig dramatisk uttalelse om det annet komme finner vi i Judas
14-15, der Judas siterer Enok: «Disse var det også Enok, den sjuende fra
Adam, profeterte om da han sa: Se, Herren kommer med sine ti tusener
hellige for å holde dom over alle, og straffe alle ugudelige for alle de
ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle de hårde ord som de har talt
mot ham, de ugudelige syndere.»

Det annet komme i Johannes' åpenbaring. Temaet i boken Johannes'
åpenbaring er Kristi annet komme. Boken taler om åpenbaringen som
skal bli hele verden til del når Kristus kommer igjen. Dette hevdes tidlig i
boken, der Johannes skrev: «Se, han kommer med skyene, og hvert øye
skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slek
ter skal gråte sårt over ham. Ja, amen» (Åp 1,7). Jesus beskrev seg selv
som «han som er og som var og som kommer, Den Allmektige» (vers 8).

Menigheten i Tyatira ble formant: «Hold fast på det dere har, inntil jeg
kommer» (Åp 2,25). Avsnittet fortsetter å tale om Kristi herredømme, når
han skal regjere med jernstav og knuse sine fiender (versene 26-28). I
16,15 sier Jesus: «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.»

Det klassiske avsnittet om det annet komme finner vi selvsagt i
Åpenbaringen 19,11-21, der den majestetiske Kristus kommer tilbake til
jorden, dømmer verden, beseirer hærene som har reist seg mot Gud og
kaster dyret og den falske profet i ildsjøen.

Jesu avsluttende ord i Johannes' åpenbaring er: «Ja, jeg kommer
snart» (22,20). Det er ikke klart om dette avsnittet refererer til bortryk
kelsen eller det annet komme, men i begge tilfeller understreker det sann
heten om Kristi gjenkomst.

Det annet komme og den store trengsel
Som de fleste bibelfortolkere er enige om, vil Kristi komme bety kli

maks på den store trengsel, som er beskrevet i Åpenbaringen 6-18.
Bortsett fra dem som fullstendig åndeliggjør den store trengsel, er det
alminnelig enighet om at Kristi annet komme er et svar på folkenes opp
rør, idet de har valgt å følge verdensherskeren, som er kontrollert av
Satan, i stedet for Kristus. Denne konklusjon fører til at den oppfatning
som noen har om at Kristi gjenkomst fant sted i 70 e. Kr., i forbindelse
med templets ødeleggelse, er totalt uakseptabel. Avsnitt i Det nye testa
mente som er skrevet etter Jerusalems ødeleggelse, deriblant boken
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Johannes' åpenbaring, peker klart på det annet komme som en framtidig
begivenhet.

I Kristi egen beskrivelse av sitt annet komme indikerer han at den
store trengsel vil gå forut for denne (Mat 24,21-29). Denne perioden vil
bli en tid med stor nød, og mange falske messiaser vil oppstå. Kristi
annet komme beskrives som et klimaks på disse begivenheter:

«Men straks etter de dagers trengsel

skal solen bli formørket
og månen skal ikke gi sitt skinn.
Stjernene skal falle nedfra himmelen,
og himmelens krefter skal rokkes.

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» (versene 29-30).

Kristus kommer legemlig tilbake
Selv om det er sant at Kristus er til stede overalt og bor i alle kristne,

har han legemlig sin plass i himmelen nå. Ved sitt annet komme vil han
vende tilbake legemlig til jorden. Akkurat som himmelfarten var en
legemlig oppstigning til himmelen, vil det annet komme være en legem
lig tilbakekomst til jorden. Englene som møtte disiplene etter Kristi him
melfart, sa til dem: «Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen,
skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himme
len» (Apg 1,11). Jesus for legemlig til himmelen, synlig i skyene. Hans
annet komme vil karakteriseres av det samme.

Selv om det er et spørsmål om menighetens bortrykkelse vil bli synlig
på jorden som et hele, er Skriften klar når det gjelder Kristi annet
komme. Det skal være synlig for alle, både troende og vantro. Matteus
24,27 beskriver det som lynet som skinner fra øst til vest: «For som lynet
går ut fra øst og skinner like til vest, slik skal Menneskesønnens komme
være.» Kristus sa videre: «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 herlig
het» (vers 30). Johannes skrev i Åpenbaringen 1,7:

«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.»
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Kristi annet komme blir i herlighet, og synlig
Hovedtemaet i Johannes' åpenbaring er beskrivelsen av Kristi herlig

het ved hans annet komme. Bokens høydepunkt er kapittel 19. Alle tidli
gere kapitler leder fram mot dette, mens alle etterfølgende kaptiler indi
kerer de begivenheter som følger etter hans åpenbaring.

Kristi annet komme i forhold til Sion
Englene forkynte at Kristi annet komme vil bli likt hans himmelfart

(Apg 1,11). Det blir stadfestet når Kristus kommer tilbake på Sions berg,
det samme område som han steg opp fra. Som tidligere bemerket, vil
Oljeberget bli delt i to når Kristus kommer igjen. Det vil bli til to høyder
med en dal i øst-vest-retning. Det kommer til å endre området som
Kristus steg opp fra. Selv om Sions berg ligger et kort stykke unna, vil
Jesus vende tilbake til stedet han steg opp fra (jfr. Sak 14,4).

Mange skriftsteder tar for seg det faktum at Kristus enten kommer til
eller fra Sions berg når han skal befri sitt folk ved sitt annet komme. Han
vil øyensynlig komme til Sions berg først og fra dette punkt fortsette
videre og utfri dem som er blitt forfulgt i den store trengsel. En hel del
gammeltestamentlige skriftsteder understreker dette (Salme 14,7; 20,3;
53,7; 110,2; Jes 2,3; Joel 3,21; Amos 1,2). Herren lover utfrielse fra Sion,
men det er ikke alltid klart om det refererer til historie eller profeti.
Skriften vitner om at Kristi regjering skal gå ut fra Jerusalem, som
hovedkvarter, i tusenårsriket, og i tråd med dette vil hans gjenkomst skje
til dette geografiske sted.

Kristi annet komme betyr en prosesjon av hellige engler og hellige fra
himmelen til jorden

Til forskjell fra bortrykkelsen, som er menighetens forflytning fra jor
den til himmelen, vil Kristi gjenkomst bety at både engler og hellige sti
ger ned med ham fra himmelen til jorden. Dette kommer til uttrykk i
Matteus 25,31, der det heter at engler vil være med Kristus når han kom
mer i herlighet. Judas siterer Enok, som profeterer: «Se, Herren kommer
med sine ti tusener hellige for å holde dom over alle, og straffe alle ugu
delige for alle de ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle de hårde
ord som de har talt mot ham, de ugudelige syndere» (Judas 14-15).

Kristi annet komme beskrives i detaljer i Johannes' åpenbaring 19,11
-16:

«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 rettfer
dighet. 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.
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Hærene i himmelen fulgte ham på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og
rent. Ut av hans munn går det et skarpt sverd, for at han med det skal slå
hedningefolkene. Og han skal styre dem med jernstav. Han tråkker vin
pressen med Guds, Den Allmektiges strenge vredes vin. På sin kledning
og på sin hofte har han et navn skrevet:

KONGERS KONGE OG HERRERS HERRE»

Beskrivelsen av Kristi annet komme er overveldende. Det taler om
Kristi herlighet og majestet. Han beskrives som «Trofast og Sannferdig»
(vers 11). Han dømmer, og han fører krig med rettferdighet (vers 11).
Han åpenbares som en seierherre med mange kroner (vers 12). Han har
navnet «Guds ord» (ver 13). Sammen med ham vil, ifølge Skriften, him
melens hærer komme: «Hærene i himmelen fulgte ham på hvite hester,
kledd i fint lin, hvitt og rent» (vers 14). Uten tvil er det her tale om alle
de hellige og englene fra himmelen.

Beskrivelsen av Kristi annet komme står i skarp kontrast til hans første
komme, så vel som til menighetens bortrykkelse. Det er klart at hensik
ten nå er å dømme verden og utbre Guds herredømme over jorden i
tusenårsriket.

Hensikten med Kristi annet komme er å dømme jorden
Ifølge Johannes' åpenbaring 19,15 er Kristi hensikt å dømme verden:

«Ut av hans munn går det et skarpt sverd, for at han med det skal slå hed
ningefolkene. Og han skal styre dem med jernstav. Han tråkker vinpres
sen med Guds, Den Allmektiges vredes vin. På sin kledning og på sin
hofte har han et navn skrevet: Kongers konge og herrers herre» (vers 16).
Hendelsene som følger, taler først om dommen over Guds fiender, deret
ter over dyret og den falske profet og endelig over Satan. Andre skriftste
der indikerer at dommen vil utstrekke seg til alle som lever på jorden. I
sitt annet komme vil Kristus gjøre slutt på ventetiden på Guds trone.
Fiendene skal underlegges ham. Han skal dømme verden og legge alt
under sin autoritet og makt. Bemerkelsesverdig er det faktum at det ikke
nevnes noe om bortrykkelse av levende hellige i dette avsnitt. Det har
nemlig skjedd noen år tidligere.
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Den første

oppstandelse

Bakgrunn for den første oppstandelse
Uttrykket «den første oppstandelse» finner vi i Johannes' åpenbaring

20,5-6: «Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått.
Dette er 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.»

Teologer som prøver å sette alle oppstandelser sammen til en stor opp
standelse mot slutten av denne tidsalder, finner i uttrykket «den første
oppstandelse» tilstrekkelig bevis for at det ikke har vært noen oppstan
delse før. Men det skal ikke mye bibellesning til for å finne ut at det ikke
stemmer. Flere oppstandelser går forut for det som er kalt «den første
oppstandelse». Det blir tydelig når man ser på rekkefølgen i de forskjel
lige oppstandelser.

Rekkefølgen på de forskjellige oppstandelser
Selv om det er utallige oppvekkelser til liv både i Det gamle og Det

nye testamente, forekom det ikke oppstandelse i den betydning at man
fikk et oppstandelseslegeme som skal vare til evig tid, før Kristus ble
oppvekket fra de døde. Hans oppstandelse er den første oppstandelse
(Mat 28,1-7; Mark 16,1-11; Luk 24,1-12; Joh 20,1-18).

Den andre oppstandelse blir omtalt i Matteus 27,50-53. Skriften sier at
i forbindelse med jordskjelvet ved Kristi oppstandelse, ble graver åpnet,
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og døde helliges legemer ble oppreist til liv. Senere, etter at Kristus var
oppstått fra de døde, ble en hel del av disse sett i Jerusalem. «Og se, for
henget i templet revnet i to ovenfra og ned. Og jorden skalv, og klippene
revnet. Gravene åpnet seg, og mange av de døde helliges legemer stod
opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene, og kom inn i den hel
lige stad og viste seg for mange» (versene 51-53). Det synes å ha foregått
slik at da Kristus døde, ble gravene åpnet, det vil si at seglene ble tatt
vekk. Oppstandelsen og tilsynekomsten av dem som ble oppvekket fra
gravene, skjedde imidlertid ikke før etter Jesu oppstandelse.

Den tredje oppstandelse vil finne sted i forbindelse med menighetens
bortrykkelse (1 Tess 4,13-18; jfr. 1 Kor 15,50-53). I bortrykkelsen vil «de
døde i Kristus... først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt til
bake, sammen med dem rykkes i skyer, opp i luften, for å møte Herren»
(1 Tess 4,16-17). Denne oppstandelse refererer åpenbart til alle som til
hører Kristi legeme fra pinsefestens dag til bortrykkelsen. De gammeltes
tamentlige hellige synes å oppstå på et senere tidspunkt.

Den fjerde oppstandelse er profetert i Johannes' åpenbaring 11. To vit
ner, som vil bli drept for sitt vitnesbyrds skyld, vil bli liggende på
Jerusalems gater, og de skal oppvekkes fra de døde etter tre dager (vers
8). «Og etter tre dager og en halv kom det livsånde fra Gud i dem, og de
reiste seg opp på sine føtter. Og stor frykt falt på dem som så dem. Og de
hørte en høy røst fra himmelen som sa til dem: Stig opp hit! Og de steg
opp til himmelen i skyen, mens deres fiender så dem» (versene 11-12).

Den femte oppstandelse beskrives i Johannes' åpenbaring 20,4-6.
Som det går fram av sammenhengen, gjelder denne oppstandelse marty
rene som døde under den store trengsel. Johannes skriver: «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 med Kristus i tusen år» (vers 4). Hvis oppstandelsen ved
bortrykkelsen gjelder alle de hellige i denne tidsalder, etter pinsedag,
taler denne oppstandelse om de hellige som dør i perioden mellom bort
rykkelsen og det annet komme. Det inkluderer martyrene, som er spesi
elt nevnt her. Det er underlig at teologer har ignorert den klare uttalelsen
i dette avsnittet og prøvd å få til en alminnelig oppstandelse av alle de
døde eller til og med at det betegner den troendes nye fødsel når han tror
på Kristus.

Skriften viser her tydelig at denne oppstandelse gjelder en spesiell
gruppe mennesker, som skal oppstå i forbindelse med Kristi annet
komme.

Den sjette oppstandelse vil gjelde de gammeltestamentlige hellige:
«Og de mange som sover i jordens muld, skal våkne opp, noen til evig
liv, noen til skam og evig avsky» (Dan 12,2). Selv om Det gamle testa
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mente lærer at alle mennesker som dør, skal oppstå, er det relativt få hen
visninger som taler spesielt om deres oppstandelse. Dette er en av de vik
tigste.

En annen viktig forutsigelse av denne oppstandelse finner vi i Jesaja
26,19: «Dine døde skal bli levende. Mine lik skal oppstå. Våkn opp og
juble, dere som bor i støvet! For dugg over grønne urter er din dugg, og
jorden gir døde tilbake til livet.»

En tredje hovedhenvisning finner vi i Esekiel 37, i forbindelse med
gjenopprettelsen av Israels folk. Selv om bildet stort sett taler om nasjo
nen Israels gjenopprettelse, nevnes også legemlig oppstandelse i versene
13-14: «Og dere skal kjenne at jeg er Herren, når jeg åpner deres graver
og lar dere, mitt folk, stige opp av gravene. Og jeg vil gi min ånd i dere,
og dere skal bli levende. Og jeg vil bosette dere i deres land. Dere skal
kjenne at jeg, Herren, har sagt det, og at jeg også vil gjøre det, sier
Herren.»

Ifølge Daniel 12,1 vil denne oppstandelse finne sted mot slutten av
trengselsperioden, beskrevet i Daniel 11,36-45: «Det skal komme en
trengelstid som det ikke har vært fra den dag noe folkeslag ble til og til
den tid. Men på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes opp
skrevet i boken.» Oppstandelsen nevnes spesielt i verset som følger. Selv
om Skriften ikke gir den kronologiske rekkefølgen i dette avsnittet i for
hold til oppstandelsen av de døde i den store trengsel, er det mulig at den
vil følge oppstandelsen av de hellige i trengselstiden, og at de gammel
testamentlige hellige derfor er med i den sjette og endelige oppstandelse
av de rettferdige.

Den siste oppstandelse gjelder dommen ved den store, hvite trone,
beskrevet i Johannes' åpenbaring 20,11-15. I denne oppstandelse skal
alle de onde døde, de som fram til denne tid har vært i dødsriket, bli opp
vekket, og de skal kastes i ildsjøen.

Rekkefølgen på disse sju oppstandelser burde gjøre det klart at opp
standelsen i Johannes' åpenbaring 20,5-6 ikke er først i den betydning at
den kommer foran alle tidligere oppstandelser. Men hvis ikke det er
meningen, hva betyr da uttrykket «den første oppstandelse»?

Meningen med den første oppstandelse
Som sammenhengen viser, vil oppstandelsen av de døde i den store

trengsel følge etter trengselen, men forut for det tusenårige rike. I
Johannes' åpenbaring 20,7-10 følger tusenårsriket etter oppstandelsen av
de døde fra den store trengsel. På denne tiden vil Satan bli bundet (ver
sene 1-3). Mot slutten av de tusen år skal Satan igjen løslates, og han skal
på nytt gjøre opprør mot Gud. Så blir han dømt og kastet i sjøen som
brenner med ild og svovel (vers 10). Derfor er poenget med uttrykket
«den første oppstandelse» at det er den første, ikke fordi den er før alle
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andre oppstandelser, men i den betydning at den foregår før den endelige
oppstandelse, oppstandelsen av de onde. Med andre ord, de som dør i
den store trengsel, vil bli oppvekket før tusenårsriket og før oppstandel
sen av de onde til dommen ved den store, hvite trone. Å bruke uttrykket
«den første oppstandelse» som at det menes den nye fødsel, slik amillia
nister gjør for å få dette avsnittet til å passe inn med deres lære om tusen
årsriket, eller å mene at det siktes til bortrykkelsen, som postmillianister
gjør, basert på den tanke at det ikke kan være noen oppstandelse før
dette, er begge utilstrekkelige forklaringer på uttrykket. Læren om opp
standelse faller på plass når man innser at det er en rekke oppstandelser i
Skriften. Det begynner med Kristi oppstandelse og ender med oppstan
delsen av de onde. I denne serie er oppstandelsen av martyrene som dør
under den store trengsel, den femte i rekken, og den følges muligens av
de gammeltestamentlige helliges oppstandelse. Oppstandelsen av de
onde er den siste oppstandelse.
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Dommer

ved det annet komme

Det er blitt gjort mange forsøk av kristne teologer på å smelte alle dom
mene ved det annet komme inn i en stor dom. Men når man gransker
detaljene i de forskjellige dommene i Skriften, går det klart fram at selv
om alle blir dømt, skal ikke alle dømmes på samme tid eller på samme
måte. Forut for Kristi annet komme ble Kristus dømt da han hang på kor
set som et syndoffer for hele verden. Hans offerdød gjorde det mulig for
Gud å gi dem tilgivelse og rettferdighet som tror på Kristus som frelser
og herre. Som vi tidligere har skrevet, vil de troende i menighetens tids
alder, etter bortrykkelsen, føres fram for Kristi domstol, der de skal bli
dømt og belønnet på grunnlag av det de har gjort.

Ved det annet komme vil mange ting bli satt på plass, idet Kristus
etablerer sitt tusenårige rike på jorden. Minst sju dommer vil finne sted.

Dommen over hærene som samler seg i Det hellige land
Påvirket av satanisk fristelse og tilskyndelse vil verdens hærer, ifølge

Johannes' åpenbaring 16,13-16, samle seg i Det hellige land for å kjempe
om overmakten. Dette blir signalet til et opprør mot verdensregjeringen
fra verdens stormakters side. Satan vil samle verdens hærer, og de vil
være i Det hellige land ved Kristi annet komme. Dette gjør Satan i det
forgjeves håp om at de skal triumfere over hæren fra himmelen. Som
beskrevet i Johannes' åpenbaring 19, vil Kristus tale ordet, og hærene og
deres hester blir øyeblikkelig drept. Åpenbaringen 19,15 sier: «Ut av
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hans munn går det et skarpt sverd, for at han med det skal slå hedninge
folkene.» Resultatet blir en fryktelig nedslakting av millioner mennesker
og deres dyr. Gribbene skal ete deres døde kropper. Johannes skriver:
«Og jeg så en engel som stod i solen. Han ropte med høy røst til alle
fuglene som flyr under himmelen: Kom hit og samle dere til Guds store
måltid! Dere skal få ete kjøtt av konger og kjøtt av hærførere og kjøtt av
helter, og kjøtt av hester og dem som sitter på dem, og kjøtt av alle -
både frie menn og treller, både små og store» (versene 17-18). Gjennom
århundrene har folk levd i den falske tro at de kan gjøre opprør mot Gud
og lykkes med det. Skriften viser klart at det blir ingen seier for dem som
går imot Gud. Dommen er viss.

Dommen over verdensherskeren og hans medarbeider
Som vi skal se i studiet av den store, hvite trone, er alle de ufrelste

døde fram til denne tid i dødsriket (Hades), et pinens sted, men ikke stedet
for den evige straff. I ildsjøen, som ifølge Matteus 25,41 er «den evige
ild, som er beredt djevelen og hans engler», er det fram til denne tid
ingen. Men dyret og den falske profet blir de første som skal få den evige
straff. Ifølge Johannes' åpenbaring 20,10 vil de fremdeles være i ildsjøen
mot slutten av tusenårsriket. Det at dyret og den falske profet gripes og
dømmes, markerer slutten på hedningenes tider (Luk 21,24), som begynte
da Jerusalem ble inntatt i 605 f. Kr. av Nebukadnesar og de babyloniske
hærer. Fra den tiden og fram til det annet komme, bortsett fra korte perio
der da Israel har kunnet nytte sin uavhengighet, har Jerusalem i sannhet
vært «nedtrådt av hedninger» (vers 24). Det nåværende opprør mot Gud,
som er så karakteristisk for vår generasjon, der mange lever som om Gud
ikke eksisterer, vil få sin dom på denne tid. Jorden skal underlegges Jesus
Kristus, kongenes konge og herrenes herre.

Dom over Satan
I Johannes' åpenbaring 20,1-3 sier Johannes at Satan skal være bundet

i tusen år etter Kristi annet komme:

«Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrun
nen og en stor lenke i sin hånd. Han grep dragen, den gamle slange, som
er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år, og kastet ham i avgrun
nen, lukket til og satte segl over ham, for at han ikke lenger skulle forføre
folkeslagene - ikke før de tusen år var til ende. Deretter skal han slippes
løs en kort tid.»

For å forstå denne profetien er det meget viktig å legge merke til detal
jene. Denne forutsigelse, som mange andre, er blitt benyttet av amillia
nistene som et forsøk på å få dommen over Satan til å finne sted ved
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Kristi første komme. Det støttes verken av Skriften eller erfaringen.
Satan er meget aktiv. Han myrder, stjeler og ødelegger, slik Skriften sier.
Sammenhengen her er klar. Det gjelder Kristi annet komme og rekken av
dommer som blir et resultat av denne, slik det går fram av Johannes'
åpenbaring 19.

Man må skjelne mellom det Johannes så og tolkningen som ble gitt
ham. Det han så, var en engel med en stor lenke som Satan ble bundet
med. Satan ble kastet i avgrunnen, det naturlige oppholdssted for demon
verdenen. Døren ble lukket og forseglet, slik at det var umulig for ham
eller noen annen å gå inn eller komme ut. Gud bruker bildespråk her for
å gjøre det klart for leserne at Satan ikke skal løslates i tusenårsriket, for
å kunne friste menneskene. Øyensynlig vil hele demonverdenen bli bun
det. I tillegg til at Johannes så dette synet, fikk han også høre meningen
med det. Satan skulle være passiv i de tusen år som følger etter det annet
komme. Johannes kunne ikke se de tusen år, men han fikk opplysning
om dette faktum. Syner må tolkes, men man har ikke lov til å forandre
den faktiske åpenbaring med hensikten i at Satan blir bundet. Ettersom
dette ødelegger det amillianistiske synspunkt, er det sterk motstand fra
tilhengerne av dette syn mot å akseptere dette avsnitt. Uansett er det opp
lagt at Kristi annet komme vil føre til tusenårsriket, ikke markere dets
avslutning. Det er også klart at Satan skal bindes ved Kristi annet
komme, og han skal være bundet gjennom hele tusenårsriket. Som profe
tien selv sier, skal han etter den tiden bli løslatt en kort stund. Den ende
lige dommen over ham kommer etter tusenårsriket, da han skal kastes i
ildsjøen (Åp 20,10).

Dommen over martyrene i den store trengsel
Som tidligere nevnt, vil martyrene i den store trengsel og øyensynlig

alle trengselstidens rettferdige bli oppvekket ved det annet komme. Hen
sikten med denne oppstandelse er at de skal kunne regjere med Kristus i
tusen år. Skriften åpenbarer tydelig den kronologiske orden i Kristi annet
komme, oppstandelsen av trengselstidens hellige og så deres regjering
med Kristus i tusen år etter det annet komme. Igjen arbeider amillianis
tene overtid for å prøve å eliminere denne motsigelse av deres oppfat
ning. Det er alminnelig blant dem å hevde den teori at oppstandelsen av
dem som har lidd martyrdøden, er en symbolsk måte å uttrykke deres nye
fødsel på. Derfor forkaster de tanken på en bokstavelig oppstandelse og
et bokstavelig tusenårig regjering av Kristus, noe Skriften klart lærer.
Selv om det ikke er nevnt med så mange ord i Johannes' åpenbaring 20,
er det opplagt at etter at de hellige fra trengselstiden er oppvekket fra de
døde, skal de få sin endelige belønning. Hebreerne 9,7 sier at «det er
menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom». Som med menighe
ten, som ble bortrykket, vil andre bli dømt i tiden for deres oppstandelse.



309DOMMER VED DET ANNET KOMME

Dette er også sant om den del av menigheten som skal bli oppvekket fra
de døde. Martyrenes belønning består i at slik de har lidd for Kristus,
skal de også regjere med ham. Dette kommer til uttrykk i Andre
Timoteus 2,12: «Holder vi ut, skal vi også herske med ham.» Lidelser til
hører dette livet, belønning det liv som kommer. Martyrene fra den store
trengsel skal slutte seg til menigheten og regjere sammen med Kristus på
jorden.

Dommen ved oppstandelsen av de gammeltestamentlige hellige
De gammeltestamentlige hellige vil antakelig bli oppvekket ved tiden

for det annet komme, slik det går fram av Daniel 12,2: «Og de mange
som sover i jordens muld, skal våkne opp, noen til evig liv, noen til skam
og evig avsky.» Noen mener at de gammeltestamentlige hellige skal opp
stå i bortrykkelsen, men de som blir oppvekket i denne, omtales som «de
døde i Kristus» (1 Tess 4,16). Det ser derfor ut til at menighetens opp
standelse er en selektiv sådan. Det indikeres også i Paulus' uttalelse i
Filipperne 3,11, der han uttrykker sitt ønske om å «nå fram til oppstan
delsen fra de døde». Øyensynlig mente Paulus en selektiv, ikke en almin
nelig oppstandelse av de døde, da han sa dette. Et inngående studium av
alle avsnitt som taler om oppstandelsen, indikerer at alle rettferdige men
nesker, som er døde, skal oppstå i tide til å få del i tusenårsriket. Men
ikke engang de rettferdiges oppstandelse er fullført i en oppstandelse.
Det foregår i en rekke oppstandelser.

Som i andre avsnitt om oppstandelsen fra de døde, vil også disse som
nå oppvekkes, bli dømt. Daniel 12,3 lyder: «Da skal de forstandige
skinne som himmelhvelvingen, og de som har ført de mange til rettfer
dighet, skal skinne som stjernene, evig og alltid.» Prinsippet med opp
standelse og deretter dom må også anvendes her, som i alle tilfeller med
oppstandelse. Derfor vil bare de ufrelste forbli i sin uoppstandne stilling
ved begynnelsen av tusenårsriket. Alle de rettferdige vil da være oppstått.

Dommen over levende israelitter
Som det går fram av talen på Oljeberget, så vel som i andre avsnitt, vil

mange levende israelitter, så vel som levende hedninger være igjen i ver
den ved det annet komme. Mange jøder har lidd martyrdøden i den store
trengsel, for så å oppstå i det annet komme. De levende israelittene
trenger å gjennomgå rensende dommer for å gå inn i tusenårsriket.
Øyensynlig vil det også bli en foreløpig belønning for dem som har vært
trofaste.

Det store tema i Matteus 24-25 er forberedelsen til Herrens komme.
De som er onde, vil få sin plass i dommen og døden etter det annet
komme. De som er rettferdige, vil gå inn til det salige rike. Dette beskri
ves med lignelsen om de ti jomfruer. De fem som er rede, går med i pro
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sesjonen til Kristi og menighetens bryllup og tar del i bryllupsfesten og
tusenårsriket som følger. På samme måte uttrykkes det i lignelsen om
talentene. Når Herren kommer tilbake, blir lønnen delt ut. De trofaste tje
nerne, som hadde fem eller to talenter, blir belønnet med tilsvarende
ansvar, noe som skal skje i tusenårsriket. På den annen side vil han med
den ene talent, en som hadde muligheten til frelse og belønning, men
som mistet denne ved sin vantro og ondskap, bli dømt til døden og ute
lukket fra riket.

Dommen over Israel i Matteus 24-25 er klimaks og en klargjøring av
de mange forutsigelsene om dom over Israel. Iblant dømmes de som et
atskilt folk, iblant er de inkludert i alminnelige dommer (Salme 9,8; 50,4;
96,13; Pred 11,9; 12,14; Esek 18,20-28; Dan 7,9-10; Amos 4,12; Mat
3,12; 7,22; 8,29; 11,22; 12,36-37, 41-42; 13,30, 40-43, 49-50; 16,27;
22,13; Mark 8,38; Luk 3,17; 10,10-14; 11,31-32; 12,2-5; 13,24-30;
20,45-47; Joh 5,22; 12,48; Apg 10,42; 17,31; 24,25; Rom 2,5-16; 14,10
-12; 1 Kor 3,13; 4,5; 2 Kor 5,10; 2 Tess 1,5-8; 2 Tim 4,1,8; Heb 6,2; 9,27;
10,27; 1 Pet 4,5,7; 2 Pet 2,4; 3,7-12; 1 Joh 4,17; Jud 6,14-15, 24; Åp
6,17; 11,18).

Hovedpoenget i dommen over de levende israelittene er om de er ver
dige til å gå inn i tusenårsriket. Denne dommen, som andre dommer som
knyttes til det annet komme, gjør det klart at etter dommene ved begyn
nelsen av tusenrårsriket, vil hele den gjenværende voksne befolkning bli
frelst. Barn som ikke har nådd ansvarlig alder, blir ikke dømt, men alle
som er ansvarlige for sin frelse, men som ikke har tatt imot Kristus, vil bli
dømt til døden ved begynnelsen av tusenårsriket. De vil få deres åndelige
dom ved slutten av tusenårsriket, i dommen ved den store, hvite trone.

Dommen over de levende hedninger
Mange skriftsteder stadfester at akkurat som de levende israelitter skal

dømmes ved Kristi annet komme, skal også de hedninger som har over
levd den store trengsel, bli underlagt Kristi rensende dom. Dette beskrives
spesielt i Matteus 25,31-46. I dette avsnittet er det sauene og geitene det
gjelder. Sauene representerer dem som er frelst, mens geitene represente
rer de fortapte. Geitene blir kastet i den evige ild, som uttrykker deres
evige straff (vers 46). Avsnittet har fått en del til å reagere, ettersom det
ikke klart forkynner evangeliets budskap, og det skiller sauer og geiter
ved deres gjerninger. Særlig kommer dette fram i det sauene har gjort mot
brødrene, det vil si jøder som er blitt forfulgt i den store trengsel.

Under den vidt omfattende antisemittisme som skal gi seg uttrykk i
den store trengsel, vil enhver som viser vennskap med en jøde som har
vanskeligheter, bli stemplet som en som tror på Bibelen og på Jesus
Kristus. Det er altså ikke deres gjerninger som frelser dem. Deres gjer
ninger gjør at de skiller seg fra de ufrelste, representert ved geitene. Ved
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begynnelsen av tusenårsriket vil både jøder og hedninger bli dømt etter
deres kvalifikasjoner når det gjelder å gå inn i riket, og bare voksne som
er frelst, vil få tillatelse til å gå inn i det. Som det går fram av beskrivel
sen av riket, er barn en vesentlig del av befolkningen. Disse vil selvsagt
bli dømt ved slutten av tusenårsriket.

Ved Kristi annet komme vil alle de rettferdige bli dømt. Bare de onde
blir igjen i sine graver, og de gjenstående dommer vil gjelde de onde ved
den store, hvite trone og dem som gjør opprør mot kongen i Kristi tusen
årige regjeringstid. Åpent opprør vil ikke bli tillatt. Øyensynlig vil
hyklerske bekjennelser uten realiteter ikke bli åpenbart før ved slutten av
tusenårsriket.

Denne oversikten over dommer burde gjøre det klart at enkelte teolo
gers synspunkter om at alle dommer skjer samtidig og på samme sted
ved det annet komme, ikke stemmer. Noen dommer vil komme forut for
det annet komme, andre følger etter.



35
Tusenårsriket:

Israels gjenopprettelse

Noe helt annet enn tidligere tidsaldere
En hovedbegivenhet som Kristi annet komme fører helt opplagt til en

betydelig forandring på jorden og dens styresett. Hvis de mange profetier
som gjelder tusenårsriket, skal tas i naturlig forstand, beskriver de en
tidsalder som er helt annerledes enn lovens og også den nåværende
nådens tidsalder. Kristi fysiske nærvær vil føre til store forandringer.
Hans herredømme og autoritet vil strekke seg utover hele jorden. Han er
kongenes konge og herrenes herre, og han skal sitte på Davids trone som
Davids Sønn og regjere over Israel.

Amillianismen, som benekter et slikt framtidig tusenårsrike, har store
problemer med å forsøke å bortforklare hundrevis av vers som beskriver
dette rike på jorden. Derfor er et premillianistisk syn langt å foretrekke.
Av dette går det fram at som et resultat av Kristi komme, vil tusenårsriket
bli en virkelighet. Både Det gamle og Det nye testamente beskriver et
slikt rike.

Tusenårsriket er en hovedsak ved Kristi annet komme. Det inkluderer
ødeleggelsen av hærene som er samlet mot Gud i Det hellige land (Åp
19,17,21), at dyret og den falske profet blir grepet og kastet i ildsjøen
(vers 20), at Satan blir bundet (20,1-3) og at martyrene som er døde i den
store trengsel, blir vekket opp for å regjere med Kristus i tusen år (ver
sene 4-6). En bokstavelig tolkning av Johannes' åpenbaring 20,4-6 kre
ver at Kristus regjerer på jorden i tusen år etter sitt annet komme.
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En slik regjeringstid vil føre med seg rettferdighet i en ond verden,
fred i en verden som er sønderrevet av krig, økonomisk framgang i en
verden som er bankerott, nye prinsipper for det åndelige og sosiale liv og
en renset jord som passer til tusenårsriket.

Jesu Kristi regjering som Davids Sønn
For å oppfylle Guds hensikt med å sette en mann på Davids trone som

skal regjere bestandig, vil Jesus Kristus komme tilbake og gjøre krav på
denne trone. Nå er han i himmelen og venter på denne triumfens tid over
sine fiender (Salme 110,1-2). Som den oppstandne (Apg 2,29-36), er han
kvalifisert til å sitte på Guds trone til evig tid og uten etterfølgere. Hans
regjering over Israels hus vil skje fra Jerusalem (Jes 2,1-4), og fra det
samme sted vil han også regjere som kongers konge og herrers herre over
hele jorden (Salme 72,8-11,17-19). Davids trone er hans jordiske trone,
ikke en himmelsk trone, og må ikke forveksles med Guds trone i himme
len.

Kristi regjering over Israel er en del av hans regjering over hele jorden.
Ifølge Salme 2,6-9 var det Guds hensikt at Jesus Kristus skulle regjere
over hele jorden. I den åpenbaring som gis Daniel i 2,35, blir steinen, som
symboliserte Guds rike, til et stort fjell som fylte hele jorden. Dette utvik
les videre i Daniel 7,14, der det sies om Kristus: «Og det ble gitt ham her
redømme, 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.» Kristi regjering blir ikke bare universal,
den blir også fulllkomment rettferdig (Jes 2,3-4; 11,2-5).

I sin begynnelse vil tusenårsriket omfatte voksne som er frelst, etter
som både ufrelste hedninger og ufrelste jøder vil være renset ut og bare
voksne kristne og barn vil få tillatelse til å gå inn i tusenårsriket. Disse
barn vil imidlertid senere bli stilt overfor frelsesvalget. Det samme vil
skje med barn som fødes i tusenårsriket. De vil måtte bestemme seg for
frelsen når de vokser opp. Etter hvert som tusenårsriket skrider fram, vil
det bli en mengde mennesker som bekjenner frelsen uten at de virkelig er
frelst. Det forklarer at det vil være en viss grad av ondskap i tusen
årsriket, likeså det endelige opprøret mot slutten av dette.

Israels plass og deres gjenopprettelse i tusenårsriket kan ikke overvur
deres, for Israel er noe av Guds hovedhensikt med å underlegge seg hele
jorden. Israels tilbakevending til deres land, deres åndelige gjenoppret
telse og Kristi herredømme over dem er vesentlig i Guds plan. Israels
barn vil bli opphøyet over hedningene, og de får en spesiell plass som
Guds utvalgte folk (Jes 14,1-2; 49,22-23; 60,14-17; 61,6-7).

Hedninger vil også få en framtredende plass i tusenårsriket, men de
kommer etter Israel når det gjelder den åndelige velsignelse (Jes 14,1-2;
49,22-23; 61,5-9).
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Israels gjenopprettelse
Tusenårsriket vil være Israels endelige gjenopprettelse. I begynnelsen

av det tusenårige rike vil Israel oppleve sin endelige og permanente sam
ling (Esek 39,25-29; Amos 9,15). Kristi regjering over Israel vil være i
herlighet, en fullstendig og bokstavelig oppfyllelse av alt Gud lovte
David (Jer 23,5-8).

Esekiel 37 gir et panoramautsyn over denne gjenopprettelse. Gud bru
ker symbolet av en dal med tørre ben og viser profeten hvordan disse
skjelettene vekkes til live. Benene føyer seg til hverandre, og de dekkes
med hud. Så kommer det livsånde og liv i dem.

«Herrens hånd kom over meg og førte meg ved Herrens Ånd ut og
satte meg ned midt i dalen. Den var full av ben. Han førte meg rundt
omkring dem, og se, de lå der i store mengder utover dalen, og de var
helt tørre. Han sa til meg: Menneskesønn! Skal disse ben bli levende?

Jeg svarte: Herre, Herre, du vet.
Da sa han til meg: Profeter om disse ben og si til dem: Dere tørre ben,

hør Herrens ord! Så sier Herren Herren til disse ben: Se, jeg lar det
komme ånd i dere, og dere skal bli levende. Jeg vil legge sener på dere og
la det komme kjøtt på dere og dekke dere med hud og gi ånd i dere, og
dere skal bli levende. Og dere skal kjenne at jeg er Herren» (versene 1-6).

Profetien oppfylles i Esekiel 37,7-8: «Og jeg profeterte slik som det
var befalt meg. Mens jeg profeterte, hørtes det en sterk lyd. Det ble en
larm, og benene nærmet seg til hverandre, hvert ben til sitt ben. Og jeg
så, og se: det kom sener og kjøtt på dem, og ovenpå det drog det seg hud
over dem. Men ånd var det ikke i dem.» Dette avsnitt er en symbolsk
framstilling av Israels gjenopprettelse fra en situasjon der det ikke synes
mulig at det kan bli noen gjenopprettelse. Men det skjer. Det blir liv, ånd
og substans. Dette forklares i Esekiel 37,11-13:

«Og han sa til meg: Menneskesønn! Disse ben er hele Israels hus. Se,
de sier: Våre ben er fortørket, og vårt håp er gått til grunne. Vi er fortapt.
Profeter derfor og si til dem: Så sier Herren Herren: Se, jeg åpner deres
graver, og lar dere, mitt folk, stige opp av gravene, og jeg fører dere til
Israels land. Og dere skal kjenne at jeg er Herren, når jeg åpner deres
graver og lar dere, mitt folk, stige opp av gravene.»

Esekiel fikk også vite at Judas og Israels riker skulle forenes, og at de
to «stavene» skulle bli en (versene 15-17).

Gjenopprettelsen av Israel summeres i Herrens ord til Esekiel: «Si så
til dem: Så sier Herren Herren: Se, jeg henter Israels barn fra de folk som
de drog bort til, og jeg vil samle dem fra alle kanter og føre dem til deres
eget land. Jeg vil gjøre dem til ett folk i landet, på Israels fjell, og én
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konge skal være konge for dem alle. De skal ikke mer være to folk og
ikke mer dele seg i to riker» (37,21-22).

Gjenopprettelsen av Israel vil få andre karakteristiske trekk i tillegg til
den fysiske og politiske fornyelse. I Esekiel 37,14 sier Gud til folket:
«Og jeg vil gi min Ånd i dere, og dere skal bli levende.»

En meget stor begivenhet i forbindelse med Israels gjenopprettelse blir
Davids oppstandelse. Han skal tjene som Kristi medregent. Herren sa
gjennom Esekiel: «Min tjener David skal være konge over dem, og én
hyrde skal det være for dem alle. Mine lover skal de følge, og mine bud
skal de holde og leve etter dem. De skal bo i det landet jeg gav min tjener
Jakob, det som deres fedre bodde i. De skal bo i det, de og deres barn og
deres barnebarn, til evig tid. Og David, min tjener, skal være deres fyrste
for evig» (Esek 37,24-25).

Selv om mange har forsøkt å bortforklare dette avsnittet, er det opplagt
at det taler om Kristi annet komme, etableringen av Davids rike på jor
den, Davids oppstandelse og at David skal dele Israels trone som Kristi
medregent. Det faktum at David skal dele tronen med Kristus i tusenårs
riket, kommer også tydelig til uttrykk i mange andre skriftsteder (Jer
30,9; 33,15-17; Esek 34,23-24; Hos 3,5). Denne profetien kan ikke til
fulle bli oppfylt i dag, ettersom David ikke har oppstått og ettersom det
ikke er noen Davids trone på jorden. Det er ingen grunn til å sette spørs
mål ved Skriftens lære her, om det ikke hadde vært for teorien om at det
ikke blir noe bokstavelig tusenårsrike. Når man først aksepterer virkelig
heten av det tusenårige rike, blir oppfatningen om Davids regjering sam
men med Kristus en naturlig del av de løfter Gud gav David.

Åndelig liv i tusenårsriket
Alminnelige oppfatninger om det åndelige liv i tusenårsriket. På grunn

av Kristi fysiske nærvær på jorden og åpenbaringen av hans herlighet,
guddom og rettferdige styre, vil det åndelige liv i tusenårsriket gi seg helt
andre utslag enn i tidligere tidsaldere. Det faktum at alle voksne mennes
ker er blitt frelst når de går inn i denne perioden, er helt spesielt for tids
alderen. Jesaja sier: «For jorden er full av Herrens kunnskap, likesom
vannet dekker havets bunn» (11,9). Jeremia erklærte i forbindelse med
den nye pakt:

«Jeg vil gi min lov i deres sinn
og skrive den i deres hjerte.
Jeg vil være deres Gud,
og de skal være mittfolk.
De skal ikke lenger lære
hver sin neste og hver sin bror og si:
Kjenn Herren!
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For de skal alle kjenne meg,
både små og store, sier Herren.
For jeg vil forlate deres misgjerning
og ikke lenger komme deres synd i hu» (31,33-34).

Den vidt utbredte kunnskapen om Skriftens sannhet, så vel som sann
heten om Kristi person og gjerning, vil bli grunnlaget for det åndelige liv.

Den Hellige Ånd vil bo i alle troende i tusenårsriket, slik som i denne
tidsalder (Esek 36,27; 37,14; jfr. Jer 31,33). I Esekiel 36,24-27 har vi en
oppsummering av Den Hellige Ånds gjerning:

«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 motbyde
lige 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.»

I tillegg til det faktum at hver eneste kristen vil ha Den Hellige Ånd
boende i seg i tusenårsriket, er det tydelig at mange flere kristne vil være
fylt med Ånden enn det som er vanlig i vår tidsalder (Jes 32,15; 44,3;
Esek 39,29; Joel 3,1-2).

I motsetning til denne tidsalder vil det ikke være noen motstand fra
Satan eller demonverdenen i tusenårsriket. Det vil utløse åndelig liv på
en hittil ukjent måte. Glede og fred og tilbedelse vil karakterisere verden
i denne framtid, noe man bare finner i relativt små grupper av kristne i
denne tidsalder.

En av de framtredende velsignelsene i tusenårsriket blir Kristi regje
ring i Jerusalem og den synlige manifestasjonen av hans herlighet.
Mange profetier taler om den åpenbarte Kristi herlighet i tusenårsriket.
Det annet komme vil i seg selv være en åpenbaring av Guds herlighet
(Mat 25,30). I Salme 72,19 står det at all jorden er full av hans herlighet.
Ettersom Kristus vil manifestere alle Guds egenskaper, de som hver for
seg er en del av hans herlighet, vil det bli en åpenbaring av Guds kraft og
nærvær på en måte som aldri har vært kjent i noen tidsalder før. Kristus
vil være gjenstand for tilbedelse og lydighet. De som forkaster ham, vil
også måtte forkaste hans herlige åpenbaring.

Stedetfor tusenårsrikets tempel
Ifølge Esekiel 40,1-46,24 skal det reises et vidunderlig tempel i tusen

årsriket. Det skal tjene som et sentrum for de prestelige ritualer og
ofringen På grunn av motstanden mot det premillianistiske syn, har
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mange forsøkt å bortforklare dette tempel i tusenårsriket. Amillianister er
forpliktet til å finne en annen forklaring enn en bokstavelig tolkning,
ettersom de ikke aksepterer selve tanken på et tusenårsrike. Derfor har de
kommet med en hel del forklaringer, men ingen av dem støtter det fak
tiske forhold. Noen har hevdet at dette er en beskrivelse av Salomos tem
pel, eller det tempel som ble bygd av dem som vendte tilbake fra fangen
skapet. Men planene for dette templet er totalt annerledes, noe en sam
menligning av detaljene ved Esekiels tempel (Esek 40,5-44,9) med
avsnittene som taler om de tidligere templene (1 Kong 6,2-7,15; 2 Krøn
3,3-4,22; Esra 6,3-4) viser. Ettersom amillianistene ikke klarer å forene
Esekiels tempel med de foregående templer, har de tydd til en åndelig
gjøring. Templet er, sier de, bare et symbol eller et ideal, og avsnittene er
ikke ment å beskrive et virkelig tempel som bygges. Men en slik tolkning
passer ikke med den åpenbaringen som er gitt i Esekiel. Denne går i
detaljer både når det gjelder templets arkitektur og dets bruk, og mye av
det vil ikke ha noen symbolsk betydning.

Den mest naturlige tolkning, og den som følger prinsippene for tolk
ning av det profetiske ord i alminnelighet, er å akseptere denne profetien
om et framtidig tempel helt bokstavelig - med den forventning at i tusen
årsriket blir dette tempel bygd etter de tegninger som presenteres hos
Esekiel. Hvis den premillianistiske tolkning av Skriften aksepteres, og
tusenårsriket erkjennes som en del av det profetiske program, er det
ingen grunn til å benekte at et slikt tempel skal bli bygd.

Templet vil bli et passende sted for tilbedelse og gudstjeneste i tusen
årsriket, på linje med, men likevel helt forskjellig fra, det som skjedde
under Moseloven. Templets nærvær vil være en forsikring om at Gud bor
i deres midte, ikke bare Jesus Kristus på tronen i Jerusalem, men Faderen
og Den Hellige Ånd også. Herligheten som hadde forlatt Salomos tempel
(Esek 8-11), vil fylle tusenårsrikets tempel, slik det er beskrevet i Esekiel
4454: «Så førte han meg gjennom nordporten til plassen foran huset, og
jeg så, og se, Herrens herlighet fylte Herrens hus. Og jeg falt ned på mitt
ansikt.» Templet, sammen med Guds skrevne ord og Kristi synlige nær
vær, vil føre til en overveldende åpenbaring i tusenårsriket, noe som ikke
kan sammenlignes med noen tidligere tidsalder.

Templet som skal bygges i tusenårsriket, blir mye større enn noe histo
risk tempel i Israel. Det blir ca. 266 meter (500 alen) langt og bredt. Som
tidligere templer vil det vendes mot øst, og det vil ha en ytre mur på de
andre tre sidene. Det vil være tretti rom i templet, bygd i tre etasjer.
Bortsett fra vestveggen, vil de andre tre sidene ha en stor ytre gård, som
omgir templet. Det er porter i hver av de tre murene. Noe av det mest
bemerkelsesverdige ved templet, som i de tidligere templer, er mengden
av dyreoffer.

Nettopp dette siste er et diskusjonsemne. Tanken på ofringer i tusen
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årsriket synes å motsi det faktum at Kristi ene offer var tilstrekkelig.
Hebreerbrevet sier:

«I så fall måtte han ha lidt mange ganger fra verden ble grunnlagt.
Men nå er han blitt åpenbart én gang ved tidenes ende for å bortta synden
ved sitt offer. Og likesom det er menneskenes lodd én gang å dø, og der
etter dom, så skal og Kristus, etter å være ofret én gang for å bortta
manges synder, annen gang bli åpenbart, ikke for syndens skyld, men til
frelse for dem som venter på ham» (9,26-28).

Når man skal forsøke å forklare ofringene i tusenårsrikets tempel, må
man ikke betrakte Kristi død som utilstrekkelig. Det er heller tale om at
ofringene er en påminnelse om Kristi offer på Golgata, akkurat som de
gammeltestamentlige ofringer så fram til oppfyllelsen i Kristi død.
Ofringene hos Esekiel skiller seg i en viss grad fra det som var under
Moseloven. Tusenårsrikets ofringer vil bli krevd etter de idealforhold
som karakteriserer riket, der synden ikke lenger har den fryktelige makt.
Offersystemet er derfor en påminnelse om nødvendigheten av blodsoffe
ret, og det peker tilbake på Kristi død, som den eneste frelsesgrunn.

Selv om offersystemet er knyttet til Esekiels tempel her, er det andre
henvisninger til ofringer i tusenårsriket som støtter den samme konklu
sjon (Jes 56,7; 66,20-23; Jer 33,18; Sak 14,16-21; Mal 3,3-4). Minst fem
av de gammeltestamentlige profetene stadfester et offersystem i tusenårs
riket. Templet og dets offersystem vil bli en viktig del av livet i og
omkring Jerusalem og vil tjene til å understreke nødvendigheten av liv i
Kristus i tusenårsriket, slik det har vært i andre tidsaldere.

Med hensyn til tilbedelse og gudstjeneste i templet, ble Esekiel infor
mert om at østporten skulle holdes stengt. Forklaringen på dette er:
«Denne porten skal være lukket, den skal ikke åpnes, og ingen skal gå
inn gjennom den. For Herren Israels Gud har gått inn gjennom den.
Derfor skal den være lukket. Men fyrsten skal, fordi han er fyrste, ha lov
til å sitte der og holde måltid for Herrens åsyn. Han skal gå inn gjennom
portens forhall, og samme vei skal han gå ut» (44,2-3). Det synes her å
henvise til David, som er fyrste under Kristus (34,23-24; 37,24-25).
Dette finner naturligvis sted i tusenårsriket, etter Kristi annet komme og
etter Davids oppstandelse. Den bestemmelse at østporten skal være reser
vert, reiser et interessant spørsmål om østmuren, som nå er en del av
Jerusalems mur og som har vært stengt i århundrer. Østporten i den
nåværende Jerusalems mur er øyensynlig ikke den samme port som den
som er nevnt i Esekiel 44, men muligens vil begge porter bli åpnet når
Jesus Kristus kommer til Jerusalem.

Esekiel nevner at prestene og levittene i templet skal ha forskjellige
funksjoner. Spesielle offer skal bæres fram i den første måneden og på
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den første dagen (46,18-19). Påskefesten nevnes også. Den skal feires på
den fjortende dag i den første måned, en begivenhet som fulgte etter de
usyrede brøds dager (45,21-25). Sett som et hele vil det åndelige liv i
tusenårsriket være på et annet plan enn det som tidligere generasjoner har
opplevd. Det vil danne et passende klimaks på menneskehetens opplevel
ser gjennom de forskjellige tidsaldere.

Det sosiale og økonomiske liv i tusenårsriket
Flertallet frelses. Som vi tidligere har påpekt, vil antakelig det store

flertallet av befolkningen i tusenårsriket ha opplevd frelse i Kristus. I
begynnelsen vil alle voksne være frelst, ettersom de andre er rensket ut.
Etter hvert som tusenårsriket skrider fram, vil det være falske bekjennere,
men det er ali grunn til å tro at atskillig flere mennesker vil være frelst
enn i dag.

Rettferdighet og rettvishet. Til forskjell fra tidligere generasjoner vil
det være rettferdighet og rettvishet i tusenårsriket. Kristus vil regjere fra
sin trone.

«Han skal ikke dømme etter det hans Øyne ser,
og ikke skifte rett etter det hans ører hører,
men han skal dømme de små i samfunnet
med rettferdighet
og skifte rett med rettvishet
for de saktmodige på jorden» (Jes 11,3-4).

Det blir ingen bruk for våpen, så alle skatter blir brukt til rettferdige
formål og likhet for menneskene på jorden. Under Kristi rettferdige her
redømme vil det bli en utjevning av rikdom, slik at ekstrem fattigdom
forsvinner.

Velstand. I alminnelighet vil verden oppleve en velstand den aldri har
sett maken til før, ikke bare når det gjelder rettferdighet og rettvishet,
men også i overfloden av materielle goder. Jeremia beskriver det slik:

«Og de skal komme og synge medfryd
på Sions berg.
De skal stråle av glede over Herrens gode ting,
over korn og most og olje
og unge får og okser.
Deres sjel skal være som en vannrik hage,
de skal ikke lide nød lenger.
Da skal jomfruer glede seg i dans.
Unge og gamle skal glede seg sammen.
Jeg vil vende deres klage tilfryd
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og trøste dem og glede dem som sørget.
Jeg vil la prestene ha fete retter i overflod,
og mitt folk skal mettes med mine gode ting,
sier Herren» (31,12-14).

Esekiel tegner et lignende bilde:

«Jeg vil gjøre en fredspakt med dem og utrydde villdyrene av landet.
De skal bo trygt i ørkenen og sove i skogene. Jeg vil gjøre dem og landet
omkring min haug til en velsignelse. Jeg vil sende regn i rette tid, velsig
nelses regnstrømmer skal det være. Markens trær skal gi sin frukt, og jor
den skal gi sin grøde, og de skal bo trygt i sitt land. De skal kjenne at jeg
er Herren, når jeg bryter stengene på deres åk og frir dem av hendene på
dem som holdt dem i trelldom. De skal ikke mer være et rov for folkene,
og jordens villdyr skal ikke fortære dem. De skal bo trygt, og ingen skal
skremme dem. Og jeg vil skaffe dem en fruktbar jord som det står ry av.
De skal ikke mer bli revet bort av sult i landet og ikke mer bære spott fra
folkene» (34,25-29).

Et lignende bilde av overfloden i tusenårsriket finner vi i Amos 9,13
-14.

Alle vil få rettferdig lønn for sitt arbeid, og ingen skal bli fratatt det de
dyrker. Jesaja profeterte:

«De skal bygge hus og bo i dem
og plante vingårder og ete deres frukt.
Ikke skal de bygge og en annen bo,
ikke skal de plante og en annen ete.
Nei, som treets dager skal mittfolks dager være,
og mine utvalgte skal selv få nyte frukten
av sine henders gjerning.
De skal ikke gjøre seg strev forgjeves
og ikkeføde barn til en brå død.
For de er en ætt som er velsignet av Herren,
og defår ha sine etterkommere hos seg» (65,21-23).

Ifølge disse løfter om velstand, skal jorden bære rik frukt, og den ada
mittiske forbannelse blir hevet. Jesaja profeterte slik:

«Ørkenen og det tørre land skal glede seg.
Ødemarken skal juble og blomstre.
Som krokus skal den blomstre og juble,
ja juble og synge medfryd» (35,1-2).
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Ifølge Jesaja vil Gud «gi regn for såkornet du sår i jorden. Han skal gi
brød av jordens grøde, og det skal være kraftig og saftig. Din buskap skal
på den dagen beite på en vid eng. Oksene og eslene som arbeider på jor
den, skal ete saltet blandingsfor, som blir kastet med skuffe og kaste
skovl» (30,23-24). Selv om fysisk død fremdeles vil forekomme, som en
del av forbannelsen som ble uttalt til Adam, vil virkningen av denne for
bannelse bli atskillig svekket. Det vil ikke bli fysiske mangler og sult, det
som karakteriserer verden i dag.

Helse og langt liv. I sitt første komme oppfylte Kristus de profetier
som gikk ut på at når han kom, skulle han helbrede de lamme og de syke.
Men mange av avsnittene strekker seg forbi hans første komme til det
annet og tusenårsriket. Folk vil leve lenger i tusenårsriket, og det blir
mindre sykdom. Jesja beskrev situasjonen slik:

«Ja, gled ogfryd dere til evig tid
over det jeg skaper!
For se, jeg skaper Jerusalem til jubel
og dets folk tilfryd.
Og jeg vil juble over Jerusalem
ogfryde meg i mittfolk,
Gråt eller skrik skal ikke lenger høres der.

Det skal ikke lengerfinnes noe spedbarn
som bare leverfå dager,
eller en gammel mann som ikke
fyller sine dagers mål.
Nei, en ung mann skal den være
som dør hundre år gammel,
og hundre år gammel skal den synder bli
som forbannes.

De skal bygge hus og bo i dem
og plante vingårder og ete deres frukt.
Ikke skal de bygge og en annen bo,
ikke skal de plante og en annen ete.
Nei, som treets dager
skal mittfolks dager være,
og mine utvalgte skal selv
få nyte frukten av sine henders gjerning.
De skal ikke gjøre seg strevforgjeves
og ikke føde barn til en brå død.
For de er en ætt som er velsignet av Herren,
og de får ha sine etterkommere hos seg» (65,18-23).

11- Bibelens store pro. . .
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Jesaja profeterte også:

«Da skal de blindes øyne åpnes,
og de døves ører lukkes opp.
Da skal den lamme springe som en hjort,
og den stummes tunge juble.
For kilder bryterfram i ørkenen,
og bekker i ødemarken.
Det glødende sandhavet
skal bli til en sjø,
det tørste land til vannrike kilder» (35,5-7).

I tusenårsriket vil det ikke, som i den store trengsel, bli mindre folk på
jorden, men tallet skal øke. Jeremia profeterte:

«Det skal lyde lovsang fra dem,
rop fra glade mennesker.
Jeg vil gjøre dem tallrike,
og de skal ikke bli færre» (30,19).

Gjennom Esekiel sa Herren: «Og jeg vil slutte en fredspakt med dem -
en evig pakt med dem skal det være. Jeg vil bosette dem i mitt land og la
dem bli tallrike» (37,26).

Selv om det fremdeles blir død og synd i tusenårsriket, vil verdens
problemer bli så små at folk vil glede seg storlig over livet, de vil leve
lenger, og de vil leve i velstand.

Forandringer i den fysiske verden. I forbindelse med templet forutsa
Esekiel at det skal rinne en stor elv fra templet mot sør. Den skal være så
stor at det ikke lar seg gjøre å vade over den (47,3-6). Elvebreddene skal
være dekket av trær (versene 7-9), og det skal være fisk og andre levende
skapninger i elven. Ferskvann vil øyensynlig erstatte det salte vannet i
Dødehavet, og elven vil fortstette å flyte sørover fra Israel inntil den når
Akababukten. Esekiel beskriver det slik:

«Og han førte meg tilbake igjen langs elvebredden. Da jeg vendte til
bake, se, da stod det på elvebredden en stor mengde trær på begge sider.
Og han sa til meg: Dette vannet renner til østbygdene og videre ned til
ødemarken og faller så i havet. Og når det ledes ut i havet, blir vannet der
sunt. Alle levende skapninger, som det vrimer av overalt hvor dobbelt
bekken kommer, skal leve. Og fiskene skal bli meget tallrike. For når
dette vannet kommer dit, blir det sunnhet og liv overalt hvor elven kom
mer. Og det skal stå fiskere ved havet fra En-Gedi til En-Egla'im. Det
skal være et sted til å kaste fiskegarn ut. Det skal finnes fisk av forskjel
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lig slag i stor mengde, som i det store havet. Men myrene og sumpene
der skal ikke bli sunne. De skal bare være til å utvinne salt av. På begge
elvebreddene skal det vokse opp alle slags frukttrær. Bladene på dem
skal ikke visne, og frukten skal ikke høre opp. Hver måned skal de bære
ny frukt. For vannet til dem går ut fra helligdommen. Og deres frukt skal
være til mat, og deres blad til legedom» (47,6-12).

Viktige topografiske forandringer vil finne sted i Palestina ved Kristi
annet komme. Sakarias beskriver delingen av Oljeberget: «På den dag
skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst.
Og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så det blir en stor
dal. Den ene halvdelen av fjellet viker mot nord, og den andre halvdelen
mot sør» (14,4). Sakarias nevner også det levende vannet som skal flyte
fra Jerusalem. I tillegg til vannet som flyter fra templet og som er beskre
vet i Esekiel 47, åpenbarer Sakarias at vannet vil flyte fra Jerusalem både
østover og sørover mot Dødehavet, så vel som vestover til Middelhavet.
«På den dag skal levende vann strømme ut fra Jerusalem, den ene halv
del til havet i øst og den andre halvdel til havet i vest. Både sommer og
vinter skal det være slik» (vers 8).

Jerusalem og landet rundt byen skal heves: «Hele landet, fra Geba til
Rimmon sør for Jerusalem, skal bli en slette. Og byen skal heve seg høyt
og trone på sitt sted, like fra Benjamin-porten til det sted hvor den tidli
gere port var, til Hjørneporten, og fra Hananels tårn til kongens vinpres
ser. Og folket skal bo der. Det skal aldri mer lyses bann over det.
Jerusalem skal ligge der trygt» (Sak 14,10-11).

Teologer som ikke aksepterer et framtidig tusenårsrike, har vanskelig
heter med å tolke disse profetier. Men forutsigelsene er så tydelige at når
de tas i bokstavelig forstand, beviser de ytterligere læren om tusenårs
riket.

Forandringene i Det hellige land skyldes at Israel skal ta hele det
område som er beskrevet i Første Mosebok 15,18-21 i besittelse. Det
gjelder landet fra elven Eufrat til Egypts elv. Det hellige land vil strekke
seg omtrent fra Damaskus i nord og langs Jordanelven som østlig grense
og Middelhavet som vestlig grense, og fortsette sørover til det når gren
sen av Egypt, Egypts elv.

Esekiel beskriver hvordan landet blir delt ut blant stammene. Det
begynner med Dan i nord, så fortsetter det fra nord til sør med Aser,
Naftali, Manasse, Efraim, Ruben og Juda. Sør for disse vil Benjamin,
Simeon, Issakar, Sebulon og Gad ha sine områder. Besittelsen av landet,
som Israels endelige arv, som er så ofte nevnt i Det gamle testamente,
oppfylles i dette bildet av tusenårsriket.

Sentrum vil selvsagt bli tusenårsrikets by, Jerusalem, som skal ha tolv
porter. Selv om byen blir mye mindre enn det nye Jerusalem på den nye
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jord, vil portene, som i det nye Jerusalem, bære navnene på Israels tolv
stammer. Portene mot nord skal bære navnene til Ruben, Juda og Levi.
Portene mot øst bærer navnene til Josef, Benjamin og Dan. Portene mot
sør bærer navnene til Simeon, Issakar og Sebulon. Portene mot vest
bærer navnene til Gad, Aser og Naftali (Esek 48,30-34). Denne profetien
er aldri blitt oppfylt i historien. Den krever et tusenårsrike og en slik til
stand som råder da for at den kan oppfylles til fulle. Et av de viktigste
trekk ved Jerusalem i tusenårsriket, er at Gud vil være synlig til stede her.
Guds herlighet skal hvile over templet.

Menneskehetens historie på denne jord vil ende med denne herlige
tusenårsperiode, da Kristus skal være eneveldig hersker i Jerusalem.
Løfteslandet og dets vidunderlige hovedstad Jerusalem skal bare overgås
av den endelige nye himmel og den nye jord og det nye Jerusalem, som
skal bestå i evighet.

Det siste opprør
Satan løslates. Som nevnt i Johannes' åpenbaring 20,3 vil Satan bli

løslatt etter de tusen år, og det følger straks et opprør mot Kristi tusenå
rige herredømme:

«Og når de tusen år er til ende, skal Satan løslates fra sitt fengsel. Og
han skal gå ut og forføre folkeslagene ved jordens fire hjørner, Gog og
Magog, for å samle dem til strid. Og tallet på dem er som havets sand.
Og de drog opp over den vide jord og omringet de helliges leir og den
elskede stad. Men ild falt ned fra himmelen og fortærte dem. Og djevelen
som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret
og den falske profet var. Og de skal pines dag og natt i all evighet» (Åp
20,7-10).

Det at Satan har sittet fengslet i tusen år, har ikke endret hans natur.
Han vil på nytt prøve å ta Guds plass og kreve den tilbedelse som tilkom
mer Gud alene. Han finner gjensvar hos folk som har bekjent at de følger
Kristus i tusenårsriket, men som nå viser sitt sanne ansikt. De vil
omringe Jerusalem i et forsøk på å innta hovedstaden i Davids rike, så
vel som hele verden. Skriften sier: «Men ild falt ned fra himmelen og
fortærte dem» (Åp 20,9).

Denne korte beskrivelse utgjør konklusjonen på den lange historien
om de sataniske opprør mot Gud, som menneskeheten har tatt del i.
Endelig vil det onde bli dømt. Satan blir satt ut av spill.

Hæren som gjør et forsøk på å innta Jerusalem, beskrives med ordene
«Gog og Magog» (Åp 20,8). Det har forvirret mange fortolkere. Ifølge
Esekiel 38-39 vil Israel bli angrepet av en koalisjon av seks nasjoner,
som skal angripe Israel fra nord på en tid da Israel lever i ro. Disse
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beskrives som «Gog og Magog». Gog betegner herskeren og Magog fol
ket. Som Esekiel sier, vil slaget bli en fiasko for dem. Hele invasjonsstyr
ken blir utslettet, og det vil gå måneder for å gjenopprette orden i landet
og begrave døde kropper.

Det at ordene «God og Magog» igjen forekommer i 20,8, forklares
ikke. Det refererer øyensynlig til Satan og herskere og folk som er samlet
for å forsøke å innta Jerusalem. Men det slaget som her beskrives, er noe
helt annet enn det som er nevnt i Esekiel 38-39. Der finner kampen sted i
det nordlige Palestina, på Israels fjell. Der blir de døde drept som en
følge av katastrofer, av hvilke ilden bare er ett element. Der fortsetter
livet etter slaget, og det går måneder før de har fått begravd de døde. Her
er det en helt annen situasjon. Her er Guds fiender samlet rundt byen
Jerusalem for å innta hovedstaden. Dommen er øyeblikkelig, idet ild fal
ler ned fra himmelen og fortærer dem som angriper byen. Det er ikke
nødvendig å begrave de døde, ettersom de er fortært av ild. Lokalise
ringen av slaget er også en annen. Hendelsene som går forut og de som
følger etter er annerledes. I Esekiel 38 ser det ut til at invasjonen inngår i
fredsperioden som går forut for den store trengsel. Her kommer den ved
slutten av tusenårsriket. I Esekiel 38-39 nevnes ikke Satan. Her spiller
han hovedrollen. Forklaringen på uttrykket «Gog og Magog» synes å
være at folket som samles for å innta Jerusalem, inkluderer både ledere
og folk - det vil si Gog, lederen, og Magog, folket, som i Esekiel 38,
men at det dreier seg om et annet folk.

Det er på sin plass å stille spørsmålet hvorfor Satan skal løslates på
dette tidspunkt. Bibelen forklarer det ikke, men det er tydelig at det blir
et bevis på Satans übotelige ondskap og det faktum at ikke engang tusen
års fengsling har endret hans opprørske innstilling til Gud. Det vil støtte
den oppfatning at straffen må være evig, ettersom den onde natur ikke
endres. Dommen over folket som følger Satan i opprøret, vil bli et
uttrykk for menneskehjertets ondskap. Det er opprørsk til tross for at det
lever i nesten fullkomne omgivelser, der det er full kunnskap om Gud og
full åpenbaring av Jesu Kristi herlighet. De som i hykleri og på en over
fladisk måte har føyd seg inn under Kristi herredømme, vil nå vise sitt
sanne ansikt. Det er det endelige bevis for at omgivelser alene ikke kan
endre menneskenaturen. Det må en ny fødsel til, en overnaturlig handling
fra Guds side, der mennesker får en ny natur og blir barn av Gud.
Menneskehetens historie har bevist hvordan det står til under alle slags
forhold. Bestandig har det sviktet. Det viser at det bare er ved Guds nåde
man kan bli frelst. Det gjelder alle tidsaldere. Og det er bare ved Guds
nåde en rase av hellige mennesker kan komme til himmelen. Den ende
lige dommen over Satan vil bli et uttrykk for at Gud dømmer synden.
Der man ikke mottar nåde, blir det en guddommelig dom over synden.

Satans endelikt er kortfattet beskrevet: «Og djevelen som forførte



326 BIBELENES STORE PROFETIER

dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske
profet var. Og de skal pines dag og natt i all evighet» (Åp 20,10).
Ildsjøen er spesielt gjort i stand som det endelige dommens sted for Satan
og de falne engler (Mat 25,41). Her vil Satan bli til evig tid.

Dyret og den falske profet, verdensherskeren og hans medarbeider, ble
kastet i den samme ildsjøen tusen år i forveien. Her er de fremdeles,
levende og i pine. Ordene «Og de skal pines dag og natt i all evighet»
(Åp 20,10) refererer til Satan og dyret og den falske profet. Selv om det
er vanskelig for menneskesinnet å forestille seg uendelig pine, er det hva
Bibelen lærer. Akkurat som himmelen varer til evig tid, som et vitnes
byrd om Guds nåde, vil ildsjøen vare til evig tid, som et vitnesbyrd om
hans rettferdighet.

Med dommen over Satan og de som sluttet seg til ham i opprør mot
Gud, ender tusenårsriket brått. Veien er banet for den dramatiske scenen
av den nye himmel og den nye jord, som følger.
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Dommen

ved den store, hvite trone

Den store, hvite trone presenteres
I Johannes' syn i Åpenbaringen 20 får han se en stor, hvit trone: «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» (vers 11). Den
store, hvite trone og han som satt på den, var så imponerende i sin storhet
at til og med jorden og himmelen vek bort for den. Selv om det nevnes
mange troner i Bibelen, noen på jorden og noen i himmelen, står denne
over alle andre og danner broen mellom det som var og den evige fram
tid, som er beskrevet i Johannes' åpenbaring 21-22.

Han som sitter på tronen, nevnes ikke ved navn, men det er uten tvil
Jesus Kristus, kongenes konge og herrenes herre. Johannes 5,22 sier:
«For heller ikke dømmer Faderen noen, men har overgitt hele dommen
til Sønnen.» Det er derfor Guds mening at Kristus skal herske over Israel
(Salme 2,6), så vel som over alle folkene (versene 8-9). Det at Kristus
skal dømme, nevnes ofte i Bibelen (Mat 19,28; 25,31; 2 Kor 5,10). Tiden
for denne dom er satt til slutten av tusenårsriket og begynnelsen av den
evige tilværelse. Dommen er relatert til begge disse fakta.

Uttalelsen om at jorden og himmelen skal vike for hans åsyn, indike
rer at ved begynnelsen av den evige tilværelse vil vår nåværende fysiske
verden, slik vi kjenner den, bli erstattet av en helt ny jord og himmel. Vi
får vite mer i Johannes' åpenbaring 21,1: «Og jeg så en ny himmel og en
ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og
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havet er ikke mer.» Selv om enkelte teologer har avskrevet den tanke at
den nåværende jorden skal bli ødelagt og i stedet foretrekker at det tales
om en fornyet jord, er beskrivelsen av at den nåværende går til grunne så
detaljert i Skriften at det synes ikke å være noen grunn til å betvile det
(Mat 24,35; Mark 13,31; Luk 16,17; 21,33; 2 Pet 3,10). Det faktum at
jorden skal ødelegges, kommer særlig sterkt fram i 2 Pet 3,10: «Men
Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med vel
dig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning,
og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp.» Peter nevner
videre at denne jorden skal gå i oppløsning (vers 11). Det er tydelig at
alt det vi kjenner som jorden, slik som havene, Det hellige land, elven
Jordan og alle andre jordiske grenser, ikke vil være å finne på den nye
jord. Den jorden vi nå lever på, og som har vært skueplassen for synd og
opprør mot Gud, er i ferd med å nå sitt klimaks. Det er derfor passende
at det kommer en evig skapning, som aldri skal oppløses eller ødeleg
ges, en ny jord og himmel. Skriften gir ikke mange detaljer om dette,
men vi kan stole på at den nye himmel og den nye jord vil være i sam
svar med Guds hensikt, nemlig å sørge for de hellige gjennom hele evig
heten.

Oppstandelsen av de onde døde
Ettersom Skriften synes å si at alle de rettferdige oppstår forut for

Kristi annet komme, må man forutsette, på basis av det som står skrevet i
dette avsnitt, at det bare er de onde døde som nå skal oppstå. Skriften er
taus med hensyn til de mange hellige i tusenårsriket. Noen av dem vil
uten tvil dø i løpet av de tusen år og trenger en oppstandelse, og noen vil
leve ved enden av tusenårsriket og trenger en forvandlet stilling, lik den
som menigheten får i bortrykkelsen. Ettersom troende i dag ikke trenger
opplysninger om dette, blir de heller ikke gitt. Det faktum at døden ikke
gjør slutt på den menneskelige eksistens, kommer imidlertid klart til
uttrykk i dette avsnittet, ettersom de onde døde skal oppstå. Johannes
sier: «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 gav tilbake de døde
som var i det, og døden og dødsriket gav fra seg de døde som var i dem.
Og de ble dømt, hver etter sine gjerninger» (Åp 20,12-13). Som i de
øvrige Guds dommer, blir det ingen forskjell på små og store i den ende
lige dom. Alle vil være underlagt den samme norm for guddommelig
rettferdighet. Og som i andre evige dommer, vil dommen etter døden ha
sin basis i gjerninger. For de rettferdige betyr det lønn, noe som illustre
res i beskrivelsen av Kristi domstol. For de onde blir gjerningene basis
for dommen. Spesielt nevnes de som står opp fra havet. Alle blir stående
for Gud.
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Som det framgår av vers 13, kommer de oppstandne fra dødsriket. Vi
må skjelne mellom dødsriket (Hades) og ildsjøen.

Skriften gjør det klart at de onde døde som dør før dommen, går til
dødsriket, et sted for døde og et sted for pine. Det illustreres i dommen
over den rike mann og Lasarus (Luk 16,19-31). Den rike mannen gikk til
dødsriket og led der, til forskjell fra Lasarus, tiggeren, som var i
Abrahams skjød, et sted for velsignelse og hvile. Det faktum at pinen
fortsetter i dødsriket fram til dommen ved den store, hvite trone, er tyde-
Hg-

Det nytestamentlige Hades og dets gammeltestamentlige motsvarighet
Sheol refererer til de dødes midlertidige oppholdssted, ikke til en evig
dom. I enkelte tilfeller kan de tale mer om graven enn om de dødes mel
lomtilstand, noe som illustreres i Apg 2,27,31. 1 alle tilfeller er det klart
at det her dreier seg om et midlertidig sted, ikke et permanent, som her i
Johannes' åpenbaring 20. Uttrykket Hades er ikke det samme som
gehenna. I Skriften er gehenna et synonym for ildsjøen, eller den evige
tilværelse, i kontrast til det midlertidige Hades.

Opprinnelig betegnet gehenna «Hinnoms dal», som lå sør for
Jerusalem. Det var her jødene hadde ofret barn til en avgud. Det var også
stedet der man dumpet avfall. Det ble brent der. Derfor syntes ilden aldri
å slokne i Hinnoms dal.

Når gehenna brukes for den evige straff, er det imidlertid ikke bare for
å benytte en lokal betegnelse, men det går langt videre enn til Hinnoms
dal og beskriver de ondes evige straff.

Kristus brukte gehenna som et uttrykk for evig straff. Han brukte også
ordet i sin advarsel om den endelige dommen over synden (Mat 5,22,29
-30; 10,28; 18,9; 23,15,33; Mark 9,43,45,47; Luk 12,5). Uttrykket fore
kommer også i Jakob 3,6, men ikke i Johannes' åpenbaring. Det er imid
lertid klart at ildsjøen betegner det samme. Det gjelder de ondes evige
straff.

Kristus talte om «helvetes ild», bokstavelig «gehennas ild» (Mat 5,22).
Gehenna beskrives som «den uslokkelige ild» (Mark 9,43) og stedet
«hvor deres orm aldri dør, og ilden ikke slokner» (Mark 9,48).

I dommen ved den store, hvite trone må midlertidige former for straff,
slike som dem som er beskrevet i forbindelse med Hades, eller dødsriket,
gi plass for den evige straff, som er å bli kastet i ildsjøen. Johannes
beskriver dommen slik: «Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen.
Dette er den annen død: ildsjøen. Og hvis noen ikke ble funnet innskre
vet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen» (Åp 20,14-15). De som er opp
stått av dødsriket og graven, vil få et legeme som ikke kan utslettes, men
til forskjell fra de rettferdiges legemer, er det fremdeles ondt, fremdeles i
opprør mot Gud, og det fortjener fremdeles Guds straff. Det at de blir
kastet i ildsjøen betyr ikke at de opphører å eksistere, noe som illustreres



330 BIBELENES STORE PROFETIER

i det faktum at dyret og den falske profet hadde vært i ildsjøen i tusen år
(vers 10). Dette beskrives som den annen død. Det som ligger til grunn
for dette uttrykk, er at den fysiske død er den første død. Her blir sjelen
skilt fra kroppen. Den annen død er evig atskillelse fra Gud, og det blir
deres lodd som ikke har tatt imot Kristus og som ikke har oppstått til det
nye liv.

De som blir dømt til ildsjøen, svikter på to områder. For det første er
ikke deres gjerninger i overensstemmelse med Guds vilje. For det annet
har de ikke liv, noe som går fram av det faktum at deres navn ikke er
oppskrevet i livets bok. Uttrykket «livets bok» betegner skikken med å
holde orden på slektstavlen. Da Gud talte til Moses om Israels folks syn
der, sa Moses: «Å, om du ville forlate dem deres synd! Men hvis ikke, da
stryk meg ut av din bok, som du har skrevet» (2 Mos 32,32). Gud taler
også om denne boken i verset som følger etter (vers 33). I Det nye testa
mente betegner livets bok navnelisten på dem som har mottatt evig liv
(Fil 4,3; Åp 3,5; 13,8; 17,8; 21,27).

Det er forskjellige oppfatninger av livets bok. En oppfatning går ut på
at den opprinnelig inneholder navnene på alle mennesker, men hvis et
menneske ikke tar imot frelse, blir hans eller hennes navn strøket av
boken. De som er frelst, blir derfor omtalt som at deres navn ikke er strø
ket av livets bok. En annen oppfatning er at bare de frelste er oppskrevet
i livets bok. I Johannes' åpenbaring 13,8 blir de som tilber dyret, omtalt
som at de «ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet» (jfr.
17,8). Dette kan bety at deres navn aldri har vært skrevet i livets bok og
at denne bare omfatter dem som er frelst. Løftet om at navnet ikke skal
slettes av livets bok, er et løfte om evig frelse.

Hvis navnet ikke er skrevet i livets bok, er det grunn nok til å bli kastet
i ildsjøen, ettersom vedkommendes synder ikke er tilgitt. Han eller hun
er ikke gått inn til Guds hvile.

Det er menneskelig å prøve å finne mulige utveier til å komme unna
den evige straff, men hvis man dør uten frelse, er det ingen redning.
Bibelen taler klart om evig straff, som varer bestandig. Akkurat som him
melen er en evig påminnelse om Guds nåde, vil ildsjøen være en stadig
påminnelse om Guds rettferdighet.

Spørsmålet er ofte blitt stilt om ildsjøen ikke skal forstås symbolsk og
ikke bokstavelig. Bibelen er klar. Den rike mannen i Lukas 16 sier at han
ble led svær pine i ilden, og det gjorde at han tørstet. Uansett hvordan
den evige straff blir, er det opplagt at fra Guds synspunkt er den beste
måte å beskrive den på, å tale om pinen i ildsjøen.

Selv om læren om evig straff er et anstøt for den ufrelste verden og
også uroer de frelste, er det hva Skriften sier. Det bør føre til større iver
for evangeliets forkynnelse og for å vinne sjeler for Kristus. Samtidig
skal det også føre til at kristne tilber og priser Gud for hans nåde, åpen
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bart i Jesu Kristi død og oppstandelse. Åpenbaringen 21,8 stadfester
ytterligere dommen i ildsjøen. Her heter det at «deres del skal være i
sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.»

Etter at Johannes hadde sett Satans og den onde verdens endelikt,
vendte han seg til de hellige i det nye Jerusalem.



37
Den nye himmel
og den nye jord

Den nye himmel og den nye jord presenteres
Den nye himmel og den nye jord opptar de to siste kapitlene i

Johannes' åpenbaring. Johannes hadde dette syn av den nye himmel og
den nye jord: «Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første him
mel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer» (Åp 21,1).
Den gamle jorden og himmelen var veket fra Kristi åsyn (20,11), eller
var forsvunnet. Som det framgår av slike avsnitt som 2 Pet 3,10-12, er
det tydelig at den nye himmel og den nye jord er helt nye skapelser og
ligner ikke på den gamle skapelsen.

Selv om teologer har vært uenige på dette punkt, og noen har forsøkt
å støtte tanken på en restaurert jord og himmel, er Skriften sterk i sin
uttalelse om ødeleggelsen av den gamle himmel og den gamle jord. Det
sies at det brenner opp, og «himlene oppløses i ild» (2 Pet 3,10,12). I lys
av den kolossale energi som er gjemt i hvert eneste materielt atom, kan
den samme Gud som lukket denne energi inne, også åpne for den og
redusere den til intet.

Det henvises muligens til atomstrukturen i materien i Kolosserne
1,17, der det i forbindelse med Kristus sies: «Han er før alle ting, og alt
består ved ham.» Ettersom Guds makt, som har lukket atomkraften inne,
også kan åpne for denne, er det mulig at ødeleggelsen av den fysiske
jord og himmel skjer ved en gigantisk atomeksplosjon, der alt går til
bake til ingenting. Ut av dette kan Gud skape en ny himmel og en ny
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jord som en base for evigheten. I hvert fall vil den nye jorden bli helt
forskjellig fra den gamle. En av forskjellene blir at det ikke skal være
noe hav der. Alle andre landemerker er også borte. Den nye jord vil se
helt annerledes ut.

Det nye Jerusalem kommer nedfra himmelen
I sitt syn ble Johannes straks ledet til det nye Jerusalem, som er det

primære objekt for åpenbaringen, mer enn den nye himmel og den nye
jord. Han skrev: «Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned
ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin
brudgom» (Åp 21,2). Det faktum at det nye Jerusalem ikke sies å være
skapt på denne tiden, men at det kommer ned fra himmelen, fra Gud,
betyr at det har eksistert i den foregående perioden, nemlig tusenårsriket.
Som det går fram av skriftstedene om tusenårsriket, blir det ingen gigan
tisk by, som det nye Jerusalem, på jorden i denne perioden. Om det eksis
terer, er det som en satellitt i rommet.

Selv om ikke Bibelen har noen kommentar til det, er det mulig at det
nye Jerusalem vil være en satellittby i forhold til tusenårsrikets jord, og at
de som har fått oppstandelseslegemer, så vel som de hellige englene, vil
bo i det nye Jerusalem under det tusenårige rike. De vil være i stand til å
kommunisere med jorden, uten at de bor her. Beskrivelsen av tusenårsri
ket går ut på at de hellige på jorden fremdeles er i sine fysiske legemer.
De bygger hus og planter (Jes 65,21-23). Men det tegnes ikke noe bilde
av de oppstandne hellige, som at disse skulle leve sammen med dem.
Selv om dette er en tenkelig løsning, skal vi være klar over at det er lite
Skriften sier om dette, og man kan derfor ikke slå det fast som noen lære.

Det som er viktigere ved Johannes' åpenbaring, er det faktum at det
nye Jerusalem er en kontrast til det gamle Jerusalem, som selvsagt går
under med den gamle jord. Det nye Jerusalem vil komme ned som en fer
digbygd by. Johannes sammenligner den med en vakker brud, som er
pyntet for sin brudgom. Sammenligningen mellom en by og en brud har
forvirret enkelte fortolkere, men forklaringen i vers 2 er antakelig den
beste, at det er en vakker by, vakker som en brud.

Det nye Jerusalem beskrives på forskjellige måter i Skriften. Det var
den evige by som Abraham så (Heb 11,8-10). Innbyggerne i byen beskri
ves i Hebreerne 12,22-24:

«Men dere er kommet til Sions berg, til den levende Guds stad, det
himmelske Jerusalem, til englenes myriader, til høytidsskaren og menig
heten av de førstefødte som er oppskrevet i himlene, til en dommer som
er alles Gud, og til de fullendte rettferdiges ånder, til Jesus, mellomman
nen for en ny pakt, og til det rensende blod som taler bedre enn Abels
blod.»
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Et studium av dette avsnitt gjør det klart at det nye Jerusalem er bru
dens by, det vil si menighetens by, men samtidig inkluderer den innenfor
sine grenser de hellige fra alle tider og de hellige engler. Menigheten
nevnes derfor spesielt, Gud og Jesus Kristus nevnes spesielt, og så den
brede kategori av «de fullendte rettferdiges ånder» (Heb 12,23). Denne
siste kategori betegner alle som er frelst. Alle, fra Adam til det siste men
neske som blir frelst i tusenårsriket, vil være innbyggere i det nye
Jerusalem. Gud selv, Jesus Kristus og vi må kunne gå ut fra Den Hellige
Ånd, vil også være til stede i byen, for den omtales som Guds tempel.

Det nye Jerusalem nevnes i enkelte avsnitt som beskriver tusenårsriket
(f. eks. Jes 65,17; 66,22; 2 Pet 3,13; Åp 3,12). I enkelte sammenhenger,
som i Jesaja 65, har dette forvirret en del bibelfortolkere. Men i Det
gamle testamente finner vi ofte tusenårsriket og den evige tilværelse
omtalt i samme avsnitt, akkurat som Kristi første og annet komme
beskrives i avsnitt som Jes 61,1-2 (sitert i Luk 4,17-19). De rettferdiges
og de ondes oppstandelse blir blandet, som i Daniel 12,2, selv om vi vet
fra Skriften at det er tusen år mellom disse to oppstandelser. Iblant nev
nes Kristi første komme i forbindelse med en henvisning til hans annet
komme, som i Malakias 4,5. I Andre Peter 3,10-13, som beskriver
begynnelsen på Herrens dag, tales det videre om det som skal skje til
slutt, uten at det sies noe om den lange perioden imellom. Derfor er det
intet bevis for at det nye Jerusalem skal være på jorden i tusenårsriket,
selv om det nevnes i avsnitt som omtaler dette riket. Det er heller ikke
noe bevis for at man kan blande tusenårsriket med den evige tilværelse,
som enkelte amillianister gjør. Det er mange forskjeller mellom tusenårs
riket og den nye jord og den nye himmel. På den nye jord er det intet jor
disk Jerusalem, og det blir heller ingen andre jordiske landemerker som
knytter tilværelsen til historiske steder i Bibelen. Det er intet hav. I det
nye Jerusalem er det ingen død, ingen synd, ingen dom. Alt dette står i
kontrast til livet i tusenårsriket. Enkelte teologers forsøk på å blande den
nye jord med tusenårsriket, for dermed å bortforklare tusenårsriket, stem
mer ikke med detaljene i den profetiske åpenbaring.

Hovedtrekk ved det nye Jerusalem
Johannes beskriver ikke bare hva han så, men også hva han hørte: «Fra

tronen hørte jeg en høy røst som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene.
Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være
hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre av deres øyne.
Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine
skal være mer. For de første ting er veket bort» (Åp 21,3-4). Noe av det
mest karakteristiske ved den nye jord og det nye Jerusalem vil være at
Gud skal bo hos sitt folk. I dette velsignede samfunn blir det ingen sorg,
død, gråt eller pine.
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Noen har forsøkt å finne støtte for at kristne skal gråte over sine syn
der i himmelen, ettersom det står: «Han skal tørke bort hver tåre fra deres
øyne» (Åp 21,4). Problemet med det er at hvis kristne skal gråte over
sine synder, vil himmelen fylles med tårer. Uttrykket betyr at det blir ikke
flere tårer, akkurat som det heller ikke er noen død eller skrik eller pine,
«for de første ting er veket bort» (vers 4). Den nye situasjonen summeres
i vers 5: «Og han som satt på tronen sa: «Se, jeg gjør alle ting nye! Og
han sier til meg: Skriv! For disse ord er troverdige og sanne.»

Når Johannes sier at alt skal bli gjort nytt, bruker han det greske ordet
poieo, som i alminnelighet betyr å «gjøre noe eller bygge noe». Slik det
er brukt her, er det et synonym for ordet «skape» (gresk: ktizo). Skriften
bruker disse uttrykkene om hverandre. I Matteus 19,4 taler for eksempel
Kristus om Adams og Evas skapelse, og her brukes ordene poieo og ktizo
i samme avsnitt. Det henviser til samme sak. Selv om jorden og himlene
blir bygd på denne tid og derfor er nye, eksisterte de hellige og englene
før og ble ikke skapt samtidig. Det nye, gresk kainos, kan bety nytt både
i karakter og i betydningen noe ferskt, noe som nettopp er gjort. En illus
trasjon til dette er at Eva var en ny skapning, enda hun var dannet av et
av Adams ribben. I sammenhengen synes det nye Jerusalem å ha eksis
tert før, selv om jorden og himlene synes å være nye.

Livets vann

Han som sitter på tronen sa: «Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega,
begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde
uforskyldt. Den som seirer, skal arve alle ting. Jeg vil være hans Gud og
han skal være min sønn» (Åp 21,6-7). Det er Kristus som taler her. Han
er i stand til å gi dem som kommer til ham, livets vann. Det taler om det
nye liv i Kristus som er nevnt i Jesaja 55,1 og Johannes 4,10,13-14. Det
nye livet i Kristus, inkludert alt som hører til vår frelse, er en del av den
kolossale arven som Guds barn og Jesu Kristi medarvinger får (jfr. Mat
5,5; 19,29; 25,34; 1 Kor 6,9-10; Heb 1,14; 9,15; 1 Pet 1,4; 3,9).

Kontrasten til de ufreiste
Kristus fortsatte: «Men de feige og vantro og vanhellige og morderne

og horkarene og trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnere - deres
del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen
død» (Åp 21,8). Det som beskrives her, er det karakteristiske onde liv for
den vantro. De som praktiserte dette før de kom til Kristus og omvendte
seg, har fått tilgivelse, og er nå blant de hellige.

Guds barn blir framstilt som seiervinnere, og de velsignelser som skal
tilfalle dem som sådanne, finner vi i Jesu budskap til de sju menighetene
(Åp 2-3). Jesus summerer belønningen til seiervinnerne i Åpenbaringen
3,21: «Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, like
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som jeg og har seiret og har satt meg med min Far på hans trone.»
Kristne vil, om de er ufullkomne, motta Guds evige velsignelser. Paulus
sier i Første Korinterbrev 3,21-23: «La derfor ingen rose seg av mennes
ker! For alt hører dere til, enten det er Paulus eller Apollos eller Kefas,
enten det er verden eller liv eller død, enten det er det som nå er, eller det
som komme skal - alt hører dere til, men dere hører Kristus til, og
Kristus hører Gud til.»

Forskjellen på de frelste og de ufrelste kommer ikke alltid så klart
fram i dette livet. I evigheten vil alt settes i det rette perspektiv. De som
har tjent Herren, skal bli belønnet, de som ikke har villet tro på Kristus
som sin frelser, vil bli evig fordømt.

Det nye Jerusalem som bruden
I den åpenbaring som følger, får Johannes en spesiell beskrivelse av

det nye Jerusalem. Fortolkere har vært uenige om hvorvidt dette avsnittet
beskriver Jerusalem i den evige tilværelsen eller i tusenårsriket. Det er
nok best å betrakte hele avsnittet, fra Åpenbaringen 19,11 til og med
Åpenbaringen 22, som en beskrivelse av kronologiske begivenheter.
Ettersom Åpenbaringen 21,1-8 beskriver den evige tilværelse, må da
nødvendigvis den situasjon som beskrives fra vers 9, også tale om den
evige tilværelse. Det er umulig å beskrive denne scenen i detaljer som en
del av situasjonen i tusenårsriket, bortsett fra at det nye Jerusalem, som
tidligere nevnt, kan være en satellittby i den tilværelsen. Men det later til
at vekten legges på det nye Jerusalems evige karakter.

Det nye Jerusalem ble presentert for Johannes av en av de sju englene
som hadde skålene med de siste sju plager. Johannes skrev:

«Og en av de sju engler som hadde de sju skåler, fylt av de sju siste
plager, kom bort til meg og talte med meg, og han sa: Kom, jeg vil vise
deg bruden, Lammets hustru. Og han førte meg i ånden opp på et stort,
høyt fjell. Og han viste meg den hellige stad Jerusalem, som kom ned fra
himmelen, fra Gud. Den hadde Guds herlighet. Den strålte som den mest
kostbare edelsten, som krystallklar jaspis» (Åp 21,9-11).

Johannes beskrev det han så og hørte på en bokstavelig måte. Men for
tolkere har vært uenige om det han så virkelig var slik, bokstavelig talt.
Så han en materiell by eller var det en visjon med symbolsk mening?
Den enkleste og antakelig beste løsningen er å betrakte byen som en bok
stavelig by med bokstavelige kvaliteter, slik de er beskrevet her, mens
man samtidig er klar over at disse kvaliteter også har åndelig betydning
og betegner noe av den overflod av åndelig liv som skal karakterisere
tusenårsriket.

Åpenbaringen framstiller Jerusalem som «bruden, Lammets hustru»
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(Åp 21,9). Det er helt opplagt ikke slik at byen er en brud og bruden en
by. Det er best å tolke det, lik Åpenbaringen 21,2, som at byen minner
om en vakker brud. I sitt syn så Johannes den hellige byen Jerusalem
komme ned fra Gud i himmelen, slik det tidligere er nevnt i vers 2. Han
beskriver det som at den strålte av Guds herlighet, «som den mest kost
bare edelsten, som krystallklar jaspis» (vers 11). Jaspis, slik vi kjenner
den, er en ugjennomsiktig sten, ikke klar. Spørsmålet er derfor i hvilken
grad byen er å ligne med jaspis. Den later til å ligne mer på en diamant
enn på jaspis, slik vi kjenner steinen i dag. Også når det gjelder andre
materialer i det nye Jerusalem er det stadige kontraster mellom det vi
kjenner i dag og slik de vil framstå i den evige tilværelse. Herligheten i
det nye Jerusalem må ha vært et overveldende syn for Johannes, spesielt
ved tanken på at dette skulle være hans hjem i hele evigheten.

Murene og portene i det nye Jerusalem
Johannes beskriver de veldige dimensjonene i det nye Jerusalem med

disse ord: «Den hadde en stor og høy mur med tolv porter. Ved portene
var det tolv engler. Der var skrevet navnene på Israels barns tolv stammer.
Mot øst var det tre porter, mot nord tre porter, mot sør tre porter, mot vest
tre porter (muligens nevnt etter portene i tusenårsrikets Jerusalem, Esek
48,30-34). Og byens mur hadde tolv grunnsteiner, og på dem navnene på
Lammets tolv apostlen> (Åp 21,12-14). Av dette avsnitt går det fram at
byen er firkantet. Dagens retninger, nord, sør, øst og vest, betegner noe
som er rundt. Portene inn til byen taler om at det er inngang til byen uten
fra.

Byens mur har tolv grunnsteiner. På dem står skrevet navnene på de
tolv apostler (Åp 21,14). Symbolsk sett indikerer muren at de som er
utenfor, ikke er verdige til å komme inn i byen, mens portene taler om at
de som kan gå inn, kan gjøre det gjennom portene. Øyensynlig skal de
hellige fra alle tider bo her i evighet. Tallet tolv er framtredende i det nye
Jerusalem. Byen har tolv porter, og det er tolv engler ved disse, og Israels
barns tolv stammer har fått sine navn på portene (vers 12). Det er tolv
grunnsteiner (vers 14), det tales om tolv apostler (vers 14), tolv perler
(vers 21) og tolv fruktavlinger i året (22,2).

Størrelsen på det nye Jerusalem
Engelen fortsatte og fortalte Johannes om størrelsen på byen: «Han

som talte med meg, hadde en målestav av gull for at han skulle måle sta
den og dens porter og dens mur. Staden ligger i en firkant, lengden er så
stor som bredden. Han målte staden med målestaven: Tolv tusen stadier -
lengden og bredden og høyden av den er like. Og han målte muren:
Hundre og førtifire alen, etter menneskemål, som også er englemål» (Åp
21,15-17). De tolv tusen stadier er om lag 2400 kilometer. Byen er gigan
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tisk i sammenligning med moderne byer i vår verden. Området er stort
nok til å romme aktiviteter fra alle hellige til alle tider, spesielt hvis høy
den også betegner etasjer eller nivåer. Muren er et hundre og førtifire
alen tykk, noe som indikerer en barriere som holder dem utenfor som
ikke er verdige til å komme inn. Den kolossale byen ser ut til å hvile på
jorden, ettersom den har tolv grunnsteiner. Den vil oppta en stor del av
plassen på den nye jord, et mye større område enn Det hellige land i his
torisk tid. Det faktum at byen har porter, understreker det faktum at folk
skal gå ut og inn. Også det taler for at byen står på jorden, og ikke er i
himmelrommet på denne tiden.

Byens vakre struktur
Johannes fortsetter å beskrive byens skjønnhet og karakteristiske

trekk:

«Muren var bygd av jaspis, og staden var av rent gull, lik klart glass.
Grunnsteinene i byens mur var prydet med alle slags kostbare edelstener.
Den første grunnsteinen var jaspis, den andre safir, den tredje kalkedon,
den fjerde smaragd, den femte sardonyks, den sjette sarder, den sjuende
krysolitt, den åttende beryll, den niende topas, den tiende krysopras, den
ellevte hyasint, den tolvte ametyst. De tolv porter var tolv perler, hver av
portene var én perle. Og stadens gate var av rent gull, som gjennomsiktig
glass» (Åp 21,18-21).

Muren, som byen, blir sagt å være av jaspis, tidligere beskrevet som
«krystallklar» (vers 11). Øyensynlig er dette hovedinntrykket av byen.

Byen beskrives også som «av rent gull, lik klart glass» (Åp 21,18).
Igjen har vi gull, slik vi kjenner det i vår verden, men her sammenlignet
med klart glass. Et studium av de forskjellige materialer som er nevnt,
viser at alle materialene i det nye Jerusalem er gjennomsiktige og derfor
uten mørke skygger. Guds lys vil gjennomtrenge hver krok. De tolv
grunnsteiner er prydet med forskellige edelstener. Hver av dem er et stu
dium i seg selv.

Den første grunnsteinen er av jaspis, som tidligere er nevnt. De for
skjellige lag av grunnsteiner er bygd på denne. Den andre steinen er safir,
en juvel som er blå og som ligner på en diamant. Den tredje beskrives
som kalkedon, oppkalt etter Kalkedon i Tyrkia. Det er en agat. Dette er en
uvanlig stein med striper i forskjellige farger, men gjennomgående him
melblå. Den fjerde er en smaragd, klar grønn. Den femte er sardonyks, en
stein som kombinerer rødt og hvitt. Den sjette kalles sarder. Den fins både
i et rødlig skjær og i honningfarge og er betraktet som meget verdifull.
Denne steinen nevnes sammen med jaspis i Åpenbaringen 4,3. Her
beskrives Guds herlighet, der han sitter på sin himmelske trone. Den sju
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ende er krysolitt Ifølge oldtidens dikter Pliny er den gullfarget og gjen
nomsiktig og skiller seg derfor fra den moderne blekgrønne krysolitten.
Den åttende er beryll. Den er dyp sjøgrønn. Den niende er topas, en gjen
nomsiktig gulgrønn stein. Den tiende er krysopras, som er grønnlig i
farge. Den ellevte, hyasint, er fiolett, og den tolvte, ametyst, er purpurrød.

Selv om man for enkelte steiners vedkommende ikke kan slå fast den
eksakte farge, danner de til sammen et bilde av strålende fargeprakt, der
hele regnbuens spekter er representert, og alle reflekterer Guds herlighet.
Byens lys skinte gjennom den gjennomsiktige grunnvollen, og må ha
vært et imponerende syn for Johannes. Hvis folk i vår verden kan skape
vakre ting, hvor mye mer skal da ikke den evige Gud kunne skape en
vakker by! Denne byen er et bilde på hans evige fullkommenhet, så vel
som på hans kjærlige nåde mot alle sine barn.

Tidligere er de tolv porter, tre på hver side, blitt nevnt. Her får vi høre
at alle er gjort av én perle. Det er øyensynlig ikke en naturlig perle, men
noe som ligner på det. Byens gater er av rent gull, men klare som glass.

Det nye Jerusalem i den evige tilstand er firkantet, med tolv porter,
som tusenårsrikets Jerusalem, men byen er mye større, og det er slett
ikke den samme byen. Det er derfor den kalles det nye Jerusalem.

Byens tempel
Johannes fikk høre følgende om templet i byen: «Noe tempel så jeg

ikke i staden, for dens tempel er Gud Herren, Den Allmektige, og
Lammet» (Åp 21,22). Det nye Jerusalem karakteriseres ikke bare ved alt
som er annerledes i forhold til andre steder, men det er også noe som ikke
er der. Byen har intet tabernakel, intet bokstavelig fysisk tempel. Det er
ingen offerritualer her, ingen himmellegemer som sol, måne eller stjerner,
intet mørke, ingen lukkede porter, intet som forurenser. Alt dette står i
skarp kontrast til tusenårsrikets situasjon. Det er betydningsfullt at byens
lys er Gud selv, ettersom han er lys. (Joh 1,7-9; 3,19; 8,12; 12,35). De
troende skal vandre i Guds lys i evighet, og derfor formanes de også nå til
å vandre i lys av Guds guddommelige åpenbaring i tiden (1 Joh 1,5-7).

Byens innbyggere
Johannes fikk også opplysninger om innbyggerne i det nye Jerusalem.

«Folkeslagene skal vandre i stadens lys, og kongene på jorden bærer sin
herlighet inn i den» (Åp 21,24). Omtalen av folkeslagene står i kontrast
til Israel og gjør det klart at det nye Jerusalem er ikke bare Israels eller
menighetens hjem, men her bor også de hellige fra alle tider, uansett rase
eller tidsalder (Heb 12,22-24). De som er frelst, vil ha adgang til byen,
ettersom portene aldri skal stenges (Åp 21,25). Guds herlighet, som skin
ner i byen, gjør at det blir ingen natt her. Øyensynlig blir det ikke behov
for søvn eller hvile i det nye Jerusalem.
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Johannes fikk vite: «De skal bære folkeslagenes herlighet og ære inn i
den» (Åp 21,26). Men det ble også sagt til ham: «Og intet urent skal
komme inn i staden, og ingen som farer med styggedom og løgn, men
bare de som er innskrevet i livets bok hos Lammet» (vers 27). Når vi ser
på Johannes' beskrivelse som et hele, blir byen et sted med übeskrivelig
skjønnhet, passende for tilbedelse og tjeneste for Gud gjennom hele evig
heten.

Elven med livets vann
Tidligere har det vært tale om livets vannkilde (Åp 21,6). I det nye

Jerusalem får Johannes også vite at livets elv rinner her. «Og han viste
meg en elv med livets vann, klar som krystall, som strømmet ut fra Guds
og Lammets trone, midt i byens gate» (22,1-2). Dette ligner på elven fra
tusenårsrikets helligdom (Esek 47,1,12), men det er ikke den samme. Det
er heller ikke den elven som går fra øst mot vest ut fra Jerusalem i
Sakarias 14,8. Disse elvene i tusenårsriket kan peke fram mot, men er
ikke den elven som her er nevnt. Denne elven indikerer overfloden av det
åndelige liv som kommer fra Gud til dem som tror på ham.

Livets tre
Johannes beskriver livets tre: «På begge sider av elven stod livets tre,

som bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned» (Åp 22,2).
Beskrivelsen av en gate med vann som rinner midt i den og livets tre på
begge sider av elven er vanskelig å forestille seg for en del bibelfortol
kere. Noen mener at uttrykket «livets tre» er en kollektiv betegnelse for
tresorten, og at det egentlig dreier seg om rekker av trær på begge sider
av elven, som bærer den frukten det her tales om. Det er en umulig løs
ning.

Henvisningen til livets tre går selvsagt tilbake til Edens hage, der det
var et lignende tre (1 Mos 3,22,24). På Adams tid var det slik at om han
hadde spist av det treet, ville han aldri ha dødd. Ettersom synden kom
inn i menneskeheten, var det mye bedre for menneskene å leve og dø og
så motta syndfrie oppstandelseslegemer enn det ville ha vært å fortsette
å leve bestandig i et syndig legeme. Men her i den evige tilværelse synes
livets tre å tale om en fortsettelse av å nyte livet i all evighet. Livets tre
sies å bære frukt tolv ganger i året, eller en gang i måneden, til glede for
byens innbyggere. Det at det tales om hver «måned», indikerer tid, som
byr på et problem, ettersom det verken er natt, sol eller måne. Antakelig
betegner uttrykket «måned» en tidsperiode som ligner på en måned i vår
nåværende eksistens .

Det heter videre i avsnittet: «Og bladene på treet tjener til helse for
folkeslagene» (Åp 22,2). Dette har ført til mange diskusjoner teologer
imellom. Hvis det ikke skal være sykdom eller død i den evige tilvæ
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reise, hvorfor trengs det da legedom eller helse? Dette uttrykket er en av
grunnene til at en del vil ha dette til å betegne tusenårsriket, selv om det
byr på mange uoverstigelige problemer å forklare hvordan det nye
Jerusalem skal ha sin plass på den jordiske scenen. Løsningen på proble
met synes å ligge i ordet helse. Det greske ordet er therapeian, som vårt
«terapeut» er avledet av. Det forstås ikke bare som helbredende, men
også som helsebringende. Selv om helbredelse ikke er nødvendig, vil
bladene ha omtrent samme funksjon som frukt i vår tid. Det er i hvert
fall ingen grunn til å overføre hele dette avsnittet, fra Åpenbaringen
21,9, til tusenårsriket. Den neste uttalelsen synes å bekrefte det, for
Johannes sier: «Det skal ikke lenger være noen forbannelse» (vers 3).
Ettersom Adams synd førte til menneskehetens forbannelse, deriblant
død og sykdom, indikerer det faktum at det ikke skal være mer forban
nelse at det heller ikke er behov for legedom mer, men bare at man gle
der seg over livet i all evighet. Det er det som er hensikten med frukten
på treet.

Guds trone
I Åpenbaringen 22,3 heter det: «Guds og Lammets trone skal være i

staden, og hans tjenere skal tjene ham.» Spørsmålet blir ofte stilt om hva
de hellige skal gjøre i evigheten. Øyensynlig skal de ikke spille på harpe
i uendelighet eller engasjere seg i unyttige aktiviteter. I dette avsnittet
sies det ganske enkelt: «Hans tjenere skal tjene ham.» I evigheten vil
Guds barn være fylt av et overveldende ønske om å gi uttrykk for sin
kjærlighet til ham og at de vil tjene ham. Det er et kolossalt privilegium
å få tjene ham, egentlig en lønn fra Gud. Vi vil få gleden av å gjøre noe
for Gud, noe som uttrykker vår evige takknemlighet for hans nåde mot
oss.

Velsignelsen i den evige tilstand
Johannes fortsatte å summere opp herligheten og velsignelsen. «De

skal se hans ansikt, og hans navn skal være på deres panner. Natt skal
ikke være mer, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud
Herren skal lyse over dem. Og de skal være konger i all evighet» (Åp
22,4-5). En av evighetens store velsignelser vil bli at vi skal være i stand
til å se Gud ansikt til ansikt. Vi skal ha hans navn på våre panner. Det blir
en tid med uavbrutt velsignelse, uten noen natt, uten at det trengs lys av
lampe eller sol eller måne. De som tror på Kristus, skal regjere med ham
i evigheters evighet.

Forsikring om vissheten i det salige håp
Engelen sa til Johannes: «Disse ord er troverdige og sanne. Og Herren,

den Gud som gir profetene sin Ånd, har sendt sin engel for å vise sine
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tjenere det som snart skal skje» (Åp 22,6). Jesus sa videre: «Se, jeg kom
mer snart! Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne bok»
(vers 7). Selv om det er vanskelig å forestille seg himmelens under og
den evige tilværelse i våre nåværende begrensninger, er det i hvert fall
absolutt sikkert at dette er vår bestemmelse. Det er dette vi har rett til å
vente oss, vi som er frelst ved Guds nåde. Det er heller ikke noe som er
fjernt. Kristus kommer snart, og når han kommer, vil velsignelsen tilfalle
dem som har trodd og tatt imot profetiene i denne bok. Uttalelsen om at
Herren kommer snart betyr ikke nødvendigvis at det dreier seg om en
kort tidsperiode, men at han kommer plutselig.

Johannes' svar. Tilbedelse
Etter disse kolossale begivenheter forteller Johannes at han falt ned for

føttene på engelen for å tilbe ham, men engelen advarte ham mot det.
«Og jeg, Johannes, er den som hørte og så disse ting. Da jeg hadde hørt
og sett, falt jeg ned for å tilbe ved føttene til den engelen som hadde vist
meg alt dette. Men han sa til meg: Vokt deg for det! Jeg er medtjener
med deg og dine brødre profetene, og med dem som tar vare på ordene i
denne bok. Gud skal du tilbe!» (Åp 22,8-9). Engelen var tross alt bare
Guds budbærer. Han var ikke verdig tilbedelse.

Johannes blir bedt om å forkynne profetien
Johannes fikk videre befaling: «Sett ikke segl for de profetiske ord i

denne bok! For tiden er nær. La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og
la den urene fortsatt bli uren! Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettfer
dighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort!» (Åp 22,10-11). Her sies
det at tiden er altfor kort til å endre verdens umoral. Livet vil gå videre
både for onde og rettferdige, og Herren kommer snart. Profetiens ord
skal ikke forsegles, men det skal forkynnes fritt.

Velsignelse over dem som tror på Gud
Kristus taler igjen fra vers 12:

«Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen
etter som hans gjerning er. Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste,
begynnelsen og enden. Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få
rett til livets tre, og til å gå gjennom portene inn i staden. Men utenfor er
hundene og trollmennene og de som driver hor og drapsmennene og
avgudsdyrkerne og hver den som elsker og taler løgn.

Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighe
tene: Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne» (Åp 22,12
-16).
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Kristus kommer snart. Jesus blir presentert som den evige, «den første
og den siste» (Åp 22,13). De som har benyttet seg av Kristi rensende
kraft, ved hans blod, har fått rett til livets tre og alt det innebærer. De vil
også gå gjennom portene inn i staden (vers 14). Enda en gang kommer en
påminnelse om at noen vil bli utelukket, spesielt de som gjør ondt.
Kristus konkluderer med uttalelsen om at engelen var blitt sendt for å
vitne for de sju menighetene, som var bokens første mottagere. Kristus
beskriver seg selv som «Davids rotskudd og ætt, den klare morgen
stjerne» (vers 16).

Den siste innbydelse
Boken Johannes' åpenbaring konkluderer med et klart bilde av de frel

stes og de fortaptes stilling. Forfatteren gir en siste innbydelse til å ta del
i livets vann: «Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la
ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han
får ta livets vann uforskyldt!» (Åp 22,17).

Det gis en advarsel til dem som vil manipulere med boken, enten ved å
legge noe til eller trekke noe fra. Det er å utfordre sin egen skjebne.
Johannes skriver: «Jeg vitner for enhver som hører de profetiske ord i
denne bok: Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham
de plager som det er skrevet om 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»
(versene 18-19).

Ofte gis det advarsler i Bibelen mot å misbruke Guds ord, eller endre
på det (5 Mos 4,2; 12,32; Ord 30,6; Åp 1,3). Avsnittet forutsetter at den
som tror ikke vil gjøre det. Derfor lyder advarslen om at «Gud skal ta
bort hans del fra livets tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i
denne bok» (Åp 22,19) ikke til Guds barn, men til dem som kunne ha
hatt sitt navn i livets bok hvis de hadde trodd på Kristus som sin frelser.

Avslutttende løfter
I avslutningen av boken skriver Johannes: «Han som vitner dette, sier:

Ja, jeg kommer snart! Amen, ja kom, Herre Jesus! Vår Herre Jesu Kristi
nåde være med dere alle!» (Åp 22,20-21). Igjen lyder løftet om Herrens
komme. Det følges av en siste kort bønn - «Kom, Herre Jesus» - og en
endelig velsignelse fra Gud over Guds folk.

Boken Johannes' åpenbaring gir framfor noen annen bok i Bibelen et
sammenfattende bilde av Kristi herlighet. Her finner vi Guds plan for
fullendelsen og seieren over synden, og med det åpenbaringen av Guds
barns herlige framtid. Avslutningsordene i Johannes' åpenbaring er et
passende klimaks for hele Bibelen. Ingen annen del av Skriften beskriver
forskjellen på de fortapte og de frelste på en klarere måte. Her kan vi lese
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om velsignelsen som de frelste får og straffen over de fortapte. Videre
beskriver boken Guds endelige hensikt med åpenbaringen av Jesus
Kristus, som er det sentrale emne. Den taler om hans annet komme og
hans påfølgende regjering på jorden, så vel som hans stilling i den nye
himmel og den nye jord. De som tar vare på det løfte som forekommer
tidlig i boken og som leser og tar vare på innholdet i den, vil få spesielle
velsignelser (Åp 1,3).
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Abraham, 11; en velsignelse 36;
løfter om velsignelse 36;
arvingen lar vente på seg 40-43;
navnet skulle bli stort, 36,
profetier til 10-11. Se også
Abrahamspakten. Se også Land

Abrahamspakten, 34-41, 52-54;
velsignelser for alle folk, 38-39;
stadfestet for Isak, 44; stadfestet
for Jakob 44-45; oppfyllelsen
38-39; uten betingelser 54-57.
Se også Land

Adam, åpenbaring til 9,10; skapt
16; advart 17; hans synd 20-21;
forbannet 26

Aleksander den store, 124, 125-26;
hans død 126

Aleksandrinske skole, forholdet til
amillianismen, 95

Amillianismen, historie 95-96;
dagens synspunkter, 96-97; van
skeligheter med å forklare
mange avsnitt om riket på jor
den, 313; fortolkning av Israels
490 år 137, 138, 142-43; for
tolkning av Israel som menighe
ten 56-57; fortolkning av
Nebukadnesars drøm 109; for
tolkning av den nye pakt 152
-56; fortolkning av talen på
Oljeberget 204; riket oppfylt i
denne tidsalder 170; lignelsen i
Matteus 13, 177-78; lignelsen
om såmannen 172; lignelsen om
ugresset 172-173; innvendinger
mot Israels framtid 52-53; ten
dens til å benekte bokstavelig
fortolkning 52

Antikrist, som dyret 260-62; hans
framtreden 254; som verdens
hersker 274-77. Se også
Syndens menneske

Antiokus Epifanes, 127-28,
131-32, 257

Apostlene, skal dømme Israel
187-88; skal belønnes i himme
len 187; skal være tjenere i
denne tidsalder 188

Arken, 28-29
Assyria, fangenskapet i 251;

riket 37
Assyriske rike 37
Augustin, om amillianismen 95-96
Babels tårn 32
Babylon, 12; gammel historie

111-18; byen, som skal gjenopp
bygges i endetiden 263; varighe
ten av Israels fangenskap 115;
det religiøse 260-63; endelige
ødeleggelse 287-88; historie
258; skal omstyrtes 120; i gam
meltestamentlige profetier 111
-18; politisk, skal ødelegges 287
-88; profeti i Daniel 116-17; pro
fetier i Esekiel 116; profetier i
Jesaja 112-14; profetier i
Jeremia 114-16; som kvinnen i
Åpenbaringen 259-60

Babyloniske fangenskap, 251
Bergprekenen, 158-167; betingel-

ser for å gå inn i riket 160-61 ;
etisk karakter 159-62; gylne
regel 166; de to hus 167; riket
erklært i forvei 159; riket i for
hold til Moseloven 161-62; libe-
ral tolkning 159; lønn for tro
fasthet 162-66

Betsaida, dommen over, 169
Bortrykkelse, 7, 213-44; definisjon

av menigheten 226-27; nær fore
stående 217, 223, 230; i
Johannes 2146-15; praktiske
formaninger 219; hendelser mel
lom bortrykkelsen og det annet
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komme 228-29; hendelser som
går forut for 225-261 ; et unntak
fra den normale orden med død
og oppstandelse 222; i 1 Kor 15,
222-23; il Tess 4-5, 215-20; i
2 Tess 221-22; perioden mellom
bortrykkelsen og det annet
komme 228-29; bortrykkelse før
trengselen 2236; første løfte på
den øvre sal 190; i forhold til
tusenårsriket 227; skal fjerne det
som hindrer 221 ; ikke åpenbart i
Det gamle testamente 230; i
Johannes' åpenbaring 223-25;
de hellige får nye legemer 222;
Satan berøres ikke 230; gjelder
bare de frelste 222; til forskjell
fra det annet komme 229-30;
beskrives ikke i forbindelse med
det annet komme 239; ikke en
vredens tid 220

Bortrykkelse etter trengselen,
230-39, 278; argument om
Herrens dag 237; argument om
menigheten 235; argumenter
som støtter 233-39; argumenter
fra terminologi 237-38; definert
213; definisjon av menigheten
235; innbyrdes uenighet 239;
problemer med det historiske
argument 233-34; problemer
med en snar bortrykkelse 236;
problemer med bokstavelig
trengsel 235; problemer med de
helliges oppstandelse 236-37;
om bortrykkelsen 238-39; om
2 Tess 2, 238; den siste basun
239-40

Bortrykkelse før trengselen, 213;
argument for 225-30; definert
214; avhengig av bokstavelig
tolkning 226; Israels 144.000,

224; tolkning av Åp 19,11-20,6,
225; Lammets bryllupsfest 224
-25; motsis ikke av lignelsen om
ugresset 172; om de 24 eldste
224; premillianismen 225; syn
på endetiden 234-35

Bønner som skal besvares, 163, 195
Daniel, profeten, hans personlige

gudsfrykt 105; bønn for
Jerusalem 138; profeti om ver
denshistorien 104-103; profeti
om Israels 490 år 137-45; pro
feti om tinasjoners-forbundet
251-54; profeti om den sjuårige
fredspakt 255-57; profeti om
Babylons ødeleggelse 287-88;
profeti om den store trengsel
280-81

Daniels bok, erklært som falskneri
av Porfyrios, 124

David, 1 1 ; i det framtidige rike
279; som fyrste 315; profetier
som er oppfylt 90-91 ; skal opp
stå og regjere med Kristus i
tusenårsriket 315; hans trone
skal bestå til evig tid 47-48

Davids rike, åpenbart for David
81-83; apostlenes tolv troner 88;
jordisk forutsigelse 80-81

Davidspakten, amillianistisk for
tolkning av Det nye testamente,
87-88; stadfestet for Maria 87
-88; stadfestet i Det nye testa
mente 87-89; stadfestet i Det
gamle testamente 83-87; boksta
velig forstått av Jakob og Jesus
88-89; apostelmøtet i Jerusalem
89; i forhold til andre profetier
89; krever at Israel skal bestå til
evig tid 82; betingelsesløs 54,84

Dom, all dom er overgitt Kristus
245; av hærene ved det annet
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komme 306; ved fallet 21; over
hedningene ved det annet
komme 310-11; over Israel ved
det annet komme 309-10; over
de gammeltestamentlige hellige
309; over Satan 307-08; over
verdensherskeren og den falske
profet 307

Dyret fra jorden, 276; fra havet
275; med de ti horn og de sju
hoder 260-62, 275-77

Død, den annen, definert 330
Dødehavsrullene, 124
Døden, resultat av den opprinne

lige synd, 16,21; Kristi død
179-86.

Dødsriket, Hades, Sheol, 329; skal
kastes i ildsjøen 329; stedet for
de ufrelste døde før den endelige
dom 310-11

Egypt, beseiret av Aleksander 126;
skal beseires av Babylon 115
-16; forutsagt fall 116

Elieser, 40
Esau, hans fødsel 43
Europa, forandringer 7
Eva, 19-20
Fallet 20-21
Falske profet, 261; som dyret fra

jorden 261
Fariseere, 169
Forbannelse, over Adam 21; Satan

21; synden 20; kvinnen 21
Forbønn for troende, 198-99
Forente nasjoner 7
Forlikelse, 195; muliggjort ved

Kristi død og oppstandelse, 179
Framtidig liv, 9-10. Se også

Himmelen
Fred i Midt-Østen i endens tid,

255-57

Fristelse, mønster i 19-20
Første oppstandelse, 236-37,

302-05; i kontrast til andre opp
standelser 302; i forhold til bort
rykkelsen 303

Gabriel, profeti 138-39
Gåsa, inntatt av Aleksander, 125
Gehenna, ildsjøen, 329
Gjenløsning, 27, 198; gjort i stand

21, 25; Guds hensikt 35
Gog og Magog, 265, 325
Gog, refererer til Russland, 265
Gomer, den framtidige krig, 266
Granicus, slaget mot Persia ved

125
Grekenland, 12; beseirer det

medopersiske rike 252, i Daniel
120-21; i de gammeltestament
lige profetier 124-32

Greske rike 37, 124-32
Gud, egenskaper 13,16; som Far

191 ; Faderen bor ide troende
193; åpenbaring om 14; åpenba
ring gjennom Kristus 13.
Se også Jesus Kristus. Se også
Den Hellige Ånd

Harmageddon, 285-88; slaget i de
siste månedene av den store
trengsel 285; definisjon 286-87;
siste verdenskrig 286-87

Hedningene, 12; åndelige, i kon
trast til det åndelige Israel 56-58

Hedningenes tider, 203
Helbredelse ved Den Hellige
Ånd,196

Hellige Ånd, Den, dåpen i 194;
fyller 194; helbredelsens gave
196; gaver 196-97; tungetalens
gave 196-97; iboende 192-93; i
trengselen 228

Helliggjørelse, menighetens 199
Frelse, symbolisert ved skinnklær, 26 Helvete, se Gehenna. Se Ildsjøen
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Hemmeligheter, se Riket
Herodianere, 175
Herrens dag, 217-21; begynner

med fred 219; i Det gamle testa
mente 2183; i forhold til fram
tidig opprør 221

Himmel, den nye og den nye jord,
14, 332-43; helt forskjellig fra
denne jord 332

Himmelen, 15; Abrahams håp om
det nye Jerusalem 62. Se også
Jerusalem, det nye

Ildsjøen, den evige straff, 329-30;
Gehenna 329; de ufrelstes ende
lige dom 310-11; utsletter ikke
dem som er der 3295

Isak, 34-35
Ismael, 41
Israel, 1 1 ; til forskjell fra hedning

ene 51; adspredelsen 65; den
andre adspredelse forutsis 69
-70; den andre adspredelse opp
fylles 70-71; den endelige
adspredelse forutsis 71-72; den
endelige adspredelse oppfylles
72; de 490 år 137-45; de 490 år,
oppfyllelse av 483 år før Kristi
død 141-42; viktigheten av den
profetiske tolkning av de 490 år
137; den amillianistiske tolkning
av de 490 profetiske år 142-43;
den premillianistiske tolkning av
de 490 profetiske år 143-44;
framtiden som nasjon 59-72;
framtiden benektes av amillia
nismen 53; nåden utvides 146;
hatet av Satan 280-81; tolket
som menigheten av amillianis
tene 52; nøkkel til den profe
tiske tolkning 137-38; skal døm
mes av apostlene 187; i fred
267; fred under sjuårspakten

256-57; den falske fred i endens
tid brytes 257; løfter til
Abraham 35-36; løfter om en
fredspakt 256; profetien oppfyl
les 7; profetier oppfylles boksta
velig 50-51; profetier oppfylles i
dag 51; profetier som skal tolkes
bokstavelig 50-51; spørsmål om
løftene er opphevet 59; sam
lingen 270-71; samlingen for-
kastet av amillianistene 72; sam-
lingen forutsagt 72-79; skal
gjenopprettes i sitt land 229;
gjenopprettelse under Medo-
Persia 121-22; gjenopprettelse i
tusenårsriket 312-26; tilbake
vending til landet i det tjuende
århundre 60; åndelig, i kontrast
til de åndelige hedninger 58-59

Issos, slaget ved, 125
Jafet, hans velsignelse, 31
Jakob, hans fødsel 43; etterkom

merne blir mangfoldige 45,
gjenforenet med Esau 46; får
navnet Israel 46

Jerusalem, det nye, 14, 333; et
salig sted 340; velsignelser lovt
dem som er frelst 335; en brud
336; vårt håp 344; en bokstave
lig by 338; beskrevet som en by
338-40; inneholder Guds trone
341; forskjellig fra tusenårsriket
334; skal komme ned fra him
melen etter dommen ved den
store, hvite trone 333; alle helli
ges hjem 334-35; som et gigan
tisk smykke 338-39; kolossal
337-38; innbyggerne 339;
hovedtrekk 334-35; spørsmål
om eksistens i tusenårsriket 334;
apostlenes navn på grunnstei
nene 337; Israels navn på por-
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tene 337; ingen død, ingen synd,
ingen dom 334: ingen sorg,
smerte eller død 334-35; de hel
lige skal belønnes 335; kvadra-
tisk 337; Guds tempel 339;
livets tre 340-41; de utreiste
ekskludert 335-36; murer og
porter 337; livets vannkilde 340

Jerusalem, ødeleggelsen av
203-04; skal angripes ved slut-
ten av tusenårsriket 324-25;
gjenoppbygd i det fjerde århun
dre f. Kr. 123; topografiske for-
andringer ved det annet komme
323

Jesus Kristus, 12-13; de som tror
på Kristus 190; som brudgom
199-200; hans død 179-86; hans
død som grunnlag for rettferdig
gjørelsen 185; døden gjorde for
likelsen mulig 185; død og opp
standelse i brevene 184-86; him
melfarten kunngjort 189; slekts
tavle 40-49; som yppersteprest
198-99; bor i de troende 193;
som forbeder 199; dømt på kor
set 306; bønn i Jesu navn 192;
lover fred 193-94; oppstandel
sen nødvendig for de troendes
oppstandelse 185; som frelser
191; det annet komme 203-04;
som hyrde 197; læren 13

Johannes døperen, 158; spør om
Jesu myndighet 168

Johannes' åpenbaring, sammen
fattet bilde av de frelstes salig
het og dommen over de fortapte
343, profetier 14-15

Jojakin, forbannelse over hans
slekt, 48-49

Josef, hans slektstavle 48-49
Juda, profetier om, 46-47

Jødene, se Israel
Kadesj-Barnea, 169
Kam, forbannelse over, 31-32
Kapernaum, dommen over, 169
Kjødet, 19
Kleopatra, 131
Korasin, dom over, 169
Krigføring, åndelig, 24-25
Kristi annet komme, 14, 135,

289-301; i Apostlenes gjer-
ninger 297; et legemlig komme
299; i brevene 297-98; falske
rykter 211; i evangeliene 296-
97; alminnelige tegn 205-07;
herlighetsåpenbaring på himme-
len 212; herlig og synlig 299-
300; gjør slutt på den store
trengsel 299; dommer 306-11;
dommen over dyret, den falske
profet, Satan og menneskeheten
307-08; som kongenes konge og
herrenes herre 307; i forhold til
Guds rike 289-90; til Sions berg
og Oljeberget 300; i Det nye tes
tamente 296-98; i Det gamle tes-
tamente 291-96; prosesjon av
hellige og engler fra himmelen
til jorden 300; siste løfte 343; i
Johannes' åpenbaring 298; for
skjell fra bortrykkelsen 229-30;
for å herske i tusenårsriket 300;
alle de hellige skal samles 212;
Satan skal bindes 230; alle men
nesker skal se det 211-12; tegnet
201-12; spesielle tegn 211-12

Kristi domstol, 229, 245-50, 306;
omfatter alle troende 245; livet
som en bygning 347-48; livet
som et løp 248-50; livet som en
tjeneste 246-47; i forhold til
syndsbekjennelse 246; gjelder
lønn, ikke frelse 246
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Kristi legeme, 195-96; åndelige
gaver 196-97

Kristus, se Jesus Kristus
Kroner, 249
Kusj, framtidig krig 265
Lammets bryllup, 229
Landet, amillianistisk tolkning av

løftet 61-62; utgangen av Egypt
forutsagt 65; viktig i profetiene
65; på Salomos tid 68; delvis
inntatt av Josva 67; lovt Isak 63
-64; lovt Jakob 64-65; postmillia
nistisk tolkning av løftet 61-62;
premillianistisk tolkning 62-79;
åndeliggjort av amillianister 72

Lidelse, en følge av at synden kom
inn i verden 23

Lignelsen om den skjulte skatt,
taler om Israel 175-76

Lignelsen om noten, 176-77; illus
trerer himlenes rike, som har
både frelste og ufrelste, 176-77;
refererer til dommen ved det
annet komme 177

Lignelsen om perlen, taler om
menigheten 176

Lignelsen om sennepsfrøet, 173-74
Lignelsen om surdeigen, 174-75
Lignelser i Matteus, taler om hele

tidsperioden mellom Jesu første
og annet komme, 177-78

Lignelser, meningen skjult for de
vantro, 175

Livets bok, 329; åpnet ved den
store, hvite trone 328

Livets tre 17-16,26
Lovløse, den. Se Syndens men

neske
Magog, 265, 324-25
Makkabeeroppstanden, 128,132
Marias slektstavle, 48
Medo-Persia, 12,37; inntar

Babylon 251; i Daniel 120-21;
skal dømmes 120; forutsigelser
om 116; i de små profeter 122; i
Jesajas profeti 120; profetert i
Jeremia 120; i de gammeltesta
mentlige profetier 119-23

Melkisedek, 198
Menigheten, en brud 199-200; en

bygning 197; som får 197; som
en ny skapning 197-98; som
prester 198-99; kontrast til Israel
57-58; definisjon av 226-27;
herliggjørelse 200; dens nye
program 1 87-200; det nye pro
grammet åpenbart i det siste
påskemåltidet 188-189; ifølge
dem som forkynner bortrykkelse
etter trengselen 231; ikke i
Åpenbaringen 4-18, 224; profe
tier om 13; bortrykkelsen av
213-44; helliggjørelse 200; som
kvinnen i Åpenbaringen 17,
259; den frafalne verdenskirke
259-60; verdenskirken som øde
legges 262-63; verdenskirken i
endetiden 258-63; verdenskirke
bevegelsen 259-60

Menneskehetens bestemmelse, i
Det gamle testamente 10-12; det
nytestamentlige profetiske pro
gram 12-13

Messianske rike, 92-103; amillia
nistisk tolkning 95-96; amillia
nistenes syn i strid med premilli
anismen 96-97; premillianisme
hos de tidlige kirkefedrene 99;
hovedlæren om tusenårsriket 92
-93; postmillianistisk tolkning
93-95; premillianistisk tolkning
96-103; i forholdet til Israels
gjenopprettelse 101-03

Messias, nedstammer fra Juda



EMNEREGISTER 353

46-47; nedstammer fra David
47-48

Midt-Østen, framtredende i nåvæ
rende begivenheter 251

Mikael, erkeengelen, 24
Moses, Guds åpenbaring til, 1 1
Nebukadnesar, drømmen åpenbart

for Daniel, 106-07; profetisk
drøm 105-10; profetiske innhold
av hans drøm 108-10; profeti
om riket fra himmelen 109-10,
omvendelse 116,290

Noah, 11, 28-29; pakten med
27-33; hans synd 31-32

Nåde, sentralt emne i den nye pakt
147-48; mange manifestasjoner
148; problemer med 148-52

Offer, de troendes 198-99; skal for
nyes i templet 209

Oljeberget, skal deles ved det annet
komme, 229, 296

Oljeberget, talen på, 201-12; for
skjellige tolkninger 204-05

Omskjærelsen, 41
Oppstandelse ved bortrykkelsen,

222; av gammeltestamentlige
hellige 212, 309; Kristi 179-86;
trengselstidens martyrer 308; de
hellge 212

Oppstandelser, rekkefølgen,
302-05

Pakt, den nye, 53, 146-57; amillia
nistisk tolkning 153-54; i for
hold til menigheten 155-57; i
kontrast til den gamle pakt 146
-48; nådens pakt for alle frelste
104; krever at David skal regjere
på Davids trone 151; evig 150;
ikke endelig oppfylt i fortid eller
nåtid 149-51; relatert til Israel i
Det nye testamente 152-54;
åpenbart i en frafallstid for

Israel 149; krever Israels sam
ling i landet 151-52; i Det nye
testamente 152-55; problemer
med læren 148-52; i forhold til
frelsen 157

Palestinske pakt, betingelsesløs,
54-55

Paradis, det tapte, 23
Persia, involvert i framtidig krig

265
Porfyrios, teorien om at at Daniels

bok er et falskneri, 124
Postmillianismen, 135; tolkning av

Nebukadnesars drøm 110; tolk
ning av talen på Oljeberget 204
-05; tolkning av lignelsen om
surdeigen 174-75; støttes ikke
av lignelsene i Matteus 13, 178;
støttes ikke av lignelsen om sen
nepsfrøet 174; støttes ikke av
lignelsen om ugresset 172-73;
støttes ikke av lignelsen om
såmannen 172; verden blir ikke
bedre 170

Premillianismen, forkynner en
framtid for Israel 51-56; tolk
ningen av Israels 490 profetiske
år 137-45; tolkningen av landet
61-79; riket i framtiden 170;
talen på Oljeberget 201-12; støt
tes av korrekte prinsipper for
tolkning 97; tolker profetordet
bokstavelig 51. Se også
Tusenårsriket

Profetier, oppfylt i det 20. århundre
7; til Adam og Eva 10; GT- pro
fetier beskriver ikke perioden
mellom Kristi første og annet
komme 252; prinsipper for tolk
ning blir stadfestet 33; om synd
og død, oppsummering 22;
spørsmål om 9; skal forkynnes

1 2 - Bibelens store pro. . .
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342; advarsel mot manipulering
med Skriften 343. Se også
Israel. Se også verdensstyre

Ptolemeus V Epifanes, 131
Rettferdiggjørelse, muliggjort ved

Kristi død og oppstandelse, 1 85
Rettferdighet, utenom loven

147-48; uten gjerninger 148; i
den nye pakt 148

Riket, sammenlignet med Guds
rike, 174; sammenlignet med
himlenes rike 174; Davids 290;
tolket av postmillianister, amilli
anister og premillianister 1708,
tusenårsriket 290; hemmelighe
tene ved 168-78; ikke oppfylt
187; lignelsen om såmannen
171-72; utsatt 170; presentert i
lignelser 171-78; evangeliet om
206-07; åndelig 290; universalt
88, 290. Se også Tusnårsriket

Rom, 37; i gammeltestamentlige
profetier 133-36; forutsagt opp
stått i framtiden 252-53; oppstått
i de ti riker 253; de sju høyder
261; uoppfylt profeti 135-36

Russland, 264-71; krig mot Israel
264-70; etter krigen mot Israel
270-71; ateistisk 266; bakgrunn
for slaget i Esekiel 38-39, 264
-65; beskrevet som et rike med
gammeldagse våpen 266; gud
dommelig hensikt med utslettel
sen av hæren 270; langt nord for
Israel 266; siste slag i endetiden
265; invasjonsstyrken 265-66;
invasjonen av Israel beskrives
268-69; invasjonen av Israel
møtt av guddommelige katastro
fer 269; den siste krig et prelu
dium til den store trengsel 271

Sabbat, Jesu lære 169

Saddukeerne, 175
Salomo, lovt et rike 81; ikke lovt

evig etterfølgelse på tronen 82;
forbannelse over slekten 48-49

Satan, 17; bundet 96; bundet i
tusenårsriket 308; kastes i ild
sjøen 326; sår tvil om Guds ord
17-18; blir forbannet 24; kvin
nens fiende 25; dømmes etter
tusenårsriket 307-08; skal løsla
tes ved slutten av tusenårsriket
324-25; fristelsesmetoder 17-18;
plan for verdensstyre 272; stiller
spørsmål ved Guds karakter 17
-18; stiller spørsmål ved straffen
17; vreden utøses i den store
trengsel 230

Sem, velsignelsen av 32
Sheol, se Dødsriket
Sidon, dommen over 169
Siste Adam og den nye skapelse,

197-98
Sjuårspakten med Israel, 255-57
Skapelsen før synden 16-17; for-

bannet 24
Slektstavle, Jesu, 40-49
Sodoma og Gomorra, ødeleggelse

og profeti 42
Synd, problemet med 17-18; profe

tert 16
Syndens menneske, som Antikrist,

framstår i endens tid, 253-54; i
den store trengsel 282; utfører
overnaturlige gjerninger 221;
skal åpenbares tidlig i Herrens
dag 220-21; åpenbares mer enn
sju år før det annet komme 228;
skal tilbes 209; verdenshersker
274-75

Syndfloden, 28-30; dyrene ble
bevart 29; ødeleggelsen 29; skal
ikke gjentas 30
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Tegn på endens tid, 208-12.
Se også Tinasjonersriket.
Se også Trengsel, den store

Tempel, skal forurenses i den store
trengsel 274; framtidig tempel i
den store trengsel 281; Salomos
tempel 81

Teologi, Det nye testamente 14
Tinasjonersriket, 251-54; gjelder

endens tid 253

Togarmafolket, i den framtidige
krig, 266

Treet til kunnskap om godt og
ondt, 17

Trengsel, bokstavelig definisjon i
forhold til bortrykkelsen 227-28;
de som tolker bortrykkelsen
etter trengelsen 231-32

Trengsel, den store, 210-11, 276,
278-84; i Johannes' åpenbaring
283-84; klimaks ved den sju
ende skål i Åpenbaringen 287;
klimaks i verdensvid ødeleg
gelse 277-88; slutter med et stort
jordskjelv 287; til forskjell fra
trengsler i alminnelighet 233; i
Herrens dag 281-82; varighet
280; skal avsluttes ved det annet
komme 298-99; første profeti
om 278-79; Jakobs trengsel 279
-80; inkluderer sju vredesskåler i
Åpenbaringen 283; inkluderer
sju basuner i Åpenbaringen 283;
Israel skal flykte til fjellene 210,
281 ; dommer som følger 280;
syndens menneske framstår 282;
martyrer som skal oppvekkes
308-09; mange martyrer 282;
mange jødiske martyrer 210-11;
i Det gamle testamente 227-28; i
forhold til Romerriket 280;
ofringer stanses 281; stjerner

faller 281; solen og månen for
mørkes 281; de overlevende går
inn i tusenårsriket 229; byen
Babylon ødelegges 287-88;
tiden for de helliges undertryk
kelse 280-81; tiden for verdens
omfattende lidelser 281; tiden
for verdensstyret 211; to tredje
deler av Israel blir martyrer 282;
trengsel som aldri før i historien
210-1 1 ; jord og himmel flyr fra
den og forgår 327-28

Troen, skal belønnes, 162-67
Trone, den store, hvite, Jesus

Kristus er dommer 327; dom-
men 327-31; de urettferdige
døde oppstår 328-31

Tusenårsriket, 14, 312-26; amillia
nismens innvending mot templet
i tusenårsriket 317; forandringer
med den fysiske jord 323; i kon
trast til tidligere tidsaldere 312
-13; David skal oppstå for å
regjere med Kristus 315; opprø
rere dør 325; Kristi herlige
regjering fra Jerusalem 316;
Åndens fylde 316; endelige
prøve på menneskets synd 325;
endelige opprør 324-26; ende
lige revolt i kontrast til krigen i
Esekiel 38-39, 324-26; Israel
skal bli fylt av Den Hellige Ånd
316; Israel gjenopprettet 314-15;
Jesus Kristus skal regjere fra
Jerusalem 313; Jesus Kristus
skal regjere over hele jorden
313; Jesus Kristus skal regjere
over Israel som Davids Sønn
313; tusenårsrikets tempel 316
-19; tusenårsrikets tempel, en
bokstavelig bygning 316-19;
tusenårsrikets tempel med årlige
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ofringer 316-19; tusenårsrikets
tempel med foreskrevne ofringer
318; frelse i 315; stordelen frel
ses 319; ingen satanisk aktivitet
316; det annet komme og rela
terte begivenheter 316; det sosi
ale og økonomiske liv 319-21;
det åndelige liv 316; tid med
økonomisk velstand 319-21; tid
med helse og langt liv 321-22;
tid med rettferdighet fred og
glede 319

Tyrus, ødelagt 125-26; dommen
169; forutsagt fall i Det gamle
testamente 116

Velsignelser og forbannelser, motiv
28-28 il Mos, 11,31-33

Verdensherskeren, leges fra sitt
dødsssår 276; tallet 666, 276-77;
i Johannes' åpenbaring 274-77;
dominert av Satan 261; tilbe
delse av ham som Gud 263; kre
ver at alle tilber ham 276; ende
lige slag 301

Verdenshistorien, omriss av 104-10
Verdensriket, 7, 252-53, 272-77;

verdenskrigen forut for det annet
komme 277; de 42 måneder
276; makt fra Satan 276; de sju
konger 261; teknisk mulig i det
20. århundre 274-75; de ti
konger 262; åpenbart for Daniel
273; Satans plan å være lik Gud
272; verdensherskeren 273-77

Vintreeet og grenene, illustrasjon
på Kristus og menigheten
194-95

Ødeleggelsens styggedom, 139,
144, 208-09, 255-57, 281
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1 MOS 6,9-7,5 28
1-11 27,28,32 6,13-22 29
1-11,9 32 6,21 29
1,1-2,25 16-17 7,2-3 29
1,2 27 7,4 29
1,27 17 7,5 29
2-3 26 7,6-24 29
2,5-6 31 7,10 29
2,8-17 23 7,11-12 29
2,9 17 7,24 29
2,16 18 8,3 30
2,16-17 16 8,4 29
2,17 17,18 8,5 30
3,1 17 8,6-9 30
3,1-24 23 8,10-11 30
3,3 18 8,12 30
3,4 18 8,13 30
3,5 19 8,14-19 30
3,6 19 8,20-9,17 30
3,7-21 20 8,20 30
3,8 20 8,21-9,17 30
3,11 21 8,21-22 30>
3,12 21 9,1 30
3,13 21 9,2-3 30
3,14 22,24 9,3-6 31
3,15 10,21,23,24,25,92,180,291 9,4 31
3,16 21,25 9,5-6 31
3,17-19 21,26 9,11 31
3,19 26 9,12-16 31
3,21 21,28 9,17 31
3,22-24 26,340 9,20-21 31
4,4 25 9,20-23 28
4,8 24 9,22 31
4,25 25,29,34 9,23 31
5,5 20 9,25 31
5,32 34 9,26-27 25,32
6,1-8,22 28 10,2 125,262
6,4-7 28 11 156
6,5-7,5 29 11,1-4 32
6,7 27 11,1-8 111
6,8-9 29 11,1-9 28
6,8-10 25 11,4 32,111
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11,5-7 111 18,1 42
11,6-7 32 18,9 42
11,8 111 18,10 42
11,8-9 32 18,11 42
11,9 111 18,12 42
11,12 48 18,13-14 42
11,26 34 18,15 42
11,31 35 19,24 269
12-50 27 21,1-3 63
12,1 35,61 21,4 42
12,1-3 34,40 21,8 42
12,1-4 25 21,12 35
12,2 35,36 25,5-11 43
12,3 37,38 25,21 43
12,4 40 25,22 43
12,7 61 25,23 35,43,64
13,5-11 35 25,27-28 43
13,14-17 63 25,29-30 43
14 32 25,32 43
15,2 40 25,33-34 43
15,3 43 26,2 44
15,4 41 26,2-5 55,80
15,5 41,63 26,3-5 44,64
15,7-21 54 27,15-17 43
15,13-14 65 27,28-29 44
15,18 63 27,41 44
15,18-21 41,55,68,256,323 27,41-43 55
16,1-16 41 27,46 45
17,1 41 28,1-2 45
17,6 80 28,3-4 45
17,6-8 41 28,10-14 25
17,7 54 28,11 45
17,8 63 28,12-15 64
17,9-14 55 28,13-15 35,45,55,81
17,13 54 28,15 45
17,15-16 41 29-30 45
17,15-19 41 31 45
17,16 80 32,1-6 46
17,17-18 41 32,9-12 46
17,19 41,54 32,22 46
17,19-21 25 32,25 46
17,20 42 32,28 46
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32,30 46 1,28 68
33,4 46 1,29-36 68
49,8-9 47 2,1-3 68
49,10 25,35,47,81
49,11-12 47 ISAM

2,30 53
2 MOS 16,14 193
19,5 176 18,6-9 20
29,9 53
32,13-14 53 2 SAM
32,32 330 7 81
32,33 410 7,5-17 47

7,9 81
4 MOS 7,9-11 35
13,26-14,25 169 7,10 81
18,15-16 248 7,11-12 47

7,12 81
 >

5 MOS 7,13 54,81
4,2 343 7,14-15 82
4,26-28 278 7,15-17 25
4,29-31 279 7,16 35,47,54,82
4,30 279 7,18-21 82
12,32 343 7,19 54,82
28 69 7,24 82
28,63-67 67 7,26 82
28,64 71 7,29 82
30,3 291 11,1-27 19
30,5 291
30,6 291 IKONG
30,7 291 4,1-34 68
30,9 291 4,29-34 20

6,2-7,15 317
JOSVA 10,26-29 20
1,2-5 67 11,1 20
7,20-21 112
9,27 32 2 KONG
21,43-45 67 17-25 112

DOM I KRØN
1,19 67 1,5 265
1,21 67 3,11-12 48
1,27 67 9,1 112
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16,16-17 54 2,6 327
17 81 2,6-9 313
17,12 54 2,8-9 291,327
22,10 54 2,11-12 292
29,11-12 290 9,8 310

14,7 300
2 KRØN 16,8-11 216
3,3-4,22 317 16,10 183
9,13-28 68 20,3 300
9,26 68 22 180,182,216
32-36 112 22,2 180
36,14-21 70 22,3 180
36,21 70 22,7-9 180
36,22-23 70,122 22,15-16 180

22,17 180
ESRA 22,19 180
1,1-4 122 22,23 182
1,2-4 143 22,28-32 182
4,6 129 24,1-2 292
4,24 122 24,9-10 292
5-6 129 34,21 180
6,1 141 35,11 180
6,3-4 317 41,19 180
6,3-5 143 47,9 290
7,1 122 50,2-3 292
7,1-5 48 50,4 310?
7,11-26 141 51,13 193

53,7 300
NEH 72,2 292
1,3 141 72,4-5 2925

1,8-9 72 72,8-11 293,313
2,4-8 141 72,12-14 293

72,15-16 293
EST 72,17-19 313
1-2 129 72,19 293,316
1,1 122 78,2 1751

89 83
JOB 89,4-5 83
5,7 278 89,21-30 83

89,29-30 83
SAL 89,30-37 84,98
2,4-6 291 93,1-2 290
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96,13 310 13,11 218
97,1 290 13,17-19 113,120
99,1 290 13,20-22 113
103,19 290 14 113,114
105,9-10 54 14,1 73
110,1-2 90,293,313 14,1-2 313
110,2 300 14,12-14 17
110,4 198 14,12-17 114
110,5-6 293 14,13-16 272
135,4 176 14,14 114
146,10 290 21,2 120

21,9 113,288
ORD 27,13 73
30,6 343 30,23-24 321

32,15 316
PRED 34,1-8 218,219,237
11,9 310 35 168
12,14 310 35,1-2 320

35,5-6 168
JES 35,5-7 322
2 218 37,36 269
2,1-4 313 39,1 113
2,3 300 39,3 113
2,3-4 313 39,5-7 114
2,12-21 218,237,282 39,6 113
8,56-8 69 39,7 113
9,6-7 25,84,294 40,3-5 158
10,5-6 69 42,1-4 169
10,20-27 69 43,5-7 73
10,21 69 43,14 113,114
11,1-12,6 294 44,3 316
11,1-12 73 44,28 143
11,2-5 294,313 47 113,114,288
11,3-4 319 48,14 113,114
11,6-8 294 48,20 113,114
11,9 150,294,315 49,22-23 313
11,10-16 294 50,6 180
12,1-6 294 53 181,216
13-14 288 53,3 181
13 113,218 53,4 181
13,1-16 113 53,5-10 181
13,9-16 218,237,282 53,10 183
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53,11-12 183 29,10 52,115,138
54,1-17 199 30,4-11 228
55,1 335 30,5-7 74,279
55,3 54 30,5-1 55,102
56,7 318 30,7 85,150,232
60,14-17 313 30,8-11 74
60,21 73 30,9 85,102,279,315
61,2 109,252,334 30,10-11 150
61,5-9 313 30,11 97,102
61,6-7 47,313 30,18-21 150
61,8 54 30,19 322
61,8-9 150 31,3-5 101
63,1-6 294 31,8-10 101
65 294 31,8-14 150
65,17 334 31,10-14 53
65,18-19 295 31,12-14 320
65,18-23 321 31,23-28 150
65,20 295 31,27-28 102
65,21-23 320,333 31,31-34 102,153
65,21-25 47,295 31,31-37 75,149
66 294,295 31,33 150,316
66,19 125 31,33-34 172,316
66,20 73 31,34 150
66,20-23 318 31,35-36 103
66,22 334 31,35-37 102

31,38-40 75
JER 32,37 151
3,1 199 32,37-41 151
3,14 199 32,37-44 76
3,20 199 32,40 54,151
16,14-16 74,77 32,41 151
18,1-18 53 33,14-17 85
22,30 48 33,15-17 315
23,5 90 33,17 87
23,5-6 140 33,18 318
23,5-8 52,55,74,85,314 34,18 54
23,6 85 36,30-31 49
23,8 85 39,1-2 70
25,11 115,138 39,5-7 70
25,25 120 39,8-10 70
27,6-11 70 43,10-13 115
28,1-17 115 44,30 115,116
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46,1-26 115 37,27-28 152
50-51 115,120,288 37,28 86
50,5 54 38-39 257,274
50,39-40 115 38,1-39,24 264
51,11 120 38 143,324,325
51,25-26 115 38,1-4 265
51,28 120 38,2 265

38,4-6 266
ESEK 38,5 265,266
3,18-19 53 38,6 265,266
5,12 210 38,7-9 267
8-11 317 38,8 267
16,60 54 38,9 268
17,12-24 116 38,10-12 267
20,8 325 38,11 257,268
20,33-38 76,177 38,12 268
20,34-38 229 38,13 268
20,42 76 38,14 268
26,3-5 126 38,15 266,268
26,7-28,19 116 38,16 268
28,12-19 17 38,18 269
29,18-19 116 38,18-22 268
30,10-25 116 38,19 269
32,1-32 116 38,20 269
34,13 76 38,20-28 310
34,23-24 77,315,318 38,21 269
34,25-29 320 38,22 269
35,24-27 316 38,23 269
36,27 316 39 324,325
37 314 39,2 266
37,1-28 264 39,3-5 269
37,11-13 314 39,4 269
37,13-14 304 39,6 271
37,14 315,316 39,7-8 269
37,15-17 314 39,9 266
37,21-22 77,315 39,9-10 270
37,21-23 1524 39,11-16 270
37,21-28 86,151 39,17-20 270
37,24 152 39,21-24 270
37,24-25 315,318 39,25-29 77,97,103,271,314
37,25 54,86,152 39,29 316
37,26 86,152,322 40-43 140
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40,1-46,24 316
40,5-44,9 318
44 318
44,2-3 318
44,4 317
45,21-25 319
46,18-19 319
47,1 340
47,3-6 322
47,6-12 323
47,7-9 322
47,12 340
48,30-34 324,337

DAN
1 105
2 194,108,116,117,125,134-36
2,1 105
2,4 105
2,5-6 106
2,8 106
2,10-11 106
2,16 106
2,17-18 106
2,19 106
2,20-23 106
2,24 106
2,25 107
2,26 107
2,27-28 107
2,29-30 107
2,31-32 107
2,32 107,116
2,33 108,134
2,34-35 108
2,35 109,313
2,36-38 108,116
2,39 108,120,126
2,40-43 109
2,40 134
2,44-45 109
2,46-47 110

2,48-49 110
4 116
4,17 290
4,24-26 116
4,25 290
4,32 290
4,34-35 290
5 117
5,5 117
6,1 122
6,28 122
7-8 104,108
7 108,109,116,117,120,125,

128,134-36,220,227,256
7,1 125
7,4 116
7,5 120,121,125
7,6 121,125,126
7,7 131,1134,252,256,275
7,7-8 228,280
7,8 128,135,238,252,256
7,9-10 310
7,11 272
7,13-16 275
7,13-14 136,140,159,252
7,14 313
7,19 280
7,19-27 228
7,23 136,252,272,273,280,286
7,23-25 280
7,24 133,252,256
7,25 141,280
8 116,117,121
8,1 126
8,1-4 121
8,3-4 126
8,5-8 108,121,127,130
8,9 127
8,9-14 127,131
8,10-12 127
8,11-12 128
8,11-13 128
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8,14 128 11,33-35 132
8,20 126 11,35 132
8,20-21 108 11,36-38 273
8,21 125,127 11,36-45 228,280,304
8,21-22 130 11,37 273
8,23-25 131 11,38 274
9 116,143 11,40-44 274
9,1 122,138 12,1 211,228,232,280,304
9,1-3 115 12,1-2 227
9,16-19 139 12,1-3 225
9,21-23 138 12,2 303,309,334
9,24 138,139,140 12,2-3 177
9,24-27...104,137,139,144,240,255 12,3 309
9,25 141 12,7 141,280
9,26 136,142,144,255,273 12,11 128,144,208,257
9,26-27 256 12,11-12 209,281
9,27 142,143,208,227,228,235, 12,11-13 228

.238,240,254,255,257,264,280
10 128 HOS
11-12 104 2,1-23 199
11 128,129,273 2,23 58
11,1-2 122 3,4-5 78,86
11,1-35 128,129,131 3,5 315
11,2 122,125,129
11,3 122 JOEL
11,3-4 129 1,15-2,11 218,282
11,5-6 130 3,1-2 316
11,7-8 130 3,1-5 218,237,282
11,9.. 130 3,3-4 219
11,11-12 130 3,11 125
11,13-16 131 3,14-26 237,282
11,17 131 3,19 218
11,17-20 131 3,21 300
11,18-19 131 3,25-26 78
11,20-21 131
11,22 132 AMOS
11,25-26 132 1,2 300
11,27 132 4,12 310
11,28 132 5,18-20 218,237,282
11,29-30 132 9,11 87
11,31 208,257 9,11-12 297
11,31-32 132 9,11-15 78
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9,13-14 320 1,13-15 48
9,13-15 72 1,16 35
9,15 103,314 2,19-23 158

3,1-12 158
OBAD 3,11 194
15-17 218,237,282 3,12 310
17-21 78 4,4 18

4,7 18
MIKA 4,10 18
4,1-8 78 4,17 159,160
7.20 78 5-7 159-60

5,3-5 160
SEF 5,5 335
1,7-18 218,237,282 5,6-7 160
3 78 5,8-9 161
3,9-20 218 5,10-12 161
3,14-17 219 5,13 161

5,14 161
SAK 5,17 161
2,14-16 296 5,18 161
3,10 47 5,19 162
8,7-8 78 5,20 162
8,22 78 5,21-22 162
13,8 210,257 5,22 329
13,8-9 282 5,23-26 162
14 78,252,296 5,27-28 162
14,1-2 203,274 5,29-30 329
14,1-3 286 5,31-32 162
14,2-3 287,296 5,33-37 162
14,4 300,323 5,38-42 162
14,4-5 229 5,48 162
14,8 323,340 6,4 163
14,9 87,296 6,5-8 163
14,10-11 323 6,9-13 163
14,16-21 318 6,11 163

6,13 163
MAL 6,19-21 164
3,3-4 318 6,22 164
4,5 334 6,23 164

6,24 164
MAT 6,25-27 164
1,1-2,12 ...158 6,29 164
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6,33-34 164 13,45-46 176
7 167 13,47-50 176,177
7,1-2 165 13,48 172
7,3-5 165 13,49-50 310
7,6 165 16,6-12 175
7,7-8 165 16,21 184,201
7,9-11 165 16,27 310
7,12 165 17,9 184
7,13-14 166 17,23 184,201
7,15-20 166 18,9 329
7,21-23 166 19,4 335
7,22 310 19,28 296,327
8,29 310 19,28-29 201
10,1-42 168 19,28-30 187,296
10,28 329 19,29 335
11,9-15 168 20,18-19 201
11,18-19 169 20,19 184
11,20 169 20,21 88
11,21-24 169 21,33-46 201
11,22 310 21,43 59
11,28-30 169 22,13 310
12,36-37 310 23,1-36 201
12,38-40 184 23,13-14 201
12,38-41 169 23,15 201,329
12,41-42 310 23,16 202
13 169,173 23,17 202
13,1-9 171 23,23 201,202
13,3-9 171 23,24 202
13,11-13 171 23,25 201,202
13,16-17 171 23,26 202
13,19-23 171 23,27 202
13,24-30 172 23,27-29 201
13,28 172 23,28 202
13,30 172,310 23,30-31 202
13,31-32 173 23,33 202,329
13,32 174 23,37-39 202
13,33 174 23,39 297
13,34-35 175 24-25 13,201
13,36-43 175 24 204,208,215,226,230,
13,37-43 172,173 240,309,310
13,40-43 310 24,1 202
13,44 175 24,2 71,202,203
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24,3-25,46 297 26,2 201
24,4-5 205 26,28 152,155
24,4-8 205 26,32 184
24,4-14 205 27,35 180
24,6-7 205 27,39-44 180
24,9 205 27,45 180
24,9-10 206 27,50-53 302
24,12 206 27,51-53 303
24,13 207 27,52-53 237
24,14 205,207 27,57-60 182
24,15 205,208,257,281 27,63 184
24,15-16 274 28,1-7 302
24,15-20 210
24,15-22 144,240 MARK
24,15-31 205 1,2-8 158
24,16 208 1,8 194
24,17 190 1,14-15 159
24,21 150,211,228 4,1-20 171
24,21-22 210,232,257,281 4,21-23 159
24,21-29 299 4,30-32 173,174
24,22 235 8,14-21 175
24,23-25 211 8,31 184
24,26-27 211 8,38 310
24,27 299 9,9 184
24,29 211 9,31 184
24,29-30 299 9,33-34 188
24,30 212,217,299 9,43 329
24,31 212,239 9,45 329
24,32-25,30 212 9,47 329
24,32-25,46 203 9,48 329
24,35 328 10,28-31 187
24,40-41 240 10,33-34 184
24,40-51 241 13 204
24,41 241 13,1-27 201
25,1-13 225 13,3 201,202
25,13 241 13,4 202
25,30 316 13,14-24 281
25,31 91,300,327 13,24-37 297
25,31-46 177,229,310 13,27 212
25,34 335 13,28-32 212
25,41 307,326 13,31 328
25,46 91,310 13,33-37 241
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14,24 152,155 18,28-30 187
14,58 184 18,32-33 184
15,34 180 20,34-36 241
15,42-46 182 20,45-47 310
16,1-11 302 21 204

21,5-36 201,203
LUK 21,20-21 203
1,13-25 158 21,20-24 71,203
1,26-56 158 21,23-24 203
1,30-33 87 21,24 71,72,307
1,31-33 159 21,25-28 203,297
1,32-33 98 21,27 203
1,57-80 158 21,28 212
2,1-40 158 21,29-39 212
3,1-19 158 21,33 328
3,16 194 21,36 241
3,17 310 22,20 152,155
3,23-38 48,158 22,29-30 88,98
3,31 35,48 23,50-53 182
4,17-19 334 24,1-12 302
6,20-49 159
8,4-15 171 JOH
8,16-18 159 1,4 198
9,22 184 1,6-8 158
9,46 188 1,7-9 339
10,10-14 310 1,12-13 157
10,18 96 1,14 158
11,1-4 159 1,15-37 158
11,29-30 184 1,17 12,146
11,31-32 310 1,33 194
11,33-36 159 2,19-22 184
12,2-5 310 3,19 339
12,5 329 4,10 335
12,35-48 297 4,13-14 335
13,20-21 174 5,22 310,327
13,21 175 6,54 198
13,24-30 310 7,37-39 193
16 330 8,12 339
16,17 328 10,7 197
16,19-31 329 10,16 197
17,22-37 297 10,28 198
18,8 297 12,35 339
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12,48 310 20,1-18 302
13-17 13,188 20,22 193
13,6-11 188 21,18-19 236
13,18-19 214
13,21 214 APG
13,26 189 1,3-4 184
13,27 189 1,4-5 194
13,30 189 1,5 194
13,33 189,214 1,6 88,98
13,34-35 189 1,8 89
13,36 189 1,11 297,299,300
13,37 189 1,23-26 196
13,38 189,214 2 56
14 215,217,230 2,1-13 196
14,1 190 2,17-21 219
14,2 199 2,24-28 183
14,2-3 190,214,215 2,24-32 184
14,3 238 2,25-28 216
14,4 191 2,27 329
14,5 191 2,29-36 313
14,6 191 2,31 329
14,8 191 2,34-36 293
14,9 191 3,12 56
14,10 191 3,15 184
14,12 192 4,8 56
14,13-14 192,199 4,10 56,184
14,15-17 193 5,21 56
14,17 193 5,30-31 184
14,23 193 5,31 56
14,25-26 193 5,35 56
14,27 194 8,32 181
15,1-2 194 10,39-41 184
15,2 195 10,42 310
15,5 195 10,44-47 194
15,5-6 195 10,46 196
15,7 195 11,16 194
15,8 195 11,16-17 193
15,11 195 13,29-37 184
16,17 193 14,14 196
16,33 25,278 15,13-18 89
17,2 198 15,16-18 297
19,38-42 182 17,3 184
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17,31 310 1 KOR
17,31-32 184 1,1 196
19,6 196 1,7-8 238
21,28 56 2,12 193
24,25 310 3 247
26,23-26 184 3,10-15 248

3,11-15 197
ROM 3,13 310
1,1 196 3,21-23 336
1,4 184 4,5 310
2 24 4,7 247
2,5-16 310 5,5 96
3,21-23 147 5,6-8 175
3,24 147 6,9-10 335
3,25-26 147 6,14 185
4,23-25 185 6,19-20 193
5,5 193 7,5 96
5,10 185 9,24-27 248
6,9-10 185 9,27 249
8,9 193 10,32 57
8,11 185,193 11,25 152,155
8,22-23 24 11,26 297
8,34 185 12,9 196
9-11 57,98 12,10 196
9 59 12,13 193,194
9,6 58 12,28 196
9,25 58 12,30 196
10,1 56 14,1-12 196
10,9 185 14,1-40 196
11,1 60 14,13-20 196
11,1-2 57 14,19 196
11,1-27 98 14,21-22 197
11,1-32 59 14,27-28 197
11,17 57 15,3-4 185
11,26 57 15,20-23 185
11,26-27 98,153,297 15,24-27 185
11,27 152,154 15,29-32 185
12,1 198 15,45 197
12,6 196 15,50-53 222,303
14,10-12 246,310 15,51 242

15,51-52 238
15,51-58 222
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15,52 239,242 2,8-10 148
15,58 223 2,12 57
16,2 199 2,14 195

2,15-16 195
2 KOR 2,19-21 197
2,11 96 2,19-22 195
3,6 152,155 2,20 197
4,10 185 4,4-6 196
5,5 193 4,16 196
5,8 216 5,25 199
5,9-10 245 5,25-27 199
5,10 246,310,327 5,25-33 199
5,11 250 5,26 199J

5,14 185 5,27 199
5,15 185 6,12 24?
5,17 197 6,13-18 25
8,2 199
9,6 199 FIL
9,7 , 199 2,7-8 176
9,8 199 3,8-9 176
11,2 199 3,10-11 185
11,14 96 3,10-12 241?
13,4 185 3,11 309

4,3 330
GAL
1,1 185 KOL
2,9 196 1,17 332
3,2 193 1,18 186
3,5 36 1,26 170
3,6-9 36,38 2,12 186
4,6 193
5,7-10 175 ITESS
5,22 194 1,10 186
6 59 4-5 215
6,15 197 4 225,236,242
6,15-16 58 4,13 216

4,13-18 238,303
EF 4,14 186,216
1,19-21 185 4,15-16 217
2,4-7 148 4,16 242,309
2,7 154 4,16-17 214,242,303
2,8-9 157 4,17 217



375SKRIFTSTEDER

4,18 217 5,1-10 198
5 17,220,237 5,9 198
5,1 282 6,2 310
5,1-2 282 6,13-18 55
5,2 217 6,17 55
5,3 219,257,282 7,25 198
5,4-5 219 7,27 198
5,6 241 8 153
5,8 219 8,2 198
5,9 219,230 8,5 198

8,6 153,198
2 TESS 8,7-12 153
1,5-8 310 8,8 152
1,6-10 220 8,10 152
1,7-10 297 8,13 152,153
2 209,220,226,238,240,241 9,7 308
2,1-2 220 9,15 152,335
2,1-12 228 9,24-28 241
2,3 220,274 9,26-28 318
2,3-4 282 9,27 310
2,4 128,144,209,220,274 9,27-28 245
2,5 221 9,28 289
2,6 238 10,16 152
2,6-8 221 10,16-17 154
2,8 209,221 10,19-22 154
2,9-10 221 10,27 310

11,8-10 333
ITIM 11,9-10 61
1,20 96 11,17-19 182

12,1 217
2 TIM 12,22-24 333,339
2,12 309 12,23 334
2,18 186 12,24 146,152
3,1-9 173 13,15-16 198
4,1 310 13,20 545
4,8 241,249,310 13,20-21 186

TIT JAK
2,13 235,241 1,12 249

3,6 329
HEB
1,14 335
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I PET JUD
1,3-4 186 6 3105

1,4 335 14-15 298,300,310
1,10-11 179 24 310
1,18-19 176 ÅP
2,4-8 197 1,3 343,344
2,5 197 1,4-5 186
2,7 197 1,7 217,298,299
3,9 335 1,8 298
3,18 186 1,18 186
3,19-21 186 2-3 335
4,5 310 2,12-17 117
4,7 310 2,13 258
5,4 249 2,25 223,298
5,8 96 2,26-28 298

3,3 241
2 PET 3,5 330
2,4 310 3,10 232,253
3,7-12 310 3,10-11 223
3,9 207 3,12 334
3,10 328 3,21 335
3,10-12 332 4-18 224,226
3,10-13 30,334 4,3 338
3,11 328 5 321
3,13 334 5,6 186

5,9-10 224
IJOH 6-18 211,230,232
1,5-7 339 6 259,284
1,9 246 6,2 274
2,16 19,20 6,7-8 232,239,283
2,18 253 6,8 239
2,22 253 6,9-11 283
3,2 199 6,12-14 285
3,24 193 6,12-17 230,283
4,3 253 6,15-17 219
4,13 193 6,17 310
4,17 310 7 235,2802
5,14 192 7,1-8 224i

7,9-17 235,283
2 JOH 7,14 210
7 253 8 280
8 249 8,1-13 283
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8,8-9 285 16,3 285
8,10-11 285 16,4-7 285
9,1-12 283 16,12-16 283
9,13-21 283 16,13 261,286
9,15 232 16,13-16 205,280,306
11 237,303 16,14 286
11,2 141,280 16,14-16 274
11,3 141 16,15 298
11,8 303 16,16 286
11,11-12 303 16,17-21 283,287
11,15 239 16,18 287
11,18 310 16,18-20  , 206
12,1-6 241 16,18-21 232
12,6 141,230 16,19 118,206,287,288
12,7-9 96 16,20 287
12,7-17 261 16,21 69,287
12,9 276 17-18 37,258,287
12,14 141,280 17 118,259,260,262
13 144,220,227 17,1 259,262
13,1 256,259,275 17,2 259
13,1-4 261 17,3 259
13,2 275 17,4 259
13,3 256,261,276 17,4-6 260
13,4 276 17,6 260
13,5 141,276,280 17,8 260,330
13,6 276 17,9 261,275
13,7 254,256,276,286 17,9-11 261
13,8 261,276,330 17,10 261
13,11 261,275,276,286,330 17,11 261
13,11-15 209 17,12 262
13,13 276 17,13 262
13,14 257 17,14 262
13,14-15 144,209 17,15 262
13,14-16 128 17,16-17 262
13,15 275,276 17,17 263
13,16 276 17,18 263
13,16-17 275 18 118,262,263,283,287
13,18 276 18,1-3 288
14 235 18,8 288
14,1-5 224 18,10 288
16 232,277,285 18,11-13 288
16,2 285 18,17 288
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18,19 288 21,2 333,337
19 262,276,286,300,308 21,3 341
19,1-10 224 21,3-4 334
19,5 90 21,4 335
19,6-8 199 21,6 340
19,8 225 21,6-7 335
19,9 225 21,8 331,335
19,11-20,6 225 21,9 336,337,341
19,11 301,336 21,9-11 336
19,11-16 186,224,300 21,11 337
19,11-21 298 21,12 337
19,12 301 21,12-14 337
19,13 301 21,14 337
19,14 301 21,15-17 337
19,15 301,306 21,18 338
19,16 301 21,18-21 338
19,17 312 21,21 337
19,17-18 307 21,22 339
19,20 254,261,312 21,24 339
19,21 312 21,25 339
20 14,94,99,178,308,327,329 21,26 340
20,1-3 177,304,307,312 21,27 330,340
20,2 261 22,1-2 340
20,2-3 96 22,2 337,340
20,3 324 22,3 249,341
20,3-6 225 22,4-5 341
20,4-6 94,236,303,312 22,6 342
20,5 96 22,7 342
20,5-6 237,302,304 22,8-9 342
20,7-9 270 22,10-11 342
20,7-10 304,324 22,12-16 342
20,8 265,324 22,13 343
20,9 324 22,14 343
20,10 261,304,307,308,326,330 22,16 343
20,11 327,332 22,17 343
20,11-15 220,304 22,18-19 343
20,12-13 328 22,19 343
20,13 329 22,20 298
20,14-15 329 22,20-21 343
21-22 14,96,327
21,1 327,332
21,1-8 336








