Tenker vi kristne nok på det
himmelske
ikke minst avreisedagen?
Av Jan Lilleby

S

pørsmålet er veldig retorisk…og svaret ligger alt i
luften, uten at jeg dømmer noen: Nei – vi tenker nok ikke så
altfor mye på det himmelske. Det har naturlige årsaker: Vi
bor tross alt her nede på jorden, og det tenderer mot at
livet her ofte overskygger tankene og realitetene ved at en
himmel der oppe venter oss. Det er ikke virkelighetsflukt å
tenke mye på det himmelske. For en kristen er dette helt
naturlig. Eller – det bør i det minste være slik.
PAULUS TIL MENIGHETEN:
«Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der
oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd». (Kol. 3, 1).
Jeg har skrevet en del om dette i en tidligere artikkel, som
ligger her på nettstedet.
Likeså har jeg skrevet en artikkel der jeg behandler selve
tidsaspektet – altså når kan vi forvente at menigheten tas
inn i det himmelske? For én dag, nemlig, vil dette skje. Vi
skal tas inn i herlighet hos Kristus, slik Paulus skrev:
«La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot
det som er på jorden. Dere er jo døde (for verden her nede)og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt
liv, åpenbares, DA (her har vi endelig dagen da vi skal tas
inn) skal også dere åpenbares med ham i herlighet.» (Kol. 3,
2-4).
TIDSASPEKTET:

Jesu egen omtale av sitt annet
komme til de troende var i lys
av at han skulle komme ned
igjen til Israel i apostlenes
levetid. Det skulle skje ved at
Israel først omvendte seg, hele
folket, og tok vanndåpen – slik
Peter la fram for nasjonen i
Jerusalem på Pinsedag i Apg. 2 da Hellig Ånden kom over dem
som vi kan lese.
Om dette komme var det at Herren formante dem om IKKE å
spekulere på tidsaspektet. Fordi dette ‘komme’ var så
absolutt betinget. Betinget av at Israel først måtte framstå
som omvendte til tro på Messias Jesus. Apostelhistoriens 30
år med forkynnelse om Kongeriket og Jesu annet komme, vitner
om at nasjonen forble uomvendt i forhold til kravet som
Kristus hadde gitt dem.
Men om Jesu ultimate komme (for komme skal han, selv om
Israel nektet å omvende seg) – taler profetene. Den av disse
som har det mest detaljerte og rett-på-sak tidspunktet for
Jesu annet komme, er uten tvil Hosea, profeten som Gud
sendte til å formane Nord-Riket med de ti stammene.
For en nøyaktig og ganske velreferert bibelsk utlegning om
dette, se egen separat artikkel kalt «De to Jesu gjenkomster
som omtales i Det nye Testamente».
Når vi – kort fortalt – skal beramme tiden eller en
omtrentlig tids-oppfatning om når menighetens tid på jord
opphører og vi tas inn i det himmelske, så finnes slik info
nedlagt i Hosea 6, 2 – der det tales om de ‘tre profetiske
dager’ – det vil si: Hver dag er på ett tusen år. Slik står
det: (NB: Slutten av 5. kapittel viser at det er Israel som
er ‘oss’)
«Han vil gjøre oss (Israel) levende etter to dager (to tusen

år). På den tredje dag (da Tusenårsriket etableres ved Jesu
annet komme) vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans
åsyn.»
Med andre ord, profeten sier dermed også at det må ha vært
en dag forut for dette, da Israel ansees som å ha avgått ved
døden som nasjon! Å bli gjort LEVENDE ETTER TO DAGER (to
tusen år) er det samme som å si, at etter to tusen år som
falne fra Gud (døde i Guds øyne) skal nasjonen igjen bli en
nasjon som helt igjennom blir å regne som Guds helt og
fullt. De blir som nasjon igjen talerør for alt Guds
anliggende med menneskeheten.
De er ikke ennå kommet dit igjen, da dette målet ikke kan
nås uten at Jesus er kommet igjen fra himmelen.
Men for at de skal komme tilbake til denne status de hadde
før de falt fra (de falt fra slik en leser i Apg. 28, 25-28
– særlig vers 27: De ville ikke omvende seg), så må
menigheten – oss frie troende – tas BORT slik at det derfra
blir bare Israel på jord som taler fra Gud og som betjener
verden som Guds innsatte lovlige presteskap. Det er bare
oss, menigheten, som er lovt himmelen der oppe. Israel i
Tusenårsriket, skal som vi skjønner være Guds prester på
jorden.
Det er altså to helt forskjellige kallstyper.
Da finner jeg at det finnes to reelle alternativer for når
tid en kan forvente at menighetens tid er forbi og vi blir
tatt inn i himmelen:
ALT. 1. Gud regner Israels død å ha inntruffet i år 62, da
Paulus gav dem den dom som vi leser i Apg. 28, 25-28 –
hentet fra Jes. 6.
ALT. 2. Eller, Gud regner Israels død å ha inntruffet da
nasjonen ble fysisk ødelagt i romernes gjennombrudd i år 70
e. Kr. og Jerusalem og tempelet ble ødelagt og brent.

Dersom det er alternativ 1, da har vi cirka 2026 som det
året da menigheten tas inn i himmelen overnaturlig. Regnet
korrekt ut fra jødisk kalender med 360-dagers år. For vi vet
også fra Bibelen at Gud skal sende ned den ekte Elias sammen
med Moses (Åp. 11ff) for å drive Israel til omvendelse
gjennom en profetert trengselstid, kalt Jacobs trengsel –
Israel skal tvinges til å omvende seg gjennom svære
domshandlinger slik en leser av Åpenbaringsboken. Faktisk
bare 11 år til i skrivende stund!
Dersom det er alternativ 2, da har vi 8 år til å legge inn –
og dette vil da bli år 2034….ikke for Jesu komme, men for
Elias’ komme og Mose, som jo skal komme FØR Herrens dag –
dagen da Jesus kommer til jorden igjen. Jesu komme vil skje
7 jødiske år fra det at Elias/Moses i Åp. 11, kommer for å
vekke opp Israel ‘fra de døde’ – åndelig talt. Altså, det
blir da 19 år til, (nå er det 2015) som også egentlig er en
kort tid tatt i betraktning at menigheten har vært her i
snart to tusen år.
Uansett: Begge alternativ gir oss en meget kort tidsperiode
– der forventningen til DAGEN vi reiser hjem bør øke for
hver dag! Ikke i hysteriske former, men i stille
takknemlighet over at vi ikke skal måtte vente i ‘nye
århundrer’ for at målet skal oppleves for oss troende.
Når vi i samme åndedrett tar en titt på dagens verdensbilde
med all krig nød og uro mange steder, så kan i allfall
undertegnede klare å tenke seg at det jo er på høy tid å
sette sluttstrek, slik at Jesu komme kan skje og verden bli
satt i orden og komme inn under Guds direktestyring, ved
Jesus Kristus, han som er gitt all makt i himmel og på jord.
Hvorfor ikke flere prester, pastorer og predikanter holder
dette tydeligere fram i deres møter og virksomheter har jeg
ikke noen klar formening om. Siden Paulus ber oss spesifikt
om å holde dette oppe og i høy kurs, så burde vel vi kristne
ta fram disse ting i en mere bestemt form og forkynnelse?

VERDENSSITUASJONEN
Akkurat nå (høsten 2015) har vi fått over oss den enorme
flyktningekatastrofen ved syrere og andre som strømmer
panikkslagne opp igjennom flere europeiske land. Unge,
eldre, enslige så vel som familier med barn…de bare søker et
nytt hjemland der de eventuelt kan finne fred fra krig og
opprør, bomber og granater.
De vet ikke om de noen gang kan reise
hjem igjen…og absolutt ikke når dette kan
skje. Det som det ondskapsfulle sionistIsrael står bak, det må altså vi nordmenn
og andre folk ta utgiftene med…vi blir
påtvunget en kjempemessig bølge av
flyktninger, og hvor skal det ende? Det
er opplagt at vi på den ene siden bør
hjelpe, men på den annen side så kan vi
ikke bare glatt gi bort Norge til fremmede, hvor trengende
de enn måtte være. Det må gå en grense. Israel kan jo ta inn
de flyktningestrømmene som de selv har provosert fram ved
sitt skitne kyniske spill! Da kunne Netanyahu og kabinettet
hans fått smake sin egen medisin. Disse samvittighetsløse
bandittene og morderne.
Har noen lagt merke til en underlig ting? Når hører vi om at
eksempelvis ISIS morderne har attakkert i Israel? Har de
stormet inn i Tel Aviv? Jerusalem? Haifa? Nei, alle andre
steder der de herjer – men aldri i Israel.
Ytterst påtakelig og avslørende.

Og hvorfra har de fått
splitter
nytt
utstyr
(bilder på nettet viser nye
Toyota pick-up biler, mange
med nye maskingeværer
montert på lasteplanet) –
hvor får de alt utstyret
fra? Plutselig poppet de
opp på verdensarenaen ut fra det store intet. Med svarte
flagg/slagord, og maskerte i svarte klær (visste du at i
muslimsk tro, skal man ikke kle seg i svarte klær være seg
Jihad eller andre offentlige ærend) ? Her har falsknerne
bommet helt. Utstyret kommer fra kontaktene som forsyner
Israel med våpen, og det er i første ledd USA og deres
leverandører. Hvor oppmerksom er TV-2 sin kvinnelige
journalist Mah-Rukh Ali som utga en bok (Trusselen fra
IS) nylig, på at ISIS er en Israel/USA/CIA svindel og plott?
At de er en klassisk Mossad/CIA ‘Rent-A-Mob’?
De som leser mine forskjellige innlegg omkring dette, har
kanskje notert min avsløring (og det finnes det mengder av
stoff om på internett!) om at det er Israel/Mossad i
samarbeide med forbyterligaen/snikmorderne CIA som har
konstruert en ‘Rent-A-Mob’ morderbande, ISIS – som skal
kaste dårlig lys imot muslimene og få verden til å anse
muslimer som demoniske. John McCain, formann i USAs
forsvarskommité (en forferdelig krigshisser, hatet av
millioner av rettskafne amerikanere), innrømmet åpent i TV
intervju at det var USA som hadde trent opp den syriske
ordinære opprørshæren for å styrte Assad. Disse er skyld i
at flyktningstrømmen har eksplodert. I tillegg har vi ISIS.
Med falske iscenesatte ISIS halshogginger (de er filmet i
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dette panikk i mange
mennesker i MidtØsten. Assads regime
har ikke skylda for at
Mossad/CIA
driver
konspirasjoner og mord
av
sivile
for
å
omstyrte landet til
egen fordel. Den sionistiske jødedommen står bak dette og
mye annet ondt. Når skal dette få en ende?
Putin har endelig gått inn med russiske fly attakker og
sprengt ISIS stillinger så vel som opprørernes. Putin vil
ikke være med på agendaen til New World Order, som tabbet
seg ut i Irak…da det viste seg at masseødeleggelsesvåpen
ikke fantes hos Saddam Husseins regime. Drapet/hengingen av
Saddam var et simpelt NWO rovmord og et overgrep mot både
menneskerettigheter og alminnelig moral. Det samme kan sies
om Gadaffi og drapet på ham. USAs moralkodeks er kaputt, den
eksisterer ikke.
Se ikke minst på den skandaløse ondskapsfulle tortur som
drives på Guantanamo, Cuba. Bare en uopphørlig grådighet til
å dominere og overta land i Midt-Østen, for så endelig å la
Israel ta over en vakker dag. Alle vet vel nå at USA styres
i praksis ikke av president og kongress, men av den jødiske
sionistiske lobbyen, som i likhet med under 2. verdenskrig
dirigerer politikken og militærets agenda. Sjekk internett,
som overflommes av riktig info om dette. Når skal galskapen
og Israels/USAs herjinger bli stoppet? Israel er jo som
musen som holder elefanten i øret og dirigerer denne. Det er
vanvittig.
DET BLIR JESU GJENKOMST SOM UTFRIR VERDEN FRA DET ONDE

Dette får en bråstopp idet
Jesus Kristus kommer fra
himmelen med dunder og
brak:

«Men dere som lider trengsel, SKAL HAN GI RO sammen med oss.
Dette skal skje når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen
med sin makts engler. (Engler med krigsmakt, OBS) – HAN
KOMMER MED FLAMMENDE ILD og tar hevn over dem som ikke
kjenner Gud og over dem som ikke er lydige mot vår Herre
Jesu evangelium.» (2. Tess. 1, 7-8).
JESUS SA OM DET SAMME: «Da skal Menneskesønnens tegn
(korset?) vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal
bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på
himmelens skyer med kraft og stor herlighet.» (Matt. 24,
30).
I tiden før dette som Paulus skriver om her, er det at vi
finner de to profetene i Åp. 11 – som er Elias og Moses. De
har i årene før Jesus kommer, tuktet og plagestraffet det
sionistiske Israel slik at de er nærmest slått flate til
bakken…og når Jesus kommer, setter han inn dødsstøtet mot
alle som hater ham og som ikke vil høre evangeliet.
Tålmodigheten er slutt, og verdens onde veier skal stoppes
på alle fronter. (Se min bok «Moses og Elias kommer med
hevnens dag» – den er til gratis nedlasting).
Jesus kommer til å komme BARE SOM DOMMER OG FRELSER og ikke
lenger slik han var første gang, der han påtok seg lidelser
og forsakelser og ble hengt på et kors, som et offerlam for
all synd.

Nå er han HEVNEREN (se Esek. 36, 23 mv.), og DOMMEREN, og
også tar han den overordnete rolle som BØDDEL sammen med
sine veldige krigsengler…og all ugudelighet skal få seg et
slag som de aldri hadde forestilt seg. All kristusspott
blitt stoppet, all ateisme og oppkjeftighet fra både jøder
og hedninger, bråstopper. Alle som har spottet, forbannet og
omtalt Gud og Kristus på en råtten/nedsettende måte, vil få
tidenes største baksmell. Det er ‘Payback Time’ mine venner.
Han dreper først Antikrist og Den falske Profet (Åp. 19),
deretter disses hærstyrker som prøver å skyte mot dem…og det
blir bare en tredjedel overlevende. To tredjedeler blir
drept av Herrens domsengler og Ham selv i dette forrykende
scenario. Det blir kanskje så mye som 8 millioner drepte i
dette siste slaget, dersom 3 tredjedeler utgjør 12 mill. I
dag er Israel cirka 7,2 mill. Det blir himmelens fuglehorder som rydder bort (spiser opp) likene, etter at Herrens
engel kaller dem til åstedene i Israel (Åp. 19, 17-18).
«I hele landet (Israel) sier Herren, skal to tredjedeler
utryddes og omkomme, bare en tredjedel skal bli spart.»
(Sak. 13, 8)
«Bare en liten flokk skal bli igjen av dere – dere som var
så tallrike som himmelens stjerner – fordi du ikke hørte på
Herrens (Kristus), din Guds røst.» (5. Mos. 28, 62).
SIONISMEN – DET MORDERISKE KONSPIRATIVE ISRAEL FÅR EN BRÅ
DØD.
Holocaust-bløffen blir lagt i grav like fort. Og all annen
ugudelighet fra den falne talmud-jødedommen og deres hang og
besettelse med løgner får sin brå død, og det blir helt tyst
fra den kanten! Jesus og hans engler kommer til å knuse all
vantro jødedom i HELE VERDEN, inkludert disse i USA. Bare de
som omvender seg blir spart.
Herren kommer til å rydde opp og omkalfatre enhver nasjon
som lar seg styre av sine svorne fiender, den talmudiske

jødedom og de som støtter disse igjen.
Ingen kan slippe unna Herrens skarpe blikk og viten om alle
ting. Han skal slå hedningene med jernstav og den ugudelige
skal han drepe med sin munns ord, sier profetene.
Verden vil kunne se mange av disse fantastiske englene fra
Gud, i det de skal oppholde seg mye ved tempelområdet. Jesus
sa om dette:
«Og dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og
stige ned over Menneskesønnen» (Joh. 1, 52) – underforstått,
når Jesus regjerer ut fra Sion, tempelberget. Antakelig
synlig også ved de TV media som får lov å sende fra
Jerusalem. Tiden vil vise dette, men interessant er det.
Grunnen er jo åpenbar: Englene er jo en himmelsk
overmenneskelig tjener-gruppe vi stort sett bare kjenner fra
Bibelen. Men som vi aldri selv har sett i aksjon. For at
verden skal holdes i sjakk og ha en ærefrykt for Kristus og
hans regjering, behager det Gud å la hans engler sees
(daglig?) i området, og slik holde uroelementer fra å
forgripe seg på den ene eller andre måten. Folk vil være
skrekkslåtte ved tanken om at en av disse englene skulle
sette i gang noen straffeaksjon. Folk forstår at de har
overnaturlig makt når de blir sett dalende ned eller flyende
opp.
Men det som står igjen når alt er over, er et nytt Israel
som lyder Kristus og regjerer med ham i Guds Tusenårsrike på
jord (Åp. 20, 4-5).
Med andre ord, det er nok etter min vurdering ingen verdslig
politisk- eller militær makt som klarer å sette ondskapen på
plass og få slutt på opprør, kriger og det svære
flyktningproblemet.
Den endelige avslutning vil kun være mulig idet Kristus en
dag kommer tilbake slik jeg har forespeilet ovenfor i hht.

Bibelens lære.

