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I kveld vil jeg gjerne ta et enkelt budskap om Kristi Parousia, og lage en liste 

over alle tegn, hendelser, egenskaper og kjennetegn som ble forutsagt i 

Skriften, og som er forbundet med dette Personlige Nærværet til Gud i 

endetidens Parousia, som er Kristi Nærvær. 

La oss aller først lese fra Matteus 24, vi begynner i Vers 3, for å se hva Jesus 

selv forutsa skulle finne sted på denne tiden for Hans Parousia, eller hans 

Personlige Nærvær. Jeg vil lese gjennom det Han sier. Og deretter vil jeg lage 

en liste slik at vi kan få en forståelse. 

Matteus 24:3 Da Han nå satt på Oljeberget, kom disiplene til Ham. Og mens de 

var alene, sa de: «Si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet på Ditt 

"Parousia" (Nærvær) være, og på verdens ende?»  

4 Jesus svarte og sa til dem: «Se til at ingen forfører dere! 

5 For mange skal komme i Mitt navn og si: «Jeg er Kristus.» Og de skal forføre 

mange. 

6 Og dere skal høre om kriger og rykter om kriger. Se da til at dere ikke blir 

skremt! For alt dette må skje, men enden er ikke ennå. 

7 For folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike. Og det skal bli 

hungersnød, pest og jordskjelv på forskjellige steder. 

8 Men alt dette er bare begynnelsen til veene.  

9 Da skal de utsette dere for trengsel og drepe dere, og dere skal bli hatet av 

alle folkeslag for Mitt navns skyld. 

10 Og da skal mange ta anstøt, og de skal angi hverandre og hate hverandre. 

11 Mange falske profeter skal da stå fram og forføre mange. 

12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. 

13 Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. 

14 Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden, som et vitnesbyrd 

for alle folkeslag, og så skal enden komme. 

15 Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, 

stå på det hellige sted - den som leser, han forstå det. 

16 Da må de som er i Judea, flykte opp til fjellene. 

17 Den som er på hustaket, må ikke gå ned for å ta noe ut fra huset sitt. 

18 Den som er ute på marken, må ikke gå tilbake for å hente klærne sine. 



19 Men ve dem som er med barn og dem som ammer spedbarn i de dager! 

20 Og be om at deres flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten. 

21 For da skal det bli så stor en trengsel som det ikke har vært siden verdens 

begynnelse og fram til denne tid, og som det heller aldri skal bli. 

22 Og hvis ikke de dagene ble forkortet, ville ikke noe kjød bli frelst. Men for de 

utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet. 

23 Hvis da noen sier til dere: «Se, her er Kristus!» eller: «Der!» så tro det ikke. 

24 For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og 

under, for å forføre selv de utvalgte - om det var mulig. 

25 Se, Jeg har sagt dere det på forhånd. 

26 Så hvis de da sier til dere: «Se, Han er i ørkenen!» da gå ikke ut dit. Eller: 

«Se, Han er i de innerste rommene!» så tro det ikke. 

27 For som lynet kommer fra øst og lyser til vest, slik skal også 

Menneskesønnens Parousia (Nærvær) være. 

28 For der hvor åtselet er, der skal ørnene samle seg. 

29 Straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen skal ikke 

gi sitt lys. Stjernene skal falle fra himmelen, og himlenes krefter skal rokkes. 

30 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle 

folkestammer på jorden jamre. Og de skal se Menneskesønnen komme på 

himmelens skyer med kraft og stor herlighet. 

31 Og Han skal sende Sine engler ut med en mektig basunrøst, og de skal 

samle sammen Hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra den ene ende av 

himmelen til den andre. 

32 Lær denne lignelsen fra fikentreet: Når grenene først er blitt myke og det 

kommer løv, da vet dere at sommeren er nær. 

33 Slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at Han er nær; Han står for 

dørene! 

34 Sannelig sier Jeg dere: Dette slektsledd skal slett ikke forgå før alt dette er 

skjedd. 

35 Himmel og jord skal forgå, men Mine ord skal aldri forgå. 

36 Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, 

men bare Min Far. 

37 Men slik som det var i Noahs dager, slik skal det også være ved 

Menneskesønnens Parousia (Nærvær). 

38 For i dagene før vannflommen spiste og drakk de, giftet seg og gav til ekte, 

helt til den dagen Noah gikk inn i arken. 

39 Og de forstod ingenting før flommen kom og tok dem alle bort. Slik skal det 

også være ved Menneskesønnens Parousia (Nærvær). 

40 Da skal to menn være ute på marken. Den ene blir tatt med, og den andre 



blir tilbake. 

41 To kvinner skal male på kvernen. En blir tatt med, og den andre blir tilbake. 

42 Våk derfor, for dere vet ikke hvilken time deres Herre kommer. 

43 Men dette skal dere vite: Hadde husets herre visst i hvilken time tyven ville 

komme, ville han holde vakt og ikke tillate at det ble gjort innbrudd i huset sitt. 

44 Derfor skal også dere være beredt, for Menneskesønnen kommer i en time 

dere ikke venter det. 

45 Hvem er da den trofaste og kloke tjeneren som hans herre har satt til å styre 

over sitt husfolk for å gi dem mat i rette tid? 

46 Salig er den tjener som hans herre finner opptatt med dette når han kommer. 

47 Sannelig sier Jeg dere: han skal sette ham over alt han eier. 

48 Men hvis den onde tjener sier i sitt hjerte: «Min herre drøyer med å komme», 

49 og han så begynner å slå medtjenerne sine og å spise og drikke sammen 

med drukkenbolter, 

50 da skal denne tjeners herre komme på en dag han ikke venter ham, og i en 

time han ikke er klar over. 

51 Og han skal hogge ham i to og gi ham hans del sammen med hyklerne. Der 

skal det være gråt og tenners gnissel. 

MATTEUS 24: 

1. Vers 3 Spørsmålet ble stilt: "Hva vil tegnene på ditt Parousia være? 

2. Vers 4 Pass på at ingen forfører dere. En stor forførelse, falske nyheter, falsk 

teologi og falsk økonomi. 

3. Vers 5 Falske Salvede 

4. Vers 6 Krig og rykter om krig 

5. Vers 7 Folkeslag mot folkeslag 

6. Vers 7 Rike mot rike 

7. Vers 7 Hungersnød 

8. Vers 7 Pest 

9. Vers 7 Økning i jordskjelv på mange steder 

10. Vers 8 Begynnelsen på veene 

11. Vers 9 De kristne blir arrestert 



12. Vers 9 De kristne får trengsel 

13. Vers 9 De kristne blir hatet av alle folkeslag 

14. Vers 10 Mange tar anstøt 

15. Vers 10 Mange skal forråde 

16. Vers 10 Mange skal hate 

17. Vers 11 Mange falske profeter skal oppstå og forføre mange 

18. Vers 12 Fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de 

fleste 

19. Vers 13 Det vil være en bestemt gruppe som vil holde ut, og de vil bli frelst 

20. Vers 14 Evangeliet blir forkynt i alle nasjoner - internett gjør dette mulig 

21. Vers 22 For de utvalgtes skyld vil Gud forkorte de dagene. Ellers ville intet 

kjød bli frelst, 

Fukushima, Chem trails, vannet er forgiftet, mat er genmodifisert, etc. 

[Fukushima handler om et atomkraftverk som kollapset i 2011. I dag, over 8 år 

senere, lekker det fremdeles ut store mengder med atomavfall fra dette 

kjernekraftverket.  

Chem trails = «kjemikaliespor». Det dreier seg om at kondensstriper fra jetfly 

inneholder farlige kjemiske eller biologiske stoffer] 

22. Vers 22 Trengsel 

23. Vers 24 Falske Kristuser (falske salvede) står frem 

24. Vers 24 Falske profeter står frem 

25. Vers 24 Store forførelser, slik at bare de Utvalgte vil ikke vil forført 

26. Vers 26 Påstander om at Salvede er i ørkenen 

27. Vers 26 Påstander om at Kristus er i det innerste rommet, ikke tro det 

28. Vers 27 Nærværet vil være universelt. Slik som lynet lyser fra øst til vest, 

slik skal Nærværet være. 

29. Vers 28 Det vil være fersk manna der (Ord for den rette tiden) 



30. Vers 28 Ørnene vil samles til det ferske Ordet for den rette tiden 

31. Vers 30 Menneskesønnens tegn viser seg på himmelen sammen med Hans 

Engler, i skyer med kraft og stor herlighet 

32. Vers 31 Han sender ut Sine Engler med en mektig røst fra en 

Evangeliebasun 

33. Vers 31 De utvalgte er samlet sammen fra jordens fire hjørner 

34. Vers 34 Den generasjonen som ser disse tingene skje, vil være den siste 

generasjonen 

35. Vers 37 Slik som det var i Noahs dager, slik skal Menneskesønnens 

Parousia være på Hans dag 

36. Vers 38 De spiste og de drakk, de giftet seg og ble bortgiftet. Så livet bare 

gikk videre slik som før 

37. Vers 39 De visste ikke at Menneskesønnens Parousia var her, og at dom 

skulle etterfølge det. 

38. Vers 40 Adskillelse, to på marken, en ble tatt med, en blir latt tilbake 

39. Vers 40 To menigheter som kverner hveten, deler opp Ordet, en blir tatt 

med, den andre blir latt tilbake 

40. Vers 43 Gode menn vil holde vakt, vil være klar over tiden, vil forvente disse 

hendelsene 

41. Vers 44 Vi er befalt å være rede, for Menneskesønnen kommer i en time vi 

ikke venter det 

42. Vers 45 Trofaste og kloke tjenere vil gi sitt husfolk rett mat (åndelig mat) for 

den tiden de befinner seg i 

43. Vers 46 Tjenere som deler ut åndelig mat for den rette tiden, vil bli velsignet 

under denne Kristi Parousia 

44. Vers 47 Han vil bli velsignet ved å motta sin plassering som en sønn 

(Sønnekår) 

45. Vers 48 Det vil stå frem andre åndelige ledere som ikke er klar over Herrens 

Nærvær 



46. Vers 48 Disse forkynnerne vil bli voldelige, og de vil mishandle sine 

forkynner-kolleger 

47. Vers 49 Herrens nærvær vil være her, men de vil ikke være klar over det 

48. Vers 50 Herrens nærvær vil være skjult for de formelle troende. Disse vil 

være uvitende om nærværet til den Høyeste Dommeren  

49. Vers 51 I stedet for at de får sønnekår, en arv, blir plassert som en sønn, så 

blir disse plassert som hyklere, gjør-seg-selv-troende, som bare spiller ut et 

skuespill, er tilsynelatende "kristne" 

50. Vers 51 Og disse vil bli latt tilbake i trengselen 

1.Korinterne 15:23 Men hver i sin egen rekkefølge: Kristus er førstegrøden, 

deretter levendegjøres de som tilhører Kristus, ved Hans Parousia. 

51. Oppstandelsen vil finne sted i løpet av denne Parousia-tiden, og det vil være 

en rekkefølge i oppstandelsen 

1.Tessalonikerne 2:19 For hva er vårt håp, vår glede eller krans av jubel? Eller 

er ikke også dere framfor Herren Jesus Kristus, i Hans Parousia? 

52. Det at vi er i Kristi nærvær ved Hans Parousia, vil være vårt Håp 

53. Det at vi er i Kristi nærvær ved Hans Parousia, vil være vår glede 

54. Det at vi er i Kristi nærvær ved Hans Parousia, vil være vår krans av jubel 

1.Tessalonikerne 3:13 så Han kan befeste deres hjerter til å være ulastelige 

i hellighet framfor vår Gud og Far ved vår Herre Jesu Kristi Parousia med alle 

Sine hellige. 

55. Gud, vår Fars nærvær, vil føre med seg tjenesten til Malakias 4 for å befeste 

våre hjerter 

1.Tessalonikerne 4:13 Men jeg vil ikke at dere skal være uvitende, brødre, 

om dem som har sovnet inn, så dere ikke sørger som de andre som ikke har 

noe håp.  

14 For dersom vi tror at Jesus døde og stod opp igjen, så skal Gud, 

gjennom Jesus, føre dem som er sovnet inn, sammen med Ham. 

15 For dette sier vi til dere med et Herrens ord, at vi som lever og blir igjen til 

Herrens Parousia (nærvær), skal på ingen måte komme i forveien for dem som 



er innsovnet. 

16 For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds 

basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først. 

17 Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket samtidig opp i skyer 

sammen med dem (de hellige som var sovnet inn, vil Gud bringer sammen 

med seg selv), for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren. 

18 Derfor skal dere trøste hverandre med disse ord. 

56. Vers 13 Gud vil føre de hellige som er sovnet inn, sammen med Ham 

57. Vers 15 De hellige som lever, og som blir tilbake til Herrens Parousia, skal 

ikke komme i forveien for de hellige som er innsovnet, disse som skal oppstå 

igjen 

58. Vers 16 Et rop, som er et Budskap 

59. Vers 16 En røst, som er en oppstandelse 

60. Vers 16 En Basun, som er samling til et bryllupsmåltid 

61. Vers 16 En bortrykkelse for å gå og møte Guds Sønn 

62. Vers 16 De døde skal oppstå ved tiden for dette Kristi Parousia 

63. Vers 16 De hellige som lever og de hellige som er oppstått, disse skal 

sammen bli rykket bort for å gå og møte Guds Sønn 

64. Vers 17 Under tiden for Kristi Parousia skal vi trøste hverandre, ved å 

samtale om hendelsene som er skjedd i Hans Parousia 

1.Tessalonikerne 5:23 Må Han Selv, fredens Gud, hellige dere fullstendig! Og 

må deres ånd, sjel og legeme helt og fullt bli bevart ulastelig i vår Herre Jesu 

Kristi Parousia. 

65. Gud vil bevare de helliges kropp, sjel og ånd til å være ulastelig gjennom 

tiden frem til Parousia er avsluttet. 

2.Tessalonikerne 2:1 Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi Parousia, brødre, 

og vår samling med Ham, ber vi dere 

2 om ikke så raskt å bli drevet fra vettet eller bli skremt, verken ved noen ånd 

eller ved noe ord eller ved brev, som om det kom fra oss, at Kristi Dag allerede 

er kommet. 



3 La ingen forføre dere på noen måte. For den kommer ikke uten at frafallet 

først er kommet, og syndens menneske er blitt åpenbart, fortapelsens sønn. 

66. Vers 1 Det vil være en samling sammen med Ham mens Kristi Parousia er 

her 

67. Vers 1 Hensikten med denne samlingen til Ham, er å forhindre at vi blir 

rystet i våre tanker og vår ånd 

68. Vers 1 Tiden for Parousia vil også være en tid med en kraftig forførelse 

69. Vers 3 Når Parousia er her, vil det også være en tid for det store frafallet 

70. Vers 3 Når Kristi Parousia er her, vil fortapelsens sønn bli åpenbart og 

avslørt 

2.Tessalonikerne 2:7 For lovløshetens hemmelighet er allerede nå i 

virksomhet. Det er bare Han som ennå holder tilbake, inntil Han har beveget seg 

bort fra å være i dens midte. 

8 Og da skal den lovløse bli åpenbart, han som Herren skal ødelegge med Sin 

munns ånde og tilintetgjøre ved tilsynekomsten av Sitt Parousia. 

9 Dette er Satans parousia, under Satans virksomhet, ved hjelp av all kraft, tegn 

og løgnens mirakler, 

71. Vers 7 Gud vil tillate at denne forførelsen fra Satan går ukontrollert i verden 

helt til Gud avslutter å være iblant menneskene, og Han tar de hellige med seg 

72. Vers 8 Så skal Herren avsløre hvem denne fortapelsens sønn er, ved 

glansen eller lyset fra Hans Ord under Sitt Nærvær 

73. Vers 9 Da vil Satan forføre verden ved sin makt, og sine løgnaktige, falske, 

forvrengte mirakler 

2.Peter 3:3 Først av alt skal dere vite at i de siste dager skal spottere stå fram. 

De skal gå fram etter sine egne lyster 

4 og si: «Hvor er løftet om Hans Parousia? For fra den tid fedrene sovnet inn 

fortsetter alle ting som de var fra skapelsens begynnelse av.» 

74. Vers 3 Spottere vil oppstå mens Kristi Parousia er her 

75. Vers 4 De vil si: Hvis Han er her, hvor er da løftene forbundet med Parousia, 

fordi alle ting fortsetter som før 



76. Vers 4 Dette viser at de er klar over læren om Parousia. Men de er blinde 

for hvilke begivenheter som skal skje når Kristi Parousia er her 

Jakob 5:7 Vær derfor tålmodige, brødre, helt til Herrens Parousia. Se hvordan 

bonden venter på jordens dyrebare grøde! Han venter tålmodig på den til den 

får tidligregn og senregn. 

8 Vær også dere tålmodige! Befest hjertene deres, for Herrens Parousia er 

nær. 

77. Vers 7 Gud kaller oss til å være tålmodige, til å vente på alle begivenhetene 

som skal skje ved Hans Parousia 

78. Vers 8 Og Gud, som er gårdsbestyreren, venter tålmodig på at vi skal gjøre 

oss rede, og bli fullt modne under denne tiden for Parousia 

79. Vers 8 Det vil være et tidligregn, et lære-regn, og deretter et senregn, for å 

manifestere det som ble lært i det forrige regnet, at det skal bli manifestert i 

senregnet. 

80. Vers 8 Og 5. Mosebok 32:2 forteller oss at Guds lære skal falle som regnet, 

en undervisning om læren, og deretter en manifestasjon av læren 

5.Mosebok 32:2 Min lære skal falle som regnet, og mine ord dryppe som 

duggen, som regnskur på grønne spirer, som regnbyger på urter og gress! 

81. Vers 8 Og dette lære-regnet og manifestasjonen, eller høstregnet, vil 

befeste de helliges hjerter frem til tiden når parousia har kommet til sin 

avslutning 

1.Johannes 2:28 Og nå, dere barn! Bli i Ham, slik at vi kan få frimodighet når 

Han åpenbares, og ikke bli til skamme overfor Ham ved Hans Parousia. 

82. Og de utvalgte skal ha Parhessia, frimodighet i Hans nærvær 

83. Og de utvalgte skal ikke skamme seg over å stå i Hans nærvær 

2.Peter 3:12 mens dere lengter etter og ivrig venter på Parousia på Guds dag. 

På den dagen skal himlene fortæres av ild, og elementene skal smelte med 

brennende hete. 

84. Til slutt når Guds Parousia kommer til sitt høydepunkt, når Gud tar oss opp 

herfra, da blir jorden ødelagt ved ild. 



Jeg håper nå at dere tydelig kan se ved Skriften, og ved Guds stadfestede 

profet, at Kristus har kommet ned i denne tiden, og Han har vist seg for oss i 

form av Den Hellige Ånd, og gjort seg selv synlig i Parousia-nærværet ved sin 

mektige Ildstøtte iblant oss, på en måte som han ikke har vært til stede her på 

nesten 2000 år. 

Jeg har også vedlagt en annen liste som br. Vayle samlet sammen tilbake i 

1981. Og her har jeg i ettertid samlet sammen mange referanser fra Skriften til 

disse elleve egenskapene og kjennetegnene for Kristi Parousia. For å spare tid 

har jeg listet opp Skriftstedene for deg til å studere på egen hånd. 

1) Han er her for å gjøre rede et forberedt folk. 

Lukas 1:17 Han skal også gå foran Ham i Ånden og kraften som Elias hadde, 

for å omvende fedrenes hjerter til barna og ulydige til de rettferdiges visdom, for 

å gjøre rede et forberedt folk for Herren.» 

Efeserne 1:3 Velsignet være Han, vår Herre Jesu Kristi Gud og Far. Han som 

har velsignet oss i all åndelig velsignelse i de himmelske, i Kristus. 

4 Slik som Han utvalgte oss i Ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skal 

være hellige og ulastelige framfor Ham i kjærlighet. 

5 Ved Jesus Kristus har Han forutbestemt oss til sønnekår, i Ham, etter Sin 

viljes gode velbehag, 

6 til lovprisning av Hans nådes herlighet. I denne gjorde Han oss akseptert i Den 

Elskede. 

Efeserne 1:17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi 

dere visdoms og åpenbarings Ånd i kunnskap om Ham, 

18 til å opplyse øynene for deres tanker, slik at dere kan forstå hvilket håp dere 

fikk ved Hans kall og hvor rik på herlighet Hans arv er i de hellige, 

19 og forstå hvor overveldende stor Hans kraft er i oss som tror, etter virkningen 

av Hans mektige kraft. 

20 Den som Han lot virke i Kristus da Han reiste Ham opp fra de døde og satte 

Ham i Sin kraft, i de himmelske, 

21 over enhver myndighet og kraft og makt og herredømme, og over ethvert 

navn som nevnes, ikke bare i denne tidsalder, men også i den kommende. 

1.Johannes 3:1 Se hvilken kjærlighet Faderen har gitt oss, at vi skal kalles 

Guds barn! Derfor kjenner ikke verden oss, fordi den ikke har kjent Ham. 

2 Elskede, nå er vi Guds barn. Og det er ennå ikke blitt åpenbart hva vi skal bli, 

men vi vet at når Han blir åpenbart, skal vi bli lik Ham, for vi skal se Ham som 



Han er. 

3 Og hver den som har dette håpet til Ham, renser seg selv, likesom Han er ren. 

2.Korinterne 3:18 Men alle vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet 

som i et speil, blir forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet, slik 

som av Herrens Ånd. 

Kolosserne 3:4 Når Kristus, som er vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli 

åpenbart sammen med Ham i herlighet. 

1.Korinterne 1:4 Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde som ble 

gitt dere i Kristus Jesus, 

5 for at dere, i Ham, er blitt rike på alt, i hele Ordet, og i all kunnskap, 

6 i samsvar med Kristi vitnesbyrd som ble grunnfestet i dere. 

7 Derfor mangler dere ikke noen nådegave, mens dere lengter etter 

åpenbaringen av vår Herre Jesus Kristus, 

8 som også skal grunnfeste dere inntil enden, til å være ulastelige på vår Herre 

Jesu Kristi dag. 

9 Gud er trofast, og ved Ham ble dere kalt inn i samfunnet med Hans Sønn, 

Jesus Kristus, vår Herre. 

10 Nå formaner jeg dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle 

fører den samme tale, og at det ikke må være splittelser blant dere. Men bli 

fullkommengjort, i det samme sinn og i den samme forståelse. 

1.Peter 1:10 Om denne frelsen har profetene grundig undersøkt og gransket, de 

som profeterte om den nåde som skulle komme til dere, 

11 idet de gransket etter hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, 

viste til da Han på forhånd vitnet om Kristi lidelser og herlighetene som skulle 

følge deretter. 

12 Det ble åpenbart for dem at det ikke var seg selv, men oss de tjente med 

dette som nå er blitt kunngjort for dere ved dem som har forkynt dere evangeliet 

i Den Hellige Ånd, Han som ble sendt fra himmelen - alt dette som engler gjerne 

ønsker å se inn i. 

13 Bind derfor opp om deres sinns hofter, vær edrue og sett deres håp fullt og 

helt til den nåde som skal bli gitt dere ved Jesu Kristi åpenbarelse. 

1.Peter 1:23 dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig sæd, men uforgjengelig, 

ved det levende Guds Ord som forblir til evig tid. 

2) Han er her for å samle sine utvalgte og gjøre krav på sin arv. 



Matteus 3:11 Jeg døper dere i vann til omvendelse, men Han som kommer 

etter meg, er sterkere enn meg. For Ham er jeg ikke en gang verdig til å bære 

sandalene. Han skal døpe dere i Den Hellige Ånd og ild. 

12 Han har kasteskovlen i hånden, og Han skal rense treskeplassen grundig og 

samle hveten Sin på låven. Men agnene skal Han brenne opp med uslokkelig 

ild.» 

Matteus 13:28 Han sa til dem: En fiende har gjort dette. Tjenerne sa til ham: Vil 

du da at vi skal gå og samle det sammen? 

29 Men han svarte: Nei, dere kunne også komme til å dra opp hvete når dere 

samler sammen ugresset. 

30 La begge vokse sammen inntil høsten. Når tiden for å høste kommer, vil jeg 

si til høstarbeiderne: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter og brenn 

det! Men hveten skal dere samle inn i låven min.» 

31 Han la fram en annen lignelse for dem og sa: «Himlenes rike er likt et 

sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin. 

Matteus 13:41 Menneskesønnen skal sende ut englene Sine, og de skal samle 

sammen og ta ut av riket alle de som er til anstøt og de som gjør urett. 

Matteus 24:31 Og Han skal sende Sine engler ut med en mektig basunrøst, og 

de skal samle sammen Hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra den ene ende 

av himmelen til den andre. 

Markus 13:27 Og da skal Han sende ut Sine engler og samle sammen Sine 

utvalgte fra de fire vindretninger, fra jordens ende til himmelens ende. 

Lukas 3:17 Han har kasteskovlen i hånden, og Han skal rense treskeplassen 

og samle hveten i låven Sin. Men agnene skal Han brenne opp med en 

uslokkelig ild.» 

Efeserne 1:10 om en husholdning i tidenes fylde, å samle alle under ett hode, i 

Kristus, både de som er i himlene, og de som er på jorden. 

2.Tessalonikerne 2:1 Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi nærvær, brødre, og 

vår samling med Ham, ber vi dere 

3) Han er her for å redde de rettferdige fra å gå fortapt. 

2.Tessalonikerne 2:1 Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi nærvær, brødre, og 

vår samling med Ham, ber vi dere 

2 om ikke så raskt å bli drevet fra vettet eller bli skremt, verken ved noen ånd 



eller ved noe ord eller ved brev, som om det kom fra oss, at Kristi Dag allerede 

er kommet. 

2.Tessalonikerne 2:13 Men vi skylder alltid å takke Gud for dere, brødre, dere 

som er elsket av Herren, fordi Gud fra begynnelsen utvalgte dere til frelse, i 

Åndens helliggjørelse og tro på sannheten. 

1.Peter 1:5 dere som i Guds kraft blir bevoktet gjennom troen, til den frelse som 

er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. 

9 og mottar målet for deres tro, sjelenes frelse. 

10 Om denne frelsen har profetene grundig undersøkt og gransket, de som 

profeterte om den nåde som skulle komme til dere, 

2.Peter 2:12 Men disse menneskene ligner ufornuftige villdyr som er født til å 

fanges og utslettes. De taler ondt om de ting de ikke forstår, og de skal gå 

fullstendig til grunne i sin egen fordervelse, 

13 de får urettferdighetens lønn. De regner det som en glede å bruke dagen til 

et utsvevende liv. De er som skamflekker og styggedommer, og de fråtser i sine 

egne forførelser mens de fester sammen med dere. 

2.Peter 3:9 Herren er ikke sen med løftet, slik noen regner det for senhet. Men 

Han er tålmodig med oss, siden Han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle 

skal komme til omvendelse. 

1.Tessalonikerne 5:9 For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å eie frelse 

gjennom vår Herre Jesus Kristus, 

2.Tessalonikerne 2:13 Men vi skylder alltid å takke Gud for dere, brødre, dere 

som er elsket av Herren, fordi Gud fra begynnelsen utvalgte dere til frelse, i 

Åndens helliggjørelse og tro på sannheten. 

Titus 2:11 For Guds frelsende nåde er blitt vist frem, foran alle mennesker, i 

herlighet, 

Hebreerne 2:1 Derfor må vi så mye mer holde fast på det vi har hørt, så vi ikke 

driver forbi. 

2 For om det ord som var talt ved engler, stod fast, og enhver overtredelse og 

ulydighet fikk en rettferdig gjengjeldelse, 

3 hvordan skal da vi slippe unna om vi ikke har brydd oss om en så stor frelse? I 

begynnelsen ble den først forkynt av Herren, og den ble stadfestet til oss av 

dem som hadde hørt Ham. 



4 Gud vitnet også med både ved tegn og under, ved forskjellige kraftige 

gjerninger og utdeling av Den Hellige Ånd, etter Sin egen vilje. 

Hebreerne 9:28 slik ble Kristus ofret én gang for å bære de manges synder. For 

dem som lengter etter Ham, skal Han bli sett for andre gang, uten synd, til 

frelse. 

4) Han er her for å redde de utvalgte fra forførelse. 

Matteus 24:3 Da Han nå satt på Oljeberget, kom disiplene til Ham. Og mens de 

var alene, sa de: «Si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet på Ditt komme 

være, og på verdens ende?»  

4 Jesus svarte og sa til dem: «Se til at ingen forfører dere! 

5 For mange skal komme i Mitt navn og si: «Jeg er Kristus.» Og de skal forføre 

mange. 

11 Mange falske profeter skal da stå fram og forføre mange. 

Matteus 24:24 For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre 

store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte - om det var mulig. 

Markus 13:5 Og Jesus svarte dem og begynte å si: «Vokt dere, så ingen får 

forføre dere. 

6 For mange skal komme i Mitt navn og si: Jeg er Han, og de skal forføre 

mange. 

Efeserne 1:17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi 

dere visdoms og åpenbarings Ånd i kunnskap om Ham, 

18 til å opplyse øynene for deres tanker, slik at dere kan forstå hvilket håp dere 

fikk ved Hans kall og hvor rik på herlighet Hans arv er i de hellige, 

Efeserne 4:14 for at vi ikke lenger skulle være som små barn og bli kastet hit og 

dit og bli drevet omkring av enhver lærdoms vind, ved menneskers knep, ved 

listig kløkt i villfarelsens kunster. 

2.Tessalonikerne 1:7 og at Han, til dere som er plaget, gir hvile sammen med 

oss, i Herren Jesu åpenbaring fra himmelen sammen med Sine mektige engler, 

8 med flammende ild, gir Han straff over dem som ikke kjenner Gud, og over 

dem som ikke var lydig mot vår Herre Jesu Kristi evangelium. 

9 De skal bli straffet med undergang, evig borte fra Herrens åsyn, og borte fra 

Hans krafts herlighet, 

10 når Han kommer for å bli herliggjort i Sine hellige, og bli hyllet i alle dem som 



tror, fordi vårt vitnesbyrd til dere ble trodd i den dagen. 

11 Derfor ber vi også alltid for dere om dette, at vår Gud vil akte dere verdige til 

dette kallet, og at Han vil fylle dere med all velvilje til godhet og troens gjerning, i 

kraftgjerninger, 

12 for at vår Herre Jesu Kristi navn må bli herliggjort i dere, og dere i Ham, etter 

nåden fra Gud, både vår og Herren Jesu Kristi Gud. 

2.Tessalonikerne 2:2 om ikke så raskt å bli drevet fra vettet eller bli skremt, 

verken ved noen ånd eller ved noe ord eller ved brev, som om det kom fra oss, 

at Kristi Dag allerede er kommet. 

3 La ingen forføre dere på noen måte. For den kommer ikke uten at frafallet 

først er kommet, og syndens menneske er blitt åpenbart, fortapelsens sønn. 

10 og med all urettferdighetens forførelse i dem som går fortapt, fordi de ikke tok 

imot kjærligheten til sannheten, så de kunne bli frelst. 

11 Og av denne grunn skal Gud sende dem villfarelsens makt, så de skal tro 

løgnen, 

12 for at alle de som ikke trodde Sannheten, men hadde akseptert 

urettferdigheten, skal bli dømt. 

2.Johannes 1:8 Gi akt på dere selv, slik at vi ikke mister det vi arbeidet for, men 

at vi kan få full lønn. 

9 Hver den som begår overtredelser, og som ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. 

Den som blir i Kristi lære, har både Faderen og Sønnen. 

10 Hvis noen kommer til dere og ikke fører denne læren, da skal dere verken ta 

imot ham i huset eller hilse ham velkommen. 

1.Johannes 2:19 De gikk ut fra oss, men de var ikke av oss. For om de hadde 

vært av oss, ville de ha fortsatt sammen med oss. Men de gikk ut, for at det 

kunne bli åpenbart at ingen av dem var av oss. 

20 Og dere har salvelse fra Den Hellige, og forstår alt. 

28 Og nå, dere barn! Bli i Ham, slik at vi kan få frimodighet når Han åpenbares, 

og ikke bli til skamme overfor Ham ved Hans komme. 

Lukas 21:8 Han sa: «Vokt dere, så dere ikke blir forført. For mange skal komme 

i Mitt navn og si: Jeg er Han, og: Tiden er kommet nær. Derfor skal dere ikke 

følge etter dem. 

2.Timoteus 3:13 Men onde mennesker og bedragere blir stadig enda mer onde. 

De forfører og blir forført. 



Åpenbaringen 13:4 Så tilbad de dragen som gav makt til dyret. Og de tilbad 

dyret og sa: «Hvem er som dyret? Hvem er i stand til å føre krig mot ham?»  

5 Og han ble gitt en munn som talte store ord og bespottelser, og han ble gitt 

makt til å holde på med det i førtito måneder. 

6 Så åpnet han sin munn til bespottelse mot Gud, for å spotte Hans navn, Hans 

bolig og dem som bor i himmelen. 

7 Det ble gitt ham å føre krig mot de hellige og overvinne dem. Og det ble gitt 

ham makt over hver stamme, tungemål og folkeslag. 

8 Alle som bor på jorden, skal tilbe ham, de som ikke har navnene sine skrevet i 

Livets bok hos Lammet som ble slaktet fra verdens grunnleggelse. 

9 Hvis noen har øre, han høre!  

10 Den som fører i fangenskap, skal komme i fangenskap. Den som dreper med 

sverdet, skal selv drepes med sverdet. Her er de helliges tålmodighet og tro. 

14 Og han forfører dem som bor på jorden ved de tegn som han ble gitt å gjøre 

foran dyret, og sier til dem som bor på jorden at de skal lage et bilde for det 

dyret som ble såret med sverdet og overlevde. 

15 Han ble gitt makt til å gi ånde til dyrets bilde, slik at dyrets bilde skulle 

snakke, og gjøre det slik at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, ble drept. 

16 Han gjør slik at alle, både små og store, rike og fattige, frie og treller, tar imot 

et merke på sin høyre hånd eller på sin panne,  

Åpenbaringen 19:20 Da ble dyret fanget, og sammen med ham den falske 

profeten som gjorde tegn framfor ham. Med disse tegnene hadde han forført 

dem som hadde tatt imot dyrets merke, og dem som tilbad hans bilde. Disse to 

ble kastet levende ned i ildsjøen som brenner med svovel. 

Matteus 13:1 Samme dag gikk Jesus ut av huset og satte Seg ved sjøen.  

2 Og store menneskeskarer samlet seg om Ham, så Han gikk om bord i en båt 

og satte Seg der. Og alt folket stod på stranden. 

3 Så talte Han mye til dem i lignelser og sa: «Se, en såmann gikk ut for å så. 

4 Og da han sådde, falt noe såkorn ved veikanten, og fuglene kom og åt det 

opp. 

5 Noe falt på steingrunn, hvor det ikke fikk mye jord. Det spirte snart opp siden 

det ikke hadde dyp jord. 

6 Men da solen stod opp, ble det avsvidd, og siden det ikke hadde røtter, visnet 

det bort. 

7 Og noe falt blant torner, og tornene vokste opp og kvalte det. 

8 Men noe annet falt i god jord og gav frukt: noe hundre foll, noe seksti og noe 

tretti. 



9 Den som har ører å høre med, han må høre!» 

10 Og disiplene kom og sa til Ham: «Hvorfor taler Du til dem i lignelser?»  

11 Han svarte med å si til dem: «Dere er det gitt å kjenne himlenes rikes 

hemmeligheter, men dem er det ikke gitt. 

12 For den som har, han skal få mer, og han skal ha overflod. Men den som 

ikke har, han skal bli fratatt selv det han har. 

13 Derfor taler Jeg til dem i lignelser. For selv om de ser, så ser de ikke, og selv 

om de hører, hører de ikke og forstår ikke. 

14 Og på dem blir Jesajas profeti oppfylt, som sier: Når dere hører, skal dere 

høre, men ikke forstå, og når dere ser, skal dere se, men ikke oppfatte. 

15 For hjertet til dette folket er nemlig blitt forherdet. Deres ører har vanskelig for 

å høre, og sine øyne har de lukket til, så de ikke skulle se med sine øyne og 

høre med sine ører, så de ikke skulle forstå med sine hjerter og vende om, så 

Jeg kunne få lege dem. 

16 Men salige er deres øyne, for de ser, og deres ører, for de hører. 

17 For sannelig sier Jeg dere: Mange profeter og rettferdige har ønsket å se det 

dere ser, men fikk ikke se, og har ønsket å høre det dere hører, men fikk ikke 

høre. 

Markus 4:11 Og Han sa til dem: «Dere er det gitt å kjenne Guds kongerikes 

hemmelighet. Men til dem som er utenfor, kommer alt i lignelser, 

12 for at når de ser, ser de, men oppfatter det ikke, og når de hører, hører de, 

men forstår det ikke, slik at de ikke omvender seg, og deres synder kan bli dem 

tilgitt.» 

Lukas 8:10 Og Han sa: «Dere er det gitt å kjenne Guds kongerikes 

hemmeligheter, men til de andre er det gitt i lignelser, slik at når de ser, så kan 

de likevel ikke se, og når de hører, kan de likevel ikke forstå. 

1.Timoteus 4:1 Ånden sier klart at i de siste tider skal noen forlate troen og 

vende seg til forførende ånder og demoners lære. 

2 Det skjer i løgnens hykleri, hvor deres egen samvittighet er blitt brennemerket. 

2.Timoteus 3:1 Men vit dette, at i de siste dager skal det komme harde tider. 

2 Da skal menneskene være slike som elsker seg selv, elsker penger, skryter, 

er stolte, spotter, er ulydige mot foreldre, er utakknemlige, vanhellige, 

3 ufølsomme, uten kjærlighet, utilgivende, baktalere, slike som er uten selvtukt, 

brutale, slike som er uten kjærlighet til det gode, 

4 forrædere, som handler uten å tenke, oppblåste og slike som heller elsker 

fornøyelser framfor å elske Gud. 



5 De har et ytre gudfryktighetens utseende, men fornekter dens kraft. Og slike 

skal du vende deg bort fra! 

6 For blant disse er de som sniker seg inn i husene og får makt over godtroende 

kvinner som er tynget av synder, og som er ledsaget av mange forskjellige 

lyster. 

7 De mottar undervisning bestandig, og de makter likevel aldri å komme fram til 

kjennskap om sannheten. 

8 Som Jannes og Jambres stod Moses imot, slik står også disse sannheten 

imot. De er mennesker med fordervet sinn, de holder ikke prøve når det gjelder 

troen. 

9 Men de skal ikke gjøre fremskritt, for dårskapen deres skal bli åpenbar for alle, 

slik også dårskapen til de andre ble. 

2.Timoteus 4:3 For den tid kommer da de ikke skal tåle den sunne lære, men 

etter sine egne lyster hoper de seg opp lærere, som de klør etter å høre på. 

4 De skal vende ørene sine bort fra å høre sannheten, og de skal vende seg til 

eventyr.  

8 Til slutt, så er det da gjort ferdig en rettferdighetens krone for meg, den som 

Herren, den rettferdige Dommer, skal gi meg på den Dagen, og ikke bare til 

meg, men til alle som har elsket Hans åpenbaring. 

5) Han er her for å forsegle de kloke jomfruene. 

Matteus 25:1 Da skal himlenes rike lignes med ti jomfruer som tok lampene 

sine og gikk ut for å møte brudgommen. 

2 Fem av dem var kloke, og fem var uforstandige. 

3 De som var uforstandige tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg. 

4 Men de kloke tok olje i kannene sine sammen med lampene sine. 

5 Da brudgommen lot vente på seg, slumret de alle inn og sovnet. 

6 Men ved midnatt lød det et rop: Se, brudgommen kommer. Gå ut og møt ham! 

7 Da stod alle jomfruene opp og stelte i stand lampene sine. 

8 Men de uforstandige sa til de kloke: Gi oss av oljen deres, for lampene våre 

slokner. 

9 Men de kloke svarte og sa: Nei, det er ikke nok både til oss og dere. Gå heller 

til dem som selger og kjøp til dere selv. 

10 Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var ferdige 

gikk inn med ham til bryllupet. 

11 Etterpå kom også de andre jomfruene og sa: Herre, herre, lukk opp for oss! 

12 Men han svarte og sa: Sannelig sier Jeg dere: Jeg kjenner dere ikke. 



13 Våk derfor! For dere kjenner verken dagen eller timen for Menneskesønnens 

komme. 

Efeserne 1:13 Dere er også i Ham, etter at dere fikk høre sannhetens ord, det 

som er evangeliet om deres frelse - i Ham, etter at dere trodde, ble dere 

beseglet med Den Hellige Ånd, løftets Ånd. 

14 Han som er pantet på vår arv, til frikjøpelse av eiendommen, til lovprisning av 

Hans herlighet. 

15 Etter at jeg fikk høre om deres tro i Herren Jesus og om deres kjærlighet til 

alle de hellige, 

16 holder jeg ikke opp med å takke for dere og å nevne dere i mine bønner. 

17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere 

visdoms og åpenbarings Ånd i kunnskap om Ham, 

18 til å opplyse øynene for deres tanker, slik at dere kan forstå hvilket håp dere 

fikk ved Hans kall og hvor rik på herlighet Hans arv er i de hellige, 

Efeserne 4:30 Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, i Ham ble dere beseglet, til 

forløsningens dag. 

1.Peter 1:3 Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, Han som etter sin rike 

miskunnhet har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra 

de døde,  

4 til en arv som er uforgjengelig, uten flekker og uvisnelig, som er oppbevart i 

himmelen for dere, 

5 dere som i Guds kraft blir bevoktet gjennom troen, til den frelse som er ferdig 

til å bli åpenbart i den siste tid. 

6 Over dette jubler dere, selv om dere nå, en liten stund, om så skal være, 

opplever sorg ved mange forskjellige prøvelser,  

7 for at den prøvede ekthet i deres tro - som er mye mer dyrebar enn gull som 

forgår, selv om det lutres ved ild - må bli funnet til lov, pris og ære ved Jesu 

Kristi åpenbarelse. 

Ordinert til å bestå prøvelse av troen i endetiden.  

Tro er en åpenbaring, det er bare Én Tro, det er åpenbaring. Åpenbaringen 

om Jesus Kristus. Gud har ordinert Sine Utvalgte til å bestå den testen. Det vil 

si: Guddommen, Parousia osv. Men de som faller bort fra Troen, 

Åpenbaringen om Jesus Kristus, de holder ikke prøve når det gjelder troen, 

Åpenbaringen. 

6) Han er her for å skille agnene fra hveten. 



Matteus 3:11 Jeg døper dere i vann til omvendelse, men Han som kommer 

etter meg, er sterkere enn meg. For Ham er jeg ikke en gang verdig til å bære 

sandalene. Han skal døpe dere i Den Hellige Ånd og ild. 

12 Han har kasteskovlen i hånden, og Han skal rense treskeplassen grundig og 

samle hveten Sin på låven. Men agnene skal Han brenne opp med uslokkelig 

ild.» 

Matteus 7:15 Vokt dere for de falske profeter, de som kommer til dere i 

fåreklær, men som innvendig er rovlystne ulver. 

16 På fruktene deres skal dere kjenne dem. Kan vel noen sanke druer fra 

tornebusker eller fiken fra tistler? 

17 Slik, bærer, ethvert godt tre, gode frukter, men det onde treet, bærer onde 

frukter. 

18 Et godt tre kan ikke bære onde frukter, og et ondt tre kan heller ikke bære 

gode frukter. 

19 Ethvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet i ilden. 

20 Derfor, dere skal kjenne dem på fruktene. 

21 Ikke alle som sier til Meg: «Herre, Herre», skal komme inn i himlenes rike, 

men den som gjør Min Fars vilje, Han som er i himlene. 

22 Mange skal si til Meg i denne dag: «Herre, Herre, har vi ikke profetert i Ditt 

navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i Ditt 

navn?» 

23 Men da skal Jeg bekjenne for dem: «Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra 

Meg, dere som gjør lovløshet!» 

Matteus 13:24 Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: «Himlenes 

rike er likt en mann som sådde godt såkorn i åkeren sin. 

25 Men mens menneskene sov, kom fienden hans og sådde ugress blant 

hveten og gikk så bort. 

26 Men da kornet hadde vokst opp og gav avling, kom også ugresset til syne. 

27 Eierens tjenere kom så og sa til ham: Herre, var det ikke godt såkorn du 

sådde i åkeren din? Hvor kommer da ugresset fra? 

28 Han sa til dem: En fiende har gjort dette. Tjenerne sa til ham: Vil du da at vi 

skal gå og samle det sammen? 

29 Men han svarte: Nei, dere kunne også komme til å dra opp hvete når dere 

samler sammen ugresset. 

30 La begge vokse sammen inntil høsten. Når tiden for å høste kommer, vil jeg 

si til høstarbeiderne: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter og brenn 

det! Men hveten skal dere samle inn i låven min.» 



Matteus 13:36 Deretter sendte Jesus folkemengden bort og gikk inn i huset. Og 

disiplene Hans kom til Ham og sa: «Forklar lignelsen om ugresset i åkeren for 

oss!»  

37 Han svarte og sa til dem: «Den som sår det gode såkornet, er 

Menneskesønnen. 

38 Åkeren er verden, det gode såkornet er rikets barn, men ugresset er den 

ondes barn. 

39 Fienden som sådde det, er djevelen. Høsten er verdens ende, og 

høstarbeiderne er englene. 

40 Derfor, slik som ugresset blir samlet sammen og brennes opp i ilden, slik skal 

det være ved denne verdens ende. 

41 Menneskesønnen skal sende ut englene Sine, og de skal samle sammen og 

ta ut av riket alle de som er til anstøt og de som gjør urett. 

42 Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal det være gråt og tenners gnissel. 

43 Da skal de rettferdige stråle som solen i sin Fars rike. Den som har ører å 

høre med, han må høre! 

Matteus 13:47 Himlenes rike er også likt en not som ble kastet i havet, og 

fanget fisk av alle slag. 

48 Da den var full, drog de den inn til stranden. Og de satte seg ned og samlet 

de gode i kar, men kastet ut de dårlige. 

49 Slik skal det bli ved denne verdens avslutning. Englene skal komme og skille 

de onde ut fra de rettferdige, 

Matteus 25:1 Da skal himlenes rike lignes med ti jomfruer som tok lampene 

sine og gikk ut for å møte brudgommen. 

2 Fem av dem var kloke, og fem var uforstandige. 

3 De som var uforstandige tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg. 

4 Men de kloke tok olje i kannene sine sammen med lampene sine. 

5 Da brudgommen lot vente på seg, slumret de alle inn og sovnet. 

6 Men ved midnatt lød det et rop: Se, brudgommen kommer. Gå ut og møt ham! 

7 Da stod alle jomfruene opp og stelte i stand lampene sine. 

8 Men de uforstandige sa til de kloke: Gi oss av oljen deres, for lampene våre 

slokner. 

9 Men de kloke svarte og sa: Nei, det er ikke nok både til oss og dere. Gå heller 

til dem som selger og kjøp til dere selv. 

10 Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var ferdige 

gikk inn med ham til bryllupet. 

11 Etterpå kom også de andre jomfruene og sa: Herre, herre, lukk opp for oss! 



2.Tessalonikerne 1:7 og at Han, til dere som er plaget, gir hvile sammen med 

oss, i Herren Jesu åpenbaring fra himmelen sammen med Sine mektige engler, 

8 med flammende ild, gir Han straff over dem som ikke kjenner Gud, og over 

dem som ikke var lydig mot vår Herre Jesu Kristi evangelium. 

9 De skal bli straffet med undergang, evig borte fra Herrens åsyn, og borte fra 

Hans krafts herlighet, 

10 når Han kommer for å bli herliggjort i Sine hellige, og bli hyllet i alle dem som 

tror, fordi vårt vitnesbyrd til dere ble trodd i den dagen. 

11 Derfor ber vi også alltid for dere om dette, at vår Gud vil akte dere verdige til 

dette kallet, og at Han vil fylle dere med all velvilje til godhet og troens gjerning, i 

kraftgjerninger, 

12 for at vår Herre Jesu Kristi navn må bli herliggjort i dere, og dere i Ham, etter 

nåden fra Gud, både vår og Herren Jesu Kristi Gud. 

2.Tessalonikerne 2:3 La ingen forføre dere på noen måte. For den kommer 

ikke uten at frafallet først er kommet, og syndens menneske er blitt åpenbart, 

fortapelsens sønn. 

2.Tessalonikerne 2:10 og med all urettferdighetens forførelse i dem som går 

fortapt, fordi de ikke tok imot kjærligheten til sannheten, så de kunne bli frelst. 

11 Og av denne grunn skal Gud sende dem villfarelsens makt, så de skal tro 

løgnen, 

12 for at alle de som ikke trodde Sannheten, men hadde akseptert 

urettferdigheten, skal bli dømt. 

1.Timoteus 4:1 Ånden sier klart at i de siste tider skal noen forlate troen og 

vende seg til forførende ånder og demoners lære. 

1.Johannes 2:19 De gikk ut fra oss, men de var ikke av oss. For om de hadde 

vært av oss, ville de ha fortsatt sammen med oss. Men de gikk ut, for at det 

kunne bli åpenbart at ingen av dem var av oss. 

20 Og dere har salvelse fra Den Hellige, og forstår alt. 

21 Jeg har ikke skrevet til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi 

dere kjenner den, og fordi dere vet at ingen løgn er av sannheten. 

1.Johannes 2:28 Og nå, dere barn! Bli i Ham, slik at vi kan få frimodighet når 

Han åpenbares, og ikke bli til skamme overfor Ham ved Hans komme. 

Lukas 17:26 Slik det var i Noahs dager, slik skal det også være i 

Menneskesønnens dager: 

27 De spiste, de drakk, de tok til ekte, og de ble gitt til ekte, helt til den dagen da 



Noah gikk inn i arken og vannflommen kom og ødela dem alle. 

28 På samme måten var det også i Lots dager: De spiste, de drakk, de kjøpte, 

de solgte, de plantet, de bygde. 

29 Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, regnet det ild og svovel fra 

himmelen og ødela dem alle. 

30 Slik skal det også være den dagen Menneskesønnen blir åpenbart. 

31 På den dagen må ikke den som er på hustaket, og som har eiendelene sine i 

huset, komme ned for å ta dem med bort. På samme måten er det også med 

den som er ute på marken. Han må ikke vende tilbake. 

32 Husk Lots hustru! 

33 Den som forsøker å berge sitt liv, skal miste det. Og den som mister sitt liv, 

skal berge det. 

34 Jeg sier dere: Den natten skal det være to i én seng. Den ene skal bli tatt 

med, og den andre skal bli tilbake. 

35 To skal male på kvernen sammen. Den ene skal bli tatt med, og den andre 

skal bli tilbake. 

36 To skal være ute på marken. Den ene skal bli tatt med, og den andre skal bli 

tilbake.» 

37 De svarte med å si til Ham: «Hvor, Herre?» Så sa Han til dem: «Der hvor 

legemet er, der skal ørnene samles.» 

2.Korinterne 4:3 Men hvis også vårt evangelium er tildekket, så er det blitt 

skjult i dem som går fortapt, 

4 i de vantro, de som har fått sine tanker forblindet av denne tidsalders gud, for 

at ikke lyset fra herlighetens evangelium om Kristus, som er Guds bilde, skal 

skinne for dem.  

5 For vi forkynner nemlig ikke oss selv, men Kristus Jesus, Herren. Men vi selv 

er deres tjenere for Jesu skyld. 

6 For Han, Gud, som bød lyset å skinne ut fra mørket, har latt det skinne i våre 

hjerter, for å la lyset fra kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skinne 

fram. 

2.Korinterne 11:1 Om dere bare ville bære over med meg i litt dårskap - ja, 

dere vil nok bære over med meg! 

2 For jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. For jeg har forlovet dere 

med én mann, så jeg kan framstille dere som en ren jomfru for Kristus. 

3 Men jeg frykter for at slik som slangen forførte Eva med sin list, slik vil også 

tankene deres bli fordervet og drevet bort fra den helhjertede troskap til Kristus. 

4 For om den som kommer, forkynner en annen Jesus som vi ikke har forkynt, 



eller om dere får en annen ånd som dere ikke har fått før, eller et annet 

evangelium som dere ikke har godkjent før, da kan dere så gjerne leve med det! 

Galaterne 1:6 Jeg undrer meg over at dere så snart faller bort fra Ham som 

kalte dere i Kristi nåde, til et annerledes evangelium, 

2.Timoteus 3:1 Men vit dette, at i de siste dager skal det komme harde tider. 

2 Da skal menneskene være slike som elsker seg selv, elsker penger, skryter, 

er stolte, spotter, er ulydige mot foreldre, er utakknemlige, vanhellige, 

3 ufølsomme, uten kjærlighet, utilgivende, baktalere, slike som er uten selvtukt, 

brutale, slike som er uten kjærlighet til det gode, 

4 forrædere, som handler uten å tenke, oppblåste og slike som heller elsker 

fornøyelser framfor å elske Gud. 

5 De har et ytre gudfryktighetens utseende, men fornekter dens kraft. Og slike 

skal du vende deg bort fra! 

6 For blant disse er de som sniker seg inn i husene og får makt over godtroende 

kvinner som er tynget av synder, og som er ledsaget av mange forskjellige 

lyster. 

7 De mottar undervisning bestandig, og de makter likevel aldri å komme fram til 

kjennskap om sannheten. 

8 Som Jannes og Jambres stod Moses imot, slik står også disse sannheten 

imot. De er mennesker med fordervet sinn, de holder ikke prøve når det gjelder 

troen. 

9 Men de skal ikke gjøre fremskritt, for dårskapen deres skal bli åpenbar for alle, 

slik også dårskapen til de andre ble. 

2.Timoteus 4:3 For den tid kommer da de ikke skal tåle den sunne lære, men 

etter sine egne lyster hoper de seg opp lærere, som de klør etter å høre på. 

4 De skal vende ørene sine bort fra å høre sannheten, og de skal vende seg til 

eventyr.  

8 Til slutt, så er det da gjort ferdig en rettferdighetens krone for meg, den som 

Herren, den rettferdige Dommer, skal gi meg på den Dagen, og ikke bare til 

meg, men til alle som har elsket Hans åpenbaring. 

7) Han er her for å reise opp de døde. 

1.Tessalonikerne 4:15 For dette sier vi til dere med et Herrens ord, at vi som 

lever og blir igjen til Herrens nærvær, skal på ingen måte komme i forveien for 

dem som er innsovnet. 

16 For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds 



basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først. 

17 Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket samtidig opp i skyer sammen 

med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren. 

18 Derfor skal dere trøste hverandre med disse ord. 

Efeserne 1:17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi 

dere visdoms og åpenbarings Ånd i kunnskap om Ham, 

18 til å opplyse øynene for deres tanker, slik at dere kan forstå hvilket håp dere 

fikk ved Hans kall og hvor rik på herlighet Hans arv er i de hellige, 

19 og forstå hvor overveldende stor Hans kraft er i oss som tror, etter virkningen 

av Hans mektige kraft. 

20 Den som Han lot virke i Kristus da Han reiste Ham opp fra de døde og satte 

Ham i Sin kraft, i de himmelske, 

21 over enhver myndighet og kraft og makt og herredømme, og over ethvert 

navn som nevnes, ikke bare i denne tidsalder, men også i den kommende. 

22 Og Han la alle ting under Hans føtter, og gav Ham til menigheten for å være 

hode over alle. 

23 Menigheten er Hans legeme, Hans fylde. Han som fyller alt i alle. 

Apostlenes gjerninger 1:9 Da Han hadde talt dette, ble Han tatt opp mens de 

så på, og en sky tok Ham ut av syne for dem. 

10 Og mens de stirret opp mot himmelen, idet Han steg opp, se, da stod to 

menn hos dem i hvite klær. 

11 Og de sa: «Galileiske menn, hvorfor står dere og stirrer opp mot himmelen? 

Den samme Jesus som ble tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på 

samme måte som dere så Ham fare opp til himmelen.» 

Matteus 27:51 Og se, forhenget i templet revnet i to fra øverst til nederst. Og 

jorden skalv, og fjellene revnet,  

52 og gravene ble åpnet, og mange av de hellige som var døde, fikk sine 

legemer oppreist. 

53 Og de kom ut av gravene etter Jesu oppstandelse, og de gikk inn i Den 

hellige stad og viste seg for mange. 

Kolosserne 3:4 Når Kristus, som er vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli 

åpenbart sammen med Ham i herlighet. 

5.Mosebok 30:3 da skal Herren din Gud gjøre ende på ditt fangenskap og 

miskunne seg over deg. Han skal igjen samle deg fra alle de folk som Herren 

din Gud hadde spredt deg iblant. 



Lukas 20:36 De kan heller ikke dø mer, for de er lik englene og er Guds barn, 

siden de er oppstandelsens barn. 

Johannes 11:24 Marta sier til Ham: «Jeg vet at han skal stå opp igjen i 

oppstandelsen på den siste dag.»  

25 Jesus sa til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, 

skal leve, selv om han dør. 

Apostlenes gjerninger 24:15 Jeg har det håp til Gud, som også disse selv 

venter på, at det skal finne sted en oppstandelse av de døde, både av de som 

er rettferdige, og de urettferdige. 

Apostlenes gjerninger 24:21 hvis det da ikke er for denne ene setningen som 

jeg ropte ut da jeg stod iblant dem: «Det er på grunn av de dødes oppstandelse 

jeg blir dømt av dere i dag.»»  

Romerne 6:5 For hvis vi er blitt likedannet med Ham i en død som har likhet 

med Hans død, da skal vi også bli det i oppreisningen. 

Filipperne 3:10 det å kjenne Ham, og kraften av Hans oppstandelse, og 

samfunnet med Hans lidelser, etter å ha blitt likedannet med Hans død, 

11 om jeg på denne måten kan nå fram til oppstandelsen fra de døde. 

2.Timoteus 2:18 slike som er kommet på villspor bort fra sannheten, og som 

sier at oppstandelsen allerede har funnet sted. Og de bryter ned troen hos noen. 

Åpenbaringen 20:5 Men de andre døde ble ikke levende igjen før de tusen år 

var omme. Dette er den første oppstandelsen. 

8) Han er her for å forvandle de levende. 

1.Tessalonikerne 4:15 For dette sier vi til dere med et Herrens ord, at vi som 

lever og blir igjen til Herrens nærvær, skal på ingen måte komme i forveien for 

dem som er innsovnet. 

16 For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds 

basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først. 

17 Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket samtidig opp i skyer sammen 

med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren. 

18 Derfor skal dere trøste hverandre med disse ord. 

1.Johannes 3:1 Se hvilken kjærlighet Faderen har gitt oss, at vi skal kalles 

Guds barn! Derfor kjenner ikke verden oss, fordi den ikke har kjent Ham. 



1.Korinterne 1:1 Paulus, kalt til Jesu Kristi apostel ved Guds vilje, og vår bror 

Sostenes,  

2 til den Guds menighet som er i Korint, de som er helliget i Kristus Jesus, kalt til 

å være hellige, sammen med alle som på hvert sted påkaller vår Herre Jesu 

Kristi navn, både deres og vår Herre: 

3 Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesu Kristi Far 

4 Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde som ble gitt dere i 

Kristus Jesus, 

5 for at dere, i Ham, er blitt rike på alt, i hele Ordet, og i all kunnskap, 

6 i samsvar med Kristi vitnesbyrd som ble grunnfestet i dere. 

7 Derfor mangler dere ikke noen nådegave, mens dere lengter etter 

åpenbaringen av vår Herre Jesus Kristus, 

8 som også skal grunnfeste dere inntil enden, til å være ulastelige på vår Herre 

Jesu Kristi dag. 

9 Gud er trofast, og ved Ham ble dere kalt inn i samfunnet med Hans Sønn, 

Jesus Kristus, vår Herre. 

10 Nå formaner jeg dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle 

fører den samme tale, og at det ikke må være splittelser blant dere. Men bli 

fullkommengjort, i det samme sinn og i den samme forståelse. 

11 For det er blitt meg fortalt om dere, mine brødre, av noen fra Kloes husfolk, 

at det er stridigheter blant dere. 

12 Det jeg sikter til er dette, at hver og en av dere sier: «Jeg tilhører Paulus,» 

eller: «Jeg tilhører Apollos,» eller: «Jeg tilhører Kefas,» eller: «Jeg tilhører 

Kristus.»  

13 Er Kristus delt? Ble Paulus korsfestet for dere? Eller ble dere døpt i Paulus 

sitt navn?  

14 Jeg takker Gud for at jeg ikke har døpt noen av dere, bortsett fra Krispus og 

Gaius,  

15 så ikke noen skulle si at jeg hadde døpt i mitt eget navn. 

16 Jo, jeg døpte også Stefanas’ hus. Ellers vet jeg ikke om at jeg har døpt noen 

andre. 

17 For Kristus sendte meg nemlig ikke ut for å døpe, men for å forkynne 

evangeliet, ikke i visdomstale, for at ikke Kristi kors skulle gjøres betydningsløst. 

18 For ordet om korset er nemlig en dårskap for dem som går fortapt, men for 

dem som blir frelst, for oss er det en Guds kraft. 

19 Det er nemlig skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges 

klokskap vil Jeg forkaste. 

20 Hvor er den vise? Hvor er den skriftlærde? Hvor er en diskusjonskyndig av 

denne verden? Har ikke Gud gjort denne verdens visdom til dårskap? 



21 For siden det nemlig var Guds visdom at verden ikke skulle kjenne Gud ved 

sin egen visdom, så behaget det Gud å frelse dem som tror gjennom 

forkynnelsens dårskap. 

22 For jøder ber om et tegn, og grekere spør etter visdom. 

23 Men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for grekere en 

dårskap,  

24 men for dem som er utvalgt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, 

Guds kraft og Guds visdom. 

25 For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere 

enn menneskene. 

26 For se på deres kall, brødre, at ikke mange vise etter kjødet, ikke mange 

mektige, ikke mange av høy ætt ble kalt. 

27 Men Gud har utvalgt de dåraktige i verden, for å gjøre de vise til skamme. Og 

Gud har utvalgt de svake i verden, for å gjøre de sterke til skamme. 

28 Og det som står lavt i verden, og det som blir foraktet, har Gud utvalgt, og 

det som ikke er noe, for at det som er noe, skulle ødelegges, 

29 for at intet kjød skulle rose seg framfor Ham. 

30 Men av Ham er dere i Kristus Jesus, Han som for oss er blitt visdom fra Gud, 

både rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, 

31 for at, som det er skrevet: Den som gleder seg, han skal glede seg i Herren. 

1.Johannes 3:2 Elskede, nå er vi Guds barn. Og det er ennå ikke blitt åpenbart 

hva vi skal bli, men vi vet at når Han blir åpenbart, skal vi bli lik Ham, for vi skal 

se Ham som Han er. 

3 Og hver den som har dette håpet til Ham, renser seg selv, likesom Han er ren. 

2.Korinterne 3:18 Men alle vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet 

som i et speil, blir forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet, slik 

som av Herrens Ånd. 

Romerne 12:1 Jeg formaner dere derfor, brødre, ved Guds barmhjertighet, at 

dere framstiller deres legemer som et levende offer, innviet og velbehagelig for 

Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste.  

2 Og bli ikke likedannet med denne verden, men få en ny skikkelse, som en 

fornyelse av deres sinn, så dere kan bedømme hva som er den gode og 

velbehagelige og fullkomne Guds vilje. 

Kolosserne 3:4 Når Kristus, som er vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli 

åpenbart sammen med Ham i herlighet. 



1.Korinterne 13:9 For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. 

10 Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis ta slutt. 

11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, og jeg forstod som et barn og tenkte 

som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. 

12 For nå ser vi i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår 

jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne alt, slik som jeg også er fullt kjent. 

2.Tessalonikerne 1:7 og at Han, til dere som er plaget, gir hvile sammen med 

oss, i Herren Jesu åpenbaring fra himmelen sammen med Sine mektige engler, 

10 når Han kommer for å bli herliggjort i Sine hellige, og bli hyllet i alle dem som 

tror, fordi vårt vitnesbyrd til dere ble trodd i den dagen. 

11 Derfor ber vi også alltid for dere om dette, at vår Gud vil akte dere verdige til 

dette kallet, og at Han vil fylle dere med all velvilje til godhet og troens gjerning, i 

kraftgjerninger, 

12 for at vår Herre Jesu Kristi navn må bli herliggjort i dere, og dere i Ham, etter 

nåden fra Gud, både vår og Herren Jesu Kristi Gud. 

Apostlenes gjerninger 3:19 Derfor, få et nytt sinn og vend om, så deres synder 

kan bli utslettet, og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn,  

20 og Han kan sende Jesus Kristus, Han som på forhånd ble forkynt for dere. 

21 Ham som er opptatt til himmelen, inntil de tider kommer da alt skal 

gjenopprettes, det som Herren deres Gud har talt om ved alle Sine hellige 

profeters munn, siden begynnelsen på denne tidsalder. 

1.Peter 1:7 for at den prøvede ekthet i deres tro - som er mye mer dyrebar enn 

gull som forgår, selv om det lutres ved ild - må bli funnet til lov, pris og ære ved 

Jesu Kristi åpenbarelse. 

8 Selv om dere ikke har sett Ham, elsker dere Ham. Selv om dere nå ikke ser 

Ham, tror dere likevel på Ham. Dere fryder dere med en usigelig glede full av 

herlighet, 

9 og mottar målet for deres tro, sjelenes frelse. 

13 Bind derfor opp om deres sinns hofter, vær edrue og sett deres håp fullt og 

helt til den nåde som skal bli gitt dere ved Jesu Kristi åpenbarelse. 

2.Peter 1:1 Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel, til dem som har fått del i 

den samme dyrebare tro som vi, i vår Gud og vår Frelser Jesu Kristi 

rettferdighet: 

2 Nåde være med dere og fred i rikt mål i kunnskapen om Gud, og Jesus, vår 

Herre, 

3 Hans guddommelige kraft har gitt til oss alt det som angår liv og gudsfrykt, 



gjennom kunnskapen om Ham som kalte oss ved herlighet og guddomskraft. 

4 Ved dette er vi blitt skjenket de største og mest dyrebare løfter, for at dere 

gjennom dem skulle få del i guddommelig natur, etter å ha flyktet unna 

fordervelsen som tilhører lysten i denne verden. 

2.Peter 1:10 Derfor, brødre, skal dere være enda mer ivrige etter å gjøre deres 

kall og utvelgelse fast. For hvis dere gjør alt dette, skal dere aldri noen sinne 

snuble. 

11 For slik skal det bli gitt dere inngang til vår Herre og Frelser Jesu Kristi evige 

rike. 

12 Derfor vil jeg ikke forsømme å minne dere om alt dette, selv om dere kjenner 

til det og er grunnfestet i den tilstedeværende sannheten. 

1.Korinterne 1:4 Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde som ble 

gitt dere i Kristus Jesus, 

5 for at dere, i Ham, er blitt rike på alt, i hele Ordet, og i all kunnskap, 

6 i samsvar med Kristi vitnesbyrd som ble grunnfestet i dere. 

7 Derfor mangler dere ikke noen nådegave, mens dere lengter etter 

åpenbaringen av vår Herre Jesus Kristus, 

8 som også skal grunnfeste dere inntil enden, til å være ulastelige på vår Herre 

Jesu Kristi dag. 

9 Gud er trofast, og ved Ham ble dere kalt inn i samfunnet med Hans Sønn, 

Jesus Kristus, vår Herre. 

10 Nå formaner jeg dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle 

fører den samme tale, og at det ikke må være splittelser blant dere. Men bli 

fullkommengjort, i det samme sinn og i den samme forståelse. 

Matteus 24:30 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da 

skal alle folkestammer på jorden jamre. Og de skal se Menneskesønnen komme 

på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. 

9) Han er her for å sette oss i en bortrykkelse. 

1.Tessalonikerne 4:15 For dette sier vi til dere med et Herrens ord, at vi som 

lever og blir igjen til Herrens nærvær, skal på ingen måte komme i forveien for 

dem som er innsovnet. 

16 For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds 

basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først. 

17 Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket samtidig opp i skyer sammen 



med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren. 

18 Derfor skal dere trøste hverandre med disse ord. 

10) Han er her for å herliggjøre Sine hellige 

2.Tessalonikerne 1:7 og at Han, til dere som er plaget, gir hvile sammen med 

oss, i Herren Jesu åpenbaring fra himmelen sammen med Sine mektige engler, 

10 når Han kommer for å bli herliggjort i Sine hellige, og bli hyllet i alle dem som 

tror, fordi vårt vitnesbyrd til dere ble trodd i den dagen. 

11 Derfor ber vi også alltid for dere om dette, at vår Gud vil akte dere verdige til 

dette kallet, og at Han vil fylle dere med all velvilje til godhet og troens gjerning, i 

kraftgjerninger, 

12 for at vår Herre Jesu Kristi navn må bli herliggjort i dere, og dere i Ham, etter 

nåden fra Gud, både vår og Herren Jesu Kristi Gud. 

2.Tessalonikerne 2:14 Til dette kalte Han dere ved vårt evangelium, til å være 

vår Herre Jesu Kristi herlighets eiendom. 

2.Korinterne 3:9 For dersom fordømmelsens tjeneste har herlighet, så skal 

rettferdighetens tjeneste så mye mer overgå den i herlighet. 

10 For det som slik delvis ble herliggjort, har nå ingen herlighet sammenlignet 

med den herligheten som er så mye mer overveldende. 

18 Men alle vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, blir 

forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet, slik som av Herrens Ånd. 

2.Korinterne 4:6 For Han, Gud, som bød lyset å skinne ut fra mørket, har latt 

det skinne i våre hjerter, for å la lyset fra kunnskapen om Guds herlighet i Jesu 

Kristi åsyn skinne fram. 

1.Johannes 3:1 Se hvilken kjærlighet Faderen har gitt oss, at vi skal kalles 

Guds barn! Derfor kjenner ikke verden oss, fordi den ikke har kjent Ham. 

2 Elskede, nå er vi Guds barn. Og det er ennå ikke blitt åpenbart hva vi skal bli, 

men vi vet at når Han blir åpenbart, skal vi bli lik Ham, for vi skal se Ham som 

Han er. 

3 Og hver den som har dette håpet til Ham, renser seg selv, likesom Han er ren. 

1.Korinterne 1:4 Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde som ble 

gitt dere i Kristus Jesus, 

5 for at dere, i Ham, er blitt rike på alt, i hele Ordet, og i all kunnskap, 

6 i samsvar med Kristi vitnesbyrd som ble grunnfestet i dere. 

7 Derfor mangler dere ikke noen nådegave, mens dere lengter etter 



åpenbaringen av vår Herre Jesus Kristus, 

8 som også skal grunnfeste dere inntil enden, til å være ulastelige på vår Herre 

Jesu Kristi dag. 

9 Gud er trofast, og ved Ham ble dere kalt inn i samfunnet med Hans Sønn, 

Jesus Kristus, vår Herre. 

10 Nå formaner jeg dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle 

fører den samme tale, og at det ikke må være splittelser blant dere. Men bli 

fullkommengjort, i det samme sinn og i den samme forståelse. 

1.Korinterne 13:9 For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. 

10 Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis ta slutt. 

11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, og jeg forstod som et barn og tenkte 

som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. 

12 For nå ser vi i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår 

jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne alt, slik som jeg også er fullt kjent. 

Romerne 12:1 Jeg formaner dere derfor, brødre, ved Guds barmhjertighet, at 

dere framstiller deres legemer som et levende offer, innviet og velbehagelig for 

Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste.  

2 Og bli ikke likedannet med denne verden, men få en ny skikkelse, som en 

fornyelse av deres sinn, så dere kan bedømme hva som er den gode og 

velbehagelige og fullkomne Guds vilje. 

Matteus 16:27 For Menneskesønnen skal komme i Sin Fars herlighet med Sine 

engler, og da skal Han lønne enhver etter hans gjerninger. 

Matteus 24:30 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da 

skal alle folkestammer på jorden jamre. Og de skal se Menneskesønnen komme 

på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. 

Matteus 25:31 Når Menneskesønnen kommer i Sin herlighet, og alle de hellige 

englene med Ham, da skal Han sitte på Sin herlighets trone. 

Lukas 2:32 et lys som gir åpenbaring for hedningene, og herlighet for Ditt folk 

Israel.» 

Lukas 21:27 Da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med kraft og stor 

herlighet. 

Johannes 17:5 Og nå, Far, herliggjør Meg med Deg Selv med den herlighet 

som Jeg hadde hos Deg før verden ble til. 



Johannes 17:22 Og den herlighet som Du gav Meg, har Jeg gitt dem, så de 

skal være ett, slik som Vi er ett: 

24 Far, Jeg vil at også de som Du har gitt Meg, skal være hos Meg der Jeg er, 

og at de kan se Min herlighet, den som Du har gitt Meg. For Du elsket Meg før 

verdens grunnleggelse. 

Apostlenes gjerninger 22:11 På grunn av herlighetsglansen i dette lyset kunne 

jeg ikke se. Derfor ble jeg ledet ved hånden av dem som var sammen med meg. 

Og jeg kom inn i Damaskus. 

Romerne 5:2 Ved Ham har vi også gjennom troen fått adgang til denne nåde 

som vi står i, og vi gleder oss i håp om Guds herlighet. 

Romerne 8:18 For jeg er overbevist om at lidelsene i den nåværende tid er for 

ingenting å regne sammenlignet med den herligheten som skal bli åpenbart på 

oss. 

Romerne 9:4 de som er israelitter. Dem tilhører sønnekåret, herligheten, 

paktene, lovgivningen, gudstjenesten og løftene. 

Romerne 9:23 og også for at Hans herlighets rikdom skulle bli kunngjort over 

barmhjertighetens kar, som Han på forhånd hadde gjort i stand til herlighet? 

1.Korinterne 2:7 Men vi taler Guds visdom i en hemmelighet, den skjulte 

visdom som Gud før tidenes begynnelse forutbestemte til vår herlighet, 

1.Korinterne 15:43 Det blir sådd i vanære, og det blir oppreist i herlighet. Det 

blir sådd i svakhet, og det blir oppreist i kraft. 

Efeserne 1:14 Han som er pantet på vår arv, til frikjøpelse av eiendommen, til 

lovprisning av Hans herlighet. 

Efeserne 1:17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi 

dere visdoms og åpenbarings Ånd i kunnskap om Ham, 

18 til å opplyse øynene for deres tanker, slik at dere kan forstå hvilket håp dere 

fikk ved Hans kall og hvor rik på herlighet Hans arv er i de hellige, 

Filipperne 4:19 Og min Gud skal etter Sin rikdom fylle all deres trang i herlighet 

i Kristus Jesus. 

1.Peter 1:7 for at den prøvede ekthet i deres tro - som er mye mer dyrebar enn 

gull som forgår, selv om det lutres ved ild - må bli funnet til lov, pris og ære ved 



Jesu Kristi åpenbarelse. 

8 Selv om dere ikke har sett Ham, elsker dere Ham. Selv om dere nå ikke ser 

Ham, tror dere likevel på Ham. Dere fryder dere med en usigelig glede full av 

herlighet, 

1.Peter 1:11 idet de gransket etter hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var 

i dem, viste til da Han på forhånd vitnet om Kristi lidelser og herlighetene som 

skulle følge deretter. 

1.Peter 1:21 dere som ved Ham tror på Gud, som oppreiste Ham fra de døde 

og gav Ham herlighet, slik at deres tro og deres håp er rettet mot Gud. 

1.Peter 4:13 Men gled dere i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, slik 

at dere også kan glede dere med overstrømmende glede når Hans herlighet blir 

åpenbart. 

14 Hvis dere blir hånet for Kristi navns skyld, er dere salige, for herlighetens og 

Guds Ånd hviler over dere. Fra de andres side blir Han spottet, men på deres 

side blir Han æret. 

1.Peter 5:1 De eldste blant dere formaner jeg, jeg som er en medeldste og et 

vitne om Kristi lidelser, og en som også har del i den herlighet som skal 

åpenbares: 

1.Peter 5:4 Og når Overhyrden åpenbares, skal dere få ærens uvisnelige krone. 

1.Peter 5:10 Men må all nådes Gud, som kalte oss til Sin evige herlighet i 

Kristus Jesus, etter en kort stunds lidelse, dyktiggjøre, grunnfeste, styrke og 

befeste dere! 

11 Ham tilhører æren og herredømmet i all evighet. Amen. 

Kolosserne 1:27 For dem ville Gud gjøre kjent hvilken rikdom av herlighet det 

er blant hedningene i denne hemmeligheten, det er Kristus i dere, håpet om 

herligheten. 

Hvorfor skulle dette håpet om herlighet være der? 

Kolosserne 3:4 Når Kristus, som er vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli 

åpenbart sammen med Ham i herlighet. 

1.Tessalonikerne 2:12 og vitnet om hvordan dere skulle vandre verdig for Gud, 

Han som har kalt dere inn i Sitt eget rike og Sin herlighet. 



1.Timoteus 3:16 Og det skal bekjennes, stor er den gudsfryktens hemmelighet: 

Gud ble åpenbart i kjødet, ble rettferdiggjort i Ånden, ble sett av engler, ble 

forkynt blant hedningefolk, ble trodd i verden, ble opptatt i herlighet. 

Hebreerne 1:3 Han er speilbildet av Hans herlighet og det uttrykte bildet av 

Hans person. Og Han holder alle ting oppe ved Sin krafts ord. Da Han ved Seg 

Selv hadde gjort renselse for våre synder, ble Han satt inn i Majestetens kraft i 

det høye. 

Hebreerne 2:7 Du har gjort Ham litt mindre enn englene, Med herlighet og ære 

har Du kronet Ham og satt Ham over Dine henders verk 

9 Men vi ser Jesus, Han som ble gjort litt ringere enn englene, fordi Han skulle 

lide døden, kronet med herlighet og ære, for at Han, ved Guds nåde, skulle 

smake døden for alle. 

10 For det sømmet seg for Ham, forløsningens Herre, å fullende deres frelse 

gjennom lidelser, Han som alle ting er blitt til ved, og som førte mange barn til 

herligheten. 

Judas 1:24 Men Han som har kraft til å bevare dere fra å snuble og til å 

framstille dere ulastelige framfor Sin herlighet med umåtelig glede, 

11) Han er her for å dømme de levende og de døde.  

(En Undersøkende Dom) En Dommer! 

Åpenbaringen 3:14 Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier 

Han som er Amen, Det Trofaste og Sanne Vitne, Opphavet til Guds skaperverk: 

15 Jeg vet om gjerningene dine, at du verken er kald eller varm. Om du enda 

var kald eller varm! 

16 Derfor, fordi du er lunken og verken kald eller varm, vil Jeg spy deg ut av Min 

munn. 

17 Fordi du sier: «Jeg er rik, har fått overflod og har ikke behov for noe,» og ikke 

vet at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken, 

18 så råder Jeg deg til å kjøpe gull av Meg, gull renset i ild, så du kan bli rik, og 

hvite klær, så du kan være påkledt, så din nakenhets skam ikke skal bli avslørt, 

og øyensalve til å salve øynene dine med, så du kan se. 

19 Alle dem Jeg elsker, dem refser og tukter Jeg. Vær derfor nidkjær og 

omvend deg! 

20 Se, Jeg står for døren og banker. Om noen hører Min røst og åpner døren, 

da vil Jeg gå inn til ham og holde måltid med ham, og han med Meg. 



21 Den som seirer, ham vil Jeg gi å sitte med Meg på Min trone, slik Jeg også 

har seiret og satt Meg med Min Far på Hans trone. 

Jakob 5:7 Vær derfor tålmodige, brødre, helt til Herrens nærvær. Se hvordan 

bonden venter på jordens dyrebare grøde! Han venter tålmodig på den til den 

får tidligregn og senregn. 

8 Vær også dere tålmodige! Styrk hjertene deres, for Herrens nærvær er nær. 

9 Klag ikke på hverandre, brødre, så dere ikke skal bli fordømt. Se, Dommeren 

står for døren! 

Johannes 12:48 Den som forkaster Meg og ikke tar imot Mine ord, har Den 

som dømmer ham, Ordet, som Jeg har talt, Han skal dømme ham på den siste 

dag. 

Matteus 3:12 Han har kasteskovlen i hånden, og Han skal rense treskeplassen 

grundig og samle hveten Sin på låven. Men agnene skal Han brenne opp med 

uslokkelig ild.» 

Matteus 7:15 Vokt dere for de falske profeter, de som kommer til dere i 

fåreklær, men som innvendig er rovlystne ulver. 

16 På fruktene deres skal dere kjenne dem. Kan vel noen sanke druer fra 

tornebusker eller fiken fra tistler? 

17 Slik, bærer, ethvert godt tre, gode frukter, men det onde treet, bærer onde 

frukter. 

18 Et godt tre kan ikke bære onde frukter, og et ondt tre kan heller ikke bære 

gode frukter. 

19 Ethvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet i ilden. 

20 Derfor, dere skal kjenne dem på fruktene. 

21 Ikke alle som sier til Meg: «Herre, Herre», skal komme inn i himlenes rike, 

men den som gjør Min Fars vilje, Han som er i himlene. 

22 Mange skal si til Meg i denne dag: «Herre, Herre, har vi ikke profetert i Ditt 

navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i Ditt 

navn?» 

23 Men da skal Jeg bekjenne for dem: «Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra 

Meg, dere som gjør lovløshet!» 

Matteus 13:24 Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: «Himlenes 

rike er likt en mann som sådde godt såkorn i åkeren sin. 

25 Men mens menneskene sov, kom fienden hans og sådde ugress blant 

hveten og gikk så bort. 



26 Men da kornet hadde vokst opp og gav avling, kom også ugresset til syne. 

27 Eierens tjenere kom så og sa til ham: Herre, var det ikke godt såkorn du 

sådde i åkeren din? Hvor kommer da ugresset fra? 

28 Han sa til dem: En fiende har gjort dette. Tjenerne sa til ham: Vil du da at vi 

skal gå og samle det sammen? 

29 Men han svarte: Nei, dere kunne også komme til å dra opp hvete når dere 

samler sammen ugresset. 

30 La begge vokse sammen inntil høsten. Når tiden for å høste kommer, vil jeg 

si til høstarbeiderne: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter og brenn 

det! Men hveten skal dere samle inn i låven min.» 

Matteus 13:36 Deretter sendte Jesus folkemengden bort og gikk inn i huset. Og 

disiplene Hans kom til Ham og sa: «Forklar lignelsen om ugresset i åkeren for 

oss!»  

37 Han svarte og sa til dem: «Den som sår det gode såkornet, er 

Menneskesønnen. 

38 Åkeren er verden, det gode såkornet er rikets barn, men ugresset er den 

ondes barn. 

39 Fienden som sådde det, er djevelen. Høsten er verdens ende, og 

høstarbeiderne er englene. 

40 Derfor, slik som ugresset blir samlet sammen og brennes opp i ilden, slik skal 

det være ved denne verdens ende. 

41 Menneskesønnen skal sende ut englene Sine, og de skal samle sammen og 

ta ut av riket alle de som er til anstøt og de som gjør urett. 

42 Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal det være gråt og tenners gnissel. 

43 Da skal de rettferdige stråle som solen i sin Fars rike. Den som har ører å 

høre med, han må høre! 

Matteus 13:47 Himlenes rike er også likt en not som ble kastet i havet, og 

fanget fisk av alle slag. 

48 Da den var full, drog de den inn til stranden. Og de satte seg ned og samlet 

de gode i kar, men kastet ut de dårlige. 

49 Slik skal det bli ved denne verdens avslutning. Englene skal komme og skille 

de onde ut fra de rettferdige, 

Matteus 25:1 Da skal himlenes rike lignes med ti jomfruer som tok lampene 

sine og gikk ut for å møte brudgommen. 

2 Fem av dem var kloke, og fem var uforstandige. 

3 De som var uforstandige tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg. 

4 Men de kloke tok olje i kannene sine sammen med lampene sine. 



5 Da brudgommen lot vente på seg, slumret de alle inn og sovnet. 

6 Men ved midnatt lød det et rop: Se, brudgommen kommer. Gå ut og møt ham! 

7 Da stod alle jomfruene opp og stelte i stand lampene sine. 

8 Men de uforstandige sa til de kloke: Gi oss av oljen deres, for lampene våre 

slokner. 

9 Men de kloke svarte og sa: Nei, det er ikke nok både til oss og dere. Gå heller 

til dem som selger og kjøp til dere selv. 

10 Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var ferdige 

gikk inn med ham til bryllupet. 

11 Etterpå kom også de andre jomfruene og sa: Herre, herre, lukk opp for oss! 

2.Tessalonikerne 1:7 og at Han, til dere som er plaget, gir hvile sammen med 

oss, i Herren Jesu åpenbaring fra himmelen sammen med Sine mektige engler, 

8 med flammende ild, gir Han straff over dem som ikke kjenner Gud, og over 

dem som ikke var lydig mot vår Herre Jesu Kristi evangelium. 

9 De skal bli straffet med undergang, evig borte fra Herrens åsyn, og borte fra 

Hans krafts herlighet, 

10 når Han kommer for å bli herliggjort i Sine hellige, og bli hyllet i alle dem som 

tror, fordi vårt vitnesbyrd til dere ble trodd i den dagen. 

Nå er det mange spørsmål som har reist seg som et resultat av at noen 

mennesker prøver å undervise dette budskapet om Kristi Tilsynekomst uten å 

virkelig forstå det. Det bryter Skriftens kontinuitet. Og som et resultat er det 

mange fanatiske læresetninger som er blitt lagt over Budskapet. Det har 

forårsaket mye forvirring blant de som tror Budskapet, slik som de som fortsetter 

å undervise at det er To Herrer, selv etter at broder Vayle rett ut kalte det for en 

villfarelse. 

Jeg håper at denne detaljerte listen over hva som er ment å skulle skje ved 

Kristi tilsynekomst og hans Parousia-nærvær, at det vil hjelpe disse som har 

spørsmål angående den bibelske læren om Kristi Parousia. Måtte disse få en 

full forståelse, og komme frem til den hvilen som følger med dette å være i Hans 

Nærvær. 

Og jeg håper at det legger bort enhver forvirring som fremdeles kan være der 

ute, angående om Parousia er en falsk lære eller ikke. Når alt kommer til alt, så 

tolker Gud Sitt Ord ved å få det til å skje. Og vi kan se at 94% av det som var 

blitt profetert å skulle finne sted i Hans Parousia, allerede har skjedd i løpet av 

denne tiden. Og de resterende 4 hendelsene taler om det som fremdeles 

gjenstår. Dette skal skje idet Gud avslutter Sitt Parousia-nærvær, før Han tar 



oss til herligheten. Det som gjenstår, er:  

1) oppstandelsen,  

2) forvandlingen av legemet,  

3) de levende og de hellige som er innsovnet, skal komme sammen i en 

oppstandelsestjeneste,  

5) deretter bortrykkelsen, og  

6) til slutt en ødeleggelse av jorden ved ild ... 

La oss be... 

 


