Profeten Joel og endetiden - Leksjon 6b Bibelforum
Av DAG RISDAL

Hva sier Bibelen om de siste ting?
Etter at vi har fått våre herlighets-legemer, kommer himmelen. Vi skal alle fremstilles for Kristi
domstol (2 Kor 5,10). Men den som tror på Jesus, blir frikjent i dommen og annerkjent som et
Guds barn.
Da settes det avgjørende skille for all evighet. Da kommer himmelen og dens herlighet for de
troende - og det blir en glede og fryd som det er umulig å forestille seg her i tiden. Da skal Guds
folk arve det rike som er beredt for dem fra verdens grunnvoll ble lagt (Matt 25,32-40).
Men de som ikke tror på Jesus, blir fordømt i dommen. De rammes av Guds vrede. Og da er det
ingen formildende omstendigheter - fordi de har avvist HAM, som Gud har utvalgt, Jesus. Og da
blir de fordømte overgitt til helvete: "Frykt ikke for dem som dreper legemet, men som ikke kan
drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete!" (Matt 10,28).
Og hva dette er for en forferdelig tilstand, kan vi knapt ane. Se Åp 14,9-11. Når den syndige
menneskenaturen i all evighet skal utfolde seg til det den er og ingen skal hindre det - det er en
grusom tanke. Vår fornuft og våre følelser makter ikke å følge med.
Jesus taler til de fordømte med uhyre sterke ord: “...Gå fra meg, dere som er forbannet, til den
evige ild, som er beredt for djevelen og hans engler" (Matt 25,41). Og det evige skille blir sterkt
fremhevet i Matt 25,46: "Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv." - Det er
slikt et rystende alvor at vi gyser ved tanken!
Derfor er det rett som det er blitt hevdet at den som forkynner budskapet om fortapelsen, må
gjøre det med tårer. For så langt jeg kan se i min Bibel, finnes det intet belegg for tanken om de
vantros utslettelse eller alle tings gjenopprettelse - slik enkelte sier og håper. Bibelen lærer klart en
evig foitapelse for de vantro.
Men nå har Gud i himmelen gjort alt som står i hans makt for at ingen skal gå fortapt: ”For så
har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbáme, for at hver den som tror på ham, ikke skal
fortapes, men ha evig liv” (Joh 3,16).
Slik er Guds kjærlighet at han gav Sønnen, og slik er hans vrede, at han måtte gi Sønnen (Einar
Solli), - Gud har gjort alt for at ingen behøver å gå fortapt, - nemlig da han sendte sin Sønn!
Saken er denne: Fra fødselen av er vi av naturen "vredens barn" (Ef 2,3). Av den grunn er
fortapelsen ikke en mulighet, men en realitet. Frelsen, derimot, er en mulighet - for de fortapte!
Evangeliets bakgrunn er Guds vrede, Å bli frelst vil si å bli frelst fra Guds vrede (Rom 5,9). Dette
ser vi ogsåi 1 Tess 1,10: "...og vente på hans Sønn fra himlene - han som Gud oppvakte fra de døde,
Jesus; han som frir oss fra vreden som kommer. ”
Ifølge Luther er den erfaring vi gjør når loven treffer samvittigheten en forsmak på den dom
som skal ramme de ubotferdige på den ytterste dag. Anfektelsen her i tiden er en forgrepet
dommedagserfaring.
*
Når Jesus kommer igjen, skal hele universet komme i brann og oppløses. Men det skal etter hans
løfte oppstå nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor (2 Pet 3,10-13).
Hele verden blir gjenfødt når Menneskesønnen (Jesus) kommer igjen og sitter på sin herlighets
trone (Matt 19,28). Himmel og jord skal oppstå i en ny skikkelse: ”Se, jeg gjør alle ting nye!”(Åp
21,5).
Det nye Jerusalem kommer ned til oss. Guds bolig er hos menneskene, han skal bo hos dem (Åp

21,1-3).
Ennå er ikke himmelen på jorden, men Jesus er gått i forveien for â berede sted for sine troende
venner (Joh 14,2-3). Men dette gjelder i fullendelsen. Da er de frelste kommet inn i himmelen.
For å oppsummere det vi hittil har sett: Paradiset kommet altså først for den troende som dør.
Deretter kommer himmelen ved Jesu Kristi gjenkomst.
Det er altså Kristi gjenkomst og den legemlige oppstandelsen fra de døde som setter skillet.
Paradiset er frem til den legemlige oppstandelsen fra de døde.
Mange spørsmål kan dukke opp: Kommer Jesus to ganger igjen: - En gang på Oljeberget (Sak
14,4ff.) og en gang i skyen (Matt 24,30-31 og 1 Tess 4,16-18)?
Og hvor i endetidsmønsteret skal vi plassere en tusenårig periode som begynner med at Satan
bliver bundet, og som skal ende med at Satan blir løst igjen for en kort stund (Åp 20)?
Eller er det slik å forstå at "tusenårsriket" er et billedlig uttrykk for de helliges samfunn her i
tiden – som en følge av Jesu seier over Satan på Golgata kors (Kol 2,15)?
Det er ﬂere syn på dette - uten at vi vil gâ inn på det i detaljer her. Her må vi bare si: Den som
lever, får se!
*
Det vi vet er at Jesus skal åpenbare seg for Israel: "For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være
uvitende om denne hemmelighet - for at dere ikke skal anse dere selv for kloke: Forherdelse er for
en del kommet over Israel inntil hedningenes fylde er kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst,
som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. Og
dette skal være min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder" (Rom 11, 25-27).
Sion behøver her nødvendigvis ikke være et geograﬁsk sted, men et uttrykk for at Jesus er sendt
fra himmelens trone. Og da skal Jesus åpenbare seg til frelse for Israel - gjennom en sterk
samvittighetsvekkelse i det jødiske folk. Muligens er det Sak 12,10 som da opp-fylles: "Men over
Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyte nådens og bønnens ånd, og de skal skue
opp til meg som de har gjennomstunget. . _”
Og dette kommer til å inntreffe når et bestemt tall (fylde) av hedninger er kommet inn. Dette
betyr neppe at verdensmisjonen er avsluttet når Israel bliver frelst. For hedningemisjonen skal gå
sin gang til verdens ende: ”Og se, jeg er med dere adle dager inntil verdens ende! ”(Matt 28.20).
Mye tyder på at når Israel omvender seg, kommer dette folket til å stå som leder for misjonen
i verden (Rom 11,10-15).
*
Men så en dag kommer Jesus legemlig igjen: "...Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til
himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelenl" (Apg
1,11b).
Vi har en beskrivelse av Jesu gjenkomst i Matt 24,27-31. - "Da skal Menneskesønnens tegn vise
seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen
komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet" (v 30).
Og gjennom kirkens historie har ﬂere talt om det store lysende korset på himmelen som varsler
Guds Sønns komme. I alle fall er dette et tegn som alle mennesker på jorden forstår.
Og når dette tegn viser seg på himmelen, stilner alt her på jorden. Og da begynner menneskene
å rope til fjellene: "Fall over oss og skjul oss for hans âsyn som sitter på tronen, og for Lammets
vrede. For deres store vredesdag er kommet, og hvem kan da bli stående?" (Ap 6,16-17).
Da forstår menneskene for første gang – og for sent - at det var de kristne som hadde rett og at
Bibelen talte sant (Matt 25.1-13).
"Hvor salig det blir for korsets venner den dag da korsets tegn viser seg på himmelen" (Frans av
Assisi).

Alle mennesker på jorden skal da bøye kne for Jesus (Fil 2,9-11).
*
Hvordan vi skal forstå de mange dunkle enkeltspørsmål i forbindelse med endetiden, tror jeg ikke
vi får lys over før begivenhetene inntrer (Joh 14,29).
Det som er viktig for oss, er altså ikke nødvendigvis å ha innsikt i alle detaljspørsmål i endetidens
mønster. Det som er langt mer avgjørende - om vi vil til himmelen - er vårt hjertes fortrøstning og
tillit til Jesus, vår Frelser: ”Den som trorpå Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen,
skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham ” (Joh 3,36).
Vil du med til himmelen, til fredens hjem?
vil du med til Guds, det ny Jerusalem?
Vil du med til bryllups, så gjør lampen klar!
Skynd deg medens nådens tid du ennå har!
Kristi stridsmenn finner ingen hvile her;
Vi må kjempe skal vi vinne kronen der.
Kristus har gått foran, og vi følger ham,
Akter verdens lyst for bare skarn og skam.
(Sangboken nr. 226, vers 1 og 4.)
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