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”Strid  for  den tro  som  engang  er  overgitt  til  de  hellige.”    Judas 3.  

       

       TROENDES FORSAMLING  VERDAL.            Striden nr.  24. 

 

 
 

 

Jes 65:17-25 

For se, jeg skaper en ny himmel 

og en ny jord. Og de første ting 

skal ikke minnes, ingen skal mer 

komme dem i hu.  18 Ja, gled og 

fryd dere til evig tid over det jeg 

skaper! For se, jeg skaper 

Jerusalem til jubel og hennes folk 

til fryd.   20  Det skal ikke lenger 

finnes noe spedbarn som bare 

lever få dager, eller en gammel 

mann som ikke fyller sine dagers 

mål. Nei, en ung mann skal den 

være som dør hundre år gammel, 

og hundre år gammel skal den 

synder bli som forbannes.  25 

Ulven og lammet skal beite 

sammen, løven skal ete halm som 

oksen, og ormen får støv til mat. 

Ingen skal gjøre noe ondt og 

ingen skal ødelegge noe på hele 

mitt hellige berg, sier Herren. 
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“Striden,” er en oversatt utgave av det Amerikanske, evangeliske tidsskriftet, 
“The Contender”.  Dette bladet er utgitt av menigheten, “Faith Assembly 
Church”,  1715 Old Potters Lane, Jeffersonville, 47129. Indiana. USA.  Bladet 
inneholder taler av menighetens pastor og grunnlegger, Raymond M. 
Jackson.  Originalutgaven på Engelsk kan fås ved henvendelse til vår 
redaksjon, eller til bladets hjemmeadresse i USA.  Der kan de også bli 
abonnent på tidsskriftet.  “The Contender “ kommer ut  8 ganger i året.  Her i 
Norge vil vi oversette de mest aktuelle emner, som kan være til åndelig 
oppbyggelse og hjelp, i en ellers så forvirrende tid, hvor Guds ord blir 
tilsidesatt til fordel for menneskelagd tanke og lære. 
 
“Striden”, sendes fritt til alle som ønsker det, uten omkostninger for deg, så 
langt som vi har mulighet til det.  Hver utgave vil bli utsendt, straks en ny 
oversettelse foreligger.  Vi har ingen begrensninger for antall utgivelser i året.  
De oversettelser som foreligger er ikke utgitt i kronologisk eller numerisk 
rekkefølge til det Amerikanske tidsskriftet. 
 
Taler på kasett av Raymond M. Jackson foreligger også på Engelsk med 
Norsk tolk, eller bare på Engelsk.  Møter på Norsk av Rolf Strømmen er også 
tilgjengelig.  Disse kassetter er ikke gratis, men kan bestilles til en meget 
rimelig pris.  Møtene er innspilt på C - 90. kassetter.  Kassettlister er 
tilgjengelige som egen folder, ved å kontakte redaksjonen. 
 
Ansvarlig utgiver og oversetter av “Striden”, er Rolf Strømmen.  Alle 
henvendelser om “Striden”, gjøres til bladets adresse.  Alle seriøse 
henvendelser vil bli besvart.   Bladets adresse er.: 
 
Den troendes forsamling, Verdal. 
Rolf Strømmen       Tlf.:  740 71190. 
Lerkeveien 10.       Fax.:  740 72190. 
7650. Verdal.       Mob.: 980 49302. 
 
 
Møtelokalets adresse er.:        Feskarveien   1. 

Verdal 
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TUSENÅRSRIKET 

 

KONGEN SKAL SITTE PÅ SIN HERLIGHETS TRONE 

 

Forskjellige oversettere har brukt mange forklaringer, for å forsøke å 

beskrive det greske ordet (regenerasjon) Dette uttrykket blir brukt i King 

James versjonen av den Engelske Bibel. (Den Norske Bibel bruker 

uttrykket, gjenfødelse, i Matt. 19 : 28, men vi har også lært å kjenne 

uttrykket tusenårsriket.) Beskrivelsen av dette ordet forklarer en ny 

gjenskapelse, en tidsalder med en ny livsorden da denne verden skal 

fremstå i en gjenfødt tilstand. ”Webster ”beskriver ordet (re – generasjon) 

som å gjøre om igjen noe, som er gjort før; som å gjenskape et bilde, eller å 

døpe en person om igjen slik Paulus gjorde det i Ap. gj. 19 : 5. Ordet betyr 

også å gjenoppbygge osv.: Uttrykket generasjon forteller oss om 

produksjon av liv. En generasjon i dag har en varighet på ca 33 år. Men om 

den tid som vi her skal behandle, vil en generasjon kunne leve i 1000 år. 

Hva som skal skje i dette tusenårsriket, er hva dette budskapet skal 

omhandle. Vi skal her ta for oss grunnen til at dyreriket, sammen med 

menneskeheten kan leve i fred og harmoni med hverandre. Hvilken rolle 

skal så vår tids mennesker spille i det riket som skal komme, 

TUSENÅRSRIKET? 

 

HENSIKTEN MED KONGEN PÅ SIN TRONE 

 

Gjennom de tusen år som her blir kalt  ”I gjenfødelsen, ”så kommer ikke 

Gud bare til å fornye jordens tilstand tilbake til den herlighet den hadde på 

Adams tid, men vil også på samme tid 1. fornye dyreriket, 2. fornye en ny 

sosial orden, 3. etablere et Guddommelig kongerike, med Guddommelige 

lover, en kunnskap som skal bli til lærdom for hele folket i dette riket. 

Denne Guds lov vil lære dem Guds veier.   

 

VÅRE DAGER 

 

Det folket som i dag lever, har passert en tid med nesten 2000 års 

evangelisk forkynnelse. Hovedhensikten med Jesu Kristi første komme til 

hedningene, var i følge Ap. gj. 15 : 14, å utvelge seg, ved den Apostoliske 

forkynnelse og lære, et folk som skulle utgjøre Hans sanne menighet. 

Denne sanne menighet kan bare bestå av gjenfødte (født på ny) troende 

mennesker, som har kommet til Kristus gjennom nådens tidshusholdning. 
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Dette inkluderer også vår generasjon og helt frem til nådens tid er over. 

Tusenårsrikets regjering vil videre fremvise det verk som Gud har gjort 

gjennom denne spesielle klasse av troende gjennom tidene. To 

kjensgjerninger må aksepteres om vår tid. 1. Vi må akseptere det faktum at 

vår tid snart er over, og den store trengselstid står for døren. Det er denne 

periode som kommer til å avslutte denne tidsalder. 2. Jesus Kristus vil snart 

komme tilbake igjen for å hente det produkt som er produsert gjennom 

evangeliet forkynt i nådens tid. (Dette vil da være hans menighet, legeme 

eller brud.) Kristi legeme er kalt ut fra alle generasjoner i hver 

menighetstid. I vårt budskap i dag, ønsker vi å frembringe mange ting om 

dette tusenårsriket, som vi står på terskelen til. Vår hensikt er at du ut fra 

denne artikkel kan få et oversiktsbilde over dette kommende riket, som av 

teologer blir kalt tusenårsriket. Selve ordet tusenårsriket fremkommer ikke 

i skriften. Det betyr bare en periode på tusen år, og det er den neste epoke 

som står på Guds kalender. 

 

VÅR TID MÅ AVSLUTTES 

 

Like sikkert som det var en tid før vannflommen, så var det også en tid 

mellom denne flommen og Jesu Kristi kors som ble kalt lovens tidsalder. 

Etter korset startet den tid som vi nå lever i, hvor evangeliet om Jesus 

Kristus ble forkynt. Og merk dere INGEN AV DISSE FORSKJELLIGE 

TIDSALDRER KAN VARE I EVIGHET. Med en gang en tidsepoke har 

tjent sin hensikt, vil den svinne hen for å gi plass til en ny epoke. Og vi må 

innse at den tidsalder vi nå lever i, er i ferd med å avsluttes. Alt peker mot 

en oppsummering. Nasjonen skjelver av frykt for tanken på Harmageddon, 

men Harmageddon må komme. Det står på programmet. Alle ting er nå 

rede for denne hendelse, alle tråder bindes nå sammen og vil avsluttes med 

denne store krigen. Vår tidsalder er forutbestemt til å avsluttes med den 

verste periode mennesket noen gang har opplevd. Den trengselstid vi nå gå 

i møte vil ha slik effekt på denne verden, at dersom ikke disse dager ble 

forkortet, så kunne intet kjød bli frelst, eller holdt i live. (Matt.24 : 22) og 

for å kunne starte opp dette tusenårsriket, så må det finnes en naturlig 

jordisk dødelig ætt igjen på denne jord. Dersom en slik jordisk levning 

blant menneskene ikke ble reddet ut av trengselen, så hadde ikke Gud 

kunnet starte opp denne nye tidsalder. Da ville den ikke ha hatt noen 

hensikt. Husk at Gud har alltid begynt hver ny tidsepoke med en levning 

fra den forrige epoke. Fra Noas og vannflommens tid, tok han seg ut 8 

sjeler. Ut fra lovens tidsalder tok han seg ut ca. 120 på den øvre sal, og 
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disse begynte denne tidsalder, som vi kaller nådens tid. Det skjedde på 

pinsefestens dag. Så når denne epoke er avsluttet, vil det være en liten rest 

tilbake, frelst ut av den verste trengselstid som noen gang har gått over 

jorden. Denne evige Gud har sett seg nødt til å forkorte avslutningen, FOR 

I DET HELE TATT Å KUNNE FRELSE NOEN FÅ SJELER (REDDE 

DEM UT FRA DØDEN) SLIK AT DE KAN BLI FØRT OVER TIL DEN 

NYE TIDSALDER, TUSENÅRSRIKET. Den nye tidsalder er også kun en 

midlertidig epoke på vår vandring mot den evige dag, men den er den mest 

fullkomne tid siden Adam. 

 

1000 ÅRS REGJERING, GJENFØDELSENS TIDSALDER 

MATT. 19 : 28  -  JOH. ÅP. 20 : 5 

 

Straks etter den fryktelige trengselstid, som kommer over hedninge 

nasjonene for å prøve dem, skal menneskesønnen komme I kraft og meget 

herlighet og begynne sin regjeringsperiode her på  jord sammen med sin 

hustru. Det var henne han viet seg til, under lammets bryllupsnattverd. 

Jesus kaller denne store tiden for regenerasjonens tid, eller gjenfødelsen. 

Peter hadde vært litt bekymret over hva de (12 disiplene) selv skulle få, de 

som hadde forlatt alt for å følge Ham. Kristus forsikret dem om at, når han i 

gjenfødelsen skulle sitte på sin herlighets trone, så skulle også de sitte på 

12 troner sammen med ham, og dømme Israels tolv stammer. Er det ikke 

rart at Kristus selv aldri fortalte hvor lenge denne tidsalder skulle vare? 

Denne tidsalders varighet ble aldri  nevnt før vi kommer til Apostelen 

Johannes, da han ble ført i fangenskap til øya Patmos. Åp. 20 : 45. Der sa 

han at regjeringen skulle vare i 1000 år. Når denne tidsalder begynner, er 

Kristi brud blitt brakt sammen med Ham for å regjere med Ham. Og like 

før regjeringen starter, er også de som ble halshugget for Jesu vitnesbyrd og 

for Guds ords skyld, SOM IKKE HADDE TILBEDT DYRET ELLER 

DETS BILDE, OG SOM IKKE HADDE TATT MERKET PÅ SIN 

PANNE OG PÅ SIN HÅND blitt ført sammen med Ham, OG HAN GIR 

DEM RETT TIL Å REGJERE MED HAM I TUSEN ÅR. Men resten av 

de døde ble ikke levende igjen før de tusen år var til ende. Johannes sier 

ikke bare at dette riket skal vare i tusen år, men han forteller oss også en 

annen side av DEN FØRSTE OPPSTANDELSE, NEMLIG AT 

TRENGSELSTIDENS HELLIGE SKAL OPPSTÅ Å VÆRE MED I DEN 

NYE REGJERING. Det er disse som ble avlivet under trengselstiden på 

grunn av sin tro på Gud. Dette dyret som her fremstilles, skal legge en 

offisiell boikott på denne verden og gjøre det slik at, ingen kan kjøpe eller 
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selge uten å være under dette merket. Johannes så alle disse sjeler, som var 

halshugget fordi de var motstandere av dette merket, gjenoppstå i en 

spesiell oppstandelse. Denne oppstandelse besto av de hellige  fra 

trengselstiden. Bruden sto der allerede sammen med Kristus, når de hellige 

fra denne periode ble levende for å regjere med Ham. Dette tusenårsriket er 

nå rede til å begynne. Selv om disse sjeler som ble halshugget under 

trengselen ikke var medregnet som Jesu Kristi brud, SÅ SKAL DE KUN 

INNEHA EN LITT LAVERE POSISJON ELLER AUTORITET I KRISTI 

REGJERING. Merk dere at dronningen (bruden eller menigheten) er 

allerede på tronen i kap. 20 : 3, så det var Johannes, og ikke Jesus, som den 

evige Ånd valgte å vise frem denne åpenbarelse  gjennom. Gud har alltid 

gjennom tidene latt sine små tjenere få et glimt av Hans Guddommelige 

plan med den tusenårige regjering. Det er gjennom åndelig åpenbaring, at 

Gud har til hensikt å fremvise sin plan. Og det har ofte skjedd til tider da 

Israel har ligget i mørke og i sterkt frafall. Samme hvor stort frafallet måtte 

ha vært, så har han alltid kommet gjennom åndelig åpenbaring til de sanne 

hungrige sjeler som har søkt hans Guddommelige hensikt. Og med frisk 

åpenbarelse i sitt indre, har den troende alltid blitt stimulert til å fortsette 

videre, selv i mørke stunder. Kristus kunne med letthet ha fortalt hele 

historiens plan og hensikt, men han valgte og ikke gjøre det slik. I stedet 

ble det ved den Hellige Ånd åpenbart at Kristus kom hit for å utvelge seg et 

folk blant hedningene for sitt navn (ved å gjøre det til sin brud). Og bare 

gjennom ekteskap kan en kvinne bli gitt et nytt navn. Hans egne (Israel) 

forkastet ham. (Joh. 1 : 11, 12) Evangeliet ble sendt til hedningene for å 

samle et folk for Hans navn, og disse mennesker skal assistere Kristus i 

tusenårsrikets regjering. Det folket som ble født av Ånden gjennom det 

sanne evangeliet, vil da være hans hustru i tusenårsriket og skal sitte på 

troner  og regjere over hedningene. Da vil Guds Guddommelige lover igjen 

bli restaurert tilbake til denne jord. På den tid, vil vi da bare være én 

tidsalder fra den fullkomne dag. Gud vil da føre alt tilbake til den tilstand 

universet var i før Satan fristet Eva i Edens have, og førte synden inn i 

tiden. Merk dere da hver tidsalder som Gud har brukt for å restaurere alle 

ting tilbake til den tilstand de var, før synden kom inn i den fullkomne 

Edens have. Husk at den tusenårige regjering her på jord IKKE VIL VÆRE 

DEN FULLKOMNE TIDSALDER. Døden er ikke ute av bildet, den vil 

fortsatt råde over de som måtte vandre i ulydighet og synd. (Mer vil bli sagt 

om dette senere) Så tusenårsrikets regjering er ikke den fullkomne evige 

dag, den vil komme etterpå. Da skal Gud utslette minnet om fortiden fra 

vårt sinn, og gjøre alle ting nye. (Esaias 65 : 17).  
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KRISTUS UTVELGER SEG NYE EMNER FOR DEN NYE 

TIDSALDER 

MATT. 25 : 31 – 46 

 

Er du oppmerksom på at nye emner må velges ut, som Kongen skal regjere 

over? Hvordan vil disse emner bli utvalgt? Legg merke til at Matt. 25 : 31 – 

46, der ser vi et folk stå for en domsavgjørelse etter at trengselstiden er 

over. Og merk deg her at ingen bøker blir åpnet. Så dette folket blir ikke 

dømt etter det som står i bøkene. DISSE MENNESKENE BLE IKKE 

OPPRYKKET SAMMEN MED BRUDEN. De ble heller ikke drept under 

den store trengsel, og de mottok ikke dyrets merke i denne perioden, for 

hadde de gjort det, ville Kristus ha ødelagt dem når han kom ned i herlighet 

og kraft. (2 Tess. 1 : 7, 10, 2 : 9) Hvordan disse egentlig ble spart  under 

den store trengsel, er i grunnen et mysterium for seg. Her er skriften taus. 

Men vi vet ut fra Bibelen hvor Jesus taler i Matt. 25 : 31 – 46, hvor han der 

dømmer både geite naturen og fåre naturen hos menneskene. De ble dømt 

på  grunnlag av hvordan de hadde behandlet sine brødre, de som hadde lidd 

meget under den store trengsel. Noen av dem de hadde hjulpet var nakne, 

eller sultne, eller i fengsel. Og på basis av disse kriterier skilte Kristus ut 

hvem som skulle få passere inn i tusenårsriket eller ei. Alle disse var 

levende jordiske mennesker. Noen av dem fikk denne hilsen; ”Arv det riket 

som er beredt eder fra verdens grunnvold ble lagt! ”Andre fikk en annen 

dom: ”Gå bort fra meg, I forbannede, i den evige ild, som er beredt 

djevelen og hans engler! ” 

 

KRISTUS DEKKER DENNE TIDSALDER MED ETT ORD 

 

Kristus kunne ha forklart hele historien om det som skulle skje i 

tusenårsriket, men han gjorde ikke det. Han brukte et ord som dekkende for 

denne tidsalder; I GJENFØDELSEN, når menneskesønnen skal sitte på sin 

herlighets trone. HVOR ER DA HANS HERLIGHETS TRONE? Det er 

ingen annen enn Davids trone. Da Gud oppreiste David som kongen i 

Israel, så Han i David, en mann Han kunne stole på, en mann som hadde 

innsikt i den måte Gud ønsket at et kongerike skulle bli regjert på. Derfor 

sa Gud; David er en mann etter mitt eget hjerte. Og gjennom dette ble 

David lovet at gjennom hans ætt skulle kongedømmet stå til evig tid. I 

Davids siste dager lovte Gud at Han skulle reise opp en Sønn fra hans lend, 

en sønn som skulle trygge kongedømmet. Og denne sønnen skulle få et 
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evig kongedømme. I en skygge (eller type) ble dette oppfylt  i Salomo, 

Davids sønn, som i en tid regjerte  med visdom og rettferdighet. Du kan 

sammenligne dette med Matt. 25 : 31. Der ser vi Jesus si; ”Men når 

menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, DA 

SKAL HAN SITTE PÅ SIN HERLIGHETS TRONE. ”Så derfor kaller vi 

dette budskapet, HANS HERLIGHETS TRONE, OG HENSIKTEN MED 

HANS REGJERING, Kristus (Davids sønn) sier her, når han sitter på sin 

herlighets trone, ”Da skal alle folkeslag samles for hans åsyn, og han skal 

skille dem fra hverandre, likesom hyrden skiller fårene fra geitene. ”Han vil 

da stille fårene på sin høyre side og geitene på sin venstre side. Men legg 

merke til her, at ikke en eneste gang nevnes det at bøker skal bli åpnet for å 

dømme folket, slik det blir fremstilt i Joh. Åp. 20 : 11 – 15. HER BLIR 

INGEN BØKER ÅPNET. Hvorfor sier jeg det slik tror du? Jo fordi det er 

bare en trone som Kristus nevner som SIN HERLIGHETS TRONE, OG 

DET ER DAVIDS SØNNS REGJERING OG RIKE. 

 

HVOR ER KRISTUS PLASSERT NÅ? 

 

Still deg dette spørsmål, hvor er Kristus plassert nå? Jo han er plassert i sin 

Faders trone (regjering ). Åp. 3 : 21. Men du må forstå hva som menes med 

Faderens trone. Skriften sier at Kristus er blitt opphøyet. Han er blitt kronet 

med herlighet av den evige Ånd, for at HAN SKULLE REGJERE I 

HIMLENE. (Ef. 1 : 20 .- 22) Noen mennesker har fått denne ideen at 

Kristus nå sitter i en stol, rett ved siden av en annen person, som da også 

sitter på en litt større stol. Men det er ikke riktig! I den Laodikeiske 

menighetstid i åpenbaringsboken taler Kristus til Apostelen Johannes, og til 

vår tid (for dette er vår tid) sier han, ”Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte 

med meg i min trone (regjering ). ”HUSK I DAG SITTER HAN IKKE PÅ 

SIN HERLIGHETS TRONE (på Davids trone) ”Likesom jeg og har seiret 

og satt meg med min Fader i hans trone (regjering ). ”Ut fra dette verset 

finner de som lærer om treenighet automatisk to personer involvert, som 

sitter på hver sin trone. For disse sitter Kristus på en stol ved siden av sin 

far. Husk hva Jesus sa, Den som seirer vil jeg gi å sitte med meg I MIN 

TRONE (regjering ). Hans trone skal være på jorden. Vi er oppmerksom på 

at når han kommer til jorden for å herske fra denne tronen, vil han også 

bringe med seg sin hustru. Vil han ikke? En menighet inneholder flere 

mennesker, men enda kan han bruke dette uttrykket å sitte med meg i min 

trone. Vi tror da vel ikke at en mengde mennesker, som denne brud utgjør, i 

virkeligheten skal bli sittende sammen med Ham I EN STOL. (oppå 
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hverandre) Selvfølgelig ikke. Det er bare et figurativt språk for å fortelle at 

vi skal ha den samme autoritet som han selv har. Han skal være konge over 

jorden, og dette kongedømme skal han dele med sin hustru. Denne hustruen 

skal naturligvis ikke sitte på den samme stolen som han selv gjør, selv om 

det er uttrykt på denne måten. Tenk deg at de forskjellige karakterer 

kommer til ham og sier; DU LOVTE MEG Å SITTE PÅ DEN SAMME 

STOLEN SOM DEG.  Vi må forstå at det kun tales i et symbolsk språk. Vi 

skal bli gitt den samme autoritet. Før Jesus forlot denne jord fortalte han 

sine disipler, at all autoritet og makt var gitt ham. Matt.28:18. Når Paulus 

nevnte de samme ting sa han; at Kristus ble tatt opp og satte seg ved 

Faderens høyre hånd, (dette er den Faderen som fyller hele universet.) Hva 

mente da Paulus med det? Det betyr at denne store evige Ånd som fyller 

hele dette universet opphøyde Jesus Kristus, og delegerte til dette Guds – 

mennesket all autoritet i himlene og på jorden. Han gav ham all makt. (Men 

da er det klart at Han er unntatt, som gav ham makten, 1.Kor. 15 : 27. Merk 

deg et annet sitat som Stefanus kom med da han ble steinet til døde. Han 

vitnet at han så HIMLENE ÅPNET OG JESUS STÅENDE VED 

FADERENS HØYRE HÅND. Ap. gj. 7:56. Jeg spør deg igjen, hva er det 

Kristus gjør? SITTER HAN ELLER STÅR HAN? Stefanus så ham 

stående, mens Paulus omtaler ham som sittende. Hva gjør han egentlig? 

Dersom han står, kan han ikke sitte, og sitter han, kan han ikke stå. Svaret 

er enkelt. Det hele er en symbolikk. Det som blir fremvist her, er gjort for å 

symbolisere den autoritet som han har i sin forbedende stilling (som 

yppersteprest.) Husk Jesus er en mellommann, en Yppersteprest (1. Tim. 2 

: 5) for våre skrøpeligheter, (Hebr. 4 : 15. 7 : 25). Alle kjenner jo en 

yppersteprest plikter, hvor han går inn i det aller helligste, i den høyestes 

nærhet. Han går ikke inn der og setter seg. Ypperstepresten går hele tiden 

rundt der inne og bærer paktens blod under forbønn for menigheten, 

fremfor nådestolen. Forstår du det? Derfor, som mellommann for oss, 

finner vi Kristus stående ved kraftens høyre hånd i herligheten. Faderen er 

denne evige mektige universets Herre, den store Jehova Elohim. Han fyller 

hele universet, og har nå delegert all myndighet til Jesus Kristus som har 

sonet for verdens synd gjennom det verk som ble utført på Golgata kors. 

(Hebr. 8 : 1 – 6) Så i denne tjeneste finner vi ham stående som en 

mellommann for den menneskelige rase. 

 

Når han er fremstilt av Paulus som sittende ved Faderens høyre hånd, hva 

forteller det da oss? JO DET FREMSTILLER HAM SOM DOMMER. 

SITTENDE ER HAN EN DOMMER, STÅENDE ER HAN EN 
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YPPERSTEPREST. Merk deg hvordan Kristus var kledd når Johannes 

hørte denne mektige røsten bak seg, som lyden av mange vann? (Joh. Åp. 1 

: 12 – 18) Johannes snur seg og ser Jesus stå der midt mellom de syv 

lysestaker. HAN HADDE FØTTER SOM KOBBER: Det betyr at HAN 

STO DER I VÅRT STED, i det han har tatt denne verdens synder på seg 

(våre synder ). Han sto der i vårt sted, han ble dømt i vårt sted, våre synder 

ble dømt i Kristus på Golgata. Johannes så ham kledd i en hvit kjortel, 

ombundet under brystet med et gullbelte. Dette gullbelte var tegnet på 

Ypperstepresten. Johannes ser opp på hans hodehår, og til sin overraskelse 

ser han sin venn, som han en gang hadde lent seg til hans bryst ved 

nattverdsbordet, med et hodehår så hvitt som hvit ull, som sne. Hva betyr 

da dette? Når han var på jord hadde han jo ikke hvitt hår, hva kunne det 

bety? Det betyr at han var blitt ikledd autoritet fra den evige Ånd, som er 

dommer over hele dette universet. Det faktum at Jesus fremviste seg for 

Johannes på denne måten på øya Patmos, bærende på dette hvite håret, 

forteller at han var blitt ikledd DOMMEREMBETET OVER DENNE 

JORDEN AV DEN STORE EVIGE ÅND. Det er også grunnen til at han 

kunne befale sine disipler å gå ut i all verden og forkynne evangeliet, og 

forsikre dem om at hva de enn bandt på jorden skulle være bundet i 

himmelen. Bare en dommer kan binde eller også løse den sak. Merk dere at 

Kristus er vår kraft, vår mellommann. Han går inn i vår sak, og han har 

også kraft til å løse vår sak. Det er meget viktig at vi forstår hvilken 

posisjon i himmelen denne tronen har. Skriften sier i Ap. gj. 7 : 49, og 

Esaias 66 : 1, at, ”HIMMELEN ER MIN TRONE OG JORDEN MIN 

FOTSKAMMEL. ”Husk  når vi talte om hans herlighets trone, så var det 

ikke Faderens trone. Det er bare tale om én trone. Det er den gamle Davids 

trone. Ut fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord skal gå frem fra Jerusalem 

på den dag. Når vi ser på kongen på sin herlighets trone, så må vi være 

oppmerksomme på at vi da ser inn i tusenårsrikets regjering. Og vi må bare 

vedgå at vi drastisk nærmer oss denne tidsepoke for hver time som går. 

Rett før denne verden går inn i denne herlige tidsalder, så må den først 

smake den mørkeste og mest forferdelige periode som noen gang har gått 

over jorden. I dette budskapet skal vi ikke ta tid til å gå inn på denne 

trengselstiden, som skal regjeres av Antikrist. I dag skal vi bare fastslå to 

ting. 1. hva er hensikten med tusenårsrikets regjering,  og 2 hvem vil 

komme til å være der. 
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TO HOVEDSAKER VEDRØRENDE DEN NYE TIDSALDER 

 

Hva er da hensikten med denne nye tidsalder? Det er mange skriftsteder i 

det Gamle Testamentet hvor Gud gjennom profetene gir Israel en innsikt i 

den tiden, da Israel igjen skal bli løftet opp over alle nasjoner. Og ut fra 

nasjonen Israel skal den store messianske konge ha sitt regjeringssete. 

Under Hans regjering skal denne verden få oppleve store velsignelser. 

Israel som nasjon mottok mange profetier fra Guds menn, og det med stor 

glede. Disse gode nyheter fikk deres hjerter til å fryde seg, og de så frem til 

den dag da deres Messias og konge skulle komme. Men det sørgelige ved 

det hele var, at når Han kom (første gang) så kunne de ikke gjenkjenne 

tiden, og den tilstand han skulle oppfylle som frelser og Messias. Og fordi 

de ikke ville vite av Ham, slik Han kom, ble Israel avskåret fra Guds 

nærhet (delvis forherdet, Rom. 11 : 25), og nåden ble utgytt over 

hedningene slik at Gud også skulle kunne utvelge seg et folk blant dem. Så 

Israel mistet fordelene ved Jesu første komme. Men våre hjerter, som 

hedninger, skulle egentlig være takknemlige for å få dette privilegiet ved at 

Israel ble forkastet for en tid. Vi var jo selv en gang utestengt fra Hans 

nådes evangelium, fortapt og uten håp. Men gjennom de 1950 år som dette 

evangeliet er blitt forkynt blant hedningene, så har de lekt med det, trampet 

det under sine føtter, ja spilt bort sin tid til det punkt, at nå er Israel allerede 

tilbake i sitt land og klar til å ta imot sin Messias. (Luk. 21 : 24) Du og jeg 

har i dag kunnet se hvordan Gud gjennom sin nådes hånd har faret over 

hele jorden, og kalt dem tilbake for å gjøre dem rede for den nye tidsalder 

som er underveis. Da skal alt det som profetene har talt om vedrørende 

tusenårsriket i skriftene bli oppfylt. Jødene vil da bli samlet i sitt land igjen. 

Mange teologer tenkte nok aldri at denne time noen gang skulle komme. 

Men faktum er at denne time er allerede kommet. Mange tror at samlingen 

av Israel var en eller annen politisk avgjørelse. MEN SLIK ER DET IKKE! 

Det er  ikke noe annet enn et Guds verk, Han oppfyller i dag sitt profetiske 

ord. 

 

I dag har de fleste nasjoner problemer med det som skjer nede i Midt – 

Østen. Er du klar over at Midt – Østen har ført denne verden mot kanten av 

stupet mer enn noe annet i vår tid? Hver uke og hver måned blir forholdene 

mer og mer følsomme. For ikke lenge siden ble det skrevet en artikkel om 

de russiske lederne, etter et intervju de hadde hatt med dem. De fortalte 

selv at situasjonen i Midt – Østen ble bare vanskeligere og vanskeligere 

hele tiden, og Russland ble bare mer og mer trukket inn i situasjonen. Jeg 
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sier dere, hold et øye med Russland, den store bjørn fra Norden, for hun 

skal spille sin del av avslutningsspillet i endetiden. 

 

HVEM SKAL VÆRE DER 

 

Vi har et interessant spørsmål når vi nå vender oss tilbake til Hans 

herlighets trone. HVEM SKAL VÆRE DER? Hvem skal leve der i 

tusenårsriket? Hvem skal Kristus ta imot som skikket for dette riket? Er vi 

oppmerksomme på at forkynnelsen gjennom disse 1900 år til hedningene, 

har vært Guds måte å kalle seg ut et folk for sitt navn? Ap. gj. 15 : 14. Hun 

(menigheten) skal bli viet til Ham ved avslutningen av denne tidsalder. Det 

var dette tilbudet som jødene fikk den gang Jesus kom første gang til dem, 

men de forkastet det. Og for at hans hensikt ikke skulle bli gjort til intet sa 

han, JEG SKAL TA DETTE EVANGELIUM TIL HEDNINGENE. Merk 

deg den lønnen som dette folket kunne ha hatt dersom de ikke hadde 

forkastet det. Han sa det samme til Peter i Matt. 19 : 28. ”Når 

menneskesønnen sitter på sin herlighets troene, da skal også I sitte på tolv 

troner og dømme Israels tolv stammer. ”Men dette ble isteden gitt til 

hedningene. (Joh. Åp. 2 : 26 – 27. 3 : 21.) Det samme løftet som ble gitt til 

Apostlene, lenge før dette tusenårsriket skulle begynne, ble nå isteden 

tilbudt som en lønn for de disipler som ble vunnet blant hedningene. Men 

de troende blant hedningene skulle ikke komme til å regjere over Israels 

tolv stammer. Den posisjon var allerede lovet de første Apostlene. Men de 

Kristne blant hedningene som ble kalt ut i nådens tid, ble også lovet et 

herredømme. De ville få sine seter (individuelle troner) på lik måte som 

Apostlene som skulle regjere over Israel. Men de troende blant hedningene 

skal på den dag dømme sine respektive nasjoner, MED SETE BLANT DE 

NASJONER SOM DE ER KALT UT FRA. For å gi denne uttalelsen sin 

skriftsmessige riktighet, la oss gå til Joh. Åp., 3 : 21. Snart skal Kristus ta 

til seg sin lengtende brud, ved den siste basun skal de døde i Kristus først 

oppstå, og deretter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem 

rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med 

Herren. (1. Tess. 4 : 16 .- 17.) I Tessalonikerbrevet taler Paulus om 

hvorledes Herren selv skal komme ned med et bydende rop, og samle de 

levende og døde fra alle de syv menighetstider som har gått over jorden. 

Denne oppstandelse skal kalle frem Paulus`s gruppe Irenus`s gruppe, og 

alle de forskjellige troende fra den mørke tidsalder som er verdige til det. 

Luthers gruppe skal komme frem, ja alle de sanne troende fra hver eneste 

tidsalder gjennom nådens tid skal samles sammen med de som er tilbake i 
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live når han kommer. Disse skal sammen møte Kristus i lufthimmelen. 

MEN HVOR GÅR SÅ FERDEN VIDERE ETTER DETTE? Jo til lammets 

bryllupsnattverd selvfølgelig, der skal de bli viet til sin brudgom. Etter 

denne seremoni vil han ta seg sin kledning som brudgom, å gå hen å kle 

seg i sin kongelige skrud slik vi ser Ham i Joh. Åp. 19 : 11 – 16.  

 

KLEDNINGEN FORANDRES ETTER SOM ROLLEN FORANDRES 

 

Husk at hver forandring i kledning som foretas symboliserer den type 

tjeneste som han skal fremstå i. (1.) Mens han var her på jord var han en 

profet. Han så ut som, og kledde seg som en profet. (2.) Når Kristus var i 

himmelen, var han ikke lenger noen profet. Nå er han fremstilt som 

yppersteprest, og kledd nøyaktig på den måte Johannes så ham da han var 

forvist på øya Patmos. (3) Når han så skal komme for å hente sin brud, vil 

han ikke være kledd som yppersteprest. Nei, da skal hans forbedende 

tjeneste være over. Da kommer han som brudgom, og skal være kledd som 

en brudgom. Intet skriftsted kan beskrive den skjønnhet han da skal fremstå 

i. Denne verden kan ikke få tak i det som hans åndelige menighet har, som 

har gjort seg rede i ånden. Når denne time er kommet, løftes bruden opp for 

å møte ham i skyen. Det er hun som er Hans brud. Og bare da skal han 

fremstå som en brudgom. Alle de som har elsket ham ned gjennom tidene 

skal da til slutt være samlet om Ham. (4.) Mens vi da enda er i bryllupet, 

etter vi er viet til ham, skal Kristus gjennomgå enda en forandring. Hans 

hustru blir nå hans dronning, og blir delegert den samme autoritet som 

Kristus selv har fått som konge over verden. La oss dramatisere det litt. 

”Elskede, ”sier Kristus, ”Den samme autoritet som er overgitt meg, VIL 

JEG NÅ DELE MED DEG. ”Dersom noen synes dette lyder dåraktig, så 

får dere bare lese litt i Joh. Åp. 2 : 26. ”Den som seirer, og som tar vare på 

mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi makt over hedningene, v. 27, 

”Og han skal styre med jernstav, likesom en knuser leirkar, således som jeg 

og har fått det av min Fader.” Er ikke dette herlig? Bruden har da makt 

over nasjonene. Vers 29, ”Den som har øre, han høre hva Ånden sier til 

menigheten! ”Dersom du binder dette sammen med det løftet Kristus gav 

til de troende i Laodikea, så vil du finne dette løftet repetert til de som 

seirer. Joh. Åp. 3 : 21. Dersom bruden skal motta makt over nasjonene, så 

må denne makten komme fra hennes mann (Kristus ). Det er han som skal 

være kongers konge, og Herres Herre. Joh. Åp. 19 : 16. Når han mottar 

denne evige makten som han snart skal kle seg i, SÅ VIL HAN DELE 

DENNE MAKTEN MED SIN HUSTRU. Den autoritet som Kristus skal 
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dele med henne, vil gi henne posisjon sammen med ham i hans regjering. 

Det er ikke en trone som hun skal dele med ham i Jerusalem, nei denne 

trone symboliserer hans autoritære makt over hele jorden.  

 

MENINGEN MED TRONEN. JOH. ÅP. 3 : 21. 

 

Forstår du meningen med en trone? En naturlig trone er en vanlig stol, 

dekket med diamanter og alle slags kostelige materiale. Men selve stolen 

kan ikke gi en konge noen makt. Den samme mann som sitter på en trone, 

kunne like gjerne sitte på en hest og ha likeså meget makt med seg. Så det 

er ikke selve stolen som gir ham denne makten, like lite som hesten kan gi 

ham makt. HVOR KOMMER DA HANS AUTORITET FRA? Jo den 

kommer fra DET KONGERIKET HAN REPRESENTERER. Kristus 

representerer jo all makt og autoritet over himmelen og jorden. Denne makt 

er gitt ham, og selve stolen er bare et symbol på hva han egentlig innehar. 

Enhver konge kunne sitte på en hest og inneha like mye makt med seg, som 

det å skulle sitte på en stol. Det er tjenesten i mannen som det kommer an 

på. Når løftet ble gitt til de seirende her, ”å sitte med meg på min trone ”(i  

min regjering ), så mener Kristus egentlig at han ville la dem sitte sammen 

med ham og dele hans autoritet. Dere skal herske sammen med meg med 

samme makt som jeg har. Til den som seirer vil jeg gi makt over nasjonene. 

Når dette er redegjort i ditt sinn, så kan du begynne å få det virkelige bildet 

over hva denne sanne Guds menighet er blitt utvalgt til å gjøre. HUN 

SKAL DELE HANS AUTORITET OVER DENNE JORDEN. En ting er 

sikkert, at denne utkallelse er ikke noen tilfeldig døgnflue affære. Det er 

den viktigste utkallelse i dette liv. Tenk å ha mottatt et kall til å bli en del 

av Guds levende sanne menighet, Å BLI HANS BRUD OG HERSKE OG 

REGJERE OVER NASJONENE. 

 

DE SOM SKAL LEVE UNDER DENNE REGJERING 

OG HVORDAN DE BLIR GITT RETTEN TIL DET. 

 

Hvem skal da bli med i dette tusenårsriket, kalt gjenfødelsen (Matt. 19:28). 

Kristus vil da allerede ha fått sin hustru, og like etter bryllupet har han 

kledd seg om i sin kongelige skrud, I SIN HERLIGHET. I henhold til 

skriften skal Hans kledning være annerledes. Nå er Hans kledning dyppet i 

blod. (Joh. Åp. 19 : 13) Merk dere at nå er det Guds vrede som er gitt Ham, 

for å utføre dom over jorden. Siden hans kledning skal være likesom 

dyppet i blod, så må også hans hustru være fremstilt i en lignende kledning. 
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I mellomtiden har denne jorden vært regjert av Antikrists terrorregime for 

en kortere periode. Israel har da opplevd sin mørkeste periode gjennom alle 

tider, og kjempet seg gjennom trengselstiden særlig etter at Antikrist har 

beordret likvidasjon av alle jøder. Under Antikrists regjering ble et dekret 

utsendt over hele jorden om å bøye seg under hans diktatur. Dette ble da 

gjennomført ved boikott. (Joh. Åp. 13 : 15 – 18) Alle ble presset til å 

akseptere ham og bære hans identifikasjons merke. Dette skulle identifisere 

deres lydighet mot hans rike. Men det å si at hele verden, eller alle personer 

på denne jord VILLE BØYE SEG NED FOR DETTE MERKE, Å NEI! 

Det er ikke riktig. For det vil være mange mennesker på denne jord som av 

en eller annen grunn ikke vil bøye seg for det. Det merkelige er at de heller 

ikke ble drept, selv om de ikke bøyde seg for ham. Og dette er hvorfor jeg 

sier det på denne måte. 

 

Husk, skriften lærer at dette dyrets bilde (de organiserte kirker i denne 

verden, sammen med moderkirken, den Katolske) sender ut en ordre for å 

presse enhver til å  underlegge seg, og godta nummeret for dyrets bilde, for 

uten dette nummer, eller merke kan de ikke få kjøpe eller selge. DERSOM 

ALLE  HADDE TATT IMOT DETTE DØDELIGE MERKE, SÅ VET VI 

GODT HVA SOM VILLE HA SKJEDD NÅR KRISTUS KOMMER FOR 

Å SETTE SINE FØTTER PÅ OLJEBERGET. Han ville ha slått alle 

hedninger under sitt herlige komme. Alle de som har tatt dyrets merke vil 

bli likvidert, om de tok det frivillig eller ei. De ble alle ødelagt ved Kristi 

komme. Og dersom alle hadde blitt ødelagt ved hans komme, så ville det ha 

blitt mange skriftsteder om den kommende herlighet som aldri ville ha blitt 

oppfylt. Og husk det, at Gud vil beskytte hvert eneste ord som han har talt. 

Alt vil flettes inn på sin ordinerte plass. DERFOR SKAL EN LEVNING 

AV ALLE NASJONER BLI MIRAKULØST SPART OG REDDET 

UNDER DEN STORE TRENGSELSTIDEN, OG DE SKAL DA BLI 

BRAKT OVER I DEN NYE TIDSALDER. Husk at ved enden av alle 

tidsepoker har Gud alltid spart en liten rest for å bli med over i den nye 

epoke. Gud brakte fra lovens tid med seg, over i nådens tidsalder, 120 

sjeler, og således skal også en levning fra alle nasjoner bli spart SLIK AT 

DE KAN BEGYNNE DET NYE TUSENÅRIGE RIKET PÅ ASKEN AV 

TRENGSELSTIDEN. 

 

 

 

 



 16 

HVORDAN HAN UTVELGER ET FOLK 

 

Matt. 25 : 31 – 32, forteller at når menneskesønnen kommer i sin herlighet, 

og skal sitte på sin herlighets trone, hva skal han da  gjøre? Straks vil han 

kalle til seg de gjenlevende folk fra alle nasjoner. Dette alene beviser at 

ikke alle mennesker ble ødelagt under den store trengsel. Ville det ikke ha 

vært et underlig kongedømme dersom han og hans dronning, som han 

hadde lovet å herske sammen med over hedninge nasjonene med jernstav, 

hadde blitt overmåte vred og slått i hjel alle mennesker på jorden i sitt 

kommes herlighet. Da ville det jo ikke være noen tilbake som han kunne 

herske og regjere over. Hvilken syn ville ikke det ha vært. Kristus og hans 

dronning her på jord, men ingen å herske over: Alt man ville se da, var i 

hjelslåtte lik over alt. Hvor dåraktige kan vi i grunnen bli? Dette ville ikke 

bare få ødelagt hensikten med tusenårsriket, men ville også ha tilintetgjort 

hensikten med den Evige dag som skal etterfølge tusenårsriket, for der skal 

han gjøre alle ting nye. (Esaias 65.) Derfor skjønner du at det må være et 

folk tilbake på jord som skal avslutte denne blodige trengselen. Og ved å 

leve, skal de produsere liv og oppfylle jorden. De vil bli den slekt som 

senere skal gå inn i den evige dag, etter å ha blitt prøvd ved enden av 

tusenårsriket. Hvordan skal da Kristus utvelge de som skal bli gitt rett til å 

gå inn i tusenårsriket? Matt. 25 : 32 – 45, forklare dette på en fullkommen 

måte. Noen har misforstått menneskene med denne fårenaturen, til å være 

Jesu Kristi brud, men det er de ikke. 

 

KONGERIKET GJORT REDE FOR NASJONER MED FÅRENATUR 

SAKARIAS 14 : 5. 

 

Bruden vil komme sammen med Ham i Joh. Åp. 19, fra herligheten. Hun er 

da en dronning med makt og autoritet, til å regjere over nasjonene. Hun 

skal regjere over et jordisk folk (ikke uforgjengelig) som gjennom å bevise 

seg som får, og blir stilt på hans høyre side, blir gitt rett til å gå inn i 

tusenårsriket. Du trodde vel ikke at kongen og hans dronning skulle regjere 

kun over et dyrerike, gjorde du? Det var ikke dyreriket som overtrådte 

Guds lov i Edens have. Disse menneskene med fårenatur vil kanskje ikke 

være Kristne slik som du og jeg tenker en kristen skal være, men vi kan se 

at de er folk som tror på å hjelpe andre som er under forfølgelse, naken, og 

i fengsel. (Matt. 25 : 34 – 40) Det kommer frem at de ikke er et selvisk 

folk, noen som tenker bare på seg selv. I DENNE DOMMEN FINNER VI 

IKKE KRISTUS HVOR HAN ÅPNER NOEN FORM FOR BØKER, FOR 
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Å SE ETTER GODE ELLER DÅRLIGE GJERNINGER SOM HAN KAN 

DØMME DEM ETTER. Deres dom vil helt og holdent avhenge av 

hvordan de hadde oppført seg under den store trengsel. Hadde de 

selvoppofrende ihukommet de forfulgte i trengselen, ved det som Kristus 

her redegjør som skikket til fårenatur, så ble de gitt rett til det kommende 

rike. Men hadde de vært egoistiske, så ble deres endelig i den evige ild. Så 

dette ble  avgjørende for dem om de skulle få komme inn i denne herlige 

regjering sammen med Kristus, hans brud, de Gammel – Testamentlige 

hellige, og de hellige som måtte gi sitt liv under den store trengsel. INGEN 

BØKER BLE ÅPNET. Kongen sier bare enkelt til dem som han har 

plassert ved sin høyre side; ”Arv det riket som er beredt eder fra verdens 

grunnvoll ble lagt! ”HØRTE DERE HVA HAN SA ? Kristus sa at dette 

riket var dem beredt fra denne verdens grunnvoll ble lagt. Det er ingen tvil 

om at disse mennesker lever i dag, som senere skal stå for Ham etter å ha 

passert gjennom den store trengsel. Og etter dette blir de gitt rett til å gå inn 

med ham i denne herlige tid. De er ikke onde eller forfalne mennesker. De 

ville bare ikke ta imot dette merket når dyret presset på for å hevde sin 

makt. De var heller ikke redde for å vise vennskap ovenfor dem som ble 

forfulgt i denne kritiske tid. Kristus sa til disse, (og ikke til noen andre) 

”jeg var i fengsel, og I kom til meg, jeg var syk og dere hjalp meg, jeg var 

naken og dere kledde meg.” Denne skaren var helt forbløffet, for de kunne 

ikke huske å ha hjulpet ham på en slik måte. Men de hadde visselig vært til 

hjelp for andre i samme situasjon. Derfor sa de; Herren, når gjorde vi dette 

for deg? Vi kan ikke huske å ha sett deg før. Vi forstår ikke dette! Kongen 

skal da svar dem å si;  ”Sannelig sier jeg eder: Hva I har gjort imot en av 

disse mine minste brødre, det har I gjort imot meg. ”(dette var jøder og 

dårlige jomfruer, som ble halshugget under den store trengsel. De ble 

levende igjen og står der ved siden av ham, klar til å gå inn i tusenårsriket. 

Joh.Åp.20:4. DER HAR DU EN MENNESKESKARE, UNDERGITT 

HANS NYE REGJERING. HVER ENKELT AV DEM BLE UTVALGT 

PÅ DETTE GRUNNLAG. Den andre gruppen ble referert til som geite 

naturen. Disse ble dømt på samme grunnlag som de andre, bare med den 

forskjellen at de STO IKKE TESTEN. De hadde ikke vært vennlige og 

oppofrende når deres brødre var i nød. Du kan her legge merke til at han 

venter ikke engang til tusenårsriket var over før han sier sin dom over disse 

menneskene. (Matt. 25 : 41) Nei, han venter ikke til den store Hvite Trones 

Dom før han uttaler deres endelikt. Disse sjeler hadde feilet i prøven under 

den store trengsel, og ble derfor plassert ved hans venstre side. ”Gå bort 

ifra meg I forbannede, i den evige ild, som er beredt djevelen og hans 



 18 

engler! ”Bort med dere, sa han, og de falt alle døde om på grunn av hans 

ord. Men til den andre gruppen, resten av alle nasjonene, som hadde stått 

prøven om broderkjærlighet, ble  retten gitt til å gå inn i tusenårsriket. Alt 

Guds verk er kjent og forutsett før denne verdens grunnvoll ble lagt. Det 

skjedde når han tenkte ut dette råd ved seg selv. (Ef. 1 : 9 – 11) Han tenkte 

ut denne plan fra begynnelsen til enden, like inn i den evige dag, den som 

følger etter tusenårsriket. Alt ble fastlagt der før en eneste ting begynte å 

skje i skapelsen. DET ER OGSÅ GRUNNEN TIL AT KONGEN KUNNE 

TALE PÅ EN SLIK MÅTE. ARV DET RIKET SOM ER BEREDT EDER 

FRA VERDENS GRUNNVOLL BLE LAGT! MERK DERE AT DISSE 

FÅRENASJONENE ER IKKE KLEDD I FORHERLIGGJORTE 

LEGEMER. DE KOM IKKE MED I NOEN FASER AV DEN FØRSTE 

OPPSTANDELSE. Disse individer er jordiske mennesker som døden ikke 

har gjort krav på enda. Og dersom de oppfører seg eksemplarisk, i lydighet 

til den regjering som da skal råde, så vil de kunne leve gjennom hele 

tusenårsriket sammen med Kristus, de gammeltestamentlige hellige, de 

dårlige jomfruer som ble levende og regjerte med Kristus i tusen år, og 

bruden som kom ned sammen med brudgommen for å herske med Ham. 

Alle de fra den første oppstandelse vil ha herliggjorte legemer, for det er 

hva den første oppstandelse vil innbefatte. Johannes sa, ”Salig og hellig er 

den som har del i den første oppstandelse; over dem har den annen død 

ikke makt, men de skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i 

tusen år. ”Joh. Åp. 20 : 6. Husk at dette ikke ble nevnt før etter at Kristus 

var kommet tilbake til jord igjen, sammen med alle sine hellige. Sakarias 

14 : 5. Ja ikke før trengselstidens hellige (som var blitt drept  der) var 

oppstanden, gav Johannes denne viktige uttalelse. ”Men de andre døde ble 

ikke levende igjen før de tusen år var til ende. Dette er den første 

oppstandelse. ”Joh. Åp. 20 : 5.  

 

BARE JORDISKE MENNESKER HAR JORDISKE LEGEMER 

 

Det er bare de jordiske menneskene som har gått gjennom trengselstiden, 

som fortsatt vil komme til å ha jordiske legemer. Og bare de vil ha de 

vanlige behov og begjæringer. Det er disse som skal gjennoppfylle jorden. 

Når så tusenårsriket har passert skal Satan bli løst fra sitt fangenskap. Han 

skal da fare over jorden for å teste dem som er blitt født under 

tusenårsrikets regjering. (Joh. Åp. 20 : 7 – 9) Tro det eller ei, det skal 

komme til å være en helt ny verden fylt med mennesker. Menneskenes tall 

skal bli som havets sand, umulig å telle, og disse har aldri blitt testet av 
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Satans innflytelse. Alle mennesker i tidligere tidsepoker er blitt testet av 

Satan, og det er også grunnen til at han skal løses for en kort tid slik at også 

tusenårsrikets hellige skal bli testet. Gud kunne ikke bare la dette riket 

passere uten at Satan (fristeren) også fikk testet dette folket. Men det vil 

bare kunne være de jordiske menneskene som der kan bli testet. Alle de 

andre har jo oppstandelses legemer og har vært testet i  tidligere tidsaldere. 

(Det er bruden, de Gammel Testamentlige hellige, og de troende som gav 

sitt liv under trengselen, alle disse har forherliggjorte legemer.)  

 

Som vi sa tidligere, de mennesker som overlever trengselstiden og går inn i 

tusenårsriket med Kristus og bruden, behøver ikke nødvendigvis å være 

Kristne sjeler slik vi ser det under nådens tidsalder. Men de vil være nødt til 

å gå gjennom prøven i Matt. 25 : 35 – 36. La nå ikke denne uttalelse 

forvirre deg. Vi vet at disse nasjonene på ingen måte vil utgjøre bruden, (1. 

Tess. 4 : 16 – 17) og de er heller ikke klassifisert som dårlige jomfruer. 

(Matt. 25 : 1 – 13.) Vi har ingen holdepunkter på at de var det gode 

naboskap, og hadde en god moralsk holdning, i motsetning til den mørke 

trengsel som de levde under. Og på en eller annen måte unnslapp de å 

måtte ta dyrets merke. Alt vi kan si er at dette riket var beredt for dem AV 

GUD FRA VERDENS GRUNNVOLL BLE LAGT 

 

HVER TIDSALDER PRODUSERER SIN EGEN HENSIKT 

 

Husk at i hver tidsalder som har gått, fra begynnelsen av, har Gud hatt sine 

planer med. Ingen av epokene har vært forgjeves, selv om de fleste 

mennesker ble forkastet da epoken var over. HVER TIDSALDER HAR 

HATT SIN EGEN HENSIKT. Gud har ikke tillatt at noen av tidene skal ha 

gått forgjeves over jorden. De har alle oppfylt hans Guddommelige hensikt. 

Når den gamle tidsalder ble avsluttet, gav det bare ganske enkelt sin plass 

for en ny tidsalder som skulle oppfylle sin hensikt i Guds Allmektiges 

program. Men du må også forstå at man ikke kan ta en passert tidsalder, og 

gjøre den til en målestav for den nye epoke som måtte følge. Hver tidsalder 

var bestemt til å oppfylle sin del av Guds program, og det gjaldt for den 

tiden. Man kan ikke sammenligne veien til frelse for menneskeheten før 

vannflommen, etter de samme kriterier som det skulle skje etter 

vannflommen. Hver tidsalder hadde sin egen standard. Du kunne jo heller 

ikke måle veien til frelse på samme måte i lovens tid, som det man gjør 

under nådens tidsalder. Det er også grunnen til at jødene aldri har forstått 

hvordan hedningene kunne stole på Kristus til frelse, uten å ha kommet 
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gjennom de typer og skygger som loven foreskriver. Heb. 10 : 1. Derfor 

fortsetter jødene, under nådens tidsalder, å holde sine ritualer slik loven 

foreskriver det, men lovens tid er en forgangen tid i så henseende. De 

kunne ikke tenke seg at de hedninge kristne kunne ha en rett Gudstjeneste, 

når de ignorerte de bud som fedrene hadde gitt dem under loven. MEN 

DET JØDENE IKKE FORSTO VAR, AT GUD BEGYNTE EN NY 

TIDSALDER ETTER KRISTUS KORSFESTELSE, og denne tidsalder 

hadde en ny hensikt. Det gamle passet ikke til det nye. Nådens tid var 

omtalt i det gamle testamentet både i loven og profetene. Peter sa at dette 

var det profetene attrådde å skue inn i, men det skulle ikke nå fullendelsen 

uten ved oss. (1. Pet 1 : 10 – 12) profetene var av en annen tid, LOVENS 

TID. Det de søkte kunne man bare finne i nådens tid, men Gud hadde latt 

dem få en liten titt inn i nådens tid. Det hadde stimulert dem så meget at de 

hungret etter det mens de enda var under loven i sin egen tid. Hvorfor var 

denne nådens tid et slikt mysterium for Israel? Paulus forklarte dette for 

menigheten i Efesus at Gud hadde gjort kjent for ham, denne hemmelighet 

som i tidligere tidsaldrer hadde vært skjult, men nå var blitt åpenbart ved 

ånden. Hedningene hadde gjennom tidligere tider ikke hatt adgang til Guds 

ord, men ville nå gjennom nådens tid bli innbrakt i fellesskap med Gud. Så 

du ser at Gud bare oppfyller sin hensikt gjennom de forskjellige tidsaldrer. 

Derfor kan heller ikke noen tidsalder rinne ut i intet. Den vil alltid utfylle 

det som var dens hensikt. Derfor vil heller ikke de mennesker som blir ført 

inn i tusenårsriket nødvendigvis være troende etter den standard som vi 

setter for kristenlivet i dag under nåden. DE BEHAGET GUD OG DET 

VAR NOK FOR DEM. Disse ble bevart for å starte opp, og gjennoppfylle 

jorden på ny. Kristus dømte dem etter deres moralske og sosiale prinsipper, 

om hvordan de hadde behandlet sine medbrødre. Han spurte dem ikke om 

de var kristne, eller om de gikk i noen menighet, eller hva slags gruppe de 

tilhørte, gjorde han? Nei, den tiden var over. Merk dere at disse mennesker 

i Matt. 25 : 35 – 40, innehar et livsprinsipp som raskt er i ferd med å 

utraderes i vår tid.  DET Å BRY SEG OM HVERANDRE OG HA 

OMSORG FOR SIN NESTE ER SPILT UT AV ROLLEN, OG I DAG ER 

VERDEN BLITT OVERSVØMT AV EN  LIKEGYLDIGHETS ÅND. 

INGEN BRYR SEG LENGRE OM HVERANDRES NØD. En kriminell 

person drepte på åpen gate i New York, en kvinne. Han stakk henne mange 

ganger med kniv. Det var masse mennesker på gaten, men ikke en av dem 

løftet en finger for å hjelpe den døende kvinnen i det hun sank ned i dødens 

mørke. De som sto å så på det hele sa en ting som er blitt så vanlig i våre 

dager, VI VILLE BARE IKKE BLI INNBLANDET.  Det kan være du 
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kjenner mange slike historier, de er sikkert utallige. Men lovet være Herren 

at de mennesker som skal avslutte denne vår tidsepoke, å gå inn i den nye 

ikke er av det samme slaget. Med fare for sitt eget liv var de til hjelp for sin 

neste. De var ikke av den typen som ikke ønsker å bli innblandet i andre 

menneskers problemer. Denne gruppen ble gitt rett til å gå inn i 

tusenårsriket. Men den andre kategorien, de som ikke  ønsket å bli 

involvert, ble kaste i den evige ild. Hvem de enn er, de som er av fårene, så 

vil de ikke være en typisk retning av den likegyldige typen som ikke bryr 

seg. De er ikke av det slaget hvor hund eter hund, (eller den enes død er 

den andres brød) for slik er denne verden i det store og hele i dag. Dette 

beviser igjen at Gud ønsker at vi skal ha omsorg for våre brødre. 

 

LOVEN OM GODHET 

 

Den lov Gud brukte på disse sjelene om de var verdige å gå inn i 

tusenårsriket eller ikke, var loven om godhet eller nestekjærlighet. 

Menneskene over alt observerer hverandre, om de er kristne eller ei. Og 

gjennom tidene har de alltid forsøkt å hjelpe hverandre når deres naboer var 

i nød. Men vi skal legge merke til at denne nestekjæligheten vil bli kaldere 

og kaldere etter som vi nærmer oss enden. Om lovverket i dag er bekymret 

over den likegyldighet som råder menneskene i mellom, så skal det dog 

vokse seg mye verre. Ja så galt skal det bli at Gud til slutt skal bruke denne 

lov som en målestav til dom mellom de mennesker som skal komme 

gjennom den store trengsel i live. Og de som har vist en slik 

nestekjærlighet, skal bli det folket som kongen har valgt å regjere over. 

 

JEG SÅ TRONER 

 

I Joh. Åp. 20 : 1 – 2, ble Satan bundet for tusen år, og kastet i avgrunnen. 

Der kunne han ikke forårsake flere vanskeligheter, og heller ikke blande 

seg inn i det som skjedde i det nye riket. Der kan han ikke forstyrre eller 

forkludre den nye herlige regjering. Joh. Åp. 20 : 34, viser at bruden 

øyeblikkelig overtar tronen og regjeringen. Over jorden. ”Jeg så troner, og 

de satte seg på dem. ”Vi må være klar over at hvert eneste ord i Bibelen 

inneholder en bestemt betydning. Gud lar ikke bare ord uten betydning bli 

nedskrevet der. Nei, dersom ordet er av en bestemt enhetlig natur, så vil 

Gud nøye overvåke det og la det forbli i en enhetlig natur. På den andre 

side, dersom ordet bærer en flertallsmening, så vil han også se til at det 

forblir slik. For gjennom dette vil Ånden få frem sin mening, og her så 
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Johannes TRONER, OG DE (flertall) SATTE SEG PÅ DEM. ”Og det ble 

gitt dem makt til å holde dom. ”Hva slags dom var det som ble gitt dem? 

Jo, retten til å dømme, eller retten til å inneha autoritet over noen. Uttrykket 

DEM,  viser til dem som Johannes så sitte på tronene (regjeringen ). Merk 

deg også en annen ting Johannes så etter at han så dem sitte på tronene. 

Verset fortsetter med et OG, som forteller at noe annet er også i ferd med å 

bli fortalt. ”Og jeg så deres sjeler som var blitt halshugget for Jesu 

vitnesbyrd og for Guds ord skyld, og dem som ikke hadde tilbedt dyret 

eller dets billede, og som ikke hadde tatt merket på sin panne og på sin 

hånd; OG DE BLE LEVENDE OG REGJERTE MED KRISTUS I TUSEN 

ÅR. ”Vår hovedtanke her er å ta for oss disse tronene. De er posisjoner som 

bruden straks tar i bruk, Joh. Åp. 2 : 26, og 3 : 21. Husk at Joh. Åp. 19 : 11 

– 16. åpenbarer hvordan Kristus kommer ned fra himmelen sammen med 

sin hustru, og med sine engler, for å utøve sin vrede. ”Og hærene i 

Himmelen fulgte Ham på hvite hester, kledd i hvitt og rent fin lin. ”Etter at 

antikrist er ødelagt finner vi ikke de hvite hestene nevnt flere ganger. Men 

det følgende bildet viser bruden i sin posisjon i regjeringen, hvor hun skal 

sitte å regjere over hedningenasjonene som har passert prøven om de gode 

gjerninger ved godhet i Matt. 25 : 34. Disse troner forteller om den 

opphøyde posisjon som de skal ha, som utgjør bruden. Når Kristus setter 

seg på Davids trone i Jerusalem, skal også hans brud som er utkalt av alle 

hedningenasjoner  bli plassert på sine troner i de hedningenasjoner som hun 

er blitt utkalt fra. 

 

HVEM SKAL REGJERE OVER HVEM ? 

 

Er du nå bedre i stand til å se hvorfor Kristus kom til hedningenasjonene i 

denne nådens tid, for å ta seg ut et folk for sitt navn. HAN TRENGER 

HJELPERE TIL SITT ARBEIDE I DET KOMMENDE RIKET. Husk at 

jødene skal ikke regjere over hedningene, og heller ikke hedningene over 

jødene. Hans løfte til Peter og de andre om å sitte på tolv troner og dømme 

Israels tolv stammer i det nye riket står fremdeles ved makt. 

Hedningebruden skal da ha det travelt med å innta sin nye posisjon over 

hedningenasjonene, de land som hun er kommet ut fra. Forstår du kanskje 

nå hvorfor denne brudens utvelgelse er en slik høy utkallelse i Kristus? 

Denne bruden, som kun består av uforgjengelige oppstandene hellige, er 

blitt dronning i dette tusenårsriket. Hun skal sitte på troner å dømme 

nasjonene. Hun skal herske over dem med jernstav. HVER ENESTE 

TRONE SKAL VÆRE EN POSISJON I HERLIGHET HVORFRA GUDS 
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LOV SKAL UTGÅ. Av hvilken hensikt? JO, FOR Å ETABLERE 

GUDDOMMELIG ORDEN OG KUNNSKAP OVER HELE JORDEN. 

 

BARE UFORGJENGELIGE LEGEMER SITTER PÅ TRONENE. 

 

Bruden vil nå ha uforgjengelige legemer, lik det Jesus hadde etter 

oppstandelsen. (1. joh. 3 : 2) Flesteparten av dem som utgjør bruden er 

sammensatt av oppstandene hellige fra de tidligere 1900 år av nådens tid. 

Bare noen få av disse ble opprykket uten å måtte smake døden. De fleste er 

altså døde som blir oppreist for å regjere med Ham, og de skal regjere over 

et jordisk folk, en liten rest av det som måtte passere prøven i Matt. 25 : 31 

– 45. Og dette skal vokse til Joh. Åp. 20 : 8 er oppfylt. Når bruden skal 

overta sin regjeringsposisjon, vil denne verden allerede ha gått gjennom det 

blodige Antikristelige regime, et syv års rike med sin forferdelige 

avslutning i den siste havdel av tiden. Den virkelige Kristus vil da komme 

ned og ødelegge dette terrorregime når han åpenbarer sin herlighet. (2. 

Tess. 2 : 8) Millioner som da har solgt seg til djevelen vil da bli ødelagt, for 

Gud tillater ikke at noen selger seg til Satan og etterpå skal kunne regne 

med å slippe unna. Men den store evige Ånd har spart en levning fra alle 

nasjoner, som ikke har bøyd seg for dyret. Disse  skal bli opplært i Guds 

veier i dette nye tusenårige riket.  

 

MER OM LEVNINGEN 

 

Det første som skjer før tusenårsriket starter, er å få samlet levningen av 

alle nasjoner slik at de kan bli dømt av kongen. Og husk nå at dere må ikke 

sammenblande denne dom med dommen for den store hvite trone, for den 

skal komme etter at tusenårsriket er over. Da skal alle de onde døde oppstå, 

som har levd gjennom alle tider. (Joh. Åp. 5, : 12 – 15.) Disse blir da 

fordømt og kastet i ildsjøen, dette er den annen død: Ildsjøen. I Matt. 25 : 

31 – 45. blir ingen bøker åpnet. Mens Joh. Åp. 20 : 12, viser bøker som ble 

åpnet, og de døde ble dømt etter det som sto i dem. Husk også at ved 

begynnelsen av tusenårsriket vil det ikke oppstå fra de døde noen av de 

onde mennesker. Bare de levende mennesker som unnslapp Guds vrede 

under avslutningen av den store trengsel vil da stå for Ham. Og bare de 

som ble plassert på Hans høyre side ble spart og gitt rett til å gå inn til hans 

hvile. De som sto ved hans venstre side ble avlivet. 
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DE HELLIGE SKAL OGSÅ DØMME ENGLENE  

 

Tenk på dette, Kristus og hans hustru sitter da der i sitt dommerembete og 

dømmer nasjonene, da skal også det som Paulus sier i et av sine brever 

skje: ”Eller vet I ikke at de hellige skal dømme verden. ”1. Kor. 6 : 2. 

Denne dommen begynner ved inngangen til tusenårsriket, og den vil 

fullføres ved avslutningen med dommen for den store hvite trone. Da skal 

de hellige dømme alle de falne engler. ”Vet I ikke at vi skal dømme engler? 

”1. Kor. 6 : 3. Alle de fordømte ånder skal da få sin endelige dom. Den 

dramatiske dom som skjer i Matt. 25 : 31 – 46, har kun én  hensikt og det er 

å utvelge de mennesker som blir gitt rett til å gå inn i tusenårsriket. Ja, ut av 

huler, bergkløfter, dype brønner, bunkerser, hvor menneskene har flydd for 

å finne seg et skjulested for Guds vrede mens hans vredes dom gikk over 

jorden i slutten av trengselen, skal en liten rest av jordens befolkning 

komme krypende. Disse var ikke blitt skadet under ødeleggelsene som Gud 

har forordnet. Når man leser Sak. 14 : 1 – 21, får man enda bedre innsikt 

om de nasjoner som ble spart under trengselen. Disse må  alle stå frem for 

kongen og hans brud. Vers 5, taler om Herrens komme: ”Og I skal fly til 

dalen mellom mine fjell, for dalen mellom fjellene skal nå like til Asel; I 

skal fly som I flydde for jordskjelvet i Judas konge Ussias` dager. Da skal 

Herren min Gud komme, og alle de hellige med deg, min Gud. ”Videre 

skal oljeberget revne tvers over mot øst, med påfølgende torden osv. : ”Og 

det skal komme en dag. Herren kjenner den – det skal verken være dag 

eller natt; men mot aftenstid, da skal det bli lys. ”Da vil den mørkeste tid 

som noen gang har vært i denne verden  komme over jorden. Men ut fra 

dette mørket kommer da grålysningen og fremstrålingen av tusenårsriket. 

Hva slags lys vil dette være? JO, EVANGELIETS LYS, evangeliets 

sannhet. Det niende verset fortsetter slik. ”Da skal Herren bli konge over 

hele landet; på den dag skal Herren være én, og Hans navn ett. ”Merk dere 

dette, da skal Herren bli konge. Han viser her til de velsignelser som skal 

komme over jorden under den nye regjering. Legg også merke til vers 16, 

og se hvor lik Matt. 25 : 31 – 34, dette er. ”Og alle de som blir igjen av alle 

de hedningefolk som angrep Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbede 

kongen, Herren Hærskarenes Gud, og for å delta i løvsalenes fest. ”Alle 

nasjoner! Merk dere at dette skjer med alle de nasjoner som kom opp imot 

Jerusalem. Når skal dette skje? De vil komme mot Jerusalem under 

Harmageddonkrigen. Når Harmageddonkrigen starter, vil verden bli ført 

inn i sitt verste ragnarok. Kristus vil da blande seg inn i denne stridens 

sluttfase, ødelegge dyret og den falske profet og dens arme. Hvorfor leser 
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jeg dette? Jo, fordi det er meget viktig. Jeg vil du skal skjønne dette. ALLE 

MENNESKER VIL IKKE BLI UTSLETTET AV DENNE JORDENS 

OVERFLATE når Kristus kommer tilbake til jorden for andre gang. Det 

skal bli noen tilbake i live, og det for en bestemt hensikt. Beviset ligger i 

det verset vi leste. (vers 16.) Hvem er denne gruppen? Det er i alle fall ikke 

bruden. Bruden gikk aldri til angrep på Jerusalem, Guds stad. Det er jo 

bruden som kommer ned sammen med Kristus, og de Gammel – 

Testamentlige hellige er også der sammen med dem. De kommer alle 

sammen med Kristus for å ødelegge dem som strider mot den hellige stad, 

Jerusalem. Men glem nå ikke, av alle de grupper du ser, så er bruden alltid 

avbildet i forgrunnen. Hun er selve hovedfiguren i dette bildet, etter 

Kristus. Når Kristus så tømmer sin vrede ut over jorden, og ødelegger disse 

onde mennesker, så vil han i følge Sakarias, og Matteus, samle resten av de 

som blir igjen på jorden. Hva vil han da gjøre med dem? Hva blir deres 

skjebne? Vil han drepe dem? Nei ikke først og fremst drepe dem, men 

dømme dem. Han vil dømme dem etter deres moralske, sosiale, og åndelig 

prinsipper, over hvordan de oppførte seg sammen med sine likesinnede 

naboer, som sammen med dem måtte gå denne trengselen i møte. Den store 

trengsel kommer til å føre med seg mye smerte og sorg. Hele den 

menneskelige rase vil bli gjennomprøvet, og dersom noen hadde tenkt  å 

gjøre noe godt i det hele tatt, så burde han i alle fall gjøre det da for dette 

blir den siste sjansen. Det vil bli den siste anledning til å finne nåde hos 

Gud på denne side av tusenårsriket. Når så Kristus samler dem alle fremfor 

seg, så vil han dømme dem på samme måte som en mann som skiller sine 

får bort fra en geiteflokk. De som samles på hans høyre side, er det folk 

som han finner verdig til å leve i tusenårsriket, og husk den velbehagelige 

bemerkning som denne fårenaturen blir møtt med. (Matt. 25 : 34 ).  

 

JORDISKE MENNESKER ER HANS KONGEDØMME 

 

Av hvilken grunn sparte Kristus disse mennesker som han gav rett til å gå 

inn i tusenårsriket? Husk at de som går inn i tusenårsriket er fremdeles i 

sine jordiske legemer. De forble jordiske i hele sitt vesen. De fikk ikke noe 

forvandlede legeme. Det var forbeholdt de som har del i den første 

oppstandelse. Døden vil aldri ha mer makt over den første oppstandelsens 

hellige. Men disse individer, fårene, skal være vanlige jordiske mennesker. 

Hvorfor de skal være jordiske i dette tusenårsriket, er selv hensikten med å 

overføre dem dit. De skal jo gjennoppfylle jorden. Husk at i henhold til 

Joh. Åp. 20 : 13, når denne tid skal begynne, skal Satan bindes for tusen år. 
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Etter at han er bundet skal Kristus dømme de som er tilbake av alle 

nasjoner. Han dømmer dem som jordiske mennesker. På hvilken måte? Jo, 

når han var sulten ga de ham mat, når han var tørst ga de ham drikke. De 

besøkte ham i fengsler. Sannelig, det skal bli mange sjeler i dette 

terrorregimet (den store trengsel) som skal kastes i fengsel. Det vil bli 

mange nakne, hungrige, tørste sjeler i fengsel, som verken kan kjøpe eller 

selge, dersom de ikke tar dette merket på seg. (Joh. Åp. 13 : 17) Mens dette 

pågår skal bruden være i himmelen. Kristus vil da dømme disse mennesker  

etter deres moralske standard. Til fårene vil han si: ”Kom hit, I min Faders 

velsignede! Arv det riket som er beredt eder fra verdens grunnvoll ble lagt! 

”Tusenårsriket var planlagt for dem. Dette er deres løfte, deres håp. Gud 

har startet en ny tidsalder for å produsere noe annet. Bruden har allerede 

inntatt sitt rike. Hun er allerede ikledd uforgjengelighet, og fått evig liv 

som sin Herre. (1. Joh. 3 : 2) Vi går ikke rundt og håper på dette livet, DET 

ER ALLEREDE VÅRT. Det er bare tiden som venter på selve 

manifestasjonen av det. Dette er deres løfte (fårene) ARV DET RIKET 

SOM ER BEREDT EDER FRA VERDENS GRUNNVOLL BLE LAGT. 

Men til geitene, de som ikke besto prøven, sa han bare : ”Gå bort fra meg, I 

forbannede, i den evige ild, som er beredt djevelen og hans engler! ”Hva 

gjør Han da med disse geitene? Han kaster dem ikke i ildsjøen, han 

tilintetgjør deres fysiske eksistens. Men rent potensielt er de nå i ildsjøen. 

Deres dom ble avsagt der og da. Han ødelegger dem og oppfyller skriften, 

som sier; Joh. Åp. 19 : 21, ”Og de andre ble drept med hans sverd som satt 

på hesten, det sverd som gikk ut av Hans munn; ” 

 

JERNSTAVEN ER HANS SEPTER 

 

Da skal han herske med jernstav over nasjonene som er tilbake. Hva menes 

der med å herske med jernstav? Det taler om et septer, et symbol på Hans 

autoritet i dette riket. Hvor mange forstår hva et septer er? Det er lik en 

liten stav som de gamle konger gikk og bar på. Når han satt på sin trone, 

brukte han det som et emblem på sin autoritet. Et eksempel; Esters bok 4 : 

11. Ester hadde en gang med fare for sitt liv gått inn til kongen, uten at han 

hadde kalt på henne. Hadde han ikke da rakt ut sitt septer over henne så 

kunne hun ha blitt drept rett der DET SEPTER SOM BLIR BRUKT AV 

KRISTUS VIL DU FINNE I ESEKIEL 37 : 15 – 24. Der forteller Ånden 

Esekiel å ta de to staver og skrive på dem; ”En for Efraim, og én for Juda 

”og i vers 17; ”Og sett dem sammen, den ene til den andre, til én stav, så de 

blir ett i din hånd! ”Her har du det septer som skal brukes av Kristus over 
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Israels tolv stammer. I vers 24, står det: ”Og min tjener David skal være 

konge over dem, ”Husk at dette er ikke to staver, eller pinner, funnet i 

skogen et eller annet sted. Dette er det brutte septer som regjerte tidligere 

over Israels 12 stammer. Men det ble brutt i to til det nordlige og det 

sørlige kongedømme. Autoriteten over de tolv stammer vil ikke bli 

restaurert tilbake før Kristus kommer for å regjere over de 12 stammer i 

tusenårsriket. Dette er det septer som skal regjere over nasjonene, og det 

åpenbarer Hans posisjon og makt. Mange ganger er et slikt septer dekorert 

med små emblemer, men i Hans hånd indikerer det den guddommelige lovs 

septer. Og på denne måte skal Han regjere over nasjonene. HENSIKTEN 

MED DETTE RIKET ER AT HAN SKAL BRINGE DEN 

GUDDOMMELIGE KUNNSKAP, DEN GUDDOMMELIGE LOV, OG 

DE GUDDOMMELIGE PRINSIPPER TIL DE JORDISKE 

MENNESKER, som er kommet ut av den store trengsel. Disse mennesker 

vil fremdeles være like jordiske som de var under den store trengsel, i det 

nye riket, når Kristus har oppfylt sin dom over nasjonene. (Matt. 25 : 46.) 

Trolig vil det bare bli noen få fra hver nasjon som er kvalifisert til å passere 

prøven. Men husk at Hans hensikt er nettopp å frelse denne levningen. Når 

Han tar disse fårenasjonene og fører dem inn i riket, er det for at de skal 

gjenoppfylle jorden. (Føde barn) Det er grunnen til at jeg ønsker du skal 

skjønne uttrykket gjenfødelse her. Det betyr å fornye, å gjeninnføre, føde 

nye mennesker eller avkom til verden. Slik skal det være i det nye riket. 

Kristus restaurerer den Guddommelige lov og kunnskap for å oppfylle 

skriften. Det står i Esaias 11 : 9. ”For jorden er full av Herrens kunnskap, 

likesom vannet dekker havets bunn. ”Når vil det skje? Bare i dette 

tusenårsriket, når Kristus skal sitte på sin herlighets trone i Jerusalem og 

oppfylle alt det andre som profetordet har omtalt. ”Da skal lov utgå fra 

Sion. ”Hvilken lov? Den Guddommelige lov, Herrens ord. IKKE DET 

BUDSKAP SOM VI HAR HØRT NÅ I OVER 1900 ÅR, omvend eder å 

tro på evangeliet om den Herre Jesus Kristus. Det er vårt budskap i dag. 

Men det er bare for å gjøre oss rede til å møte denne herlige tiden. Men i 

tusenårsriket skal ordet utgå for å lære disse jordiske mennesker hva GUDS 

FULLKOMNE VILJE EGENTLIG INNEHOLDER. Grunnen er at den 

sanne Guds kunnskap om Guds lov og prinsipper skal etablere et sosialt 

rike som kan ære Ham som Gud. Og også skal Han gjenoppfylle jorden, 

fylle den med innbyggere som kan leve i sammen i tusen år. 

 

Mens djevelen  er bundet, vil det ikke finnes barer og puber, 

begravelsesbyråer, tinghus med jurister og advokater, eller politi og 
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rettsvesen av jordisk målestokk. Vet du hvorfor? FORDI KRISTUS OG 

HANS BRUD SKAL VÆRE RIKETS POLITI. Jeg forsøker ikke å få dette 

til å lyde som fantasi eller science fiction. For er ikke dette hva skriften 

sier, så glem det hele. Husk bare at Gud nedskrev ikke alt dette i en hel bok 

uten grunn. Tro ikke at den Evige Gud inspirerte sine profeter til å skrive 

slikt, uten at Han også gav noen av dem forstand til å forstå hvor det hele 

skulle plasseres. Forsøk  å erkjenne at tusenårsriket har en spesiell hensikt. 

Og bruden, som er det folk som er utvalgt i vår tid, har en meget viktig 

rolle å spille. Hun er viet til Kristus, og når han sitter der på sin herlighets 

trone som kongers konge og Herrers Herre på denne jord, SÅ SITTER 

HUN SAMMEN MED HAM SOM HANS HUSTRU. Han er den øverste 

autoritet som skal sitte å utøve rettferdighet. Når kongen sier det ene eller 

det andre så vil Hans hustru si at det er rett. Og hva enn for nasjon hun 

måtte sitte som hersker over, så vil hennes tjeneste være å utøve kongens 

vilje. HUN SKAL HA DEN SAMME AUTORITET SOM ER GITT 

HAM. Som dronning regjerer hun over de mennesker eller nasjoner som er 

overgitt henne. Husk, denne jernstaven symboliserer ikke bare en naturlig 

stav. Den er et bilde på autoritet, den måte Kristus skal disiplinere 

nasjonene på. OG DE MENNESKER SOM UTGJØR DEN JORDISKE 

DELEN AV TUSENÅRSRIKET SKAL INNGÅ EKTESKAP MED 

HVERANDRE OG FØDE BARN, OG GJENNOPPFYLLE JORDEN. 

 

JORDISKE MENNESKER KALT TIL Å OPPFYLLE JORDEN JOH. ÅP. 

20 : 8.  

 

Hva skal Kristus gjøre med de nasjoner som Han lot passere under 

septeret? Matt 25 : 31 – 46, Sak. 14 : 9 – 20, viser bare en liten 

presentasjon av de nasjoner som ble spart under den store   trengsel; og gitt 

rett til å gå inn i tusenårsriket. OG BARE EN LITEN DEL AV DE SOM 

VAR I DE FORSKJELLIGE NASJONER FIKK LOV Å GÅ INN I RIKET 

ETTER AT SATAN VAR BUNDET. (Joh Åp. 20 : 1 – 3) Men når Satan 

skal løses igjen  for en kort stund, i slutten av tusenårsriket, så skal jordens 

befolkning igjen ha vokst enormt. Det antall som Satan skal forføre på 

jorden når han slippes løs for en kort stund, skal være som havets sand. Det 

vil bli et så stort antall at det vil være umulig å telle dem. Det som har 

skjedd fra begynnelsen av tusenårsriket og frem til avslutningen, viser en 

god grunn til at folket med fårenaturen fant Guds nåde, og ble gitt rett til å 

gå inn i dette riket. En ting er i alle fall sikkert. DE MENNESKER SOM 

BLIR FORFØRT AV SATAN HER I AVSLUTNINGEN, ER IKKE DE 
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SAMME MENNESKER SOM GIKK INN I TUSENÅRSRIKET SOM 

FÅR. DE SOM FIKK  RETTEN TIL Å GÅ INN I DETTE RIKET, VAR 

UTVALGT FOR Å GJENOPPFYLLE JORDEN OG DYRKE DEN OPP 

IGJEN. Og med det lange liv som dette folket ble gitt, ble det fullført. Det å 

leve lenge opphørte ikke før etter vannflommen var gått over jorden. 

Metusalem ble hele 969 år. 1. Mosebok er full av navn på personer som ble 

flere hundre år gamle. I tusenårsriket skal livslengden på menneskene igjen 

bli restaurert. Alle de som da ble testet og forført av Djevelen i 

avslutningen av tusenårsriket, ER DE SOM SENERE ER BLITT FØDT 

UNDER TUSENÅRSRIKETS REGJERING. De skal bli så mange som 

havets sand. 

 

Skriften lærer i Matt. 22 : 30, at i oppstandelsen verken tar de til ekte eller 

gis de til ekte, men de er som Guds engler i himmelen. Men allikevel er det 

en mengde mennesker som blir født inn i denne tiden, og som senere vil 

komme til å bli forført av Satan. DET VIL VÆRE HELT UMULIG FOR 

DE HELLIGE SOM HAR DEL I DEN FØRSTE OPPSTANDELSE Å 

KUNNE FØDE BARN. Bare folket med fårenaturen vil være av jordisk 

karakter. De uforgjengelige i Kristi regjering kan verken ta til ekte eller gis 

til ekte. Hvem er det da som skal kunne oppfylle Joh. Åp. 20 : 8? Jo, de 

naturlige mennesker som går inn til tusenårsriket gjennom Matt. 25 : 31 – 

34. Disse er de eneste som skal gjøre dette i det nye riket, I 

GJENFØDELSEN. Kristus talte om dette i Matt. 19. Ordet igjen betyr å 

gjøre noe om igjen som er gjort før. Fødselen, (eller som det står på engelsk 

REGENERASJON – generasjon.) forteller at vi her har å gjøre med 

jordiske mennesker. Noen spør meg ofte, vil det bli født barn i 

tusenårsriket? Fortell meg, hvordan skal ”Diebarn leke ved huggormens 

hule, og over basiliskens hull skal det avvente barn rekke ut sin hånd. ”osv. 

Og hvordan skal det kunne bli mennesker på jorden med et antall som tallet 

på havets sand, dersom ingen fødsler skal skje i tusenårsriket? DERSOM 

DET IKKE ER MENGDER AV BARN FØDT I TUSENÅRSRIKET, 

HVEM SKAL DA VOKSE OPP OG OPPFYLLE EN MENGDE SOM 

HAVETS SAND I SLUTTEN AV DENNE TIDSALDER? Dersom det 

ikke fødes barn i tusenårsriket, så er i alle fall en ting sikkert, dette antallet 

vil ikke kunne finnes i Matt. 25 : 34, i begynnelsen av samme tid. Jo, 

menneskene vil gifte seg å få barn i tusenårsriket. Det skjer for å oppfylle 

skriften, slike som Esaias 11 : 6 – 8.  
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ESAIAS BESKRIVELSE AV TUSENÅRSRIKET   ES. 11. 

 

700 år før Kristus, ser Esaias med åndelig teleskop ned gjennom tidene og 

like inn i tusenårsriket. Han profeterer om denne Kristus: ”Men en kvist  

skal skyte frem av Isais stubb, og et skudd fra hans røtter skal bære frukt. 

Og Herrens Ånd skal hvile over ham, visdom og forstands Ånd, den Ånd 

som gir kunnskap om Herren og frykt for Ham. ”Esaias refererer her til 

Kristus. Denne visdom og forstands Ånd, er den samme Ånd som hviler 

over kong Salomo, og den skal også hvile over denne nye kongen, bare at 

han skal ha den i fullt monn. Husk at denne visdommen var over Salomo 

som en type på den visdom som skal komme i tusenårsriket. Merk dere 

hvordan Kristus, den nye kongen skal dømme. Han trenger ingen 

løpegutter som kan fortelle ham om hvordan det hele henger sammen. Nei, 

han har den Ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for Ham. ”HAN 

SKAL IKKE DØMME ETTER DET HANS ØYNE SER, OG HELLER 

IKKE ETTER DET HANS ØRE HØRER. NEI, HAN SKAL DØMME 

MED RETTFERDIGHET I DET HAN SKAL TRENGE INN I 

HJERTETS SKJULTE KAMMER. Han skal dømme den ringe med 

rettferdighet og skifte rett med rettvishet for de saktmodige på jorden, 

”Husk at det står i salmene, ”Salige er de saktmodige, for de skal arve 

jorden, og han skal slå jorden med sin munns ris. ”Det betyr bare at det står 

makt bak Hans ord. ”Han skal drepe den ugudelige med sine leppers ånde. 

Rettferdighet skal være belte om Hans lender, og trofasthet belte om hans 

hofter. ” 

 

DIEBARNET, DET AVVENTE BARN, DE SMÅ BARN, OG 

DYRERIKET 

 

Legg merke til dyreriket her. ”Da skal ulven bo sammen med lammet, og 

leoparden ligge hos kjeet, og kalven og den unge løve og gjøfeet skal holde 

seg sammen, og en liten gutt skal drive dem. ”I dag kan man ikke la noen 

av disse slippes løs sammen. Jeg hadde en gang en onkel som drev med sau 

– avl. Han hadde mange søvnløse netter i sitt forsøk på å holde ulvene unna 

fåreflokken. Bjørnene var like håpløse, de drepte sauer konstant. Det så 

mer ut som de drepte sauer for fornøyelsens skyld enn for å finne mat. De 

flenget opp de stakkars dyrene i store antall. Men hva sa skriften her, 

ULVEN skal bo sammen med LAMMET. Kan du tenke deg en stor 

fåreflokk, og der kommer ulven og legger seg ned midt i blant dem uten å 

røre dem. Det unne aldri skje i dag, for Satan regjerer i dag med sin ånd og 
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det er fiendskap i dyreriket. Leoparden skal da ligge hos kjeet, og kalven og 

løven skal holde seg sammen. Du kan i alle fall ikke se det i dag. Tenk deg 

bare et 3 – 4 års gammelt barn leke sammen med de ville dyrene. Hvilken 

herlig dag det skal bli. Det skal skje når Kristus og hans hustru skal regjere 

i det neste riket. Husk at dersom fallet i Edens Have ikke hadde skjedd, så 

ville dyreverdenen ha lekt med de små barn. ”Ku og bjørn skal beite 

sammen, deres unger skal ligge hos hverandre, og løven skal ete halm som 

oksen. Diabarnet skal leke ved huggormens hule, og over basiliskens hull 

skal det avvente barn rekke sin hånd ut. ”En liten baby som bare så vidt er 

avvent fra mors bryst kravler over basiliskens hull og leker. En ting er 

sikkert, i denne herlige tidsalder skal ingen være full av frykt for farene 

som lurer, for der er ingen farer mer. Dette viser oss bare at ”Ingen skal 

gjøre noe ondt og ingen ødelegge noe på hele mitt hellige berg; for jorden 

er full av Herrens kunnskap, likesom vannet dekker havets bunn. ”Dette er 

det bildet som Herren forsøker å fremstille her. Men mitt poeng her er at 

det vil finnes DIENDE BARN, AVVENTE BARN, OG SMÅ BARN I 

tusenårs riket. Noen gikk imot meg på grunn av min lære på dette punkt, og 

de sa til meg at det ikke kom til å bli født noen barn i tusenårsriket. Dette 

bildet, sa de, refereres til de barn som døde og gikk opp i herligheten og ble 

en del av Jesu Kristi brud. Det er disse som skal leve slik. HVA? Sa jeg, 

DERE VIL VEL IKKE FORTELLE MEG AT GUD SKAL LA SLIKE 

BARN FORBLI BARN I TUSEN ÅR FOR Å OPPFYLLE DETTE 

SKRIFTSTEDET? NEI, DET ER IKKE SLIK. Han er ikke en urettferdig 

Gud. Gud lar ikke små babyer forbli små gjennom tusenårsriket, bare for å 

oppfylle slike skriftsteder. Han ville være urettferdig dersom han gjorde 

slik. ”På den tid skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd, som står som 

et banner for folkeslagene, og hans bolig skal være herlige. ”AMEN. Det 

folket som Kristus skal regjere, over vil være et folk som han vil inngi disse 

Guddommelige lover, så jorden kan bli full av Herrens kunnskap. Dette er 

det Gud vil ha plassert tilbake på jorden. Husk at i dag tror verden at de vet 

alt om Edens have, og de er opplært og utdannet fra de forskjellige  

universiteter. Men hva vet de? De har Satans fortolkninger om denne 

kunnskap i dag, og intet annet. Men på den dag, når Kristus og Hans brud 

skal regjere, skal Herrens kunnskap igjen fylle jorden. De Guddommelige 

lover skal restaureres tilbake til jorden. Det er ikke å undres over at 

dyreriket da skal ligge i fred med hverandre. I Hoseas 2 : 18, sier Gud, ”Og 

jeg vil på den dag gjøre en pakt for dem med markens dyr og himmelens 

fugler og jordens kryp. ”Han vil ta bort det fiendskap som er i dyrets hjerte. 

Og når dette fiendskapet er borte, og Satan er bundet, så kan ikke 
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anklageren lengre forårsake vanskeligheter. Den onde ånd vil forlate 

dyreriket og de skal leve i fred med hverandre. Da skal løve og bjørn 

vandre i sammen og beite sammen med kuene, eller lammene. Hele 

dyreriket vil da vandre sammen i fred. Ingen skal skremme dem mer, eller 

influere noen ond natur på dem. Dyreriket vil da respektere mennesket, 

som selv skal ha herredømme over dem igjen i dette riket. ALT DETTE 

SKAL GJENNINNSETTES PÅ JORDEN. HVA FOR HENSIKT SKAL 

DA GUD UTFØRE MED DE GUDDOMMELIGE LOVER GJENNOM 

DETTE TUSENÅRIGE RIKET? Han fornyer denne jorden mirakuløst 

med en ny sosial orden, og med mennesker som ikke forsøpler jorden med 

all slags bederveligheter, ondskap, drukkenskap, mord, og andre ting av 

den onde natur. OG ENDA ER ALLE DISSE MENNESKENE JORDISKE 

AV NATUR. Denne jorden vil i tusen år bli gjenoppfylt av mennesker 

SOM LEVER UNDER GUDS GUDDOMMELIGE LOVER. Guds lov om 

kunnskap vil bli inngitt i deres hjerter. Men husk at selv om tusenårsrikets 

regjering er en herlig periode, så er det enda ikke den fullkomne dag.  

 

Hør nøye etter hva Esaias 65 : 17, sier. Esaias ser her ned gjennom tidene, 

og SER EN DAG KOMME DA HERREN SKAL HA EN NY JORD OG 

NYE HIMLER. Hør hva jeg sier her. Esaias så denne fullkomne dag, men 

for å kunne se den, måtte han se fjernt inn i fremtiden, ned gjennom lovens 

tid, gjennom menighetstidene og videre inn i tusenårsriket, ja gjennom 

tusenårsriket, og når tusenårsriket var over får han se den evige dag. Legg 

merke til hvordan han ser denne nye dagen. Vi går til Esaias 65 : 17. ”For 

se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord, og de første ting skal ikke 

minnes og ikke mer rinne noen i hu. ”Du kan sammenbinde dette med 2. 

Pet. 3 : 10. Her vil du lære at de nye himler og den nye jord vil fremdeles 

være av den samme substans som den gamle. Jorden vil fortsatt være den 

samme gamle planeten. Det å fornye en ting betyr ikke at Gud er i ferd med 

å skape noe nytt ut av intet. Han skaper ikke nye molekyler. Det er de 

samme materialer som før. Nei, hensikten her er å fornye jorden for en 

Guddommelige hensikt. Av en eller annen grunn er jorden kommet ut av 

sin Guddommelige hensikt. Den er blitt besmittet og gjort uren, ved all den 

synd som den har båret gjennom tidene. Ved sin vrede i slutten av 

tusenårsriket, har han allerede ødelagt det onde. Han har også ødelagt den 

Satan som forårsaket det onde. Dette skjedde i Joh. Åp. 20 : 10, og det før 

han kunne begynne å oppfylle Esaias 65 : 17. Så det å gjenskape jorden, 

eller fornye den, er heller snakk om å løfte den tilbake eller restaurere den 

tilbake til dens endelige Guddommelige hensikt om samfunn mellom Gud 
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og mennesket. Ta bare mennesket når det falt. Kristus gjorde en ny 

skapning ut av ham. Skriften sier at vi er alle en ny skapning i Kristus 

Jesus. Men den gjorde deg bare om, omskapte deg, så du kunne reflektere 

Kristus i din nye natur, isteden for å vise de falne egenskaper fra den 

syndige natur. Det skjer på samme måte med de nye himler og den nye 

jord. Gud sa, se jeg skaper en ny himmel og en ny jord, og de første ting 

skal ikke minnes og ikke mer rinne noen i hu. Ja lovet være Herren. Når vi 

til slutt kommer inn i den nye evige tidsalder, (det er ikke riktig å snakke 

om tid her, for tid skal ikke være mer, men bare for illustrasjonens skyld) 

etter tusenårsriket, skal ikke de tidligere tidsaldrer mer ihukommes av noen 

av oss. Først måtte vi passer gjennom alle de andre forskjellige tidsaldrer, 

før vi kunne komme inn i den evige dag. Esaias ser fremdeles på denne  

evige dag. ”Gled og fryd eder til evig tid over det jeg skaper! For se, jeg 

skaper Jerusalem til jubel og dets folk til fryd. Og jeg vil juble over 

Jerusalem og fryde meg i mitt folk, og det skal ikke mer høres gråt eller 

skrik der. ”La oss bare se et lite øyeblikk på det naturlige Jerusalem, slik 

byen har eksistert gjennom tidene på profetenes dager. Det var motstandere 

som til stadighet kom opp imot byen, og alle profeter som levde under 

disse tider undret seg hvordan det hele til slutt skulle ende. Byens endelikt 

var allerede forutbestemt i den tid profetiene ble fremlagt. Men lite visste 

nok de fleste profetene at denne by som hadde motstått slike harde slag, og 

kommet igjennom det under lovens tid, en dag igjen under hedningenes 

tidsalder, atter skulle ligge øde inntil hedningenes tid var til ende. Luk. 21 : 

24. Men i tusenårsriket skal denne byen igjen bli løftet opp og bli DEN 

STORE KONGES STAD. Når Esaias ser på den evige dag, med de nye 

himler og den nye jord, så vet vi at det ikke mer skal bli noen fødsler slik 

det var tilfelle i tusenårsriket. Det skal heller ikke bli mer død eller gråt og 

sorg. Var det død i tusenårsriket? Ja, noen døde. Men ingen skal dø i den 

evige dag. Vi forstår at det er flere tidsaldrer dekket i denne profetien, før 

vi kunne komme til den evige dag hvor død, gråt eller fødsler  ikke skal 

finnes mer. Merk deg nå hvordan profeten ordlegger seg her, og hvordan 

tingene blir plassert. ”Det skal ikke mer komme derfra noe diebarn (fra da 

av) som bare lever få dager, ”(en annen oversettelse sier det slik, OG DET 

SKAL FRA DEN DAG AV IKKE VÆRE ENDE PÅ DAGER, ELLER 

NOEN GAMMEL MANN SOM IKKE LEVER SINE DAGER UT; i den 

evige dag, slik det skjedde under tusenårsriket. I denne evige dag skal det 

ikke være ende på dager, eller finnes noen gammel mann som ikke fyller 

sine dagers mål. I den neste del av verset går Esaias til bake til tusenårsriket 

og sier, ”Nei en ung mann skal den være som dør hundre år gammel, og 
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hundre år gammel skal den synder bli som forbannes. ”Her taler han om det 

som skal skje under tusenårsriket.  

 

DØDEN ER SEPTERETS STRAFF 

 

Forestill deg nå at tusenårsriket begynner, og du har en jordisk levning som 

vil gå sammen i ekteskap. Og ut fra denne union skal det vokse frem en 

skare med barn som fødes. Når tusenårsriket starter er det sikkert bare noen 

få mennesker på jord. Men når vi er kommet tusen år fremover i tiden, vil 

Gud har restaurert det lange liv, de som først gikk inn i tusenårsriket er de 

som blir straffet av jernstavens hensikt, og på dem som er blitt født under 

tusenårsrikets regjering, og som av en eller annen grunn ikke finner  å ville 

la seg disiplinere av denne jernstaven. Husk at tusenårsriket er ikke den 

perfekte tidsalder. Derfor må han også herske med jernstav. Det viser oss 

bare at det er en arvelige belastning som mennesket har i sin natur, og dette 

går fra far til barn nedover gjennom tiden. Og disse barn må konstant leve 

under disiplin og opplæring av de Guddommelige lover og læresetninger. 

Derfor skal det lett kunne forstås hvorfor skriften sier, at ”Et barn skal dø 

hundre år  gammel ”det betyr at en person vil bli regnet  som et barn 

dersom han dør hundre år gammel, for han hadde jo muligheten å leve hele 

tusenårsriket til ende, og inn i den evige dag. Men nå levde han bare 1/ 10  

av tusenårsrikets regjering. En mann på 100 år i dag vil ansees som meget 

gammel mann, men i tusenårsriket vil det være kun  en kort stund. Dette 

viser at Gud ikke vil eksekvere noen dom over mennesker før de er blitt gitt 

full anledning til å bevise sin stilling for Ham, dvs. at de ikke har noen 

intensjoner om å adlyde Guds lov. Det lange liv vil da bli restaurert tilbake 

til menneskeheten, og døden vil bare i unntakstilfeller tre i kraft i 

tusenårsriket. Døden blir bare brukt som disiplinær straff og bare når 

vedkommende har nådde en alder på 100 år. Satan er nå bundet, og det er 

ingen grunn til at døden skal råde. Det er ingen grunn til at sykdom, kreft, 

og hjerte og kar sykdommer skal råde. Nei Satan er bundet i disse tusen år 

mens KRISTUS REGJERER. Husk det at Kristus vil aldri utføre noen 

dødsdom over et 12 år gammelt barn, og heller ikke over en 25 år gammel 

mann, eller 50 år, eller 75 år. Nei hundre år gammel skal den synder være 

som forbannes. Menneske vil få retten til å leve i tusen år. Husk at 

mennesket etter Edens have levde nesten tusen år. Metusalem ble 969år. 

Det forteller oss bare at tusen år er å regne som intet. Men fordi mennesket 

beveget seg bort fra Edens have, så ble alderen kortet av. Men i 

tusenårsriket skal dette bringes tilbake igjen, og alle skal kunne kjenne 
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Guds lover og kunnskap. Kristus vil la disse jordiske mennesker få kjenne 

velsignelsen under hans regjering ved at de får leve i tusen år.  Se for deg 

bruden og de hellige fra det Gamle Testamentet, de er uforgjengelige og 

regjerer med Ham i denne herlighet. De gifter seg ikke som de jordiske gjør 

det. De jordiske vil forbli jordiske fremdeles. Han vil dømme dem og tillate 

at de får leve et langt liv i dette riket. Han sa jo arv det riket som er beredt 

eder fra verdens grunnvoll ble lagt. Så du skjønner at dette er ikke noe som 

bare dukker opp over natten. Det har vært i Guds tanker fra verdens 

grunnvoll ble lagt. 

 

Ettersom det lange liv er gitt til menneskeheten igjen, kunne Esaias se helt 

frem til den evige dagen som det måtte ta tusenårsrikets restaurasjon til, for 

å fremskaffe til slutt. Der vil det ikke finnes noen babyer (i den evige dag) 

og heller ikke gamle menn, som det gjør i tusenårsriket. Jeg må også si, at 

dersom vi lever så nære dette riket som vi nå tror vi gjør, like før Jesu 

Kristi gjenkomst, så lever det i dag et folk på jord, som aldri skal komme til 

å dø, i henhold til Guds ord. Alt avhenger av hvor nære vi er Hans komme. 

Men for dem som finner den nåde å være Hans utvalgte, så vil Gud holde 

denne velsignelse over dem, og de vil komme til å leve i tusen år under 

hans velsignede regjering i det kommende riket. DEN MANN ELLER 

KVINNE SOM FINNER DET VANSKELIG Å DISIPLINERE SEG 

UNDER HANS VELDIGE HÅND; VIL MØTE SITT ENDELIKT VED 

DØD: Men de vil ikke bli ødelagt før de i alle fall har fått sjansen i hundre 

år på å forandre sitt liv. Og da skal de enda bli regnet som barn. Detter er 

straffen som jernstaven representerer. Han skal herske over dem med 

jernstav. Døden er kun eksekvert som straff, og vil ikke være noe som råder 

i det store og hele perspektiv, og forårsake store gravfølger i det daglige 

bildet. Det vil heller ikke bli noen gråt over dem som finnes ulydige. Jeg 

kan se dem for meg ettersom de blir avrettet. De blir bare revet bort fra vår 

midte. Ikke noe kapell til å ta seg av dem, og ingen vil gråte over dem. Nei, 

ikke på den dag da rettferdighet og likhet skal råde. Tenk bare på dyreriket, 

og alle de skjønne skriftsteder som vi kunne fordype oss i her. Mitt poeng 

her er at på den dag skal en tidsalder trå i kraft som skal vare i tusen år, og 

regjeringens Herre skal være Kristus. Og på den dag skal ørkenen blomstre 

som en have. 
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INGEN MAT – ELLER HUSNØD 

 

Mange mennesker sier til meg, Bro. Jackson, jeg kan ikke skjønne hvordan 

alle skal kunne leve der? Det er jo for mange av de hellige allerede fra de 

forskjellige tidsalder, og når du plasserer dem her på jord vil det ikke bli 

nok rom for alle. Jeg har alltid sagt det slik, et menneske tar bestandig mer 

plass liggende enn stående. Har du noen gang tenkt på det? Har du tenkt på 

det at denne jordens overflate i dag er dekket for det meste med vann. 2 /3. 

Bare 1/3 er tørr grunn. Og ikke bare det men i et hvert stort kontinent ligger 

det store ørkenområder og steppelandskap. Husene er meget langt fra 

hverandre. Han sa at på den dag skal han ta bort jordens forbannelse, og 

jorden skal ikke lengre holde tilbake sin grøde. Dette er tiden da såmannen 

skal nå den som høster. Det vil da være en kontinuerlig såing og høsting. 

Hvorfor, jo for dette er Guds velsignelser over denne tid. Det vil ikke 

finnes noen hungersnød, så hvorfor skal du da være bekymret over for lite 

plass. Nei, Gud vil rydde alle ørkenområder, elvene vil renne gjennom tørre 

steder. Ørkenen skal blomstre som en rose. Menneskene i dag har naturen 

mot seg, men når Guds vrede begynner, og han tar og rister på denne 

jordkloden, så vil han ødelegge mye av den ondskap som menneskene har 

påført seg og andre. På samme tid vil han begynne å omskape denne 

planeten for det tusenårsriket som skal komme. Gud gjør en tofoldig 

hensikt på en og samme tid. Gjør han ikke? Han gjør i stand  masse plass, 

nok for alle, og jorden vil ikke lengre holde sine velsignelser tilbake. Den 

vil flyte over av plass for den som er forunt å bli med i tusenårsrikets 

herlighet. I det jeg avslutter dette avsnitt vil jeg gjerne gi deg noen 

skriftsteder som du kan studere for deg selv Amos 9 : 14. Esek. 34 : 24 – 

27. Sak. 8 : 14. og Mika 4 : 1 – 5. Der vil du kunne se storheten i denne 

tidsalder. 

 

LIVSENS BOK ER ÅPNET PÅ VEGNE AV TUSENÅRSRIKETS 

HELLIGE 

Joh. Åp. 20 : 12 – 15. 

 

Rett etter tusenårsrikets regjering kommer den evige dag. Den kommer rett 

etter dommen for den Store Hvite Trone. Da skal Gud kalle frem alle de 

onde døde (mennesker fra Adam og frem til enden av tusenårsriket ), og de 

skal dømmes etter sine gjerninger, etter det som står i bøkene. Vers 12 (Joh 

Åp. 20 : 12) sier at de døde ble dømt etter det som sto i bøkene, etter sine 

gjerninger. MEN HVEM ER DET SOM BLIR DØMT ETTER BOKEN 
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SOM KALLES LIVSENS BOK; OG HVORFOR ER LIVSENS BOK 

ÅPNET? Betyr det at noen av de onde mennesker allikevel kan være 

oppskrevet der? NEI, det er ikke mulig. Alle de som oppstår i den annen 

oppstandelse komme til den Store Hvite Trones Dom, i henhold til Joh. Åp. 

”20:6. Det viser at det er en oppstandelse uten livets kraft i seg. HER VED 

DEN SISTE DOM ER DET DE ONDE ENGLER OG DE ONDE DØDE 

MENNESKER SOM SKAL DØMMES. De uforgjengelige hellige fra alle 

tidsalder skal være til stede for å dømme fra hver sin tidsalder. Og ikke én 

av de som klassifiseres som de onde, og som blir brakt frem til dom, vil ha 

sine navn skrevet i livsens bok. Hvorfor blir da livets bok åpnet? Var det 

for å sjekke om noen hadde kommet i feil avdeling allikevel? Nei! 

HENSIKTEN MED Å ÅPNE DENNE BOKEN ER PÅ VEGNE AV DE 

HELLIGE ELLER TROENDE; SOM IKKE LOT SEG FORFØRE AV 

SATAN NÅR HAN BLE GITT ANLEDNING TIL Å LØSES FRA SITT 

FENGSEL. Han kom der i avslutningen av tusenårsriket og forførte en hel 

skare av mennesker, ja som tallet på havets sand. De som da ble forført av 

Satan ble ødelagt av den Evige Gud. (omtalt i vers 9) De skal også komme 

frem i den annen oppstandelse, sammen med resten av de døde fra alle 

tidsaldrer. Men det er en stor skare også, uten tvil, som ikke lot seg dåre av 

Satan, akkurat som i begynnelsen av tusenårsriket. Og de passerte dommen 

i Matt. 25 : 34, og gikk inn i dette riket. På samme vis skal det i 

avslutningen av tusenårsriket avsies en dom ved den Store Hvite Trone før 

noen kan gå inn i den evige dag. Joh. Åp. 21 : 12. og Es. 65 : 17. Bare de 

onde døde fra alle tidsaldrer og de som er født og avlivet under 

tusenårsriket, vil ikke kunne kvalifiseres for livets bok, for de er de eneste 

som skal komme til å bli dømt ved den Store Hvite Trone. Og det er helt 

umulig at noen av de onde døde skal kunne være oppskrevet i Livsens bok, 

da de først oppstår i den andre oppstandelse. De mennesker som ikke ble 

forført av Satan i tusenårsriket, er de eneste som kunne være oppskrevet i 

Livets bok, for alle de andre hellige har allerede møtt sin dom og passert. 

 

Alle som ikke hadde sitt navn i Livsens bok ble kastet i ildsjøen som er den 

annen død. Alle de andre gikk inn i den evige dag for å være sammen med 

Gud i evigheters evighet. Så Livsens bok ved den Store Hvite Trones dom 

var kun for de hellige som levde i tusenårsriket uten å bli forført av Satan. 

AMEN. 

 

 

 



 38 

 

Tidligere utgivelser av Striden. 
 

 

1. Satans test og fall. "Prehistorien."  

2. De to trær i Edens have.  

3. Daniels 70 uker. 1. 

4. Daniels 70 uker. 2. 

5. Daniels 70 uker. 3. 

6. Født på ny.  

7. Guddommens hemmelighet åpenbart. 1. 

8. Guddommens hemmelighet åpenbart. 2. 

9. Helvetet er ikke evig.  

10. Ekteskap og skilsmisse.  

11. Hellighet eller tradisjoner.  

12. De syv tordenrøster. 1. 

13. De syv tordenrøster. 2. 

14. Opprykkelsen.  

15. Det nye Jerusalem.  

16. Jesu Kristi menneskelige og Guddommelige side. 1. 

17. Jesu Kristi menneskelige og Guddommelige side. 2. 

18. Når Gud blir helliget.  "Essensiell krigen."  

19. Guddommelig helbredelse. 1. 

20. Guddommelig helbredelse. 2. 

21. Guddommelig helbredelse. 3. 

22. Først atskillelse, så fullkommengjørelse.  

23. Hvorfor de ikke har olje. ”Matt.25:1-13.” 

24. Tusenårs riket. ”Millenium.” 

25. En Apostels tjeneste.  Dens hensikt. 1. 

26. En Apostels tjeneste.  Dens hensikt. 2. 

27. En Apostels tjeneste.  Dens hensikt. 3. 

28. Det evige evangeliet. ”De 144.000.”  

29. Hemmeligheten med kvinnen i åpenbaringen 12.  

30. Kronologien i Johannes Åpenbaring. 1. 

31. Kronologien i Johannes Åpenbaring. 2. 

32. I Guds lignelse. ”Image.” 

33. De tre veer.  

34. Kongenes Konge, Herrenes Herre.  

35. Mat i rette tid. 1. 



 39 

36. Mat i rette tid. 2. 

37. Mat i rette tid. 3. 

38. Fra Azusa street til nå. 1. 

39. Fra Azusa street til nå. 2. 

40. Fra Azusa street til nå. 3. 

41. Brudens salvelse.  1. 

42. Brudens salvelse.  2. 

43. Brudens salvelse.  3. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 40 

 
 

 

 

 

Matt 24:28 ”Der hvor åtselet er, der skal ørnene samles.” 

 

Åp 4:7 ”Det første livsvesen er likt en løve, det andre 

livsvesen er likt en okse, det tredje livsvesen har ansikt som 

på et menneske, og det fjerde livsvesen er likt en ørn i 

flukt.” 
 


