ENDETIDEN OG JESU ANNET KOMME
Når vi sier Jesu annet komme tenker vi ikke på Jesu komme for å hente menigheten. Vi sa
tidligere at Jesu komme finner sted i to etapper, eller på to forskjellige måter. Han
kommer først for å hente menigheten. Dette skjer ved en bortrykkelse. I den fasen
kommer Jesus til lufthimmelen, til skyene og menigheten rykkes opp i skyer for å møte
Herren. I den andre fasen, etter den store trengsel og like før 1000-årsrikets begynnelse,
kommer Jesus tilbake til jorden og setter sine føtter på Oljeberget ved Jerusalem. Han
kommer ikke alene men har med seg englene og den allerede herliggjorte menigheten.
Han kommer for å gjøre ende på den vanhellige treenighet, dragen eller djevelen, dyret
som er antikristen og den falske profeten. Han ødelegger antikristen med sverdet som
går ut av sin munn, eller som det også sies, men sin munns ånde.
Hans første komme var ikke synlig for verden. Han annet komme vil sees av alle
mennesker over hele jorden og vil være i kraft, makt og herlighet. Vi skal nå ta litt tid til å
se på nettopp dette. Som utgangspunkt må vi stille oss i avslutninga av den store
trengsel, en ytterst mørk og forferdelig epoke i menneskehetens historie.

Skal Antikristen sitte i Guds tempel?
I denne fasen finner vi at templet i Jerusalem har blitt gjenoppbygd. Det finnes allerede
planer for dette og for ikke så lenge siden var det ortodokse jøder som ville bringe
grunnsteinen til dette templet frem på selve tempelplassen i Jerusalem.
Hvordan dette vil påvirke klippemoskeen som i dag finnes på stedet, vet vi ikke med
sikkerhet og vi skal derfor heller ikke spekulere i det. Men vi forstår at Esekiels tempel
vil bli bygget i sin tid. Denne tiden nærmer seg.
En mulig løsning på dette som ikke innebærer krig eller konflikt, er at Antikristen, som
av mange av jødene vil bli å betrakte som deres messias, vil få i stand en pakt mellom
jøder og arabere som sikrer begge parter fred. Og at i denne pakten inngår at Israel skal
få bygge sitt nye tempel der hvor klippemoskeen nå står i dag. Dette er i tråd med det
skriften forteller oss om denne mannens (antikristens) enestående diplomatiske evner.
Her er noen skriftsteder:
- Jeg er kommet i min Fars navn, og dere tar ikke imot meg. Kommer en annen i sitt eget
navn, ham vil dere ta imot! Joh 5:43
- 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. 2Tess 2:4
- 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. Matt 24:15-18
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- Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og
slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil
tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder
ødeleggelsen. Dan 9:27

Kommer hele Israel til å bli forført?
Dette er igjen et av de viktige spørsmål som flere har tolket feil. Min oppfatning er at ikke
alle i Israel, ikke hele folket, vil bli frelst. Når en har kommet til midten av uken, dvs. den
siste av de 70 årsukene som Daniel skriver om, og begynner på de siste 3 ½ år frem mot
avslutningen av den store trengsel, blir det en svær forfølgelsestid over jødene. Dette er i
skriften kalt "en trengselstid for Jakob” og står i dirkete sammenheng med den store
trengsel og Herrens dag. Likevel ser vi at Gud Herren lover frelse.
- Ve! Stor er den dagen, det er ingen som den. En trengselstid er det for Jakob. Men han skal
bli frelst fra den. Jer 30:7
Profeten Daniel har mye å si om denne tiden. Han sier at det skal være forfølgelsestid
som aldri før og at folket kommer til å bli prøvd. La oss huske på at Daniels folk alltid er
Israel og ikke menigheten ettersom den ikke var kjent i GT.
- De forstandige i folket skal lære mengden. Og de skal falle for sverd og bål, ved
fangenskap og plyndring 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 prøvet og renset og tvettet til endens tid. For ennå dryger det med enden, til den
fastsatte tid er inne. Dan 11:33-35
Paralleller til slike prøvelser har vi sett i jødenes historie tidligere under mange av de
fremmede herskere som inntok landet deres, kanskje spesielt slik det var under
Antiokius Epifanes, syreren som endog ofret en gris på alteret i Jerusalems tempel.
Denne og andre handlinger førte til Makkabeerkrigene som vi kan lese om i de
Apokryfiske bøkene. Likevel, i den store trengsel, blir det verre enn noen gang tidligere.

Kommer de til å se sannheten?
Ikke hele folket men mange som er forstandige (se parallellen i Åp. 13:18) Disse er ”en
hellig rest” for Herren. De utgjør de ”utvalgte” i den store trengselstiden som også både
Jesus og Åpenbaringsboken taler om:
- Og dersom ikke de dager ble forkortet, da ville intet kjød bli frelst! Men for de utvalgtes
skyld skal de dager bli forkortet. Matt 24:22
- Og jeg så en annen engel, som steg opp fra soloppgangen, og som hadde den levende Guds
segl. Han ropte med høy røst til de fire engler som det var gitt å skade jorden og havet, og
sa: Skad ikke jorden eller havet eller trærne før vi har satt et segl på vår Guds tjenere i
deres panner. Og jeg hørte tallet på dem som var beseglet. Det var hundre og førtifire tusen
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av alle Israels barns stammer. Av Juda stamme tolv tusen beseglede, av Rubens stamme tolv
tusen, av Gads stamme tolv tusen, av Asers stamme tolv tusen, av Naftali stamme tolv tusen,
av Manasse stamme tolv tusen, av Simeons stamme tolv tusen, av Levi stamme tolv tusen,
av Issakars stamme tolv tusen, av Sebulons stamme tolv tusen, av Josefs stamme tolv tusen,
av Benjamins stamme tolv tusen beseglede. Åp 7:2-8
- På den tid skal Mikael stå fram, den store fyrsten som verner om ditt folks barn. Det skal
komme en trengselstid som det ikke har vært fra den 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. Dan 12:1
Disse utvalgte, de 144.000 beseglede av ISRAELS TOLV STAMMER bli på en særlig måte
utsatt for djevelens og dyrets og den falske profets vrede. Dette er gitt oss i detaljer i
Åpenbaringen 12 hvor vi leser:
- Og da dragen så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født
guttebarnet. Og den store ørnens to vinger ble gitt til kvinnen for at hun skulle fly ut til sitt
sted i ørkenen, der hun blir sørget for i en tid og tider og en halv tid borte fra slangens
ansikt. Slangen sprutet av sin munn vann som en elv etter kvinnen, for å rive henne bort
med elven. Men jorden kom kvinnen til hjelp, og jorden åpnet sin munn og slukte elven som
dragen sprutet av sin munn. Dragen ble vred på kvinnen, og drog av sted for å føre krig mot
de andre av hennes ætt, mot dem som holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd. Og jeg stod
på sanden ved havet. Åp 12:13-18
1. I dette rike billedspråket finner vi ”kvinnen kledd med solen, og månen under hennes
føtter og på hennes hode en krone av tolv stjerner”. Hun er Israel.
2. Vi ser også at når dragen eller djevelen bli kastet ut fra sitt hovedkvarter i
himmelrommet, forfølger han kvinne. Han bryr seg ikke om den del av Israel som følger
antikristen og vil tilbe ham i templet, men vil drepe og totalt ødelegge den utvalgte
skaren som vil stå opp imot det falske messiasbildet som mange har falt for.
3. Kvinne flyr ut i ørkenen til et sted som er gjort i stand for henne av Gud og hvor hun
skal være i 1260 dager, en tid og tider og en halv tid, dvs. 3 ½ år som er lengden på DEN
store trengsel.

Talte Jesus om denne flukten?
Det er ingen tvil i min sjel om at Jesus talte om nettopp denne flukten som den ultimale
vei til å unnfly den totale ødeleggelse. Jeg er heller ikke i tvil om at Israel som allerede nå
interesserer seg for og leser Det Nye Testamentet, vil finne ut alt dette. Her er hva Jesus
sa:
- 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.
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For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå,
og heller ikke mer skal bli! Matt 24:21
Utgangspunktet for denne flukten bort fra Jerusalem og fra dyrets vrede er hans
inntreden i templet for å la seg tilbe som deres gud. For å repetere det igjen:
- 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.
Matt 24:15
Jesus refererer her til profeten Daniel igjen. Og kanskje vi også kan ta en titt på det
samme. Daniel talte mye om endetiden og han talte om en person som skulle fremstå i
endens tid som en falsk messias og som endog til gjorde krav på å være guddommelig.
Han sa:
Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og
slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil
tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder
ødeleggelsen. Dan 9:27
Legg merke til uttrykket: ”På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme”.
Parallellen til dette finner vi i Dan. 11:31 og som handler om Antiokius Epifanes som
også vanhelliget templet. Den gang varte også trengselen i nøyaktig 3 ½ år.
- Hærer som han sender ut, skal komme og vanhellige helligdommen, den faste borg*. De
avskaffer det stadige offer og setter opp den ødeleggende styggedommen. Dan 11:31
- Fra den tid det stadige offer blir avskaffet og den ødeleggende styggedommen blir stilt
opp, skal det gå tusen to hundre og nitti dager. Dan 12:11
Uten å gå i detaljer her kan vi bare bekrefte at Antikristen eller dyret vil sette opp et
bilde av seg selv som er nøyaktig hans egen identitet i Guds tempel i Jerusalem og som
vil på en særlig måte bety et skille i begivenhetene og innevarsle en trengsel for Jakob
som det ikke har vært make til tidligere. Den som ikke vil tilbe dette bilde, som bibelen
kaller ”styggedom som bringer ødeleggelse”, blir utsatt for forfølgelser.

Får Israel et tilfluktsted i ørkenen?
Men de sanne i Israel, de forstandige som forstår hva som skjer, vil finne tilflukt i
klippebyen Petra i Jordan. Denne helt unike klippebyen med plass til svært mange
mennesker, står i dag tom. I forgangne tider bodde Idumeerne der og siden de ble
fordrevet har det ikke bodd folk i Petra. Det symbolske i dette er jo at Petra betyr Klippe
og påminner oss om at Kristus vil være disse jødenes endelige og sikre tilfluktssted i en
uhyre vanskelig tid.
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Klippebyen er uinntagelig. Det finnes bare en inngang til byen inne i den enorme klippen
og veien dit går gjennom en smal kløft med plass til en hest ad gangen. Selv ikke romerne
med sin massive militære makt, klarte å innta byen. For øvrig minner den ene veien inn
om Kristus som er den eneste veien inn til frelsen og hans navn det eneste under
himmelen ved hvilket vi kan bli frelst.
Dragen forsøker å forfølge det sanne Israel i ørkenen og tilintetgjøre henne. Men vi leser
at det lykkes ikke.
- Slangen sprutet av sin munn vann som en elv etter kvinnen, for å rive henne bort med
elven. Men jorden kom kvinnen til hjelp, og jorden åpnet sin munn og slukte elven som
dragen sprutet av sin munn. Åp 12:15-16
Vannet som ble sprutet ut av slangens munn er hærer som antikristen sender ut men
jorden slukte elvens vann.
- Her finner vi en parallell til et annet stort mirakel i forbindelse med en annen stor og
herlig redningsdåd fra Guds hånd: Da Farao kom etter Israel i ørkenen og de sto ovenfor
den sikre død, åpnet Gud havet så Israel gikk tørrskodd over. Men da egypterne forsøkte
på det samme, gikk de alle til grunne. Havet slukte dem (Hebr. 11:29).. Dette vil gjenta
seg med det sanne Israel i den store trengsel, bare at denne gangen blir det jorden som
åpnet seg og sluker dem alle. Igjen en parallell til Korah og hans folk som sto opp mot
Moses.
- Med det samme han hadde talt disse ord, revnet jorden under dem. Jorden åpnet sitt gap
og slukte dem og deres boliger og alt det folk som tilhørte Korah, og alt det de eide. De fór
levende ned i dødsriket med alle sine. Jorden skjulte dem, og de omkom og ble utryddet av
menigheten. 4 Mos 16:31-33

Hvordan overlever de der?
Så kan en spørre: Hvordan overlever disse sanne jødene de 3 ½ år av den store trengsel
på et slikt tørt sted i klippebyen Petra? Da må vi stille et annet spørsmål: hvordan
overlevde Israel de 40 årene i ørkenen? På mirakuløs måte ved Herrens hjelp fra dag til
dag. De fikk alt de trengte. På samme måte vil Israel bli sørget for i hele denne vanskelige
tiden. Vi leser igjen:
- Og den store ørnens to vinger ble gitt til kvinnen for at hun skulle fly ut til sitt sted i
ørkenen, der hun blir sørget for i en tid og tider og en halv tid borte fra slangens ansikt. Åp
12:14
Referansen her til ”den store ørnens to vinger” er simpelthen et uttrykk for Guds omsorg
og hjelp slik vi også finner det uttrykt i forbindelse med vandringa i ørkenen i de 40
årene
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- Dere har selv sett hva jeg har gjort med egypterne, og hvordan jeg bar dere på ørnevinger
og brakte dere til meg. 2M 19:4
Uten tvil vil disse 144.000 utvalgte av Israels tolv stammer, oppleve Guds omsorg og
hjelp i de 1260 dagene de skal være der, borte fra slangens åsyn. På samme måte som
Herren sørget for sine på ørkenferden, vil han også sørge for disse i deres situasjon.

Hvem er disse egentlig?
En kan gjerne stille seg dette spørsmålet. Det interessante er at de er beskrevet med sine
navn. Dersom en går tilbake til Åpenbaringen 7 kan vi gå gjennom nettopp dette og se.
1.
Juda:
priser Gud,
2.
Ruben:
se en sønn,
3.
Gad:
lykke,
4.
Aser:
prise lykkelig,
5.
Neftali:
å kjempe,
6.
Manasse: å glemme,
7.
Simeon:
å høre og adlyde
8.
Levi:
å holde seg til,
9.
Issakar:
lønn,
10. Sebulon:
bo hos,
11. Josef:
legge til,
12. Benjamin: lykkens eller alderdommens sønn
Setter vi sammen disse navnenes betydninger får vi noe som dette:
”De som priser Gud og som ser Sønnen, som kjemper med å glemme, men hører og
adlyder ordet, som holder seg til lønnen og som vil bo hos (Gud), som legges til
som alderdommens og lykkens sønn.”
Er det en tilfeldighet eller er det den Hellige Ånd som har inspirert dette ordet og som vil
fortelle oss at her har vi jøder som i endens tid vil se Jesus som sin Messias og oppleve
hans frelse og lykke!!
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