DE FORSKJELLIGE SYN PÅ ENDETIDEN
Det er klart at i kristenheten råder forskjellige syn på endetiden og de begivenheter som da
skal finne sted. Dette henger i første rekke sammen med synet på 1000-årsriket.
1. Pre- millenismen
Denne læren hevder at Kristus skal komme tilbake til jorden, bokstavelig og legemlig og
FØR det 1000-årige fredsrike som han selv vil opprette. Han vil sitte på sin far Davids
trone, fysisk og virkelig og herske i bokstavelig 1000 år over hele jorden. Dette synet
har vært gjeldende i den apostoliske kirken og hos de fleste av kirkefedrene. Spesielt
Origines holdt frem denne læren.
2. Post-millenismen
Denne læren hevder at ved forkynnelsen av evangeliet vil verden bli kristnet og ført til
lydighet FØR Kristus kommer igjen. Dette betyr at Kristus vil komme igjen etter at et
åndelig 1000-årsrike har blitt etablert ved forkynnelsen av evangeliet og alle
menneskers aksept av Kristus. Denne læren tror på et virkelig 1000-årsrike og en
virkelig gjenkomst av Jesus men det er ikke ham selv som oppretter det.
3. A-millenismen
Da Augustin fremsto som sin tids store teologiske tenker, begynte han å lære at 1000årsriket allerede var til stede i kirken. Han lærte altså at Guds rike var synlig i kirken.
Dette synet forfektet han spesielt i boken Guds by (The City of God). Dette synet er
allegorisk ikke bokstavelig og betyr at 1000-årsriket ikke er bokstavelig men tolkes
allegoriske/åndelig. Den katolske kirke har alltid hevdet dette syn og paven er Guds
stedfortreder på jorden (Vicarius fili dei).
De fleste protestantiske/evangeliske kirkesamfunn holder seg til Pre-millenismen som altså
lærer at det kommer et bokstavelig 1000-årsrike (millennium) og at Kristus kommer før
dette rikets opprettelse.

Forskjellige syn på Jesu gjenkomst
Da følger også klart forskjellige syn vedrørende Jesu gjenkomst. Disse syn kan deles in i tre
forskjellig skoler/lærer og står alle i relasjon til den store trengsel.
1. Post- tribulasjonslæren
Denne skolen hevder at Jesus kommer igjen ETTER den store trengsel. Det betyr at
menigheten vil gå igjennom trengselstiden og ikke oppleve bortrykkelsen før etter at
trengselen er over. Det er åpenbart at denne læren støter på alvorlige problemer med
hensyn til det nye testamentets klare lære.
a. Post-tribulasjonismen må basere seg på en fornektelse av læren om tidsaldrene og
alle klart avgrensede deler i eskatologien. Det er kun på denne måten at posttribulasjonismen kan plassere menigheten i en spesiell tidsepoke som vi kaller
”Jakobs trengsel”. (Jer. 30:7)
b. Videre baserer post-tribulasjonismen seg på en fornektelse av det faktum at
bibelen skiller mellom Israel og menigheten. Guds plan med Israel er svært
forskjellig fra hans plan med menigheten.
c. Post-tribulasjonismen må basere seg på en fornektelse av trengselstidens natur og
hensikt. Den store trengsel opererer med termer som vrede, dom, prøvelse,
vanskeligheter og ødeleggelse, altså hensikten med trengselstiden er å dele ut
dom over nasjonenes synd.

d. Post-tribulasjonismen må også fornekte sannheten om Jesu umiddelbare komme,
altså at han kan ventes når tid som helst. For etter denne lære behøver
menigheten ikke å vente på Jesu snare komme men heller på at den store trengsel
skal komme og da vite at etter denne kommer Jesus.
2. Midt-tribulasjonslæren
Denne skolen er mindre utbredt og hevder at Jesu komme for menigheten og
bortrykkelsen vill finne sted i midten av Daniels 70. årsuke som er en periode på 7 år.
Vi leser utrykk som ”i midten av uken”. Denne læren har også visse problemer
a. Dersom vi tror at Daniels 70. årsuke er hele trengselstiden, vil det være riktig å si
at hvis Jesus skal rykke menigheten bort fra jorden FØR trengselstiden kan det
ikke skje i midten av uken men FØR.
b. Igjen, denne skolen fornekter læren om Kristi umiddelbare komme, at han
kommer for menigheten i en time vi ikke kjenner eller kan forutsi på grunnlag av
visse bestemte hendelser på jorden. Det kan vi dersom vi første ser Antikristen
eller andre tegn som følger hans regjering.
c. Denne skolen har også problemer med læren om tidsaldrene og ser ikke at Gud
må først avslutte sin plan med menigheten som er en hemmelighet, FØR han kan
begynne sin plan med Israel. Israel er i sentrum for den store trengsel og Jesus
lærte at Antikristen som han kaller for ”ødeleggelsens vederstyggelighet” i midten
av uken vil sette seg i Guds tempel. Dette har klare indikasjoner til Israel og dere
spesielle situasjon i endetiden.
3. Pre-tribulasjonslæren
Denne skolen lærer at menigheten i sin helhet vil bli rykket bort FØR den totale
trengselsperioden begynner (Daniels 70. årsuke). Denne læren bygger utelukkende
på en bokstavelig fortolkning av skriften. Menigheten og Israel er to vidt forskjellige
konsepter i Guds ord. Menigheten er et mysterium som ikke er åpenbart i GT.
Menigheten som Kristi hemmelighet ble ført inn mellom Daniels 69. og 70. årsuke på
grunn av Israels forkastelse av Jesus Messias. Menighetens tidsalder er derfor å regne
som en hemmelighet, ukjent i GT, og må avsluttes FØR Gud igjen tar opp tråden med
Israel og deres frelse. Daniel 9:24-27 er derfor av stor betydning her.
For vår del holder vi oss til denne siste skolen og hevder at menigheten ikke skal gå gjennom
den store trengsel, menigheten skal heller ikke oppleve halvdelen av trengselen men
opprykkes før Gud starter sitt program med Israel i henhold til Daniel kap. 9

