TIDSALDRENE OG ENDETIDEN
Historien begynner med beretningen om Abraham slik vi finner det nedtegnet i 1. Moseboken.
Abraham var i grunnen en mann under velsignelse men hans familie hadde glidd bort fra
sannheten om den levende og sanne Gud og kommet inn i avgudsdyrkelsen som ble praktisert
iherdig av de folk som bodde i Mesopotamia på den tiden. De bodde i byen Ur i Kaldea, en by
som senere ble totalt glemt og som en heller ikke finner nevnt i noen annen bok enn i Bibelen.
Mange bibelkritikere hevdet lenge at byen bare var oppdiktet og at den aldri hadde eksistert.
Men de tok feil og Bibelen viste seg igjen å ha rett. Flere arkeologer mente å kunne identifisere
byen Ur i det sydlige Mesopotamia.
I 1854 var det en J.E. Taylor, en engelsk arkeolog som, sammen med andre assistenter, gjorde
noen første spadestikk på den spesielle haugen som de lokale menneskene kalte
”Tjærehaugen”. Da fant en noen sylindriske steiner med inskripsjoner som erklærte at kong
Nabonidus av Babylon hadde bygget det mektige tårnet i Ur-Nammu. Andre arkeologer
fortsatte med videre utgravninger men mest berømt ble Leonard Wooley i 1922 da han
begynte en utgravning finansiert av det Britiske Museet. Denne utgravningen pågikk i flere år
og byen med de mange avgudstemplene ble avdekket. I denne byen levde altså Abraham og
han dyrket fremmede guder.
Jos 24:2-3
Og Josva sa til hele folket: Så sier Herren, Israels Gud: Fedrene deres, blant dem Tarah,
Abrahams og Nakors far, bodde i gammel tid på den andre siden av elven. De dyrket
fremmede guder. Da tok jeg deres far Abraham fra den andre siden av elven og lot ham vandre
om i hele Kana'ans land. Og jeg gjorde hans ætt tallrik og gav ham Isak.
Men selv om Abraham og hans familie hadde glemt den ene og sanne Gud, hadde ikke Gud
glemt dem. Han hadde lovet en velsignelse over denne familien og han holdt det ordet han
hadde sagt til Noa om hans sønner:
1M 9:26-27
Han sa også: 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!
Her ser det ut til at Gud på en særlig måte er Sems Gud og at han skal bo i Sems telter.
Abraham nedstammer dirkete fra Sem. Leser vi 1. Mos. 11:10-26 finner vi ættelisten til Sem
som til slutt fører frem til Tarah og hans familie. Nå var tiden kommet da Herren skulle føre
denne familien tilbake til Gud og gjøre ende på avgudsdyrkelsen i deres liv.
TIDSALDRENE SLIK DE FINNS I BIBELEN
Det er klart fra Guds ord at verdens historie er inndelt i tidsaldre. En tidsalder er et tidsrom
hvor i Gud arbeider med menneskene etter et bestemt mønster, en bestemt tid. Når man ser
litt dypere inn i skriften, finner vi bestemte hendelser som både avslutter og begynner en
tidsalder. Dette viser oss det en kan kalle en ”grand design”, eller en stor plan som Gud,
himmelens og jordens skaper følger, for å fullføre hva han har tenkt. Vi regner med at vi har 7
tidsaldre. Disse er:
1. Uskyldighetens tidshusholdning
a. Fra menneskets skapelse til fallet i Edens hage
b. Mennesket lever i fullkomment samfunn med Gud og uten synd. Men djevelen i
slangens skikkelse frister dem til ulydighet og de faller bort fra Gud og mister det
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7.

fortrolige samfunn med ham. Denne tidshusholdningen avsluttes med en dom:
Utkastelse fra Edens hage.
Den menneskelige samvittighetens tidshusholdning
a. Fra fallet til vannflommen under Noa
b. Menneskene fortsetter trenden fra syndefallet og blir totalt korrupte. De mangler
kunnskapen om Gud på grunn av den formørkede tilstand de befinner seg i.
Samvittighetens røst overdøves fullstendig av lystene. Denne tidshusholdning
avsluttes med en dom: Vannflommen
Den menneskelige styringsformens tidshusholdning
a. Fra vannflommen og Noa til Abraham
b. Menneskene på den nye jord etter vannflommen, kommer under styring og kontroll
av overhoder og organiserte regjeringer. Det fremstår lover og måter å organisere
menneskene på. Det ender med en ny katastrofe: Språkforvirringen og Babels tårn.
Patriarkenes tidshusholdning
a. Fra Abraham til Moses og loven
b. Gud arbeider ikke lenger med menneskene på en kollektiv måte. Han utvelger en
enkelt mann fra den velsignede slekten, Abraham. Han begynner en ny nasjon ved
Abraham, Israel. Denne tidshusholdningen ender med slaveriet i Egypt og endelig
dommen over den nasjonen. Israel forlater Egypt og begir seg til Kanaans land.
Lovens tidshusholdning
a. Fra Moses til Kristus.
b. Gud arbeider med Israel. Tanken er at Israel skal være Guds representant blant
hedningefolkene. Men Israel glir i stedet inn i avgudsdyrkelse og senere, etter
tilbakekomsten fra Babylon, glir Juda inn i formalisme og selvrettferdighet. Denne
tidshusholdning avsluttes med at Jesus Kristus, deres Messias, blir korsfestet.
Nådens tidshusholdning
a. Fra Kristus til tusenårsrikets begynnelse.
b. Denne tidshusholdning er på en særlig måte Guds tilbud til alle jordens folk.
Evangeliet forkynnes av kirken til verden. Millioner blir frelst og en nærmer seg
Jesu annet kommer. Mange opplever martyriet og det er trengsler. Denne
tidshusholdning avsluttes med den store trengsel og Antikristens skrekkvelde.
Tusenårsrikets tidshusholdning
a. Fra Kristi annet komme til dommen for den store hvite trone (Åp.20.11)
b. Dette er en vidunderlig tid for hele verden. Det er profetienes høydepunkt. Det er
Guds rike synlig på jorden hvor alt er gjenopprettet. Døden er der fremdeles og
synden er ikke totalt borte. Men satan er bundet i denne tidsperioden. Folkeslagene
nyter Krist herredømme og fred i 1000 år. Likevel, perioden avsluttes med
løslatelsen av djevelen fra sitt fengsel og et nytt folkeopprør mot kongenes Konge.
Dette ender med enda en dom over de opprørske nasjonene. Men etter denne siste
dommen, kommer en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Ingen flere
tidshusholdninger, bare evigheten tilbake.

HVOR BEFINNER VI OSS I DAG?
Dette er et av de mest brennbare spørsmål i vår tid. Mange mennesker er ikke interessert i å
vite noe om fremtiden. De vil heller glemme det som hører fremtiden til fordi de har en anelse
om at det bære noe skremmende med seg. For andre derimot er det av største interesse å vite
mest mulig om fremtiden slik den virkelig vil bli. Og dette er mennesker som har et forhold til
fremtiden fordi de har et forhold til Gud og vet at for dem, er fremtiden håpet og livets tid. Jeg
er glad jeg hører til denne siste kategorien.
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Før vi begir oss inn på disse spørsmålene, må vi ha et par momenter klart for oss. Guds plan er
helt fullkommen og han blir ikke et offer for tilfeldighetenes spill. Er det noe jeg er helt klar
over, så er det at Gud har en plan med verden, med Israel og med oss, altså menigheten.
Nettopp her ligger en nøkkel. Gud handler med tre ”personer”. Disse er:
• Israel, hans gamle eiendomsfolk
• Menigheten, de frelste og gjenfødte menneskene
• Verden, det vil si med nasjonene, alle dem som står utenfor både Israel og menigheten.
Her må vi ikke blande sammen! Vi må holde disse tre enhetene fra hverandre om vi skal
kunne få en rett forståelse av det profetiske ordet. For å gjenta litt: Guds plan med Israel er
forskjellig fra hans plan med menigheten. Guds plan med verden er forskjellig fra hans plan
med Israel og med menigheten. Det som det dreier seg om, er å holde disse tre fra hverandre
og finne ut hvilke planer Gud har med den enkelte. Selvsagt finnes det mange punkter der
hans planer overlapper hverandre og endog smelter sammen, men dette skal vi finne ut etter
hvert.
GUDS ULTIMALE PLAN
Det er ingen tvil om at Guds ultimale plan for verden er velsignelse. Men på grunn av synden
som kom ved syndefallet, er det ikke mulig for Gud å bare sette i gang og velsigne
menneskeheten. Dette henger sammen med at mennesket i sin syndige tilstand, ville bruke
velsignelsen fra Gud til å skade andre og skaffe seg makt. Alt ved hjelp av Guds velsignelse.
Derfor må et menneske først endre seg og få et annet sinn og hjerte, før en kan ta imot Guds
velsignelse. Denne endring kan ikke noe menneske få til av seg selv. Men Gud kan! Han tilbyr
oss frelse og gjenfødelse ved troen på Jesus Kristus. Da først kan vi bli i stand til å ta imot Guds
mangfoldige velsignelser. Det hjelper ikke at man kanskje er religiøs eller går til kirke osv.
Nikodemus, som var en av jødenes rådsherrer, kunne ikke se Guds rike før han ble født på ny.
Joh 3:3
Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han
ikke se Guds rike.
Guds velsignelse over alle mennesker, er lovet oss i en eneste person. Denne personen er
Jesus Kristus fra Nasaret. Det var dette som kom så klart frem i Abrahams kall.
1M 12:1-3
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 velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som
forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.
I denne teksten ligger der mange ting som hadde med fremtiden å gjøre. Noe av dette er
allerede oppfylt mens andre ting ligger litt frem i tid. Se her:
1. Personlige løfter om egen velsignelse
a. Dette løftet var knyttet til Abraham selv som menneske. Dersom han ville reise ut
fra sitt land og folk, ville han oppleve personlige velsignelser
2. Løfter om Israels folk
b. Abraham skulle bli far til etterkommere (enda han var barnløs) som skulle bli et
helt nytt folk på jorden, Israel, tolvstammefolket.
3. Løftet om landet
c. Gud ville vise Abraham et land som skulle bli hans etterkommeres land for all tid.
Landet Israel som vi kjenner til så godt i dag.
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4. Løfter om velsignelse over alle folk
d. I Abraham og i hans ætt (Kristus) skulle alle jordens folk bli velsignet. Her ligger
fremtiden og lover at verden skal oppleve velsignelse. Dette har for en stor del gått i
oppfyllelse men ligger for det meste i virkeliggjørelsen av 1000års-riket.
SATAN - GUDS MOTSTANDER
Det er ikke alle som tror på en personlig djevel. Det er jo helt uforståelig så lenge man daglig
kan bevitne hans gjerninger i verden. Satan er en virkelighet og selv om han ikke kjenner til
alle ting og ikke er allvitende, vet han mange ting som også har med fremtiden og gjøre.
Han visste om at Jesus, Guds sønn skulle bli menneske og at han skulle knuse slangens
hode. Men han visste ikke tidspunktet.
Han visste også at Israel skulle være bæreren av den guddommelige seden, først
plantet inn i dem som et løfte og senere som en levende virkelighet.
Han visste også at hans ende skulle være i ildsjøen som brenner med ild og svovel til
evig tid, men han visste ikke om tidspunktet for dette.
Israel har vært forfulgt av ulykker og neste vært utslettet. Alt et resultat av djevelens strategi
for å forhindre at Messias skulle komme og ta makten fra ham! For uten Israel ville heller ikke
Messias Jesus ha kommet. Han skulle fødes ut fra dette folket.
Når Jesus først var kommet, så djevelen at hans ende nærmet seg og han fryktet dette storlig.
Vi finner noe av dette i forbindelse med Jesu besøk i synagogen i Nasaret.
Matt 8:29:
Og se, de skrek ut: Hva har vi med deg å gjøre, du Guds Sønn? Er du kommet hit for å pine oss
før tiden?
Mark 1:24
Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nasaret? Du er kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem
du er, du Guds Hellige!
En av de mest misforståtte avsnitt i Guds ord er vel synet av SOLKVINNEN som vi finner i
Åpenbaringen 12. For øvrig, når det gjelder kvinner i Åpenbaringen, så er de tre i tallet:
Solkvinnen som også hadde månen under sine føtter (Åp.12: 1)
o Et bilde på Israel som nasjon gjennom tidene
Bruden til Jesus (Åp. 21:9, 22:17)
o Et bilde på menigheten, den rene hustruen til Kristus
Skjøgen, også kalt, den store skjøge (Åp. 17:1)
o Et bilde på endetidens falske kirke, det religiøse systemet som blir djevelens
redskap til å forføre nasjonene.
Assosiert med dette bildet finner vi også et annet, nemlig bildet av en stor ildrød drage som
holder sin posisjon like foran kvinnen som er med barn og snart skal føde. Det er vel ingen
som helst tvil om hvem denne dragen symboliserer, for det sies tydelig at dette er to store
tegn. Dette er djevelen og det sies med all tydelighet.
Åp 12:9
Den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som
forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham.
Men hvem er da kvinnen, kledd med solen og månen under hennes føtter og som på hodet
hadde en krone av tolv stjerner? Spør du meg, er jeg ikke i tvil om at dette er ISRAEL i
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historien, fra hennes første tilblivelse og frem til Jesu annet komme. Bildet er fult av jødisk
symbolikk. Josef hadde en drøm som han fortalte til sin far og mor og sine 11 brødre. Vi leser:
1M 37:9-10
Og han drømte enda en annen drøm og fortalte den til sine brødre. Han sa: Nå har jeg drømt
enda en drøm! Se, solen og månen og elleve stjerner bøyde seg for meg. Da han fortalte dette
til sin far og til sine brødre, skjente faren på ham og sa: Hva er det nå for en drøm du har hatt?
Skal vi virkelig komme – jeg og din mor og dine brødre, og bøye oss til jorden for deg?
Her har vi Israel som nasjon, symbolisert med solen og månen, Israel og Rebekka og de tolv
sønnene til Jakob, altså tolvstammefolket. Som vi ser av skriften var det slik patriarken Jakob
så på det når han sa: ”Skal vi virkelig komme – jeg og din mor og dine brødre, og bøye oss til
jorden for deg?”
Denne tydningen må vi også bruke i Åpenbaringen 12 og da blir det enkelt. Men det ligger et
stort drama her. Denne kvinnen var med barn og skrek i barnsnød og fødselsveer. Og foran
henne ligger altså den store ildrøde drage og venter. Han vet at kvinnen skal føde og han har
til hensikt å sluke barnet hennes med det samme hun har født.
Her møter vi igjen et spørsmål: Hvem er barnet? Dette er også av stor viktighet. For hvis vi
kan identifisere barnet kan vi identifisere moren også.
La oss se litt på hva Åpenbaringen sier om dette barnet. For det første:
1.
2.
3.
4.

Det var et guttebarn
Det er et kongebarn for han skal styre hedningene med jernstav
Guttebarnet er hatet av den ildrøde dragen, av djevelen
Barnet ble reddet fra dragens gap og tatt hjem til himmelen

Jesus sier selv at frelsen kommer fra jødene. Det er på en måte å si at det er Israel som har født
Frelseren.
Joh 4:22
Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.
Rom 9:5
Dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet, han som er Gud over alle
ting, velsignet i evighet. Amen.
Det har blitt født mange guttebarn i kongelige familier. Men ingen har blitt født som konge,
bare som prinser. Men Jesus ble født som konge. Det forsto vismennene fra Østen.
Matt 2:2
De sa: Hvor er den jødenes konge som er født nå? For vi så hans stjerne i Østen, og er kommet
for å tilbe ham.
At det er et guttebarn er også viktig for det klargjør kjønnet med en gang. Gutten ble mann og
hans navn er Jesus Kristus. Han kom til verden for å dø på korset for våre synder. Men ikke
bare det. Han kom også for å styre hedningene med jernstav. Dette taler om hersker makt.
Hans stav slår i stykker alle andre kongestaver av gull og sølv for han stav er en jernstav.
Dette peker også på at guttebarnet er Jesus som om han enn dør, skal leve igjen for å være
kongenes Konge og herrenes Herre. Hvis dette stemmer, da er Solkvinnen, Israel.
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Og tiden spenner fra tidlig begynnelse til den store trengsel og videre inn i tusenårsriket.
Djevelen prøvde å oppsluke barnet og drepe det. Allerede Herodes den store prøvde på det
etter at han hadde fått budskapet om Kongens komme ved vismennene. Men hver gang ble
Jesus reddet unna. Ingen kunne røre ham før hans misjon i verden var til ende. Så ble han tatt
opp til Gud og til hans trone. Dette er Jesus, vår Messias.
Åp 12:5
Hun fødte en sønn, et guttebarn, som skal styre alle hedningefolkene med jernstav. Og hennes
barn ble bortrykket til Gud og hans trone.
Men det jeg vil frem til er at djevelen alltid har visst om at ”kvinnens ætt” skulle komme og har
gjort alt som sto i hans makt for å forhindre dette å skje, men ikke lykkes. Når Jesus endelig
kom, gjorde satan igjen alt som sto i hans makt for å forhindre at han skulle fullføre sin misjon
i verden. For hvis Kristus lykkes med det, var det ute med djevelen. Makten over Jorden ville
gå fra den store forføreren og løgneren til Sannhetens fyrste, Jesus og da ville enden på
djevelen til slutt bli ildsjøen som brenner med ild og svovel til evig tid.
Tiden er snart inne til at barnet som ble mann skal styre hedningene med sin makt og det skal
han gjøre i 1000års-riket.
GUDS PLAN MED ISRAEL
Det er ingen tvil om at Gud har sin plan med Israel. Det har vært tider før da Israel nesten har
vært ute av bildet. Og hvor det så ut som at den utvalgte kongelinjen ville bli brutt, noe som
ville føre til at løftet om den salvede kongen i Davids hus og ætt, ikke kunne bli oppfylt. Vi vil
her nevne to eksempler fra GT.
2Kong 11:1-3
Da Atalja, mor til Akasja, fikk vite at hennes sønn var død, gikk hun i gang med å utrydde hele
kongeætten. Men Akasjas søster Joseba, kong Jorams datter, tok Joas, Akasjas sønn, og førte
ham hemmelig bort fra kongesønnene som skulle drepes. Hun førte ham og hans amme inn i
et sengekammer. Der gjemte hun ham for Atalja, så han ikke ble drept. Siden var han hos
henne i Herrens hus og ble holdt skjult i seks år, mens Atalja regjerte i landet.
Atalja var den onde bestemoren. Hun var av Akabs hus og ætt og kom fra hedningfolk. Hun var
brutal og motivert av ønske om å innføre avgudsdyrkelsen også i Juda. Hun lykkes nesten med
dette og tenkte hele tiden at hun virkelig hadde lykkes med å utrydde alle Davids
etterkommere. I seks år regjerte hun Juda. Men det hun ikke visste var at en eneste av
kongssønnene var unnsluppet, Joas. Han vokste opp i templet, sannsynligvis under et helt
annet navn. Han ble undervist av ypperstepresten Jojada og ble en av de gode kongene i Judariket. Her ser vi et eksempel på hvordan djevelen nesten lykkes med å utrydde den
kongeslekten som skulle bringe frem Jesus Kristus.
Israel ble bortført til Assyria i året 722 før Kristus. Dette var de ti stammene. Da var det bare
to stammer igjen, Juda og Benjamin som etter hvert smeltet sammen og ble kalt Juda.
Men folket i Juda var også i faresonen. Storpolitiske endringer fant sted i hedningeverden og
det Babyloniske riket var i ferd med å konsolidere seg som en verdensmakt. Kong
Nebukadnesar besteg tronen i Babylon. Dette skjedde i tiden mellom 605 – 562 før Kristus.
Juda-folket var på den tiden en svekket nasjon og kongene var ugudelige. Særlig var det en
konge som utmerket seg i ugudelighet. Profeten Jeremias hadde et budskap til ham:
Jer 22:30
Så sier Herren: 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.
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Dette ble sagt om Jekonja, en direkte etterkommer av David, at ingen av hans sønner skulle få
sitte på Davids trone. Med dette sa Herren gjennom Jeremias at kongerekken skulle brytes.
Hva så med Kristus som konge av Davids hus? Det må sees slik: Kongerekken gjennom Davids
sønn Salomo ble brutt på grunn av den intense ugudeligheten som ble funnet i denne
kongerekken. Men David hadde en annen sønn ved navn Natan og i Jesu ætteliste finner vi
Natan oppgitt som et av leddene tilbake til David.
Luk 3:23
Og Jesus selv var omkring tretti år da han begynte sin gjerning. Han var, etter det folk holdt
ham for, sønn av Josef, sønn av Eli….
Luk 3:31
sønn av Melea, sønn av Manna, sønn av Mattata, sønn av Natan, sønn av David,
Djevelen trodde at han skulle få kongehuset til å synde i den grad at Gud måtte angre at han
hadde latt kongene komme fra Davids hus. Men Gud kunne ikke det. Han endret litt på
rekkefølgen av navn og lot kongen komme via Natan i stedet for Salomo og dermed sto både
sannheten og rettferdigheten fast.
Gjennom alt dette ser vi at Gud har en plan med verden, med Israel og med menigheten. Vi
rekker ikke mer i kveld men vil komme tilbake neste mandag med en fortsettelse av dette
tema om de siste tider og Jesu annet komme.
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