PROFETISKE STUDIER OM
ENDETIDEN I GUDS ORD
JESU KRISTI MENIGHET I ENDETIDENS DRAMA
Innledningstekst:
-Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere
skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys, 1Pet 2:9

HVA SIER GUDS ORD OM MENIGHETEN?
I følge dette skriftstedet sies det klart at menigheten er flere og viktige ting i tiden
• En utvalgt ætt
• Et kongelig presteskap
• Et eiendomsfolk
• Et forkynnende fellesskap

1. En utvalgt ætt
Menigheten er ikke et resultat av tilfeldighet. Ei heller et produkt av mennesker som har
vervet medlemmer til en god sak. Menigheten er ekklesia, den utvalgte skare. Menigheten er
derfor utvalgt av Gud i tiden og i fra verden.
-Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt.
Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn. Joh
15:16:
- Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke er av verden, men jeg
har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere. Joh 15:19:

2. Et kongelig presteskap
Menigheten er alle prester. Ikke slik som i GT der bare levittene var prester. Det betyr tilgang
til Gud. Alle troende bærer frem seg selv som offer og lovprisning fra deres lepper behager
Herren. Bønnene som bæres frem er som søt røkelse innfor Gud.
- Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et
levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Rom 12:1
- La oss derfor ved ham alltid bære fram lovprisningsoffer til Gud, det er: frukt av lepper som
priser hans navn. Heb 13:15
- Da det tok boken, falt de fire livsvesener og de tjuefire eldste ned for Lammet. Hver av dem
hadde en harpe, og gullskåler fulle av røkelse, det er de helliges bønner. Åp 5:8
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3. Alle troende er kongelige
Ikke slik at vi bærer fysiske og utvendige ting som kommer. Vi bærer ingen kongelig skrid i
dag, ingen kongelig krone heller. Kongeverdigheten som vi har fått av Jesus er innvendig.
Men som kommer har vi del i hans kongedømme og er delaktig i hans seier over fiendene. Vi
skal regjere med ham.
- Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelsen. Over dem har den annen død
ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester, og regjere med ham i tusen år. Åp 20:6
- Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, likesom jeg òg har seiret og har
satt meg med min Far på hans trone. Åp 3:21

4. Menigheten skal forkynne Kristus
Menighetens hovedoppgave er å forkynne i ord og gjerning, Kristi dyder. Han skal gjennom
menigheten vises for verden slik at flest mulig kan bli frelst før han kommer.
- Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og
Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere
alle dager inntil verdens ende! Matt 28:19-20
- Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! Den som tror og
blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. Mark 16:15-16

MENIGHETENS BORTRYKKELSE
Når menigheten har fullført sin misjon i tiden og i verden, kommer Jesus igjen for å hente sin
menighet til himmelen. Dette skjer ved en bortrykkelse. Ordet på gresk er harpadzo som
betyr å rykke bort. Det forekommer 14 flere steder i NT.
- Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes (harpadzo) opp i
skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. 1Tess
4:17
- Men da de steg opp av vannet, rykket (harpadzo) Herrens Ånd Filip bort, og hoffmannen så
ham ikke lenger, for han dro sin vei med glede. Apg 8:39
- Jeg kjenner et menneske i Kristus – om han var i legemet, vet jeg ikke, eller utenfor legemet,
vet jeg ikke, Gud vet det – en som for fjorten år siden ble rykket (harpadzo) like inn i den tredje
himmel. 2Kor 12:2:
- Han ble rykket (harpadzo) inn i Paradis og hørte usigelige ord, som det ikke er tillatt for et
menneske å tale. 2Kor 12:4:
- Hver den som hører ordet om riket og ikke forstår det, til ham kommer den onde og røver det
(harpadzo) som er sådd i hjertet. Dette er den som ble sådd ved veien. Matt 13:19
- Da nå Jesus skjønte at de ville komme og ta ham med makt (harpadzo) for å gjøre ham til
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konge, trakk han seg igjen tilbake og gikk opp i fjellet, han selv alene. Joh 6:15
- Men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når
han ser ulven komme. Og ulven røver (harpadzo) dem og jager dem fra hverandre. Joh 10:12
- Men da de steg opp av vannet, rykket (harpadzo) Herrens Ånd Filip bort, og hoffmannen så
ham ikke lenger, for han dro sin vei med glede. Apg 8:39
- Striden ble nå så voldsom at den øverste høvedsmannen fryktet for at Paulus skulle bli slitt i
stykker av dem. Han bød derfor soldatene å gå ned og rive ham (harpadzo) fra dem (med kraft)
og føre ham inn i festningen. Apg 23:10

MENIGHETEN AV DE HENSOVNEDE
Jesu Kristi menighet ble født på Pinsedagen. Siden har Guds menighet spredt seg over verden
helt til i dag. Guds ord har fremgang og sjeler blir frelst. Men i løpet av de siste 2000 år, har
selvfølgelig millioner av troende gått over i evigheten. De har sovnet inn i Kristus. Det å
sovne inn, eller å dø, er bare knyttet til kroppen eller legemet. Ånden sovner ikke men
forlater kroppen og går til Paradis i Guds nærhet. Disse hensovnede er også del av Jesu
menighet på jorden. Når Jesus kommer skal han ikke glemme disse. Det er heller ikke
tilstrekkelig ifølge frelsesplanen at deres sjeler allerede er kommet til Paradiset. I
oppstandelsen og bortrykkelsen skal alle, både de hensovnede og de levende troende, bestå
av Ånd sjel og legeme. I den tilstand skal vi tilbringe evigheten. Men kroppen som har
smuldret i graven eller blitt til aske eller har sunket i havet, skal bli ny og få en kropp som
passer inn i det himmelske.
- 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. For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så
skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, sammen med ham. 1Tess 4:13-14

DEN NYE KROPPEN
I følge Paulus får vi alle nye kropper ved Jesu komme. Det er helt klart for de hensovnedes
del ettersom deres legeme er allerede blitt til støv. Det samme gjelder for alle de som er i live
når Jesus kommer.
- Vi vet jo at om det teltet vi lever i på jorden blir brutt ned, så har vi en bygning som er av Gud,
et hus som ikke er gjort med hender, evig i himmelen. Og mens vi er her, sukker vi, fordi vi
lengter etter å bli overkledd med vår bolig fra himmelen. For så sant vi er ikledd den, skal vi
ikke bli funnet nakne. Vi som er i dette teltet, sukker under byrden. For vi vil ikke bli avkledd,
men overkledd, for at det dødelige skal bli oppslukt av livet. Men han som har satt oss i stand til
nettopp dette, er Gud, som har gitt oss Ånden som pant. 2Kor 5:1-5
Her ser vi at den nye kroppen vi skal ha og som vi skal overkles med når Jesus kommer, er
allerede ferdig for oss i himmelen. Paulus ville ikke avkles, dvs. dø for Jesus kom, han ville
leve og bli overkledd med den nye kroppen eller boligen som han skulle leve med i den evige
verden.
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DET FINNS FLERE OPPSTANDELSER
OPPSTANDELSENE
Det finns flere oppstandelser i Guds ord.
• Jesu oppstandelse fra de døde, dette er førstegrøden
• De døde frelstes oppstandelse ved hans komme
• Oppstandelsen av martyrskaren fra den store trengsel
• Oppstandelsen av de usalige døde ved tidens ende
1. JESU OPPSTANDELSE:
- For jeg overga dere blant de første ting det som jeg selv tok imot: At Kristus døde for våre
synder etter Skriftene, og at han ble begravet, og at han ble reist opp på den tredje dagen etter
Skriftene, 1Kor 15:3-4
2. DE FRELSTE DØDES OPPSTANDELSE
- Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til, bli
gjort levende ved hans komme. 1Kor 15:23
3. MARTYRSKAREN FRA DEN STORE TRENGSEL
-Jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dom. Og jeg så deres
sjeler som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, og de som ikke
hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merket på sin panne eller hånd. Og
de ble levende og hersket sammen med Kristus i tusen år. Åp 20:4
4. DE USALIGES OPPSTANDELSE
- Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet,
som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Åp
20:12
DE FØRSTE OG SALIGE I OPPSTANDELSEN
Disse er alle de som oppstår i de frelste dødes oppstandelse samt de som hører til i
martyrskaren. Dette er de saliges og de helliges oppstandelse.
- Undre dere ikke over dette! For den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans
røst. Og de skal komme ut, – de som har gjort det gode, til livets oppstandelse, men de som har
gjort det onde, til dommens oppstandelse. Joh 5:28-29
- Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelsen. Over dem har den annen død
ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester, og regjere med ham i tusen år. Åp 20:6
Vi ser at Jesus selv bekrefter at de fins to avdelinger i oppstandelsesdramaet. Den første
delen omfatter de hensovnede salige døde og kalles «livets oppstandelse».
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Den andre og siste delen er dommens oppstandelse som vedrører alle andre ikke-frelste og
usalige døde.

DE FIRE DOMMER I ESKATOLOGIEN
1.

Dommen på Golgata

Denne dommen var straffen for våre synder som Jesu tok på seg på korset. Den dom og straff
som vi fortjente tok han på seg.
- Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for
at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Jes 53:5
- 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 det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham? Jes
53:8

2.

Jesu Kristi domstol

Dette er dommen over de troende ved Jesu komme. Alle skal stilles innfor denne domstolen
og få igjen det som har skjedd i kristenlivet. Det er en dom som dreier seg om lønn eller tap
av lønn.
- Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i
mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud. 1Kor 4:5
- For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved
legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt. 2Kor 5:10
- 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 åpenbaret. Dagen skal vise det, for den 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. 1Kor 3:11-15

3.

Dommen ved hans herlighets trone

Dette er dommen som holdes ved hans annet komme. Jesus kommer tilbake og holder dom
over folkeslagene som skal samles for hans åsyn.
- For se, i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap, da vil jeg
samle alle hedningefolk og føre dem ned til Josafats dal*. Der vil jeg holde rettergang med dem
på grunn av Israel, mitt folk og min arv, fordi de spredte dem blant hedningefolkene og delte
mitt land. De kastet lodd om mitt folk. De gav en gutt for en skjøge. De solgte en pike for vin – og
den drakk de opp. Joel 3:6-8
- Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte
på sin herlighets trone. Og alle folkeslag skal samles framfor ham. Han skal skille dem fra
hverandre, likesom gjeteren skiller sauene fra geitene. Han skal stille sauene ved sin høyre side,
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og geitene ved sin venstre. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere som er
velsignet av min Far! Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. Matt
25:31-34
- Da tok Peter til orde og sa til ham: Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal da vi få? Jesus sa
til dem: Sannelig sier jeg dere: I gjenfødelsen – når Menneskesønnen sitter på sin herlighets
trone – da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner og dømme Israels tolv
stammer. Matt 19:27-28

4.

Dommen ved den store hvite tronen

Denne dommen er den endelige og avsluttende dommen og gjelder alle mennesker som enda
ikke har oppstått og fått sin status gjort opp. Den finner sted helt ved tidsaldrenes avslutning.
- Men de himler og den jord som nå er, er ved det samme Guds ord spart til ilden. De blir holdt
oppe til den dag da de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt. 2Pet 3:7
- Jeg så en stor, hvit trone, og ham som satt på den. For hans åsyn vek jorden og himmelen bort,
og det ble ikke funnet sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble
åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet
i bøkene, etter sine gjerninger. Havet 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 20:11-13
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