TEGN SOM VISES
FØR JESU KOMME
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TEGN I TIDEN FØR JESU GJENKOMST
Det finns tegn i tiden som viser at Jesu gjenkomst nærmer seg. Vi skal ta for oss bestemte tegn som
både Jesus og apostlene nevner i Det nye Testamentet.
Disse tegnene forteller oss ikke om datoer for de profetiske hendelsene eller gir oss en fast dato for
Jesu komme. Disse tegnene skal hjelpe oss til å forstå at tiden er nær og forberede oss for
bortrykkelsen.

1.

ISRAEL BLIR EN NASJON I VERDEN

Dette er nok det største tegn på endetiden. Etter 2000 år i utlendighet, kommer jødene tilbake til sitt
land, Israel og staten Israel blir en realitet. Dette skjedde den 14. mai 1948 og Bibelen taler om dette
på flere steder.
- Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene, og jeg vil la dere komme til deres
eget land. Og jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og
fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd
vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min Ånd vil jeg
gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter
dem. Dere skal bo i det landet jeg ga deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres
Gud. Jeg vil fri dere fra alle deres urenheter. Så vil jeg kalle på kornet og gjøre grøden rik,
hungersnød skal ikke komme over dere. Esek 36:24-29 NB

2.

DANNELSEN AV DEN RUSSISKE STATEN

I moderne tid kjenner vi Russland som landet hvor Tsaren og hans familie Romanov styrte med hård
hånd. Så kom den kommunistiske revolusjonen for førte til Sovjetunionen. Denne unionen varte i ca.
70 år før den ble oppløst. Men Russland fremsto som egen stat og er i dag en verdensmakt. Bibelen
forteller om denne fasen som vi kjenner i vår egen tid.
- Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesjek og Tubal, og
profeter imot ham! Du skal si: Så sier Herren Herren: Se, jeg er imot deg, Gog, fyrste over Ros,
Mesjek 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. Persia, Etiopia og Libya er med dem, alle sammen med skjold og
hjelm. Esek 38:2-5 NB
- Og du, menneskesønn! Profeter mot Gog og si: Så sier Herren Herren: Se, jeg er imot deg, Gog,
fyrste over Ros, Mesjek og Tubal! Og jeg vil vende deg om og drive deg fram og føre deg opp fra
det ytterste Norden og la deg komme over Israels fjell. 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 folkeslagene 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 39:1-5 NB

3.

KAPITALISMEN OG ARBEIDSKONFLIKTER

Den enorme fremveksten av pengemakten et fenomen vi opplever i tiden frem mot Jesu komme.
Pengemakten skaper mange konflikter mellom de rike og de fattige, mellom herrer og slaver. Som et
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resultat av pengemakten skapes der klasseskiller med de rike på toppen og nederst, arbeiderne. Jakob
så noe om dette i sitt brev:
- Og nå, dere rike! Gråt og klag over all den ulykke som kommer over dere! Rikdommen deres
er råtnet, og klærne deres er blitt møllspiste. Deres gull og sølv er rustet bort, og rusten på det
skal bli et vitnesbyrd mot dere, og den skal fortære deres kjød som ild. Dere har samlet skatter
i de siste dager! Se, lønnen dere har holdt tilbake fra arbeiderne som har skåret åkrene deres,
roper høyt, og ropene fra høstfolkene er nådd fram til Herren Sebaots ører. Dere har levd i
overdådighet og overflod på jorden. Dere har gjødd deres hjerter på slaktedagen. Dere har
domfelt og drept den rettferdige, ingen gjør motstand mot dere. Vær tålmodige, brødre, til
Herren kommer! Se, bonden venter på jordens dyrebare grøde. Han venter tålmodig på den, til
den har fått tidligregn og senregn. Jak 5:7 NB
I denne massive storm av urettferdighet, ber Jakob menighetens folk om tålmodighet inntil Herren
kommer. Han skal ta et oppgjør med denne tidens Babylon slik det er skrevet i Åpenbaringen 18:
- 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 og sa: Falt, falt er Babylon den store! Den
er blitt et tilholdssted for onde ånder – et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren
og hatet fugl. Åp 18:1-2 NB
- Og kjøpmennene på jorden skal gråte og sørge over henne, fordi ingen mer kjøper deres
skipslaster, skipslaster av gull og sølv og edelsteiner og perler, av fint lin og purpur og silke og
skarlagen, all slags velluktende tre og all slags kar av elfenben og all slags kar av kostelig tre og
av kobber og jern og marmor, og kanel og salveolje og røkelse og myrra og virak, og vin og olje,
fint mel og hvete, storfe og sauer, hester og vogner, treller og menneskesjeler. Åp 18:11-13

4.

FRAFALLET FRA DEN SANNE TROEN

Her berører vi et tegn som vi lenge har sett bli en realitet. Nå har det alltid vært avvik fra den sanne
læren og mange forførelser har herjet kirken. Men dette tegnet vil bli spesielt synlig ettersom Jesu
gjenkomst nærmer seg.
- Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til
forførende ånder og demoners lærdommer. Det skjer ved hykleri av falske lærere, som er
brennemerket i sin egen samvittighet. Disse forbyr å gifte seg og påbyr å avholde seg fra visse
slag mat, enda Gud har skapt den til å bli tatt imot med takk av dem som tror og har lært
sannheten å kjenne. 1Tim 4:1-3 NB
- Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme farlige tider. For menneskene skal
da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre,
utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende,
umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike
som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft.
Slike skal du vende deg fra. 2Tim 3:1-5 NB
Vi forstår at Satan sette inn sine angrep mot menigheten. Han har sine agenter, demonene, som
besetter mennesker som tilsynelatende seg ut som sanne troende, mens de i virkeligheten er falske
lærere.
3

Deres samvittighet er besudlet fordi de lever i synd.
I 2. Tim finner vi den generelle tilstand blant mennesker. Alt dette ser vi og observerer i dag, kanskje
uten å forstå at dette frafallet er et tegn på Jesu komme og endetiden.

5.

FREMVEKSTEN AV OKKULTISMEN

Satan har alltid hatt sine. All falsk religion er djevelens verk. Han er også denne verdens gud og
millioner av mennesker følger ham, bevisst eller ubevisst. Det finns også tusener av hemmelige
selskaper som har okkultismen som sin hovedgrunn og gjennom okkultismen påkalles de onde
maktene.
Vi har for eksempel de mange frimurerlosjene i vårt land og andre land. Et hemmelig brorskap som
ligner på den kristne religionen men ikke er det. Enhver prest aller biskop i Den Katolske Kirken må
være medlem av ett av disse hemmelige selskap eller frimurerlosjen.
- For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal
de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra
sannheten, og vende seg til eventyr. 2Tim 4:3-4 NB
Men i dette bildet lever Jesu Kristi kirke og de er under blodets beskyttelse. For Jesus seiret over
maktene og myndighetene og gjorde ham til intet som hadde dødens velse. Vi skal derfor ikke frykte
men ikle oss Guds fulle rustning, som Paulus sier.
- Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som
seierherre over dem på korset. Kol 2:15 NB
- Da nå barna har del i kjøtt og blod, fikk også han på samme vis del i det, for at han ved døden
skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, Heb 2:14 NB

6.

DET MORALSKE FORFALL

I endens tid vil synden ta til og det moralske forfallet vil bli slik det var på Noas tid og i Sodoma og
Gomorra. Spesielt ble straffen stor fordi menneskenes homoseksuelle handlinger ble norm. Dette ser
vi fra Bibelen og straffen som rammet disse var helt i tråd med Guds vilje og hans rettferdighet.
- Mine kjære! Dette er alt det andre brevet jeg skriver til dere. Begge to er skrevet for å vekke
deres rene sinn ved min påminnelse, så dere minnes de ordene som de hellige profeter før har
talt, og det bud deres apostler har brakt fra Herren og Frelseren. Dette skal dere først og
fremst vite, at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer fram etter sine
egne lyster og sier: Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene
sovnet inn, forblir alt slik det har vært fra skapningens begynnelse. Men når de påstår dette,
overser de med vilje at det fra eldgammel tid var himler og en jord som ble til ved Guds ord, ut
av vann og gjennom vann. Ved dette gikk den daværende verden under, da den ble
oversvømmet av vann. Men de himler og den jord som nå er, er ved det samme Guds ord spart
til ilden. De blir holdt oppe til den dagen når de ugudelige mennesker skal dømmes og gå
fortapt. Men én ting må dere ikke være blinde for, mine elskede: For Herren er én dag som
tusen år og tusen år som én dag. Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet.
Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal
komme til omvendelse.
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Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og
himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den,
skal brenne opp. Da nå alt dette går i oppløsning, hvor nødvendig er det da at dere ferdes i
hellighet og gudsfrykt, mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da
skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann. 2Pet 3:1-12 NB
Og han la byene Sodoma og Gomorra i aske og fordømte dem til undergang, og satte dem til et
forbilde på de ugudelige i fremtiden. 2Pet 2:6 NB
- Og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et
forgjengelig menneske og av fugler og firbente dyr og krypdyr. Derfor overga også Gud dem i
deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom. De byttet bort Guds
sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen fremfor Skaperen, han som er lovprist i
evighet. Amen. Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet om
det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene den
naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig
utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straffen som var uunngåelig på grunn av deres
forvillelse. Rom 1:23-27 NB

7.

FREMVEKSTEN AV EN VERDENSKIRKE

Helt siden kirken ble en virkelighet på jorden, har Satan søkt å etterligne den. Mennesket er
uhelbredelig religiøst og det finns kristen religiøsitet i alle land. Vi ser klart fra skriften at i endens tid
vil de falske kirkene sammen med andre trosretninger og ismer, komme sammen i en stor
verdenskirke som i Åpenbaringen er fremstilt som "den store skjøgen". I denne endetidens
religionssynkretisme finner vi at Den katolske Kirken er den drivende kraften.
- En av de sju englene med de sju skålene kom og talte med meg og sa: Kom, jeg skal vise deg
dommen over den store horen, hun som sitter over de mange vann. Med henne har jordens
konger drevet hor. De som bor på jorden, er blitt drukne av hennes horelivs vin. Og han førte
meg i ånden ut i ørkenen. Der så jeg en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr, som var fullt av
spottenavn. Dyret hadde sju hoder og ti horn. Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen, og
smykket med gull og edelsteiner og perler. I sin hånd hadde hun et gullbeger, fullt av
styggedommer og av hennes horelivs urenheter. På hennes panne var skrevet et navn, en
hemmelighet: Babylon, den store, mor til horene og avskyelighetene på jorden. Jeg så kvinnen
drukken av de helliges blod og av Jesu vitners blod. Og jeg undret meg storlig da jeg så henne.
Åp 17:1-6 NB
Denne kirken vil få en leder, han kalles "den falske profet". Han styrer denne kirken på vegne av dyret,
Antikrist.

8.

TEGN I NATUREN

Jesus forteller oss at mot endetiden vil det skje store tegn i naturen. Disse er ekstraordinære fenomen
som skaper store ulykker og stor skrekk hos jodens millioner av mennesker. Disse tegn vil øke i
intensitet og nå sitt klimaks i den store trengsel.
Det er ingen tvil om at profetordet forutsier at jorden skal bli rammet av mange katastrofer. Profeten
Jesaja skriver i sin bok:
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- Se, Herren tømmer jorden og legger den øde. Han snur opp-ned på dens overflate og sprer
dem som bor på den. Da går det presten som folket, herren som trellen, fruen som
trellkvinnen, selgeren som kjøperen, låntakeren som långiveren, ågerkaren som hans
skyldner. Tømmes, ja, tømmes skal jorden, og plyndres, ja, plyndres. For Herren har talt dette
ordet. Jorden sørger og visner bort. Jorderike sykner og visner bort. De ypperste av dem som
bor på jorden, sykner bort. Jes 24:1-4 NB
- Jorden brister, ja, den brister. Jorden revner, ja, den revner. Jorden rystes, ja, den rystes.
Jorden skal rave som en drukken mann og svinge hit og dit som en vakthytte. Dens misgjerning
skal tynge på den, den skal falle og ikke reise seg mer. På den tiden skal Herren hjemsøke
himmelens hær i det høye og jordens konger nede på jorden. De skal samles sammen som
fanger i hulen og settes fast i fengselet. Og etter lang tid skal de få sin straff. Månen skal blyges,
og solen skamme seg. For Herren, hærskarenes Gud, er konge på Sions berg og i Jerusalem. Og
Guds herlighet skal stå for hans eldstes øyne. Jes 24:19-23 NB
Jesus i sin tale til disiplene på Oljeberget, sa de samme ordene. Med det bekrefter han profetien til
Jesaja.
- Men straks etter de dagenes trengsel skal solen bli formørket og månen skal ikke gi sitt skinn.
Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Matt 24:29 NB
- 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. Luk 21:25-26
Dette uttrykket at "himmelens krefter skal rokkes" har vært tolket forskjellig opp gjennom tidene.
Men det kan ikke helt forstås uten av oss som lever i denne tid. Vi vet at elementene er bygget opp av
atomer. Det er selve grunnelementene i skaperverket. Det dreier seg om uranos (gr. ouranos)
I endens tid vill de krefter som holder Uranos sammen bli rokket. Det er nettopp det som har skjedd
når menneskene splittet atomet i uranet og til slutt klarte å lage en atombombe og sette i gang en
kjedereaksjon.

9.

KRIG OG RYKTER OM KRIG

Det har alltid vært krig i vergen. Krigen er utløpet for vrede og hat. Det har vært små kriger og
verdenskriger. De store verdensrikenes tilblivelse har kommet som et resultat av krigen. Jesus sier om
dette:
- Dere vil høre om kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. For alt dette
må skje, men ennå er ikke enden kommet. Matt 24:6
Profeten Daniel fikk en lignende profeti:
- Etter de sekstito ukene skal Den Salvede utryddes og intet ha. Byen og helligdommen skal bli
ødelagt av folket til en fyrste som kommer – og slutten på det er oversvømmelse. Og inntil
enden er det krig, ødeleggelse er fast besluttet. Dan 9:26
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10.

HUNGER SNØD

En kan si at det alltid har vært hunger på jorden. Helt siden fallets dager har det manglet mat for
millioner av mennesker. Hungersnød kan komme uår eller ofte på grunn av krig og konflikter. Det
fører til at jorden ikke blir dyrket eller den blir dyrket med regnet over markene uteblir m.m.
- Da sa han til dem: Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. Store jordskjelv skal det være,
og hunger og pest mange steder. Fryktelige ting skal skje, og det skal vise seg veldige tegn fra
himmelen. Luk 21:10-11
I Åpenbaringsboken leser vi om verdensvid hungersnød. Dette vil bli en realitet i den 70. årsuken og i
den store trengsel.
- Da Lammet åpnet det tredje seglet, hørte jeg det tredje livsvesen si: Kom! Og jeg så – og se: En
svart hest, og han som satt på den, hadde en vekt i hånden. Og jeg hørte likesom en røst midt
iblant de fire livsvesener, og den sa: Et mål hvete for en denar, og tre mål bygg for en denar.
Men oljen og vinen skal du ikke skade. Åp 6:5-6
Vi har sett hvordan mennesker i tusentall lider under mangel på mat. Dette skjer sporadisk i bestemte
land. Men den hungersnøden som Jesus omtaler, vil være global.

11.

PEST

Med pest mener vi en smittsom sykdom, en epidemi som kan ramme millioner av mennesker. Svært
ofte er slike epidemier dødelige. I alle fall var det slik før den moderne legevitenskapen kom opp med
vaksiner. Vi har byllepest, lungepest, og andre bakteriologiske- og virusrelaterte sykdommer.
Gjennom historien har verdens sett flere forskjellige utbrudd av pest og Jesus forutså dette. I
endetiden vil slike epidemier komme tilbake til menneskeheten og millioner av mennesker vil dø.
Dette er spesielt alvorlig med tanke på at antibiotika ikke lenger er så effektiv som før.
Pest har forårsaket store epidemier og endret historien til mange nasjoner (jfr. Svartedauden i Norge).
Den første verdensomspennende epidemien (pandemien) tror man startet i Afrika og drepte 100
millioner mennesker over et tidsrom på 60 år. I Middelalderen drepte pesten ca. 1/4 av befolkningen i
Europa. Så sent som i det 20. århundre drepte pestepidemier omkring 10 millioner mennesker i India.
”Svartedauden” 1347-1351 reduserte Europas befolkning med ca. 30 prosent.

12.

FREMVEKSTEN AV 10-STATS-FORBUNDET

Når Jesus kommer tilbake for å ta makten over jorden, vil han finne at det finns selvstendige nasjoner
over hele verden. Likevel har det skjedd endringer. For dette er avslutningen på den store trengsel og
verden har i de siste 7 årene vært styrt av en diktator som Bibelen kaller for Antikrist. All hans
inspirasjon og kraft kommer fra avgrunnen, fra djevelen selv.
Vi forstår at når Kristus kommer vil det finnes et rike på jorden som består av 10 konger, altså ti
stater. Vi kaller dette for 10-stats-forbundet. Det er mens dette konglomeratet styrer, at
Menneskesønnen kommer tilbake. Dette 10-stats-forbundet vil finnes i Europa og på de samme
områder som det gamle Romerriket hersket over.
- Og i disse kongenes 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 gullet. –
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Den store Gud har nå kunngjort kongen det som heretter skal skje. Sann er drømmen, og
troverdig er tydningen av den. Dan 2:44-45

13.

DEN VERDENSVIDE ANGSTEN

Jesus forteller oss at summen av disse hendelsene vil føre til en angst som griper hele verden.
Hendelsene er tegn på en endring for jorden og de som bor på den. Det er som en kvinne som har
fødselsveer. Noe nytt skal fødes frem. Det nye som kommer er Guds rike med fred i 1000 år. Men før
dette skjer, går verden og menneskene gjennom fryktelige og smertefulle hendelser. Jesus kaller
denne endring i historien for "gjenfødelsen".
- 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 NB
Hele skapningen lider under en trelldom hvor døden og forgjengeligheten har hersket. Men
skapningen lengter etter frihet fra denne forgjengeligheten og er i håp om at også den skal få oppleve
den samme frihet fra dødens krefter som de frelste har fått del i.
- For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares. Skapningen ble jo lagt
under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet,
i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nå
fram til Guds barns frihet i herligheten. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker
sammen og stønner sammen som i veer. Rom 8:19-22 NB
Men man venter på noe nytt, hviler angsten for de ustyrlige vonde og negative kreftene som er i ferd
med å ødelegge verden.
- 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. Luk 21:25-28 NB
- And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars; and upon the earth distress of
nations, with perplexity; the sea and the waves roaring; Men's hearts failing them for fear, and for
looking after those things which are coming on the earth: for the powers of heaven shall be
shaken. And then shall they see the Son of man coming in a cloud with power and great glory. Luk
21:25 -27 KJV
Disse siste siterte versene gjelder spesielt tiden etter brudens bortrykkelse og de hendelser som
finner sted under den store trengsel.
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DEN FØRSTE TERMODYNAMISKE LOV
Denne lov sier at:
- det ikke foregår noen skapelse i dag,
- den sier også at alt som er skapt forblir det samme,
- ingen ting legges til eller trekkes fra.
- det betyr at det alltid til enhver tid er like mye eller lite av enhver ting.
Det er alltid like mye vann på kloden, enten i havet eller i vann eller i elver eller i regnet som faller.
Vannet skifter form. Det finns i havet, det finns i vannene, det finns i elvene og i regnet som faller eller
i si. Et tre begynner som et frø. Det utvikler seg og blir til et stort tre. Men etter hvert forvitrer det og
dør. Treet endrer form og blir til jord igjen men fra dette jordsmonn vokser det opp et nytt tre. Det
samme gjelder alle andre ting. Skapelsen er konstant til enhver tid.
"Det som har vært, er det som skal bli. Det som er hendt, er det som skal hende. Det er intet nytt
under solen. Blir det sagt om noe: Se, dette er nytt! – så har det vært til for lenge siden, i svunne
tider som var før oss." Fork 1:9-10 NB

DEN ANDRE TERMODYNAMISKE LOV
Denne lov sier at det i det skapte foregår en stadig og vedvarende nedbryting av alle ting. I bibelsk
terminologi vil vi kalle denne lov "forgjengelighetens lov" som apostelen Paulus taler om i
Romerbrevet 8:18. Denne lov begynte å virke fra første dag etter syndefallet.
Den andre termodynamiske lov bekrefter hva vi alle vet og som vi observerer hver eneste dag. Alt blir
eldre og svakere og dør til slutt. Denne lov har effekt på alt det skapte. Selve jorden er underlagt denne
loven og er bekreftet av Guds ord:
- I gammel tid grunnfestet du jorden, og himlene er et verk av dine hender. De skal forgå, men
du blir stående. De skal alle eldes som en kledning, som klær skifter du dem ut, og de blir
skiftet ut. Sal 102:26-27 NB
Alle religionsstiftere har avgått ved døden i henhold til den andre termodynamiske loven, Buddha,
Muhammed, Zoroaster, Konfucius, Caesar og Marx. Alle, bare ikke Jesus Kristus. Han siret over døden
og blir til evig tid.
- Og likesom det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom, Heb 9:27 NB
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