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Forord 

 

 

Denne oppgaven er skrevet av Kristian Løvdal. Arbeidet startet 28.09.20 og ble ferdig 

23.11.21. Fra jeg var omkring 5 år gammel har jeg forsøkt å finne ut av hvilke profetier i 

Bibelen som skal hende til hvilken tid. Selv før jeg hadde lært å lese var dette spennende for 

meg. Målsetningen ble utvidet etter voksen alder: Å studere alle Bibelens profetier. Det har 

vært et livskall for meg. Hensikten er å undersøke i hvilken profetisk tid vi nå lever i. Særlig 

profetier om endetiden har opptatt meg i nærmere 40 år i november 2021 når oppgaven 

fullføres. Oppgaven er basert på den mest komplette boken jeg har lest om temaet Bibelens 

profetier: "Encyclopedia of Biblical Prophecy. The Complete Guide to Scriptual Predictions 

and Their Fulfillment ", by J. Barton Payne. Noen vil kanskje være uenige i tolkningene som 

presenteres i denne oppgaven. Jeg innrømmer at hverken jeg som person eller denne 

oppgaven er ufeilbarlig. Kanskje du som leser vil bli begeistret? Eller kanskje du vil være rask 

til å avfeie det du leser? Da kan du kanskje tenke på at det har blitt brukt mye tid totalt sett, 

målt i hundretusener av timer, på å være i stand til å skrive nettopp denne oppgaven. Guds 

Ord er uransakelig. Det profetiske innholdet er ofte vanskelig å forstå. Bare ved Den Hellige 

Ånds Hjelp og åpenbaring om Ordet har dette arbeidet har vært mulig å gjennomføre. Alle 

lesere oppfordres til å gjøre seg opp sin egen mening. Det er det som betyr noe for deg. 

Ethvert arbeid som har til hensikt å tolke noe, vil være preget av personen som står for 

tolkningen. Slik vil det også være for denne oppgaven. Derfor vil jeg påpeke at jeg står for en 

bokstavelig tolkning av Bibelen. Vi lever i dag i de siste tider. Hvorfor? Fordi Guds Ord sier 

det: «Men nå, da de siste tider er kommet, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud 

innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden.» (Hebreerne 1:2 N78NB). 

Videre leser vi: «Mine barn, nå er det den siste tid. Dere har hørt at Antikrist skal komme, og 

mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at den siste tid er kommet.» (1Joh. 2:18 

N78B). Var det de siste tider for snart 2000 år siden, burde vi leve i «de siste av de siste tider» 

i dag. Å ikke bry seg med dette temaet, er å ikke bry seg om hva Bibelen har å si om tiden vi 

nå lever i. Til sist: Alle lesere anbefales å besøke siden https://www.Gratisbok.no for flere 

gratis bøker som kan lastes ned.  
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Sammendrag 

 

Oppgaven er basert på boken "Encyclopedia of Biblical Prophecy. The Complete Guide to 

Scriptual Predictions and Their Fulfillment ", by J. Barton Payne, First Edition, Fitzhenry & 

Whiteside Limited, Toronto (ISBN: 0-06-066476-2). Payne`s bok er basert på "American 

Standard Version" (AMS) Bibelen, 1960 utgaven. Jeg har kun hatt tilgang til 1901-utgaven. 

Boken til Payne er en grundig gjennomgang av Bibelens 8352 profetier. Det er Payne som 

definerer hvilke vers som er profetiske eller ikke. Boken til Payne beskriver dessverre ikke 

hvor stor andel av disse som kan omtales som endetidsprofetier. Hensikten med oppgaven er 

derfor å prøve å finne et omtrentglig svar på hvor stor andel av Bibelens profetier som 

omhandler endetiden. Å finne et nøyaktig svar er derved ikke hensikten med dette arbeidet. 

Til det er Bibelens profetiske innhold for vanskelig å få en komplett oversikt over. Det samme 

gjelder for hvilke profetier som kan omtales endetidsprofetier eller ikke. Oppgaven 

presenterer en egen definisjon på en endetidsprofeti. Ut fra arbeidet til Payne skal alle 

Bibelens profetier, med referanser, gjennomgås grundig i kronologisk rekkefølge. Igjen: Et 

uttalt mål er å finne ut omtrentlig hvor mange endetidsprofetier som finnes i Det Gamle 

Testamentet, Det Nye Testamentet og for Bibelen som helhet.  
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Kapittel 1  

Innledning 

 

Bibelen inneholder hele Guds Ord. En betydelig andel av innholdet er av profetisk karakter. 

Men hvor stor prosentandel av Bibelen består av profetier? Denne oppgaven er basert på 

boken "Encyclopedia of Biblical Prophecy. The Complete Guide to Scriptual Predictions and 

Their Fulfillment ", by J. Barton Payne, First Edition, Fitzhenry & Whiteside Limited, 

Toronto (ISBN: 0-06-066476-2). Denne boken er basert på "American Standard Version of 

the Old Testament" og "American Standard of the New Testament" (begge "La Habra, Calif.: 

The Foundation Press, 1960"). Jeg hadde kun tilgang til American Standard Version 1901. 

Grunnen til at jeg har valgt å basere denne oppgaven på "Encyclopedia of Biblical Prophecy", 

av J. Barton Payne, er at boken er det mest komplette innen profetisk analyse jeg personlig 

har kommet over. Ingen annen bok jeg har sett har en så komplett statistikk over de Bibelske 

profetier. Men det er ett sentralt tema boken til Payne unnlater å ta med: Å vise en oversikt for 

hvor mange av de Bibelske profetiene som omhandler endetiden. I sin bok "Encyclopedia of 

Biblical Prophecy" viser J. Barton Payne til følgende fakta: 

- Bibelen består av 31124 vers (versjon vist over). 

- 6641 vers i Det Gamle Testamentet (GT) har profetisk karakter. Utgjør 28,5% av GT. 

- 1711 vers i Det Nye Testamentet (NT) har profetisk karakter. Utgjør 21,5% av NT. 

- Til sammen 8352 vers i Bibelen er av profetisk karakter. Utgjør 27% av hele Bibelen. 

- Profetiske vers fra GT (6641) og NT (1711) summeres (8352), deles på sum av vers i 

hele Bibelen (31124), ganges med 100%. Dette gir at 27% av Bibelen som helhet er av 

profetisk karakter. 

Hensikten med denne oppgaven er å finne ut av omtrentlig hvor mange prosent av Bibelens 

profetier som omhandler endetiden. Først vil jeg definere hva jeg mener med begrepet 

«endetiden» i denne settingen. En definisjon av endetiden som benyttes i denne oppgaven er 

som følger: Alle hendelser som leder frem til gjenopprettelsen av nasjonen Israel, tiden før 

bortrykkelsen, selve bortrykkelsen, tiden med syv års trengsel, Jesu andre komme, 

tusenårsriket, den endelige dom og frem til tidspunktet hvor evigheten begynner.  
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I definisjonen av endetiden har jeg valgt å begynne med gjenopprettelsen av nasjonen Israel. 

Hendelsen er nevnt flere steder i Bibelen. Noen få eksempler på dette finnes i Jes 11:11-16, 

27:6, 66:7-8, Jer 16:15-16, Hos 11:11, Luk 21:29-31. Dette settes i kontekst av noe som skal 

skje når «sommeren er nær» vil fikentreet, Israel, blomstre, Matt 24:32. Med andre ord: Israel 

skal gjenopprettes i de siste dager. Jesus snakker om at dette vil skje i tiden før Hans andre 

komme og før syv år med trengsel, se Dan 9:27, Åp 11:3, 13:5. 

Denne oppgaven har ikke til hensikt å finne eksakte svar. Til det er dette temaet vist seg å 

være både for komplisert og for omfattende. Hele livet, fra jeg var omtrent 5 år til jeg i 2021 

er 45, har jeg vært opptatt av endetiden og Jesu andre komme. Selv etter 40 år med spørsmål, 

og tidlig i ungdommen mer seriøse Bibelstudier, hadde ikke ført meg noe nærmere spørsmålet 

denne oppgaven stiller. Bøker og artikler har blitt undersøkt for å finne et godt svar. Jeg har 

også forgjeves forsøkt få svar fra ulike steder i Norge og internasjonalt. Eksempler på dette er 

universiteter, teologiske fakulteter, organisasjoner og kirkesamfunn som ansees som dyktige 

innen fagfeltet Bibelske profetier. Av hensyn til personvern vil jeg ikke nevne noen navn. 

Svært mye tid og ressurser har blitt lagt ned i dette prosjektet selv før denne oppgaven ble 

påbegynt. Kanskje svaret på spørsmålet jeg stiller ikke er mulig å finne? Et eksakt svar på 

spørsmålet om hvor stor andel av Bibelens profetier som omhandler endetiden er derfor trolig 

utelukket. Den kanskje mest innlysende årsaken til dette er uenighet om hvilke profetier som 

faktisk omhandler endetiden eller ikke. Dette tas videre opp i diskusjonsdelen. Likevel er 

målet med oppgaven å finne et omtrentlig svar.   

Her følger litt om min bakgrunn:  

- Hovedfag i Kjemi 2002 (UiB) og  

- Master i Farmasi 2007 (UiB).  

- Denne bakgrunnen har gitt meg erfaring med å skrive- og å presentere vitenskapelig 

arbeid. Ellers har jeg ingen teologisk utdannelse å vise til. 

Følgende er viktig for meg å påpeke: Dette er ingen vitenskapelig oppgave basert på Guds 

Ord. Jeg mener Ordet kan ikke dissekeres eller løsrives fra andre deler av Ordet. Alt må sees i 

lys av Åndens åpenbaring, og sees i sammenheng med andre profetiske vers. Bibelske vers 

må kryss-refereres på tvers av Det Nye- og Det Gamle Testamentet. Å være i stand til det 

mener jeg krever en viss kjennskap til Guds Ord. Og ikke minst: Åpenbaring fra Ånden. Først 

etter flere tiår med studier og bønn kjente jeg fred for å begynne på arbeidet med oppgavens 

innhold. 
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Kapittel 2  

Definisjoner, verktøy og metoder  

 

Definisjoner 

Denne oppgaven er basert på en annens persons arbeid; "Encyclopedia of Biblical Prophecy. 

The Complete Guide to Scriptual Predictions and Their Fulfillment" av Payne. Det er naturlig 

å få frem hvilke definisjoner forfatteren Payne har på hva en profet og hva en profeti er: 

- En profet:  

"To this, then, corresponds the basic meaning of the greek word profètès, one who 

speaks forth in behalf of another; in classic culture, one who interprets the will of 

some deity5 " ("5TDNT, VI: 784; citing Aeschylus, eumenides, 19", side 4). 

- En profeti:  

1) "Broadly, the message of a prophet (p.4); more narrowly, a synonym for prediction 

(p.9) " (Paynes egen definisjon, under avsnitt "Definitions of Terms Relating to 

Prediction as Employed in This Study". Ingen sidetall for denne siden).  

2) "…An announcment, more or less specific, of the future27, it is "a miracle of 

knowledge, a declaration or representation of something future, beyond the power 

ofhuman sagacity to dicern or to calculate" ("27Fairbairn, op. cit., p. 18", side 8).   

Alle versene Payne definerer som profetiske i sin bok vil bli vurdert opp mot definisjonene 

over, samt min egen definisjon av endetiden presentert i Kapittel 1: Alle hendelser som leder 

frem til gjenopprettelsen av nasjonen Israel, tiden før bortrykkelsen, selve bortrykkelsen, tiden 

med syv års trengsel, Jesu andre komme, tusenårsriket, den endelige dom og frem til 

tidspunktet hvor evigheten begynner. Under arbeidet ble det vurdert om argumentasjon for 

utvelgelse av hvert enkelt Bibel-vers skulle tas med. Et slikt arbeid ville vært gjennomførbart, 

men svært tidkrevende og omfattende. I stedet ble det valgt ut 6 kategorier. Alle versene som 

ble utvalgt passet inn i en av disse kategoriene. På generelt grunnlag kan det argumenteres for 

at all tolkning av ulike kilder vil kunne bli preget av oppfatningen tolkeren besitter på 

forhånd. Slik vil det også vær i denne oppgaven. Trolig vil det være uenighet blant noen om 

hvorvidt disse kategoriene i stor nok grad er dekkende eller passende. Kanskje vil noen også 
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ha inndelt versene annerledes. Det får bli opp til den enkelte å gjøre seg opp sin egen mening, 

basert på hva som er deres tolkning av Bibelen. Denne oppgaven påberoper seg ikke på noen 

måte å være en nøyaktig fremstilling av hele sannheten om Bibelske profetier om endetiden. 

Det kan sees på som et ærlig forsøk på å finne omtrentlige svar. Her er det ikke tale om de 

absolutte sannheter som Bibelen gir på mange områder. Et eksempel på det kan være Jesus 

som eneste vei til Gud, Joh 14:6. Det er i denne oppgaven lagt vekt på å forsøke å finne 

mulige statistiske sammenhenger rundt Bibelens endetidsprofetier. Men først må det gjøres et 

større arbeid for å finne de profetiske versene som kan omhandle endetiden. Dette arbeidet 

beskrives under avsnittet «Metoder» under. I det følgende defineres kategoriene profetiene 

som endetiden inndeles i, basert på Payne`s bok "Encyclopedia of Biblical Prophecy":  

1) Israels gjenopprettelse: Hendelsen beskrives blant annet i Jes 66:7-9. Det kan kanskje 

argumenteres for at Jes 54:1 kan tas til inntekt for dette synet. Men sett i kontekst for 

versene i Jes 54:2-17 kan disse tolkes til å omhandle betingelsene beskrevet for 

tusenårsriket vist under. Israel ble opprettet som nasjon 14.05.19481. 

2) Bortrykkelsen: Menigheten hentes hjem før trengselstiden begynner. Dette finnes 

beskrevet blant annet i Matt 24:40-44 og Åp 3:10. Se også Jes 57:1, Ord 11:8, Luk 

21:36, Joh 5:24, Rom 5:9, 1 Tess 1:10, 1 Tess 5:9, 2 Pet 2:7, 2 Pet 2:9. 

3) Trengselstiden: En tid på 7 år hvor Israel/verden skal føres inn i stor trengsel som del 

av Guds dom over hele verden. Denne perioden defineres blant annet i Dan 9:27. For 

bredere kontekst, se Dan 9:24-27. Åp 11:2-3, 12:6 og 13:5 omtaler to perioder på 3,5 

år. Jesu andre komme defineres også inn under denne tidsperioden. Årsaken er at 

hendelsen inntreffer helt på slutten av de 7 år med trengsel, Åp 19:11-16. Jesus skal 

selv ødelegge sine fiender i slutten av de 7 år med trengsel, også Åp 19:11-16. 

4) Tusenårsriket: En periode på tusen år som begynner kort tid etter Jesu andre komme 

på Oljeberget, Sak 14;4, Åp 20. Esek 40-48 beskriver denne tidsepoken i mer detalj.  

5) Den endelige dom: Dagen hvor alle mennesker skal dømmes til evig liv eller evig 

fortapelse. Dette finnes beskrevet blant annet i Matt 25:31-46, 2 Pet 3:7, Åp 20:11-15. 

6) Evigheten: Menneskene begynner nå sin evighetstilværelse. Det vil skje enten i 

himmelen med Herren, eller i evig fortapelse. Dette finnes beskrevet blant annet i Jes 

25:6-12, 34:10, 66:22, 24, Dan 12:2, Åp 20:11-15. 

 

 
1 https://no.wikipedia.org/wiki/Israel 
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Verktøy 

Andre verktøy som også har blitt brukt er Norsk Studie-Bibel, 1988-versjon, Bibelforlaget. 

Norsk Data-Bibel, Lunde Forag, er også brukt for å lette arbeidet med å finne kryss-referanser 

til alle 8352 Bibelreferanser som omtales som profetiske i Paynes bok. Data-Bibelprogrammet 

BibleWorks 10.0 er også brukt. Som vist i kapittel 1 baseres alt arbeid på boken 

"Encyclopedia of Biblical Prophecy" av J. Barton Payne. I første tabell under kapittelet 

"Statistical Appendix" (side 674-675) står det opplistet inndeling av profetisk innhold fordelt 

på GT og NT: 6641 profetiske vers i GT og 1711 profetiske vers i NT. Totalt blir det 8352 

profetiske vers i hele Bibelen (American Standard Version, 1960). I delen av boken til Payne 

som kalles "Index" (side 695-726) presenteres "Index1", hvor alle de 8352 versene av 

profetisk karakter fra både GT og NT presenteres i kronologisk rekkefølge.  

 

Metoder 

Alle de 8352 versene med profetisk innhold fra Payne`s bok ble gjennomgått ett for ett for å 

finne rett plassering i de ulike kategoriene vist over. Det er ikke så enkelt som bare å gå 

gjennom listen med alle profetiske vers, velge ut de som passer inn under definisjonen for 

endetiden, for så å sette resultatene opp i en tabell. De aktuelle profetiske versene kan ha alt 

fra null referanser (f.eks Åp 21:26) til 12 referanser (f.eks Åp 20:4. Lunde Forlag). I snitt har 

hvert profetiske vers omtrent mellom 2-3 referanser. Det betyr at for alle 8352 profetiske vers 

i Payne`s bok må to til tre ganger så mange referanser gjennomgås. Det blir mellom 16 000-

24 000 referanser som må sjekkes opp mot sine respektive 8352 profetiske Bibel-vers. Noen 

av disse referansene går igjen. Det vil si at de finnes gjengitt flere ganger for enkelte Bibel-

vers. Det viste seg, naturlig nok, at det var umulig å huske/skille alle Bibel-vers med 

referanser fra hverandre. Alle vers og referanser må derfor gjennomgås grundig. Deretter må 

både det profetiske vers (entall/flertall) og referanser til det/de aktuelle vers undersøkes om de 

passer inn i definisjonen for profetisk vers om endetiden. Dette vurderes på følgende måte: 
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- Passer det profetiske vers inn under Payne`s egne definisjoner? 

- Passer det profetiske vers inn under min egen definisjon? 

- Passer verset tematisk inn i kategorien profeti om endetiden? 

- Kan verset omhandle andre hendelser enn endetiden? 

- Kan verset omhandle hendelser som skal inntreffe mer enn èn gang? 

- Finnes det kryssreferanser som kan bekrefte og- eller utelukke verset som en profeti 

om endetiden? 

- Finnes verset beskrevet hos andre profeter/sammenhenger? 

Dersom det ikke kan trekkes en konklusjon fra disse vurderingene, utelukkes verset som en 

profeti som omhandler endetiden etter definisjonen vist over. Allerede på dette tidspunkt vil 

jeg påpeke at denne oppgaven ikke presenterer en «klar, vitenskapelig metode» å arbeide etter 

for å bestemme om et vers inneholder en profeti om endetiden eller ikke. «For dere vet først 

og fremst dette, at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning.» 2Pet 1:20 (NB88). Dette 

verset kan tolkes til å bety at vi ikke på egenhånd kan forstå profetord. Det er Den Hellige 

Ånd som må være oss til hjelp, Joh 14:26. Likevel kan det være av interesse å finne et 

omtrentlig svar på det denne oppgaven stiller spørsmål om: Hvor stor andel av Bibelens 

profetier omhandler endetiden? Det er først etter svært grundige Bibel-studier gjennom 

mange år (siden jeg lærte å lese) at jeg har våget meg til å begynne på dette arbeidet. Både 

Bibelen som helhet og alle de profetiske skriftene har blitt lest gjennom flere ganger enn jeg 

har tall på. Notater fra sammenhenger mellom de ulike profetiene har blitt gjennomgått 

grundig flere ganger. Et godt grunnlag for dette studiet ble gjort gjennom å skrive boken 

«Bruden som bare forsvant» fra 2015 (se Gratisbok.no). Dette er en lærebok som i stor grad 

omhandler Bibelens profetier om endetiden. Boken har kontinuerlig blitt oppdatert helt frem 

til denne oppgaven ble påbegynt i september 2020, og fullført i november 2021. Et metodisk 

grunnlag for systematisk arbeid har også blitt opparbeidet gjennom to universitetsgrader: 

Hovedfag Kjemi UiB 2002 og Master I Farmasi UiB 2007. Erfaringen fra utdannelsene har 

preget arbeidet også med denne oppgaven. 
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Kapittel 3  

Resultater 

 

Innledning 

Resultater fra Det Gamle Testamentet (GT) og Det Nye Testamentet (NT) presenteres hver 

for seg. Til slutt presenteres samlede resultater for Bibelen som helhet.  

 

Del 1: Profetier om endetiden fra GT 
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Tabell 3.1 Alle profetiske vers om endetiden fra GT fra Index 1,"Encyclopedia of Biblical 

Prophecy. The Complete Guide to Scriptual Predictions and Their Fulfillment ", av J. Barton 

Payne, First Edition, Fitzhenry & Whiteside Limited, Toronto. 
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Tabell 3.2 Resultater fra Tabell 3.1: Det Gamle Testamentet 

Israels gjenopprettelse   Bortrykkelsen   Trengselstiden   Tusenårsriket   Den endelige dom   Evigheten   Sum 

          4 vers                    0                  270 vers             732 vers           9 vers                   21 vers      1036 

 

 

• Totalt 1036 profetiske vers om endetiden i GT* som definert i kapittel 2.  

• Totalt 6641 profetiske vers i GT* ifølge Payne. 

• Totalt 23210 vers i GT* ifølge Payne. 

• Totalt 31124 vers i Bibelen* ifølge Payne. 

• Rundt 16 % av de 6641 profetiske vers i GT* omhandler endetiden. 

• Rundt 3 % av de 1036 profetiske vers om endetiden i GT* omhandler Israels gjenopprettelse, 

bortrykkelsen og den endelige dom, evigheten. 

• Rundt 26 % av de 1036 profetiske vers om endetiden i GT* om endetiden omhandler trengselstiden. 

• Rundt 71 % av de 1036 profetiske vers om endetiden i GT* om endetiden omhandler tusenårsriket. 

• Rundt 4 % av GT* som helhet omhandler profetier om endetiden etter definisjon kapittel 2. 

• Rundt 29 % GT* som helhet består av profetier.  

*American Standard Version, 1960 

 

Tabell 3.2 Alle profetiske vers om endetiden fra GT fra Index 1,"Encyclopedia of Biblical 

Prophecy. The Complete Guide to Scriptual Predictions and Their Fulfillment ", av J. Barton 

Payne, First Edition, Fitzhenry & Whiteside Limited, Toronto. 
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Del 2: Profetier om endetiden fra NT 

Tabell 3.3 NT 
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Tabell 3.3 Alle profetiske vers om endetiden fra NT fra Index 1,"Encyclopedia of Biblical 

Prophecy. The Complete Guide to Scriptual Predictions and Their Fulfillment ", av J. Barton 

Payne, First Edition, Fitzhenry & Whiteside Limited, Toronto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Tabell 3.4 Resultater fra Tabell 3.3: Det Nye Testamentet 

 

Israels gjenopprettelse   Bortrykkelsen   Trengselstiden   Tusenårsriket   Den endelige dom   Evigheten   Sum 

         8 vers       33                295 vers             40 vers             189 vers              116 vers      681 

 

 

• Totalt 681 profetiske vers om endetiden i NT* som definert i kapittel 2.  

• Totalt 1711 profetiske vers i NT* ifølge Payne. 

• Totalt 31124 vers i Bibelen* ifølge Payne. 

• Rundt 40 % av de 1711 profetiske vers i NT* omhandler endetiden. 

• Rundt 1 % av 681 profetiske vers om endetiden i NT* omhandler Israels gjenopprettelse. 

• Rundt 5 % av de 681 profetiske vers om endetiden i NT* omhandler bortrykkelsen. 

• Rundt 43 % av 681 profetiske vers om endetiden i NT* omhandler trengselstiden 

• Rundt 6 % av de 681 profetiske vers om endetiden i NT* omhandler tusenårsriket. 

• Rundt 28 % av de 681 profetiske vers om endetiden i NT* omhandler den endelige dom. 

• Rundt 17 % av de 681 profetiske vers om endetiden i NT* omhandler evigheten. 

 

*American Standard Version, 1960 

 

Tabell 3.4 Alle profetiske vers om endetiden fra NT fra Index 1,"Encyclopedia of Biblical 

Prophecy. The Complete Guide to Scriptual Predictions and Their Fulfillment ", av J. Barton 

Payne, First Edition, Fitzhenry & Whiteside Limited, Toronto. 
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Tabell 3.5 Resultater fra Bibelen som helhet  

 

Tabell 3.5 summert fra tabell 3.2 og 3.4 

 

Israels gjenopprettelse   Bortrykkelsen   Trengselstiden   Tusenårsriket   Den endelige dom   Evigheten   Sum 

               12                 33               565             772             198         137             1717 

 

• Totalt 1717 profetiske vers om endetiden i Bibelen* som helhet definert i kapittel 2.  

• Totalt 8352 profetiske vers i Bibelen* ifølge Payne. 

• Totalt 31124 vers i Bibelen* ifølge Payne. 

• Rundt 21 % av de 8352 profetiske vers i Bibelen* som helhet omhandler endetiden. 

• Rundt 3 % av de 1717 profetiske vers i Bibelen* om endetiden omhandler Israels gjenopprettelse og 

bortrykkelsen. 

• Rundt 33 % av de 1717 profetiske vers i Bibelen* om endetiden omhandler trengselstiden 

• Rundt 45 % av de 1717 profetiske vers i Bibelen* om endetiden omhandler tusenårsriket. 

• Rundt 11 % av de 1717 profetiske vers i Bibelen* om endetiden omhandler den endelige dom. 

• Rundt 8 % av de 1717 profetiske vers i Bibelen* om endetiden omhandler evigheten. 

 

*American Standard Version, 1960 

 

Tabell 3.5 Alle profetiske vers om endetiden fra GT og NT fra Index 1,"Encyclopedia of 

Biblical Prophecy. The Complete Guide to Scriptual Predictions and Their Fulfillment ", av J. 

Barton Payne, First Edition, Fitzhenry & Whiteside Limited, Toronto. 
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Kapittel 4  

Diskusjon 

 

Innledning 

Oppgaven er som nevnt basert på boken "Encyclopedia of Biblical Prophecy. The Complete 

Guide to Scriptual Predictions and Their Fulfillment " av J. Barton Payne. I dette kapittelet 

diskuteres det på en kronologisk måte rundt de ulike seks kategoriene gjennom Bibelen som 

helhet. Kun et fåtall eksempler er tatt med for å gi et innblikk i hvordan jeg resonnerer og 

begrunner mine svar. Boken til Payne er basert på American Standard Version, AMS, 1960. 

Noen vil være uenig i inndeling- og utvelgelse av Bibelvers. Det blir opp til den enkelte å 

gjøre seg opp sin egen mening for hva som er riktig. 

 

Diskusjon rundt definisjon av endetidsprofeti 

Det vises til kapittel 1 og 2 for definisjoner av profetier. I dette avsnittet vil min egen 

definisjon av en profeti som omhandler en hendelse i endetiden diskuteres: Alle hendelser som 

leder frem til gjenopprettelsen av nasjonen Israel, tiden før bortrykkelsen, selve 

bortrykkelsen, tiden med syv års trengsel, Jesu andre komme, tusenårsriket, den endelige dom 

og frem til tidspunktet hvor evigheten begynner. I kapittel 1 ble det nevnt en viktig årsak til at 

Israels gjenopprettelse som nasjon kan benyttes som begynnelsen på endetiden. Denne årsak 

er at Jesus sier at sommeren er nær når fikentreet begynner å blomstre. Hva er så fikentreet? 

Det er nasjonen Israel. Fikentre eller vintreet benyttes som betegnelse på nasjonen Israel, se 

Jes 11:11-16, 27:6, 66:7-8, Jer 16:15-16, Hos 11:11, Matt 24:32, Luk 21:29-31. Israel skal 

gjenopprettes i de siste dager, før Jesu andre komme. Og før Jesu andre komme må det først 

inntreffe syv år med trengsel, se Dan 9:27, Åp 11:3, 13:5. Det er derfor en logisk konsekvens i 

den kronologiske rekkefølgen (når en tror på bortrykkelsen før trengselstiden) at Israel først 

må gjenopprettes. Deretter følger bortrykkelsen, trengselstiden, tusenårsriket, den endelige 

dom og til slutt evigheten.  
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La oss se på Matt 24:32-34: «32 Lær en lignelse av fikentreet: Når grenene har fått sevje og 

bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær. 33 Slik skal dere også, når dere ser alt 

dette, vite at han er nær og står for døren. 34 Sannelig sier jeg dere: Denne slekt skal slett ikke 

forgå før alt dette skjer.» (NB88). Vi skal altså, når vi ser hva som skjer som beskrevet i Matt 

24, Luk 21 og Mark 13 vite at Jesu andre komme nærmer seg. Men etter min tolkning av 

Bibelen må bortrykkelsen først inntreffe. For mer informasjon rundt dette temaet, se gratis 

bok «Bruden som bare forsvant» på https://www.Gratisbok.no. På bakgrunn av argumentene 

vist over, vil endetiden først for alvor inntreffe når en ser gjenopprettelsen av Israel som 

nasjon, som skjedde 14.05.1948. Og det er i år 2021, når dette oppgaven skrives, 73 år siden.  

 

Kronologisk gjennomgang og diskusjon 

I boken til Payne kan det være usikkerheter tilknyttet hva som kan regnes med til profetiske 

Bibel-vers som refererer til endetiden. Eksempler på dette er som følger: 

- 1 Mos 3:15: «Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og 

hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.» (NB88). Dette 

verset kan tolkes til å omhandle Jesu første komme og Hans seier over Satan på korset. 

Likevel kan dette også tolkes til å ha et endetidsperspektiv i den forstand at Jesus skal 

permanent ødelegge Satan i den endelige dom, før evigheten begynner. Av denne 

årsak tas dette verset med som en profeti om endetiden, slik den defineres i kapittel 2. 

- 4 Mos 24:14, 17-19 kan omhandle den fremtidige kong David. Likevel kan dette 

tolkes til at det kan være en parallell her til Messias` andre komme, se Sal 72:8 og 

Mika 5:1. På grunnlag av denne argumentasjon tas disse versene med som mulig 

profeti om endetiden. 

- Tittel til salme 16. Dette er senere skrevet som et tillegg/en oppsummering og er ingen 

profeti i seg selv. 

- Salme 26:6, 8: Dette er en bønn, og kan tolkes til ikke å omhandle en profeti. 

- Jesaja kapittel 17 tas med fordi profeti om ødeleggelsen av Damaskus ennå er ikke er 

helt oppfylt. Andre hendelser beskrives samtidig som Damaskus` ødeleggelse. 

Dessuten skal Israel tømmes for folk, vers 17:6. Se også Sak 13:8. Omhandler derfor 

trolig endetiden. Likevel vanskelig å vite for sikkert. 

- Jesaja kapittel 18: Omhandler profetiene om Assyria og Etiopia endetiden? Vi vet 

ennå ikke. Men det er mulig at Jes 18:3-7 omhandler samme hendelse som Esekiel 
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kapittel 38-39. Derfor er disse vers tatt med som profetord om endetiden i denne 

settingen. 

- Jesaja kapittel 27. Er uvisst om andre enn vers 1 og 6 kan linkes direkte til endetiden. 

- Jes 40:10-11 mangler i Payne`s bok. Dette mener jeg er klare hentydninger til den 

kommende dom og Guds ledelse av sine får. Verset kan sikte til tusenårsriket. 

- Jes 43:5-7 kan omhandle endens tid. Jødene skal hentes tilbake til sitt land uten frykt. 

Dette ser vi ikke per år 2020.  

- Jes 44:3-4. Tales det om Åndsutgytelsen i Apostlenes Gjerninger kapittel 2? Eller kan 

det, slik jeg oppfatter det, refereres til en vedvarende Åndsutgytelse etter 

trengselstiden? Et endelig svar har vi ikke. 

- Jes 51:45 kan omhandle både Guds dom over Babylon og dommen over Babylon som 

nevnes i Åp 14:4. Dette kan være en mulig endetidsprofeti, men tas ikke med på grunn 

av konteksten. En slik tolkning kan det likevel være vanskelig å bekrefte fullt ut. 

- Jes 54:1-3 tas med som profeti om endetiden i denne settingen. Her nevnes det at 

Israel skal gjenopprettes og vokse, selv uten fødsel. Dette kan bety at jødene skal 

komme tilbake fra ulike steder rundt om i verden. Israel skal også herske over 

hedningefolk, se Jes 55:5. Men helt sikre er det likevel ikke mulig å være. Kan dette 

omhandle Israels gjenkomst fra Babel, eller i 1948? Eksakt svar har vi ikke. 

- Jes 56:8 er ikke tatt med i Payne`s bok. Jeg mener klart at dette verset beskriver en 

hendelse i endetiden, hvor Israel skal gjenopprettes og øke i antall, se Jes 60:4, Mika 

4:6-7, Sef 3:19-20, Joh 10:16.  

- Jes 57:1 kan omtale bortrykkelsen, men utelates fra Payne`s bok. Utelates i oppgaven. 

Det samme kan argumenteres ut fra Sal 12:2. 

- Jes 58:12 er ikke med i Payne`s bok. Jeg mener klart at dette verset beskriver en 

hendelse i endetiden, hvor Israel skal gjenoppbygges, se Jes 61:4, Amos 9:14. 

- Jes 65:20-24 er ikke med i Payne`s bok. Jeg mener klart at dette verset beskriver 

forholdene i Israel under tusenårsriket, se Åp 20. 

- Jes 66:7-9 kan kanskje av noen tolkes til å omhandle Israels tilblivelse. Men siden 

dette allerede har inntruffet, som beskrevet i Josva-boken, tolker jeg det til å beskrive 

Israels gjenopprettelse som skjedde på èn dag. Det var 14.05.1940. Siden det i Josva-

boken beskrives en kamp i årtier for å innta landet som skulle bli Israel, kan det ikke 

være tale om disse hendelser.  

- Vi vet ikke for sikkert om Jer 5:15-19 og 6:22-26 omhandler endens tid. Likevel er det 

ting som tyder på at landet i nord/jordens ytterste ende i Jer 6:22, kan være beskrevet i 
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Esek 38:2. Her nevnes Mesek, som ifølge Lundes Bibelleksikon (Norsk Data-Bibel) er 

et område i Kaukasus, lengst i nord ved Svartehavet. Dersom dette er tilfelle, kan det 

tyde på at hendelsene beskrevet i Jer 6:22-26 omhandler endens tid. Det finnes også 

kryssreferanser mellom Jer 5:15.19 og 6:22-26. I Jer 5:15-19 nevnes det ikke at 

invasjonen skal komme fra nord, men fra «et folk fra det fjerne». Omhandler dette 

angrepet fra Babylon, som vist i Dan 1, kom ikke angrepet fra nord. Babylon ligger i 

østlig retning av Israel. Dessuten er Sak 12:10 referanse til Jer 6:22. Her ser en at 

jødene skal innse at Herren Jesus er Messias. Dette skal skje mot slutten av 

trengselstiden. På grunnlag av disse argumentene tas bare Jer 6:22-26 med som profeti 

om endetiden. Denne vurderingen er av de mer grundige som er gjort i denne 

oppgaven. 

- Jer 24:5-6 tas ikke med i Payne`s bok. Omhandler samme vers som vers 24:8 etter min 

oppfatning. Dette er profeti om Israels gjenkomst. Siden de vender om av hele sitt 

hjerte, kan det ikke handle om Israels gjenkomst fra Babylon. De omvendte seg ikke 

av hele sitt hjerte den gang. Personlig mener jeg dette er en endetidsprofeti. 

- Joel 3:1-16 i "American Standard Version- 1901" (3:6-21 NB88) kan være vanskelig å 

plassere. Omhandler dette slutten på trengselstiden, eller begynnelsen av 

tusenårsriket? Dersom en ser på Joen 3:15 ("American Standard Version- 1901", 3:20 

NB88) ser vi at «sol og måne sortner, og stjernene slutter å skinne» Joel 3:20 (NB88). 

Kan det være at dette sikter til samme hendelse beskrevet i Esek 32:7 og Åp 6:12? I 

såfall kan versene i Joel 3:1-16 (3:6-21 NB88) omtale trengselstiden. I denne 

oppgaven argumenteres det for at dette kan være tilfelle. 

- I Esek 11:17-21 ser vi at Israel skal samles fra alle folkene. De skal alle få ett hjerte, 

og en ny ånd. De skal også få vekk alle «avskyelige avguder» (vers 18). Dette ser vi 

ikke oppfylt i dag. For eksempel vet vi at mange i Israel ikke tror på noen Gud. 

Dessuten finnes for eksempel Bahai-hagen i Haifa, som må klassifiseres som et 

avgudstempel. Det kan derfor tolkes til at Esek 11:17-21 må gjelde en hendelse som 

skam inntreffe i endetiden. 

- Esek 20:40-44 omtaler Israels gjenkomst, og at alle skal tjene Herren. Det skjedde 

ikke ved Israels gjenkomst fra Babylon. Derfor mener jeg at dette trolig omhandler 

Israels gjenkomst og gjenopprettelse i endens tid. Likevel er det vanskelig å vite 

eksakt svar på dette. 

- Esek 28:16-19 omhandler trolig den endelige dommen av Satan. Tyrus omhandles 

som en kjerub, altså en engel. Tas til inntekt for endetidsprofeti i oppgaven. 
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- Esekiel kapittel 40-44 beskriver det tredje tempel i Jerusalem. Tempelet har ikke blitt 

bygget ennå, derfor må dette trolig omhandle det nye tempel som Messias skal bygge i 

tusenårsriket. I Esek 46:14 står det som følger: «Og som matoffer til det skal du hver 

morgen ofre en sjettedels efa og en tredjedels hin olje til å væte melet med. Det er et 

matoffer for Herren – forskrifter som skal gjelde evig, for all tid.» (NB88). Tempelet i 

Jerusalem ble ødelagt i år 70 etter Kristus. Derfor må dette påbudet, som skal gjelde til 

evig tid, ligge i fremtiden: I tusenårsriket. Siden disse kapitlene omhandler en 

fremtidig hendelse, tas det med som en profeti som faller inn under definisjonen på 

endens tid i denne oppgaven. 

- Esekiel kapittel 47 regnes med som profetier om tusenårsriket. I Esek 47:22 ser vi at 

det fremdeles skal fødes barn, noe som er umulig i himmelen. Der tar en ikke til ekte 

eller gis til ekte, Matt 22:30. Det kan derfor tolkes til at Esekiel 47 omhandler 

tusenårsriket. 

- Daniel kapittel 8 er spesielt vanskelig å plassere. Omhandler dette endetiden, eller 

hendelser som allerede har hendt? Væren med to horn som beskrives i Dan 8:3 er 

trolig kongene av Media og Persia (kilder på Dan 8 er Norsk Studie-Bibel, 

Bibelforlaget). Geitebukken med det store hornet er det gresk-makedonske riket. Det 

store hornet er Aleksander den store. Etter hans død (Dan 8:8), blir riket delt i fire 

deler: Et makedonsk rike, et trakisk rike, et syrisk rike og et egyptisk rike. Av det 

gresk-syriske riket skal det oppstå et lite horn, Dan 8:9, som trolig er personen 

Antiokus Epifanes, en gammeltestamentlig figur av Antikrist. Omtaler det lille hornet i 

Dan 8:9 Antiokus Epifanes, kan det argumenteres for at Daniel kapittel 8 ikke 

omhandler endetiden. Likevel ser en at tolkningen på profetien gitt av engelen Gabriel 

i Dan 8:17-19, 26 henviser til «endens tid» (vers 17), «enden» (vers 19) og «en fjern 

fremtid» (vers 26). Det kan derfor argumenteres for at Dan 8:9-14 og Dan 8:23-26 

også kan omhandle endens tid. I tillegg kan det være at disse siste nevnte versene også 

beskriver både en gammeltestamentlig Antikrist og den faktiske Antikrist, som vist 

blant annet i Johannes Åpenbaring kapittel 13. På bakgrunn av denne argumentasjonen 

tas Dan 8:9-14 og 23-26 med som profetier som omhandler trengselstiden. 

- Dan 9:24-27 kan av noen tolkes som preterisme2 (de som tolker alle profetier i Bibelen 

til å ha blitt oppfylt i år 70 ved Jerusalems ødeleggelse). Likevel mener jeg at disse 

versene hos Daniel bør tolkes til begivenheter tilknyttet endens tid. Vi har ennå ikke 

 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Preterism 
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sett det tredje tempelet blitt bygd i Jerusalem. Vi har heller ikke sett Antikrist, eller 

den falske profet. Bare ved å bruke øynene våre burde det være enkelt å utelukke at 

disse versene ennå kan ha blitt oppfylt. Men dersom en velger å åndelig-gjøre Bibelen, 

er alt mulig å tolke inn i Guds Ord. Det er jeg en sterk motstander av. Vi ser dessuten i 

Dan 9:24-27 at det skal være 70 uker av år for Israel og Jerusalem, til sammen 490 år. 

69 av disse års-ukene har allerede funnet sted, i og med Jesu død (og oppstandelse), 

Dan 9:26. Den siste uken av år, 7 år, tillegges endens tid: Trengselstiden. For mer 

informasjon rundt dette, last ned boken «Bruden som bare forsvant» gratis på 

Gratisbok.no. 

- I Hos 14:5-8 ser vi at Gud vil lege Israels frafall, som først vil være endt etter at bare 

1/3 av Israel har blitt tilbake etter trengselen, Sak 13:8-9. Det kan derfor argumenteres 

for at Hos 14:5-8 omhandler begynnelsen av tusenårsriket. Disse versene tas derfor til 

inntekt for at de beskriver en viktig hendelse i tusenårsriket. Likevel vil kanskje noen 

si at Hos 14:5-8 omtaler er slutten av trengselstiden. Det blir nok en gang en vurdering 

av skjønn hva som er rett eller ikke. 

- Joel 2:19-27 kan tolkes til at det gjelder et betinget løfte til Israel dersom nasjonen 

følger Guds bud. Likevel er det mer trolig at dette gjelder det faste løftet om at 

Messias, læreren (vers 23), skal sendes til Israel på et tidspunkt i historien. Joel 2:19: 

«Og Herren svarer og sier til sitt folk: Se, jeg sender dere korn og most og olje så 

dere blir mette. Og jeg vil ikke mer overgi dere til vanære blant hedningene.» (NB88). 

Det at jødene ikke mer skal være til «vanære blant hedningene» skal bare være tilfelle 

i tusenårsriket, se blant annet Jer 31:12 og 33:6-9. Sett i denne konteksten kan det 

argumenteres for at Joel 2:19-27 skal omhandle endens tid. Det som ellers kan 

bemerkes rundt Joel 2:19-3:21 i Bibelversjonen "American Standard Version- 1901" 

er at inndelingen av versene i dette kapittelet er annerledes enn i NB88-versjonen.  

I NB88-versjonen er det 27 vers i Joel kapittel 2 og 26 vers i kapittel 3. I "American 

Standard Version- 1901" er det 32 vers i kapittel 2 og 21 vers i kapittel 3. Dette kan 

kanskje virke forvirrende på den norske leser. Dette må dresseres slik at en forstår 

resultatene i tabell 3.1.  

- Amos 8:10 kan tolkes til å beskrive hendelser i trengselstiden. Til intekt for dette synet 

legges til grunn Esek 6:26, Esek 7:18, Sak 12:10. Sett i kontekst til dette, kan dette 

synet forsvares. 

- I Mika 2:12-13 ser vi at Gud vil samle Israels rest. Noen kan tolke det dithen at dette 

må gjelde israels gjenopprettelse i 1948 ut fra vers 12. Men sett i kontekst med vers 13 
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ser vi at «deres konge drar frem foran dem, og Herren er i spissen for dem». Dette kan 

tolkes til at det er Messias det er snakk om, se blant annet Esek 37:22, 24 og Hos 1:11. 

- Mika 7:11-17, 19-20 kan tolkes til å omhandle tusenårsriket. I vers 11 ser vi at Israel 

skal utvide sine grenser, noe som ennå ikke har skjedd. I vers 16 ser vi at 

hedningefolkene skal bli til skamme, noe som vanskelig kan skje uten at Israel har blitt 

gjenopprettet og med utvidede grenser. Likevel er det en utfordring med å plassere 

vers 13 i en bestemt tidsepoke: «Men jorden skal bli øde for sine innbyggeres skyld, 

for deres gjerningers skyld» (NB88). Dette kan tolkes til å omhandle trengselstiden. 

Likevel mener jeg at sett i kontekst til Mika 7:11-12, 14-17 omhandler også vers 13 

tusenårsriket. At jorden skal bli øde er en konsekvens av trengselstiden (Jes 24:1), og 

vil vare i ukjent tid ut i tusenårsriket.  

- Sef 1:2-18 kan tolkes til å omhandle trengselstiden. Begrunnelsen er sett ut ifra 

konteksten, og Sef 1:2, hvor det står at dette gjelder hele jorden. Dette har ennå ikke 

inntruffet, og bør derfor kunne tas til inntekt for en profeti som omhandler endetiden. 

- Sef 2:1-15 kan tolkes til å omhandle trengselstiden. Begrunnelsen er sett ut ifra 

konteksten, og Sef 2:11 «Forferdelig skal Herren vise seg mot dem. Han skal 

tilintetgjøre alle jordens guder, og alle hedningenes fjerne kyster skal tilbe ham, hvert 

folk på sitt sted.» (NB88). Dette kan også tolkes til å gjelde hele jorden. Siden dette 

ennå ikke har inntruffet, bør det kunne tolkes til inntekt for en profeti som omhandler 

endetiden. 

- Sak 2:11-17 kan tolkes til å omhandle tusenårsriket, hvor Israel gjenopprettes og 

folkene skal komme for å tjene Herren. Vers 12-13, derimot, nevner at 

hedningefolkene som har plyndret Israel skal nå bli plyndret av Israel. Sett i 

konteksten av Sak 2:11-17 kan det tolkes til at dette skal skje mens Herren (Messias) 

skal bo hols jødene. Derfor kan det argumenteres for at dette skjer i samme tidsepoke. 

- Sak 3:9 nevner at Gud skal ta Israels misgjerning bort på èn dag. Dette kan 

argumenteres for at Jesus gjorde på korset. Likevel ser vi av konteksten i Sak 3:10 at 

jødene i Israel skal innby hverandre til gjestebud under vintreet og fikentreet. Sett i 

kontekst til referanse Mika 4:4, hvor Israel skal bo trygt, kan det argumenteres for at 

Sak 3:9.10 skal skje under tusenårsriket. 

- Sakarja kapittel 5 er vanskelig å plassere med hensyn til tidsepoke. I vers 6-11 omtales 

kvinnen i et efa-mål, kalt ugudeligheten. To kvinner med storkevinger bringer efa-

målet vekk til Sinears land, Babylon. Det er uvisst om dette sikter til ugudeligheten i 

Israel på tidspunktet profetien ble fremsatt (rundt 520 f. Kr, Data-Bibelen, Lunde 
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Forlag) eller ikke. Det er kanskje mulig at Sakarja kapittel 5 sikter frem mot 

ugudeligheten i Israel (verden?) i de siste tider? Svaret har vi ikke. Av denne årsak tas 

ikke dette kapittelet med som profetier om endens tid.  

- Sak 6:1-8 er vanskelig å tolke. Det er klare paralleller mellom de fire hestene i Sak 

6:2-3 (røde, svarte, vers 2. Hvite og flekkete, vers 3) og de 4 hestene i Åp 6:2 (hvite), 

6:4 (rød), 6:5 (sort) og 6:8 (gulblek). Den enste fargen som skiller seg ut er gulblek, 

Åp 6:8. På den greske grunnteksten (LXX Septuaginta) er navnet på fargen til hesten i 

Åp 6:8 beskrevet ved ordet «chloros» (gulblek). For Sak 6:3 (LXX Septuaginta) er 

ordet «ποικίλοι» brukt, som betyr flekkete/flerfargede. Handler dette om samme 

hendelse? Det har jeg ikke klart å finne utfyllende informasjon om. Siden de ikke 

omtaler hestene med nøyaktig samme farge, er jeg usikker på om det er en direkte 

kobling til Johannes Åpenbaring i dette tilfellet. Det er også en annen mulig parallell 

mellom de fire vinder nevnt i Sak 6:5 og Åp 7:1. Hva de fire vinder utretter i Sak 6:5 

og Åp 7:1 er ikke likestilt med hverandre. Er dette en direkte kobling mellom Sakarja 

og Johannes Åpenbaring i dette tilfellet? Her har jeg ingen konkrete svar, og velger 

derfor å utelate Sak 1:8 fra profetier som omhandler endetiden.  

- I Sak 6:12 står det følgende: «Og si til ham: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Se, det 

skal komme en mann som heter Spire. Han skal spire fram av sin rot, og han skal 

bygge Herrens tempel.» (NB88). Er det her tale om Jesu legeme som tempelet, Joh 

2:19-21, eller er det snakk om det fysiske tempelet som skal bygges i tusenårsriket, 

Esek 40-44? Eksakt svar har vi ikke. Men sett i konteksten av Sak 6:13-15 kan det 

tolkes til at det også kan være tale om det fysiske tempelet som skal bygges av 

Messias i tusenårsriket.  

- Sak 11:15-17 kan tolkes til å omhandle trengselstiden: «15 Og Herren sa til meg: Ta 

deg igjen en stav – en dårlig hyrdes stav! 16 For se, jeg lar en hyrde stå fram i landet, 

en som ikke ser til dem som er nær ved å omkomme, og ikke leter etter det som er 

bortkommet, og ikke leger det som har fått skade, og ikke sørger for det som holder 

seg oppe, men eter kjøttet av de fete og til og med river klovene av dem. 17 Ve den 

dårlige hyrden, som forlater fårene! Sverd over hans arm og over hans høyre øye! 

Hans arm skal visne bort, og hans høyre øye skal utslokkes.» (NB88). Dette er et 

direkte motbilde på Messias som den gode hyrde. I Bibelen har det ennå ikke, etter 

min kjennskap, dukket opp en person som passer denne beskrivelsen nøyaktig. Det 

kan derfor tolkes slik at det er Antikrist Sak 11:15-17 omtaler, og som ennå ikke har 

kommet. Det skjer først i trengselstiden, se blant annet Åp 13:3. Her beskrives det en 
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hodeskade på et av dyrets (Antikrist) hoder. Det kan derfor være en mulig kobling 

mellom Sak 11:17 og Åp 13:3.  

- Sakarja 12:2 kan omhandle Jerusalems rolle fra David inntok byen, 2 Sam 5:7, og helt 

til i dag. Likevel kan det argumenteres for at verset også beskriver trengselen i endens 

tid, da Jerusalem skal ødelegges en siste gang, se blant annet Sak 14:2-7. 

- Sak 12:5-8 er vanskelig å plassere. Kan disse versene omhandle trengselstiden, siden 

konteksten fra Sak 12:2-4 trolig omhandler trengselstiden? Svaret har vi ikke. Men 

siden vers 5-8 beskriver at jødene skal styrkes til å utrydde sine fiender, kan det 

argumentere for at dette kan omtale hendelser i tusenårsriket. 

- Sak 13:6-7 kan tolkes til å omhandle jødenes forkastelse av Jesus, og Jesu overgivelse 

til korsfestelse ved Judas` forræderi, se blant annet Matt 26:31 og Mark 14:27. Disse 

to versene kommer «bardus» rett inn i en annen kontekst, Sak 13:1-5, som kan tolkes 

til å omhandle tusenårsriket. Sak 13:7-9 kan tolkes til å omhandle trengselstiden, hvor 

2/3 av det jødiske folk skal utryddes, og hvor den siste tredjedelen skal renses for 

Herren til et lydig folk. Det er nettopp dette som er så vanskelig med å tolke profetiske 

tekster. Det krever en inngående kjennskap til Guds Ord. Men først av alt krever det 

Åndens åpenbaring for å forstå det en leser. Og alt må sees i kontekst til resten av 

kapittelet/sammenhengen det står i, i tillegg til tematiske- og tekstreferanser andre 

steder i Bibelen. Kanskje dette er noen av de viktigste grunnene til at noen vegrer seg 

for å gå inn i det profetiske materialet i Bibelen? 

- Mal 1:11: «Fra solens oppgang til dens nedgang skal mitt navn bli stort blant 

hedningefolkene. På hvert sted skal det brennes røkelse og bæres fram offergaver for 

mitt navn, rene offergaver. For mitt navn skal bli stort blant folkeslagene, sier Herren, 

hærskarenes Gud.» (NB88). Handler dette om hedningenes tilbedelse av Gud i 

tusenårsriket, Sak 8:3-8, 20-23? Eller handler det om at hedningefolkene skal ta imot 

Jesus som sin frelser etter pinsedag for snart 2000 år siden? Konteksten i Malaki 

kapittel 1 er at Gud har behandlet Edom (Esau) hardere enn Jakob (Israel). Prestenes 

gudsdyrkelse på dette tidspunktet behaget ikke Gud. Sånn sett kan det se ut til at Mal 

1:11 kan omhandle både hedningers frelse etter pinsedagen, og en fremtidig Guds-

dyrkelse i tusenårsriket. Et nøyaktig svar har vi ikke.  

- Matt 2:6 kan tolkes til å omhandle Jesu rolle som Messias, den levende Guds sønn, 

Matt 16:16. Likevel kan verset også tolkes til å omhandle den fremtidige rolle som 

Messias og hersker over Jerusalem i tusenårsriket. Av denne årsak tas Matt 2:6 med 

som et vers som omtaler endens tid.  
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- Matt 10:17-23 kan synes til å omhandle tiden fra den første menighet og helt frem til i 

dag. Det er på en måte «kirkens historie» i deler av verden som beskrives. Det er 

derfor vanskelig å argumentere for at dette utelukkende må gjelde endens tid. 

- Matt 16:18: «Jeg sier deg at du er Peter*, og på denne klippe vil jeg bygge min 

menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.» (NB88). Noen tolker dette 

verset til kun å gjelde «menighetens tidsalder»; tiden menigheten skal være på jorden. 

Jeg tolker det annerledes. Siden Antikrist skal få makt over de hellige som frelses i 

trengselstiden, for så å utrydde dem, Åp 13:7, mener jeg det kan henvise til at det må 

komme en bortrykkelse før trengselstiden. Er menigheten på jorden under 

trengselstiden, skal Antikrist få makt over den. Det er utenkelig etter Jesu egne ord i 

Matt 16:18. Etter kapittel 4 i Åp kalles frelste «de hellige» og ikke «menigheten». 

- Matt 24:13-51 tas med som endetidsprofetier. I Matt 24:3 spør disiplene Jesus om 

«tegnet på ditt komme og på denne tidsalders ende» (NB88). Det kan argumenteres 

for at flere hendelser som forfølgelse (vers 9) og falske messiaser (vers 5) har 

forekommet fra menighetens opprettelse. Dessuten flyktet Messias-troende jøder fra 

Jerusalem før den endelige beleiring i år 70, trolig fordi de husket Jesu Ord i Matt 

24:15-20. Likevel kan det argumenters for at det er vers 3 som setter både kontekst og 

innhold for endens tid. Dessuten ser en at Jesus i vers 32-33 peker på gjenopprettelsen 

av Israel, fikentreet. Dette er også et endetidstegn, Jes 66:7-9. På bakgrunn av denne 

argumentasjonen tas Matt 24:13-51 med som endetidsprofetier etter definisjonen i 

kapittel 2.  

- Matt 24:14 kan tolkes til at enden, trengselstiden, ikke kan komme før alle folkeslag 

har mottatt Evangeliet. Jeg er uenig, og tolker dette verset annerledes. Matt 24:14 bør 

sees i kontekst av Jes 66:19: «Jeg vil gjøre et tegn på dem og sende noen av de 

unnkomne blant dem til hedningefolkene, til Tarsis, Pul og Lud*, bueskytterne, til 

Tubal og Javan*, til de fjerne kyster som ikke har hørt gjetordet om meg og ikke sett 

min herlighet. Og de skal kunngjøre min herlighet blant hedningefolkene.» (NB88). 

Jesaja kapittel 66 omhandler tusenårsriket, etter min tolkning av Bibelen. Dersom 

dette skulle stemme, er det jødene som skal fullføre budskapet om Herrens herlighet. 

Siden tusenårsriket kronologisk sett kommer før den endelige dom, kan det 

argumenteres for at enden kommer først etter at jødene i løpet av tusenårsriket skal 

være med på å fullføre forkynnelsen av Guds Ord. 

- Matt 24:32: «Lær en lignelse av fikentreet: Når grenene har fått sevje og bladene 

springer ut, da vet dere at sommeren er nær.» (NB88). Noen kan kanskje tolke dette 
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verset til å omhandle et generelt bilde på Jesu andre komme. Jeg tolker dette verset på 

en annen måte: Israels gjenopprettelse som nasjon. Også Mark 13:28-33 og Luk 

21:28-33 omtaler liknelsen om fikentreet. Israel sammenliknes flere steder i Bibelen 

med et fikentre eller en vingård. Eksempler på dette finnes blant annet i Jes 5:7, Hos 

9:10 og Joel 1:7. Fikentreet, det vil si Israel, skal igjen blomstre i endens tid. 

- Matt 24:34: «Sannelig sier jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette 

skjer.» (NB88). I kontekst ser vi at matt 24:32-33 omhandler Israels gjenopprettelse 

som nasjon, som skjedde 14.05.1948. Noen kan kanskje tolke dette til å omhandle at 

menneskeslekten ikke skal dø ut før Jesu andre komme. Jeg tolker Matt 24:34 noe 

annerledes. Jeg tror at dette verset også kan bety at slekten som har opplevd Israels 

gjenopprettelse i 1948 skal også kunne oppleve Jesu andre komme. For mer 

informasjon rundt dette, se min første bok Bruden Som Bare Forsvant.  

- Matt 24:40-42 kan kanskje tolkes av noen til å omhandle evigheten. Jeg har en annen 

tolkning: Dette handler om bortrykkelsen. Siden Jesus sier at noen skal bli tilbake på 

jorden, kan ikke dette, etter all sannsynlighet, omhandle evigheten. Årsaken er at Gud 

skal skape en ny himmel og ny jord, Åp 21. Dette skjer kronologisk etter 

trengselstiden, etter tusenårsriket og før evigheten begynner. De menneskene som blir 

tilbake på jorden i Matt 24:40-42 må derfor gjennomgå trengselsperioden på 7 år. De 

omtales som «de hellige» (Åp 13:7), og ikke som «menigheten». Samme 

argumentasjon gjelder også for Luk 17:34-36. 

- Matt 24:46-47, 50-51 omhandler trolig den endelige dom. Selv om det nevnes etter det 

som tolkes som bortrykkelsen i Matt 24:40-42, bør disse versene sees i kontekst med 

Matt 25:30, som trolig også omhandler den endelige dom. 

- Mar 12:36: «David har jo selv sagt i Den Hellige Ånd: Herren sa til min Herre: Sett 

deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter!» 

(NB88). Dette verset kan tolkes til å omhandle tusenårsriket, hvor Jesus skal herske 

over folkene med jernstav, Sal 2:9, Åp 2:27, 12:5, 19:5. Men sett i kontekst av Åp 

19:10, hvor Satan som den siste store fiende skal kastes i ildsjøen, kan dette også 

tolkes til først å inntreffe ved den endelige dom. Denne argumentasjonen tas til følge 

inntekt for hendelsen i Mar 12:36.  

- Mark 13:13-37 tas til inntekt for profetier som omhandler endetiden. Vers 4-12 kan 

det argumenteres for omhandler en periode fra pinsedagen i Apg 2 og frem til i dag. 

Denne perioden kan kalles «menighetens tidsalder/kirkehistorien». Se ellers diskusjon 

for Matt 24:13-51 over. I Matt 13:13 står følgende: «Og dere skal bli hatet av alle for 
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mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst.» (NB88). Derfor 

kan det med god grunn argumenteres for at det er de siste tider Jesus her refererer til.  

- Mark 13:14 omtaler det som kan sikte til Jerusalems og tempelets ødeleggelse i år 70 

e.Kr. Likevel ser en i Mark 13:19 at trengselen skal bli så stor som den aldri før har 

vært. Dette kan tolkes til å omhandle trengselstiden på 7 år, Dan 9:27. Se ellers 

argumentasjon for Matt 24:15-20 over. Denne argumentasjonen tas også til følge for 

Mark 13:14.  

- Mark 13:27: «Da skal han sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire 

vindretninger, fra jordens ende til himmelens ende.» (NB88). Noen kan tolke dette til 

å være bortrykkelsen. Men sett i kontekst av 1 Tess 4:16-17 omhandler dette trolig 

tiden etter Jesu andre komme, som i denne oppgaven tas med til tusenårsriket. Se Åp 

20:15. Det kan også være tale om forberedelsen til den endelige dom. 

- Mark 13:32-37 kan tolkes til å omhandle den endelige dom. Men sett i lys av 

referansen Matt 24:42 kan dette også omhandle bortrykkelsen. Mark 13:28-30 kan 

tolkes til å omhandle gjenopprettelsen av Israel som nasjon. Kronologisk kommer da 

bortrykkelsen etter dette, etterfulgt av tusenårsriket, den endelige dom og til slutt 

evigheten. Mark 13:32-37 tolkes derfor i denne oppgaven som hendelser tilknyttet 

bortrykkelsen.  

- Luk 1:71-75 kan kanskje tolkes til å omhandle evigheten? Jeg tror dette henviser til 

tusenårsriket, hvor Israel skal bo trygt og ikke plages av sine fiender, Jer 31:12 og   

Joel 2:19. 

- Luk 10:12-14 er tatt med i Payne`s bok. Vers 15-16 burde også blitt tatt med, da de 

omhandler samme hendelse: Den endelige dom. Dette viser at selv den mest grundige 

bok kan utelate viktige profetier. Dette gjelder selvsagt også denne oppgaven. 

- Luk 12:36-40 kan tolkes til å omhandle generell vaktsomhet mot frafall. Likevel tolker 

jeg det på samme måte som for Matt 24:40-42, Mark 13:32-37 ovenfor. Luk 12:36-40 

kan tolkes til å omhandle bortrykkelsen.  

- Luk 13:35: «Se, huset deres skal bli overlatt tomt til dere. Sannelig sier jeg dere: Dere 

skal ikke se meg før den tid kommer da dere sier: Velsignet være han som kommer i 

Herrens navn!» (NB88). Dette verset kan tolkes til å omhandle lovprisningen av Jesus 

på palmesøndag. Enkelte mener også at det kan omhandle Jesu andre komme. Jeg har 

ikke klart å finne ut om dette verset gjelder endetiden eller ikke. Derfor utelates Luk 

13:35 fra profetier om endetiden av denne årsak. 
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- Luk 17:34-35 kan tolkes til å være en generell advarsel om å være rede. Jeg tolker 

disse versene på samme måte som Matt 24:40-42 og Mark 13:32-37 over: De kan 

omhandle bortrykkelsen. 

- Luk 18:8: «Jeg sier dere: Han skal skynde seg å hjelpe dem så de får sin rett! Men når 

Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?» (NB88). Dette 

verset kan tolkes til at få vil bli frelst i endens tid. Jeg er uenig. Ifølge Åp 7:9-14 skal 

en talløs skare frelses under den store trengsel, de siste 3,5 år av 7 år med trengsel. Jeg 

tolker Luk 18:8 til å omhandle at Antikrist skal utrydde de hellige fra jorden, Åp 13:7, 

og derfor er det få frelste tilbake på jorden. Gjør deg opp din egen mening også her. 

- Luk 20:37-38: «37 Men at de døde oppstår, det har også Moses vist i fortellingen om 

tornebusken. Der kaller han Herren for Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. 

38 Og Gud er ikke de dødes Gud, men de levendes. For de lever alle for ham.» (NB88). 

Disse versene kan tolkes til å omhandle den endelige dom, hvor noen står opp til evig 

liv eller evig fortapelse. Likevel kan dette også tolkes til, i det minste delvis, å 

omhandle den første oppstandelse. Dette inntreffer ved Jesu andre komme, hvor de 

som oppstår og de som kommer med Jesus fra himmelen, skal herske med Jesus i 

tusen år, Åp 20:4-6. Uansett tolkes disse versene til å omhandle endetiden i denne 

oppgaven. 

- Luk 21:6-19 tolkes på samme måte som for Matt 10:17-23. Disse versene kan av noen 

tolkes til å omhandle endetiden. Likevel tolker jeg disse versene til å kunne gjelde 

kirkehistorien opp til vår tid. Det er derfor vanskelig å argumentere at Luk 21:6-19 

utelukkende må gjelde endetiden, slik den er definert i kapittel 2.  

- Luk 21:20-28 kan tolkes til å omhandle, iallfall delvis, Jerusalems fall i år 70 e.Kr. Jeg 

tolker disse versene til å omhandle endens tid, basert på vers 22 og versene i kontekst 

(20-28). Dette omhandler «gjengjeldelsens dager» (vers 22). Det kan derfor 

argumenteres for at dette omhandler endens tid, hvor Gud skal dømme verden. Samme 

argumentasjon gjelder som for Matt 24:13-51 og Mark 13:4-12 over. 

- Luk 21:34-36 kan tolkes til å omhandle trengselstiden. Likevel mener jeg at dette kan 

tolkes til å omhandle bortrykkelsen, som skal komme helt uventet (vers 34). Vers 36 

sier at noen skal bli funnet verdige til å «unnfly det som skal komme» (NB88). Det å 

unnfly trengselstiden kan da vanskelig bety noe annet enn at menigheten skal 

bortrykkes før trengselstiden.  

- Luk 22:29-30 kan kanskje av noen tolkes til å omhandle tusenårsriket. Jeg tror disse 

versene handler om den endelige dom, fordi vers 30 omtaler at «riket» er overgitt til 
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hans disipler. Det kan tolkes til at dette ikke kan skje før tiden for den endelige dom 

har kommet.  

- Luk 23:28-31 kan tolkes til å omhandle Jerusalems og tempelets fall i år 70. Likevel 

ser en at vers 30 sammenfaller med hendelsen i Åp 6:16. I begge tilfeller ber folk 

fjellene og sier «fall over oss!» (NB88). Det kan derfor også argumenteres for at Luk 

23:28-31 også kan omhandle trengselstiden, et syn som tas til følge i denne oppgaven. 

- Joh 16:2: «De skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid da hver den som 

slår dere i hjel, skal tro at han gjør Gud en dyrkelse.» (NB88). Noen kan kanskje tolke 

dette til å omhandle forfølgelse gjennom kirkehistorien. En referanse til Joh 16:2 vises 

i Åp 6:9: «Og da Lammet åpnet det femte seglet, så jeg under alteret deres sjeler som 

var blitt slått i hjel for Guds ords skyld og på grunn av det vitnesbyrd som de hadde.» 

(NB88). Andre vil kanskje tolke Joh 16:2 til også å omhandle endetidens forfølgelse. 

Det er vanskelig å argumentere for at verset utelukkende omhandler en endetidsprofeti 

etter definisjonen i kapittel 2. Men det kan heller ikke utelukkes. På bakgrunn av 

denne argumentasjonen tas ikke Joh 16:2 med i denne settingen. 

- Apg 2:27 kan tolkes til å omhandle den endelige dom. Men sett i kontekst av vers Apg 

2:31 ser vi at dette omhandler Jesu oppstandelse. Den endelige dom inntreffer rett før 

evigheten begynner. 

- 1 Kor 15:51-56 kan kanskje av noen tolkes til å omhandle bortrykkelsen. Likevel tror 

jeg disse versene omhandler tidspunkter for den endelige dom. En av årsakene til dette 

er at det i slutten av tusenårsriket skal være mange mennesker fortsatt i live, i 

motsetning til slutten av trengselstiden (Mika 7:13). Den første oppstandelse ved Jesu 

andre komme, Åp 20:5 nevnes ikke spesifikt her. Det kan derfor argumenters for at det 

her må være snakk om den endelige dom. 

- Fil 1:6, 10 (Kristi dag) kan tolkes til å omhandle den endelige dom. Likevel omtales 

den endelige dom som «dommens dag» (Matt 10:15, 11:22, 11:24, 12:36, 2 Pet 2:9, 1 

Joh 4:17). Fil 1:6, 10 kan derfor også tolkes til å omhandle Jesu andre komme, Åp 

19:11-16. Det kan også tolkes til å omhandle bortrykkelsen. 

- Fil 3:11, 20 kan tolkes til å omhandle den endelige dom. Likevel mener jeg dette 

omhandler Jesu andre komme, som plasseres i trengselstiden i denne oppgaven (se 

definisjon endetidsprofeti kapittel 2). I Sak 14:5 Åp 19:14, 20:4 kan det tolkes til at de 

hellige kommer sammen med Jesus i Hans andre komme (Åp 19:14). Det er derfor 

mer trolig at Jesu andre komme er hendelsen som beskrives i Fil 3:11 og 20.  
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- Fil 3:21 er vanskelig å plassere. Det kan tolkes til å omhandle et evigheteslegemet de 

skal få som får del i den første oppstandelse, eller at dette først skjer i evigheten. 

Verset plasseres like fullt som en profeti om endetiden.  

- 1 Tess 4:13-16 kan tolkes til å omhandle den endelige dom. Likevel mener jeg at disse 

versene beskriver den første oppstandelse, beskrevet i Åp 20:4-5. Dette skal inntreffe i 

tusenårsriket. 

- 1 Tess 4:17 kan kanskje tolkes til å omhandle bortrykkelsen av noen. Men jeg mener 

at dette verset beskriver evigheten langt frem i tid, nemlig etter tusenårsriket har 

opphørt. Da skal vi oppleve evigheten med Herren, Åp 21. 

- 1 Tess 5:1-4 kan kanskje av noen tolkes til å omhandle den endelige dom. Men sett i 

lys av Matt 24:43, Luk 12:39-40 mener jeg at det også kan omhandle bortrykkelsen. 

Folkene skal vite at tusenårsriket skal vare i tusen år, Åp 20, og skal derfor kunne vite 

omtrentlig når den endelige dom skal forekomme. I 1 Tess 5:3 beskrives det at folk 

skal si at det er fred, før en brå dom (trengselstiden) skal komme over dem. På 

bakgrunn av denne argumentasjonen tas til følge for at 1 Tess 5:1-4 omhandler 

bortrykkelsen. 

- 1 Tess 5:10 er ikke tatt med som profeti om endetiden av Payne. Jeg mener dette 

verset beskriver bortrykkelsen, sett i kontekst av 1 Tess 5:1-4.  

- 2 Tess 2:7 kan tolkes til å omhandle menighetens frafall i endetiden. Men jeg tror dette 

verset også kan omtale en annen hendelse: Bortrykkelsen. Som argument for dette 

føres siste del av verset. «…bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort.» 

(NB88). Her er det menigheten som må tas bort før Antikrist kan komme frem i lyset. 

Argumentasjonen passer godt med Åp 3:10: «Fordi du har tatt vare på mitt ord om 

tålmodighet, vil jeg fri deg ut fra den prøvelsens time som skal komme over hele 

verden, for å prøve dem som bor på jorden.» (NB88). Guds hensikt med trengselstiden 

er ikke å la menigheten gjennomgå den, men å utfri den. Samme argumentasjon kunne 

brukes om Luk 21:36.  

- 1 Tim 4:1-3 kan tolkes til å omhandle endetidsprofetier av noen, basert på «forførende 

ånder og demoners lærdommer» (NB88), i vers 1. Likevel kan det også argumenteres 

for at vranglære har vært tilfelle gjennom hele kirkehistorien. Det kan derfor vanskelig 

argumenteres for at disse versene utelukkende hører til kategorien endetidsprofetier.  

- 2 Tim 1:12 kan tolkes til å omhandle Jesu andre komme. Likevel kan det også tolkes 

til å omhandle Paulus` dødsdag, hvor han skal treffe Herren. Det kan vanskelig 
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argumenteres for at dette verset utelukkende kan omhandle Jesu andre komme, som i 

denne oppgaven plasseres i kategorien «trengselstiden».  

- 2 Tim 3:1-9 kan kanskje av noen tolkes til å gjelde det moralske forfall gjennom 

kirkehistorien. Likevel ser vi at Paulus bruker betegnelsen «i de siste dager» (vers 2). 

På gresk grunntekst brukes ordet «ἡμέραις» (Gingrich, Greek NT Lexicon) som 

direkte oversatt betyr «dag». Ordet skrives som substantiv i dativ form, i hunnkjønn 

flertall. (kilde: BibleWorks 10.0). Dette kan derfor tolkes til faktisk å gjelde det 

menneskelige forfall før og- eller under trengselstiden. Men det kan atter tolkes til å 

gjelde forfallet som skal føre til Satans siste, mislykkede forsøk på å angripe 

Jerusalem etter at tusenårsriket har fullført sin gang i Åp 20. På bakgrunn av denne 

argumentasjonen tas disse versene med i settingen profetier om endetiden etter 

definisjonen i kapittel 2.  

- 2 Tim 4:3-4 kan tolkes til å gjelde frafallet fra Guds Ord på generelt grunnlag gjennom 

kirkehistorien. Men sett i kontekst av 2 Tim 4:1, hvor Jesu dom ved hans andre 

komme beskrives, kan det tolkes til å beskrive menneskenes lyst til vranglære rett før 

Jesu andre komme. Etter denne argumentasjon befinner en seg da før og- eller under 

trengselstiden. Av denne årsak plasseres disse versene under kategorien trengselstiden. 

- Heb 8.8-12 kan trolig av noen tolkes til å gjelde opprettelsen av Israel som nasjon 

(1948). Men vi ser ikke i dag at Israel har omvendt seg til Gud. Sett i kontekst til Jes 

54 og Jer 31 (kryssreferanser) gjelder versene i Heb 8:8-12 forholdene i tusenårsriket. 

Dette blir også konklusjonen i denne oppgaven. 

- Heb 12:27: «Men dette ordet: enda en gang, gir til kjenne at de ting som rystes skal bli 

tatt bort. For de er jo skapte ting. Og så skal det som ikke kan rokkes, bli stående.»  

(NB88). Verset inneholder, etter min tolkning, to hendelser: Både trengselstiden 

(første del) og evigheten (andre del). Begge deler passer derfor inn i min tolkning som 

omhandler profetier om endetiden.  

- 2 Pet 2:1-3 kan tolkes til å omhandle endens tid. Likevel ser vi at et slikt frafall som 

her beskrives har funnet sted fra menighetens første tid (se for eksempel Jud 4). Det er 

derfor vanskelig å si om disse versene utelukkende passer i kategorien 

endtidsprofetier. 

- 2 Pet 2:9 kan tolkes til å gjelde en generell beskyttelse over frelste mennesker. Men 

sett i kontekst til Åp 3:10, kan det også argumenteres for at 2 Pet 2:9 omhandler 

bortrykkelsen. Dette synet tas til følge i denne oppgaven. 
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- 2 Pet 3:3-5 kan tolkes til å omhandle frafallet gjennom kirkehistorien. Men sett i lys av 

Peters bruk av begrepet «i de siste dager» (vers 3) kan dette synes å gjelde tiden før, 

og- eller trengselstiden. Denne siste tolkningen benyttes i denne oppgaven. 

- 1 Joh 2:18: «Mine barn, det er den siste time. Og likesom dere har hørt at Antikrist 

kommer, så er det alt nå stått fram mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste 

time.» (NB88). Noen vil kanskje tolke dette til å omhandle en generell advarsel mot en 

antikristelig ånd. Jeg tolker verset til også å omhandle en bekreftelse på at Antikrist 

skal komme i trengselstiden. Dette synet brukes som argumentasjon i oppgaven.  

- 1 Joh 3:2 kan tolkes til å omhandle tusenårsriket. Jeg tolker Jesu andre komme til å 

skje under slutten av trengselstiden. Rekt «teknisk» kan det argumenteres for at dette 

faktisk er tilfelle, for Jesu andre komme vil inntreffe mot slutten av trengselstiden, Åp 

19:11-16. Det får bli opp til den enkelte å gjøre seg opp sin mening også her. 

- 1 Joh 4:3: Samme argumentasjon benyttes som for 1 Joh 2:18. 

- Åp 1:1: «Jesu Kristi åpenbaring, som Gud gav ham for at han skulle vise sine tjenere 

det som snart skal skje. Han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin 

tjener Johannes,» (NB88, understrekning gjort av meg). Begrepet «snart» stammer fra 

den greske grunntekstens ord «τάχει», og kan oversettes direkte til begrepet «raskt» 

ifølge Danker, Greek NT Lexicon (DAN, BibleWorks 10.0). Det blir derfor tematisk 

feil, ifølge min oppfatning, å bruke ordet «snart». Argumentet er at «snart» impliserer 

at det skulle skje «snart» etter Johannes Åpenbaring ble skrevet, trolig rundt slutten av 

det første århundret e.Kr (Norsk Studiebibel, Bibelforlaget). Vi vet historisk at dette 

ikke var tilfelle. Derfor må synene etter denne tolkningen være tilknyttet 

endetidsprofetiene. For mange vil dette være åpenbart. Likevel er dette, etter min 

oppfatning, en viktig presisering.  

- Åp 3:10 kan kanskje tolkes til å omhandle at Gud vil hjelpe frelste ut av trengsler i 

selve trengselstiden på syv år. Jeg er uenig. Etter min oppfatning omhandler verset 

bortrykkelsen. Verset bør sees i kontekst av 1 Mosebok kapittel 18, Jes 57:1, Ord 11:8, 

Joh 5:24, Rom 5:9, 1 Tess 1:10, 1 Tess 5:9, 2 Pet 2:7, 2 Pet 2:9. Her er det tydelig at 

de som er frelst ikke skal utsettes for Guds vrede i trengselstiden, men heller unnfly 

den. Dette synet tas derfor til følge i denne oppgaven. 

- Åp 4:8 kan tolkes til å omtale evigheten. Men det kan også tolkes til å beskrive 

perioden kalt trengselstiden. Etter min kjennskap beskrives ikke menigheten på jorden 

etter kapittel 4 i Johannes Åpenbaring. Bortrykkelsen har derfor sannsynligvis 

inntruffet. Kronologisk sett burde da Åp 4:8 være i trengselstiden. Årsaken til dette er 



75 
 

at alle Guds straffedommer, Åp 6-20, ennå ikke er beskrevet i noen detalj frem til 

kapittel 4. Jeg står for at synene i Åp er progressive, men at de kan i noen tilfeller være 

rekapitulerende (se Norsk Studiebibel, Bibelforlaget).  

- Åp 10:5-7 er tatt med som en profeti av Payne. Sett ut av konteksten er det litt 

vanskelig å forstå at hele kapittel 10 ikke er tatt med. Årsaken er at det kan 

argumenteres for at hele handlingen i kapittelet skjer under trengselstiden. 

- Kun Åp 12:5 fra kapittel 12 er tatt med som profeti av Payne. Noen mener kanskje 

dette omtaler Jesu himmelfart. Personlig mener jeg dette verset omtaler bortrykkelsen. 

Det er vanskelig å forstå at ingen flere profetier i dette kapittelet tas med som 

endetidsprofetier. Jeg sikter særlig til vers 6-17.  

- Kun Åp 13:1, 5 er tatt med som profetier hos Payne. Det er vanskelig å forstå at ikke 

hele kapittel 13 er tatt med som profetier på generelt grunnlag. Antikrist skal blant 

annet gå til krig mot de hellige (vers 7, de som blir frelst under trengselstiden, ikke 

menighten), tilbedelse av dyret (vers 8, Antikrist), den falske profet (vers 11) osv. 

- Åp 14:1-5 kan tolkes til å være et rekapitulerende syn, med sikte på tusenårsriket i Åp 

20. Med tanke på at Jesus først skal sette sin fot på Oljeberget helt i slutten av 

trengselstiden (Jesu andre komme, Sak 14:4) kan det være snakk om en annen 

hendelse. Fra vers 6-20 synes vi å være tilbake til Guds dom over verden. Hendelsen 

plasseres uansett, etter min tolkning, i endetiden etter definisjon fra kapittel 2, under 

kategorien tusenårsriket.  

- Åp 16:15 kommer innskutt i dommen gjennom de syv skåler. Noen kan kanskje tolke 

det dithen at dette er en generell advarsel om å være alltid ha sin sak i orden med Gud. 

Jeg tolker dette verset annerledes: Det handler om bortrykkelsen. Sett i kontekst av 

Matt 24:42 og Luk 12:39, som alt er begrunnet med samme syn, kan Åp 16:15 advarer 

mot å gå glipp av bortrykkelsen. Åp 3:10 tas også med i denne argumentasjonen, hvor 

det står at vi skal kunne unnfly det som skal komme over verden.  

- Åp 19:12-15 kan vanskelig tolkes til noe annet enn den endelige dom. Nå skal alle 

dømmes etter om de står innført i livets bok eller ikke. Konsekvensen av dette blir evig 

liv eller evig dom. Men før den endelige dom begynner, skal både himmelen og jorden 

vike bort, Åp 19:11.  

- Åp 22:7: «Se, jeg kommer snart! Salig er den som tar vare på de profetiske ord i 

denne bok.» (NB88, understrekning gjort av meg). Samme argumentasjon for begrepet 

«snart» gjelder som vist over for Åp 1:1.  
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- Åp 22:17: «Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og 

den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt!» 

(NB88). Dette verset kan tolkes til å gjelde en generell invitasjon til frelse gjennom 

kirkehistorien. Det er derfor vanskelig å argumentere for at verset utelukkende gjelder 

en profetisk hendelse i endetiden.  

 

Tematisk diskusjon rundt de seks ulike kategorier endetidsprofetier 

Dette er tatt opp i ulike avdelinger i avsnittet over, og trenger ikke videre utdyping. Se også 

kapittel 2 for definisjoner av de seks kategoriene: Israels gjenopprettelse, bortrykkelsen, 

trengselstiden, tusenårsriket, den endelige dom, evigheten.  
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Kapittel 5 

Videre arbeid 

 

Som for alle andre skriftlige avhandlinger kunne arbeidet i denne oppgaven også ha blitt gjort 

annerledes. Det kan være at noen er uenige i inndelingen av profetier om endetiden i de seks 

ulike kategorier som har blitt gjort. Det viktigste jeg ønsker å påpeke for videre arbeid, er at 

den enkelte selv bør studere temaet, basert på Bibelens egne Ord. Deretter bør hver enkelt 

gjøre seg opp sin egen mening. Det er det eneste som betyr noe for deg. Eller sagt på en annen 

måte: Det er det eneste som vil få konsekvenser for deg. Målet med oppgaven var aldri å 

presentere «den fulle sannhet» om hvilke profetier i Bibelen som omhandler endetiden eller 

ikke. Oppgaven er snarere et ærlig forsøk på finne et omtrentlig svar. Derfor overlater jeg det 

videre arbeid til den enkelte interesserte Bibel-student.  

Jeg vil igjen anbefale å laste ned boken «Bruden som bare forsvant» gratis på nettsiden 

Gratisbok.no. Her vil det i større detalj gjennomgås mange ulike aspekter rundt 

endetidsprofetiene i Bibelen. Måtte disse materialene bli til velsignelse for deg som leser 

dem!  

 

 

23.11.21 
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Vedlegg 1 

Index 1, The Biblical Predictions, Payne,  

1. Edition, p 695 

 

Vedlegg 1 viser en liste over alle predikative/profetiske vers Payne mener å ha funnet i 

"American Standard Version of the Old Testament" og "American Standard of the New 

Testament" (begge "La Habra, Calif.: The Foundation Press, 1960"). Denne avhandlingen er 

basert på Index 1 i Paynes bok. Det har tatt lang tid å få rettigheter til å ta med innhold fra 

Paynes bok. Rettighetene ble gitt 23.11.21. Den engasjerte leser kan gå gjennom deler/alle av 

Bibel-versene i Index 1 for selv å gjøre seg opp sin egen mening. 
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