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Skriften avslører identiteten til de 144 000 vitnene i Johannes’ Åpenbaring 7. 

 

Hvem er de 144 000? 
 
 
De er en av de mest mystiske gruppene som er nevnt i Bibelen. Mange sekter og kulter har påstått at 
de er blant de utvalgte 144 000. Men hvem er de 144 000 vitnene som er beskrevet i Johannes’ 
Åpenbaring i kapittel 7? Er dette de eneste menneskene som kommer til Himmelen? Er dette 
overnaturlige skapninger som vil stige ned til jorden i endetiden? Denne artikkelen vil identifisere de 
144 000 ut i fra Bibelen, Guds Ord, og vise deres veldig viktige rolle når Gud gjenreiser nasjonen Israel 
og verden i de siste dagene før Jesus Kristus kommer igjen for andre gang.  
 

De 144 000 
Johannes’ Åpenbaring 7:1-8 Deretter så jeg fire engler stå ved jordens fire hjørner. De holdt jordens 
fire vinder tilbake, så det ikke skulle blåse noen vind over jorden eller havet eller trærne. Og jeg så 
en annen engel som steg fram i øst, der solen går opp, og bar den levende Guds segl. Med høy røst 
ropte han til de fire englene som hadde fått makt til å føre skade over jorden og havet: «Rør ikke 
jorden eller havet eller trærne før vi har merket vår Guds tjenere med segl på pannen.» Og jeg 
hørte tallet på dem som fikk seglet: Det var 144 000, fra alle stammene i Israels folk. Fra Juda-
stammen var det 12 000 med segl, fra Ruben-stammen 12 000, fra Gad-stammen 12 000, fra Asjer-
stammen 12 000, fra Naftali-stammen 12 000, fra Manasse-stammen 12 000, fra Simeon-stammen 
12 000, fra Levi-stammen 12 000, fra Jissakar-stammen 12 000, fra Sebulon-stammen 12 000, fra 
Josef-stammen 12 000 og fra Benjamin-stammen 12 000 med segl. 
 
Det viktigste aspektet ved å tolke Bibelske skrifter er å undersøke versene i den sammenhengen de 
står. I Johannes’ Åpenbaring kapittel 6 leser vi om hendelsene rundt de første 6 seglene som blir 
brutt. Ved det sjette seglet tar kirkens henrykkelse (et godt ord som beskriver den lykkerusen de 
kristne vil oppleve når Jesus henter Guds menighet hjem) til, og umiddelbart etter at Lammet har 
brutt det sjette seglet kommer det et massivt, globalt jordskjelv som får de mektigste og mest 
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velstående menneskene på jorden bokstavelig talt til å løpe opp på høydene for å gjemme seg. Hele 
den syndige verdenen, som forkastet Gud, vil innse at Guds vrede kommer over dem. I Kapittel 6:15-
17 leser vi: Jordens konger, stormenn og hærførere, de rike og de mektige, hver slave og hver fri, 
alle gjemte de seg i huler og mellom berghamrer. Og de sa til fjellene og berghamrene: «Fall over 
oss og skjul oss for ansiktet til ham som sitter på tronen, og for vreden fra Lammet. For den store 
vredesdagen er kommet, og hvem kan da bli stående?» 
 
Det er viktig å forstå sammenhengen når vi nå går inn i kapittel 7. Apostelen Johannes, 
Åpenbaringsbokens forfatter, fikk et åndelig innblikk i hva som skulle skje i endetiden, så han kunne 
skrive det ned for ettertiden. Han ble vist hendelser både på jorden og i Himmelen. Akkurat nå i 
teksten har det sjette seglet blitt brutt og et massivt, globalt jordskjelv rammer jorden og folket 
gjemmer seg i huler o.l. i frykt for deres liv. Så det er utrolig viktig å skjønne at når kapittel 7 starter, 
er vi midt i hendelsene rundt det sjette seglet som blir brutt. Det syvende og siste seglet er ikke blitt 
brutt enda. 
 
Nå som henrykkelsen har funnet sted og alle kristne som er født på ny i Den Hellige Ånd er flyttet fra 
jorden, returnerer Gud sin oppmerksomhet til nasjonen Israel. Dette er en av de aller viktigste 
hendelsene i endetiden: Herrens plan om å forsone seg med nasjonen Israel ved at de kommer til tro 
på Jesus Kristus, den oppstandne Messias. Fra den tiden Jesus Kristus fullførte sitt oppdrag på jorden 
har israelittene avvist ham som Messias. Jesus profeterte at på grunn av dette ville nasjonen Israel bli 
åndelig blindet. Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa: «Hadde du bare på 
denne dagen forstått, du også, hva som tjener til fred! Men nå er det skjult for øynene dine. Det 
skal komme dager over deg da fiendene dine kaster en voll omkring deg, omringer deg og trenger 
inn på deg fra alle kanter. De skal slå deg og barna dine til jorden, og det skal ikke bli stein tilbake 
på stein i deg, fordi du ikke forsto at tiden var kommet da Herren gjestet deg.» -Lukas 19:40-44 
 
Vår Herre Jesus Kristus forkynner for israelittene at om de bare hadde sett de profetiske tegnene 
som var godt beskrevet i Det Gamle Testamentet, som Jesus hadde oppfylt, ville de ikke gått glipp av 
Herrens besøk på jorden. Men fordi de forkastet Messias, ville de lide under en åndelig blindhet. 
Dette blir bekreftet i Romerne 11:7-10 og 25-27. Hva så? Det Israel søker, har de ikke oppnådd, men 
de utvalgte har oppnådd det. De andre er blitt forherdet, slik det står skrevet: «Gud har gitt dem en 
sløvet ånd, øyne som ikke ser og ører som ikke hører, helt til denne dag.» Og David sier: «La bordet 
deres bli en snare og en felle, en snublestokk og en straff for dem. La øynene deres bli formørket så 
de ikke kan se, og bøy deres rygg for alltid…..Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet(Engelsk 
oversettelse: mystery), søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er 
blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. På denne måten skal hele Israel bli 
frelst, slik det står skrevet: «Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal ta bort gudløsheten 
fra Jakob. Dette er min pakt med dem når jeg tar bort syndene deres.» 
 
Dette er et veldig viktig avsnitt for å forstå den grunnleggende planen til Gud i endetiden. Paulus 
kaller det et «mysterie», som betyr at dette er en gudommelig åpenbaring som disse versene ikke 
har avdekket før. Apostelen Paulus gjør det helt klart for oss at nasjonen Israel, den samme slekten 
som var i live på Jesu tid, vandret i blinde. Det ville være en mangel på forståelse og tro på evangeliet 
om Jesus Kristus blant israelittene. Og selvfølgelig kan vi se det på den jødiske kulturen der en 
overveldende stor majoritet fortsatt i dag ikke tror på Jesus Kristus som Guds Sønn eller som 
Messias. Og de venter fortsatt på at Messias skal komme. 
 
Avsnittet fortsetter med å si «inntil hedningene er kommet inn i fullt tall». Dette betyr alle 
medlemmene av Guds menighet på jorden, de som har tatt til seg Bibelens evangelium. Kirken 
oppnår sitt høydepunkt ved henrykkelsen, da Guds menighet på et overnaturlig vis skal bli tatt bort 
fra jorden og løftet opp i skyene for å møte Jesus Kristus i luften, for deretter å reise til Himmelen. 
Det greske ordet for frasen «…er kommet inn i fullt tall» er «eiserchomai» og betyr « å gå inn». Det er 
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den samme frasen som er brukt av Jesus i Matteus 5:20 når han sier: Ja jeg sier dere: «Dersom ikke 
deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri (eiserchomai) 
inn i Himmelriket. Det er på denne tiden Herren vender sin oppmerksomhet til nasjonen Israel og 
øser ut en ånd fylt av nåde og kraft, for å starte prosessen for deres forløsning med å redde troen 
deres. Profeten Esekiel profeterte om dette og om vekkelsen til Israelsfolket i endetiden. Esekiel 36: 
6-9 og 22-28 (se gjerne hele kapittel 36):  
Derfor skal du tale profetord om Israels land og si til fjellene og haugene, til bekkefarene og 
dalene: Så sier Herren Gud: Se, jeg taler i sjalusi og harme fordi dere må tåle spott fra andre folk. 
Derfor sier Herren Gud: Jeg løfter hånden og sverger at nabofolkene deres selv skal bære sin spott. 
Men dere, fjell i Israel, skal få greiner og bære frukt for mitt folk Israel. For de kommer snart! Se, 
jeg vender meg til dere. Dere skal bli dyrket og tilsådd….Derfor skal du si til Israels hus: Så sier 
Herren Gud: Jeg griper ikke inn for deres skyld, Israels hus, men for mitt hellige navns skyld, det 
som dere har vanhelliget blant folkeslagene dere kom til. Jeg vil hellige mitt store navn, som er 
vanhelliget blant folkeslagene, det som dere vanhelliget blant dem. Folkeslagene skal kjenne at jeg 
er Herren, sier Herren Gud, når jeg gjennom dere viser meg hellig for øynene på dem. Jeg henter 
dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene og fører dere hjem til deres eget land. Jeg 
stenker rent vann på dere, så dere blir rene. Jeg renser dere for all urenhet og for alle avgudene. 
Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og 
gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min Ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, 
holder lovene mine og lever etter dem. Da skal dere få bo i landet jeg ga fedrene deres. Dere skal 
være mitt folk, og jeg skal være deres Gud.  
 
Gud jobber med å kalle Israel til omvendelse for deres synder og føre dem til tro på Jesus Kristus. 
Jesus bekrefter det samme i Lukas 13:34-35 når han sier: 
Jerusalem. Jerusalem du som slår profetene i hjel og steiner dem som du er sendt til deg! Hvor ofte 
ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville 
ikke. Så hør: Huset deres blir forlatt! Jeg sier dere: Dere skal ikke se meg før den dagen dere sier: 
Velsignet er han som kommer i Herrens navn! 
 

 
Vi må gå til Skriften alene for å finne svar på profetiske spørsmål. 

 

Derfor ser vi rett etter at Lammet har åpnet det sjette seglet, når Guds kirke på jorden er blitt løftet 
bort fra denne verden, at Gud forbereder de 144 000 israelske vitnene til å dele evangeliet med 
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israelittene og verden i sin helhet. Vi vil nå gå direkte til Johannes’ Åpenbaring kapittel 7:1 som er 
avsnittet rett etter at det sjette seglet er brutt. 
Deretter så jeg fire engler stå ved jordens fire hjørner. De holdt jordens fire vinder tilbake, så det 
ikke skulle blåse noen vind over jorden eller havet eller trærne. 
 
De fire englene er posisjonert rundt jorden og holder jordens fire vinder. De fire første seglene som 
ble åpnet i kapittel 6 satt fri spirituelle vesener i form av hester og ryttere. I Sakarja 6 får vi 
tolkningen av hvem disse vesenene er: 
 
I Septuaginta, den eldste versjonen av Det Gamle Testamentet står det at de er «fire vinder som står 
foran Guds trone». I Johannes’ Åpenbaring 6, mens Jesus Kristus åpner de første fire seglene av 
boken som han har fått overrakt til ham fra Herren Gud, blir disse fire åndene eller vindene sent 
utover jorden i kirkens tidsalder for å bringe forskjellige former for straff/dom i form av religiøst 
bedrag, kriger og rykter om krig, hungersnød og død gjennom utålelige hendelser og sykdom. 
 
Med en gang kirkens tidsalder ender med henrykkelsen på slutten av kapittel 6, blir disse vindene 
stille. I kapittel 7 blir de holdt fast av fire høy-rangerte engler som forbereder seg på å slippe dem løs 
enda en gang for å ødelegge jorden, havet og trærne på jorden som en del av dommen på Herrens 
dag. Så vi ser en helt konsekvent overgang fra kapittel 6 til kapittel 7. 
 
Det er også viktig å legge merke til at disse hendelsene Apostelen Johannes ser her, er på jorden. De 
fire englene er på jorden. De fire vindene de holder fast er på jorden.  
 
Og jeg så en annen engel som steg fram i øst, der solen går opp, og bar den levende Guds segl. 
Med høy røst ropte han til de fire englene som hadde fått makt til å føre skade over jorden og 
havet: «Rør ikke jorden eller havet eller trærne før vi har merket vår Guds tjenere med segl på 
pannen.» Johannes’ åpenbaring 7:2-4 
 
En femte engel dukker nå opp på arenaen og forteller de fire andre som var sendt for å bringe dom 
over jorden, havet og trærne om å vente. De må vente med å slippe løs straffen fra de fire vindene til 
Guds tjenere er blitt merket med et segl i pannen. Her ser vi det helt spesielle særpreget til de 
144 000. De er en utvalgt gruppe som skal fullføre en helt spesifikk oppgave for Herren i endetiden. 
 
Og jeg hørte tallet på dem som fikk seglet: Det var 144 000, fra alle stammene i Israels folk 
(engelsk oversettelse: children of Israel). Johannes’ Åpenbaring 7:4 
 
Skriften identifiserer de 144 000 i klar tekst at de er israelitter, barn av Israel. Det er viktig å legge 
merke til at når skriften bruker «barn av Israel» eller «Israels folk», refereres det til Abrahams slekt. 
Dette er ikke en referanse til kirken. Kirken, Guds menighet, i deres åndelige forbindelse til Abraham 
gjennom tro er referert til som «Abrahams ætt» i Skriften, er adoptert inn i Guds familie gjennom 
troen på Jesus Kristus. Uansett, ordbruken «barn av Israel» eller «Israels folk» henviser til nasjonen 
Israel. I Det Nye Testamentet er frasen «barn av Israel» eller «Israels folk» bare brukt 14 ganger, og 
hver gang er det en referanse til etterkommerne av Jakobs (som senere ble gitt navnet Israel av 
Herren) 12 sønner. De 144 000 er faktisk etniske israelitter! Skriften gjør dette enda klarere ved å 
referere til antallet som er utvalgt fra hver stamme. Les Johannes’ Åpenbaring 7:5-8 
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De 144 000 blir merket med segl og deretter sendt ut for å forkynne evangeliet. 

 
 

Oppdraget til de 144 000 
De 144 000 sammen med de 2 vitnene vi leser om i Johannes’ Åpenbaring kapittel 11, er 
hovedvitnene for evangeliet på jorden. Jesus Kristus profeterte at evangeliet om hans kongedømme 
skulle bli forkynt i de siste dagene før hans andre gjenkomst til jorden. Evangeliet om hans 
kongedømme var hva Jesus, døperen Johannes og disiplene forkynte om i begynnelsen av deres 
virke. Det var en kunngjøring om at «himmelriket er kommet nær» som betyr at Messias kommer 
snart. Dette var døperen Johannes budskap i den første tiden av Jesu virke her på jorden. 
 
På den tiden stod døperen Johannes fram i ødemarken i Judea og forkynte: «Vend om, for 
himmelriket er kommet nær!» Det er om ham det er sagt ved profeten Jesaja: En røst roper i 
ødemarken: «Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette!» Matteus 3:1-3 
 
Evangeliet om kongedømmet er hva Jesus befalte disiplene å dele med Israels folk i begynnelsen av 
deres virke. Lukas kapittel 10 beskriver en spesiell gruppe på 72 vitner (andre håndskrifter har 70 
vitner. Etter jødisk tradisjon var det 72 forskjellige språk i verden), utvalgt av Jesus, som skulle gå ut 
sammen med de 12 disiplene for å forkynne Guds rike. 
 
Siden utpekte Herren syttito andre og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver by og hvert sted 
som han selv skulle besøke. Og han sa til dem: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor 
høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Gå av sted! Jeg sender dere som lam 
blant ulver. Ta ikke med dere pengepung, ikke veske og ikke sko. Stans ikke på veien for å hilse på 
folk. Men når dere kommer inn i et hus, skal dere først si: ‘Fred være med dere i hjemmet!’ Og bor 
det et fredens menneske der, skal freden deres hvile over ham. Hvis ikke, skal den vende tilbake til 
dere selv. Bli boende der i huset og spis og drikk det de byr dere! For en arbeider er verd sin lønn. 
Flytt ikke fra hus til hus! Og når dere kommer inn i en by og de tar imot dere, så spis det de setter 
fram for dere! Helbred de syke der og si: ‘Guds rike er kommet nær til dere!’  Lukas 10:1-9 
 
Denne spesielle utsendelsen av vitner var instruert spesifikt til å forkynne at «Guds rike er kommet 
nær til dere.» Det var en dristig kunngjøring at den profeterte Messias gjorde seg klar for sin ankomst 
og at Skriften var i ferd med å gå i oppfyllelse, så folket måtte angre deres synder og forberede deres 
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hjerter på å tro på Ham. Etter henrykkelsen, når Israel igjen vil være i sentrum av Guds plan, vil det 
samme budskapet bli forkynt som om det bare vil dreie seg om få år før Jesus Kristus andre komme 
ved Armageddon. Jesus bekreftet dette da han talte om endetiden i Matteus 24:14 
 
Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal 
enden komme. 
 
Evangeliet om Guds rike vil bli forkynt og Jesus Kristus vil ha sine spesielt utvalgte vitner til å 
overbringe budskapet. 
 

Forvarsel på utvelgelsen av de 144 000 
Esekiel kapittel 9 inneholder forvarsel på utvelgelsen av de 144 000. I Esekiel kapittel 8 gav Gud 
profeten en spesiell innsikt i hvor dypt inn i spirituell persondyrkelse, satanisk heksekunst og 
okkultisme Israel var sunket ned i. Gud førte Esekiel til en plass hvor han kunne se inn i templet, det 
helligste stedet for hele den israelske nasjonen. Der så Esekiel at prestene i templet, som var utvalgt 
til å ta seg av alle pliktene for å vedlikeholde templet og ta seg av det de rituelle offerseremoniene til 
soning for folket, var meget dyktige til å dyrke det okkulte i all hemmelighet. 
 
Så førte han meg til den indre forgården i Herrens hus. Og der, ved inngangen til Herrens tempel, 
mellom forhallen og alteret, stod omtrent tjuefem mann med ryggen mot Herrens tempel og med 
ansiktet vendt mot øst og tilba solen. Da sa han til meg: «Har du sett det, menneske? Er det ikke 
nok at Judas hus driver med alt det avskyelige de gjør her? For de fyller landet med vold, og slik 
gjør de meg rasende. Se hvordan de holder vinranken opp foran nesen. Så vil jeg også handle i 
vrede. Jeg viser ingen medfølelse, jeg skåner dem ikke. Om de roper aldri så høyt i øret på meg, 
hører jeg dem ikke.» Esekiel 8:16-18 
 
Prestene som jobbet i det hellige templet tilbad i all hemmelighet solen og drev med okkultisme. 
Dette var så langt borte Israel var fra Gud. I Esekiel kapittel 9 forbereder Gud sin rettferdige dom 
over Israel for å straffe dem for tilbedelsen av fremmede guder. 
 
Han ropte høyt mens jeg hørte på: «Straffen over byen er nær! Hver og en må ha sitt 
ødeleggelsesvåpen i hånden.» Og se, seks menn kom fra Øvreporten, som vender mot nord, hver 
med sitt drapsvåpen i hånden. En av dem var kledd i lin og hadde skrivesaker i beltet. De kom og 
stilte seg ved siden av bronsealteret. Da løftet Israels Guds herlighet seg opp fra kjerubene, som 
den hadde vært over, og flyttet seg til terskelen i templet. Herren ropte til mannen som var kledd i 
lin og hadde skriveutstyr i beltet. Og Herren sa til ham: «Gå gjennom Jerusalem by og sett et merke 
i pannen på de mennene som sukker og stønner over alt det avskyelige der.» Og til de andre sa han 
mens jeg hørte på: «Følg etter mannen gjennom byen og hugg ned! Vis ikke medfølelse, skån 
ingen. Gamle, unge gutter og jenter, kvinner og barn skal dere slå i hjel og utrydde. Men rør ikke 
noen av dem som har merke på seg! Dere skal begynne ved min helligdom.» Og de begynte med 
mennene, de eldste, som sto foran Herrens hus. Da sa han til dem: «Gjør huset urent, fyll 
tempelgårdene med de drepte og dra av sted!» Så dro de av sted og hogg ned folket i byen.  
Esekiel 9:1-7  
 
Alle mennene som fortsatt trodde og tilbad Herren ble gitt et merke i pannen for å tilkjennegi deres 
tro. Så før den hevnende engelen fullbyrdet straffen ved å drepe avgudsdyrkerne, ble de utvalgte 
merket. Dette er en type forvarsel over hva som vil skje med de 144 000. Verden vil befinne seg i en 
tilstand av spirituell forvirring etter at alle de troende som er født på ny i troen på Jesus Kristus har 
blitt henrykket, ved åpningen av det sjette seglet. Antikrist vil dukke opp på verdensarenaen, men 
ikke som den globale verdensherskeren som han vil bli etter hvert. Det er på denne tiden Gud vil 
kalle til seg de 144 000 til å bli hans tjenere på jorden for å forkynne evangeliet.  
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Deres overnaturlige beskyttelse 
Akkurat som de trofaste mennene i Esekiel kapittel 9 var beskyttet fra dommen, vil de 144 000 være 
beskyttet. Etter at lyden fra den femte basunen i Johannes’ Åpenbaring kapittel 9 har blitt hørt, vil en 
demonisk hær bli sluppet løs fra en bunnløs brønn (også kjent som the abyss/avgrunnen), et fengsel 
for demoner og frafalne engler.  
 
Den femte engelen blåste i basunen. Og jeg så en stjerne som var falt ned til jorden. Den fikk 
nøkkelen til avgrunnsbrønnen. Og da den åpnet brønnen, steg det røyk opp, som røyken fra en stor 
ovn, så solen og luften ble formørket av røyken fra brønnen. Ut av røyken kom det gresshopper 
som spredte seg over jorden, og de fikk samme makt som skorpionene på jorden. Det ble sagt til 
dem at de ikke måtte skade gresset på jorden eller noe annet grønt og ikke noe tre, men bare de 
menneskene som ikke hadde Guds segl på pannen. De fikk ikke lov til å drepe dem, men skulle pine 
dem i fem måneder. Og den pinen var som pinen når et menneske blir stukket av en skorpion. 
Johannes’ Åpenbaring 9:1-5 
 
Denne overnaturlige demoniske hæren fra avgrunnen vil åpenlyst invadere jorden. Og de vil pine alle 
jordens mennesker på jorden i fem måneder. De vil forårsake så mye smerte og lidelse at folk vil 
ønske å dø framfor å lide under torturen fra disse skapningene. Og de 144 000 vil være beskyttet fra 
deres angrep. Akkurat som israelittene i Gosen, i dagene før utvandringen fra Egypt, var beskyttet fra 
plagene som Gud sendte over Egypt, mens egypterne led, slik vil denne overnaturlige beskyttelsen av 
de 144 000 tjene som et klart tegn fra Gud at han i sannhet er med disse mennene. Dette gir oss mer 
bevis på at de er sendt av Gud. I evangeliene kan vi lese at Jesus, i hans virke her på jorden, fortalte 
sine syttito utvalgte vitner at de også ville ha overnaturlige evner for å vise verden, som et tegn, at de 
var sendt av Gud. 
 
De syttito kom glade tilbake og sa: «Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt 
navn!» Da sa han til dem: «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Ja, jeg har gitt dere 
makt til å tråkke på slanger og skorpioner og makt over alt fiendens velde. Ingenting skal skade 
dere. Og likevel: Gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at navnene deres er 
blitt innskrevet i himmelen!» Lukas 10.17-20 
 
Akkurat som de 72 vitnene ble gitt makt over slanger, demoniske krefter, beskrevet som «slanger og 
skorpioner», vil de 144 000 vitnene under trengselstiden ha makt over den demoniske hæren fra 
avgrunnen, som er utstyrt med skorpionens kraft.  
 

Slutten på oppdraget til de 144 000 
Og jeg så, og se! –Lammet sto på Sions fjell, og sammen med ham de 144 000 som hadde Lammets 
Far skrevet på pannen. Fra himmelen hørte jeg en lyd som bruset av veldige vannmasser og som 
drønnet av sterk torden. Lyden jeg hørte, var som når harpespillere spiller på harpene sine. Foran 
tronen, de fire skapningene og de eldste sang de en ny sang, en sang som ingen kunne lære unntatt 
de 144 000, de som er frikjøpt fra jorden. Det er de som ikke har gjort seg urene med kvinner, for de 
er som jomfruer. Det er de som følger Lammet hvor han så går. Det er de blant menneskene som er 
frikjøpt for å være en førstegrøde for Gud og Lammet. I deres munn ble det ikke funnet løgn, de er 
uten feil. Johannes’ Åpenbaring 14:1-5    
 
I Johannes’ Åpenbaring kapittel 14, leser vi om de 144 000 som er i Himmelen, på fjellet Sion, Guds 
himmelske fjell. Det er viktig å forstå at fjellet Sion ikke det samme som det jordiske fjellet Sion. I 
Hebreerne 12:18 og 22 får vi en bekreftelse på det: Dere er ikke kommet til et fjell dere kan ta og 
føle på…..Nei, dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem…. 
Det er her klart at på dette tidspunktet i teksten er de 144 000 døde og er derfor «de blant 
menneskene som er frikjøpt/frelst» Det er vår påstand at de 144 000 vil bli noen av de første ofrene 
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når den store forfølgelsen setter inn, utført av Antikrist, som vi ser starter i Johannes’ Åpenbaring 13. 
Antikrist vil med en gang han har mottatt dyrets ånd, som dukker opp fra avgrunnen, oppnå full 
global kontroll. En av Antikrists første handlinger vil være å forfølge alle menneskene på jorden som 
forkynner evangeliet om Jesus Kristus. De 144 000 vil sammen med de to vitnene bli drept under 
denne forfølgelsen. 
 
Dette er hvorfor Bibelen kaller dem «en førstegrøde for Gud». De er de første av innhøstingen i 
endetiden blant israelittene og «ikkejødiske» troende som vil vende hjem til Gud i troen på Jesus 
Kristus. Johannes’ Åpenbaring kapittel 14 er et avsnitt som betegner forfølgelsen og drap på troende 
utført av Antikrist, men dette er fra et himmelsk perspektiv. Johannes ser hendelser i Himmelen og 
dette er en gudommelig innhøsting. Mens bortgangen av de 144 000 er trist på jorden, er deres 
martyrdød en strålende og gledelig hendelse i Himmelen, da disse utvalgte tjenerne endelig har 
forent seg med deres frelser Jesus Kristus i Himmelen.  
 
Fra dette avsnittet i Skriften bekreftes det også at de 144 000 er menn som ikke har hatt intime 
forhold til kvinner, de er som jomfruer. Og for deres tjeneste i den store trengselen, får de æren av å 
synge en sang til Herrens pris, som ingen engel eller menneske i Himmelen noensinne har sunget før. 
Nå i Himmelen, hos Gud, er de frelst og tilgitt fra alle sine synder og vil for alltid bli hos Jesus Kristus.  
 
Dette var det som var å analysere om de 144 000 i Bibelen, men historien om disse 144 000 vitnene 
ender ikke her, fordi i dagens moderne teologi finnes det mye kontroversielt om denne gruppen. Så i 
den neste delen vil vi gjøre et forsøk på å behandle noen av de vanligste spørsmålene som er stilt om 
de 144 000. 
 
 

 
Det er mye vranglære i dag om de 144 000 vitnene i Johannes’ Åpenbaring kapitel 7 

 
 

Hvordan vet de 144 000 vitnene om fra hvilken stamme i Israel de kommer fra? 
Selv om noen mennesker i Israel i dag kjenner til ætten sin helt tilbake til den tiden Jesus Kristus 
vandret på jorden, er det mange israelitter som ikke kjenner til dette. Så hvordan vil de 144 000 vite 
deres biologiske opphav? De 144 000 er ikke frivillige, de er gudommelig utvalgt og merket av engler 
som setter Guds segl på dem. Englene som vil merke de 144 000 vet hvem de er og vil identifisere 
dem på det fast bestemte tidspunktet. Dette er en overnaturlig prosess. Gud jobber aktivt med sin 
gudommelige kraft for å bringe frelse til Israel. Og siden Gud vet alle menneskers ætt, vil ikke englene 
ha noe problem med å vite hvem de 144 000 er. 
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Hvor er Dan-stammen? 
I listen over de tolv stammene i Johannes’ Åpenbaring kapittel 7 er Dan-stammen utelatt. I de fleste 
listene over de tolv stammene er ikke Levi-stammen med da deres arv er fra Herren og heller ikke 
Josef-stammen da Josefs sønner Efraim og Manasse var adoptert av Jakob, og ble dermed regnet 
med blant de tolv stammene istedenfor Josef. Dan-stammen er alltid med i listene over Israels tolv 
stammer helt fram til listen fra endetiden i Johannes’ Åpenbaring 7. Så hvorfor er ikke Dan-stammen 
der? Svaret kan bli funnet i Dommernes bok 18:22-31 
De var allerede kommet et godt stykke bort fra huset der Mika bodde, før mennene i nabolaget til 
Mika ble kalt sammen. Da de nådde igjen danittene og ropte på dem, snudde danittene seg og sa 
til Mika: «Hva er det du vil, siden du har kalt folkene dine sammen?» Han sa: «Dere har tatt 
gudene mine som jeg har laget, og dratt avgårde med presten min. Hva er det igjen til meg? Og 
enda spør dere meg hva jeg vil!» Da sa danittene til ham: «Vi vil ikke høre et ord til fra deg! Ellers 
kunne misfornøyde folk slå dere ned og drepe dere både deg og dine.» Så dro danittene sin vei. Og 
da Mika så at de var for sterke for ham, snudde han og dro hjem igjen. Etter at de hadde tatt det 
som Mika hadde laget, og presten som var hos ham, gikk de mot Lajisj og mot det fredelige og 
sorgløse folket der. Folket hogg de ned med sverd, byen brente de med ild, og det var ingen som 
kunne hjelpe. For de bodde langt fra sidonerne og hadde ikke noe å gjøre med andre folk. Byen lå i 
dalen ved Bet-Rehob. De bygde den opp igjen og bosatte seg der. De kalte byen Dan etter sin 
stamfar Dan, som var sønn av Israel. Før het byen Lajisj. Der satte de opp det utskårne gudebildet, 
og etterkommerne av Jonatan og Jonatan selv, som var sønn av Gersjom og sønnesønn av Moses, 
var prester for Dans stamme helt til den dagen da folket ble bortført fra landet. Det utskårne 
gudebildet som Mika hadde laget, ble stående hos dem så lenge Guds hus var i Sjilo. 
 
Heller enn å ta deres del av Det Lovede Land som Josva hadde befalt dem å gjøre noen år tidligere, 
fortsatte danittene som nomader og lette etter landområder som de foretrakk. Da de endelig 
bestemte seg for å gå inn i deres utvalgte område, plyndret de hjemmet til en mann ved navn Mika, 
som tilbad falske guder. Mika hadde ansatt en korrumpert Levitt prest for å lede denne demoniske 
tilbedelsen. Danittene tvang presten til å være med dem og gjøre tjeneste, og med en gang de hadde 
fått etablert seg startet de med spirituell avgudsdyrkelse. De startet en ny religion basert på de 
stjålne avgudsbildene og betydningsfulle figurer. Dette åpenbare opprøret mot Gud minnet om da 
israelittene startet tilbedelsen av gullkalven da Moses var på Sinaifjellet og mottok de Ti Bud fra Gud. 
Denne synden var så alvorlig at det resulterte i at tusenvis av mennesker ble utryddet. Nå, tiår 
senere, i Det Lovede Land, tok danittene deres synd et hakk videre. Skriften forteller oss at de 
utskårne gudebildet ble stående hos danittene helt til fangenskapet i Assyria. Så i århundrer hadde 
Dans stamme vært et sentrum for hedensk tilbedelse og avvisning av Gud, midt i Det Lovede Land. 
 
En videre bekreftelse på at de på sett og vis var diskvalifisert til å bidra i endetidsvekkelsen blant 
israelittene er to profetier profetert om denne stammen. I 1. Mosebok, da Jakob velsignet sine tolv 
sønner, som var patriarkene til de tolv stammene, sa han til Dan: «Dan skal dømme folket sitt som 
en av Israels stammer. Dan skal være en slange ved veien, en giftig slange på stien som biter 
hestene i hælene så rytteren faller bakover.» 1. Mosebok 49:16-17 
 
Dan ville en dag være med å dømme Israel, men ikke på en rettferdig og gudommelig måte, men som 
«en slange ved veien». Dette bringer med en gang opp en tilknytning til Satan som i Johannes’ 
Åpenbaring er kalt «den gamle slangen». Ved beskrivelsen av onde, syndige mennesker sier Salme 
58:4-5 «Fra fødselen av er de urettferdige på avveier, helt fra mors liv farer løgnerne vill. Deres gift 
er som ormegift, de ligner en orm som er døv, den lukker øret.» 
 
Salme 91 som inneholder en profeti om Messias sier om Jesus Kristus i vers 13: Du skal tråkke på 
løve og slange og trampe på ungløve og orm. 
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Benevnelsen av å være en «slange» eller en «orm» synes å være profeti om Dans beslutning om å 
gjøre opprør mot Gud, så lenge de eksisterte som et folk.  
 
En annen forbindelse med djevelen er forutsigelsen om at Dans stamme vil «bite hestene i hælen». 
I 1. Mosebok 3:15 forteller Gud Satan at han vil «ramme dens (Messias) hæl», noe som ble oppfylt 
ved korsfestelsen av Jesus Kristus. Kan Dans stamme ha en tilkobling til endetidens Antikrist? Kan 
Antikrist være en etterkommer av Dans stamme? En annen profeti kan være med å bekrefte denne 
muligheten ytterligere. Da Moses lå på dødsleiet og velsignet de tolv stammene, sa han til danittene: 
Om Dan sa han: Dan er en løveunge som springer fram fra Basan. 
 
I denne fascinerende profetien siterer Moses fra 1. Mosebok 49:9. Jakob bruker terminologien 
«løveunge» som en referanse til Juda stammen. Juda er en løveunge! Fra byttet reiser du deg opp, 
min sønn. Han legger seg til ro og strekker seg som en løve, som en løvinne – hvem vekker ham? 
 
Juda stammen var stammen som Jesus skulle bli født i. Og i andre skriftsteder er Messias beskrevet 
som «løven av Juda». Ved også å kalle Dan for en løveunge, antydet Moses da at Antikrist ville stå 
fram fra denne stammen? Det ser absolutt ut til å være tilfellet. I tillegg profeterte Moses at Dan ville 
«springe fram fra Basan».  Basan var et av stedene nefilim-kjempene holdt til. Det var fra her nefilim-
kjempen kong Og, som Moses kjempet mot og overvant, hørte til. Nefilim-kjempene var den mest 
fryktede fienden til israelittene og absolutt en fiende som kjempet hardt mot Guds plan. Antikrist vil 
være legemliggjørelsen av motstanden til Herren og vil søke å gjøre alt for å motsette seg Gud og 
ødelegge alle som tror på Jesus Kristus. Så igjen, det ser ut som forbindelsen mellom Dans stamme 
og Antikrist er sterk. Og dette vil være en veldig sannsynlig grunn til at ikke Dans stamme er inkludert 
blant de 144 000. 
 

Hvor er Efraim-stammen? 
 
 

 
 

Akkurat som den syndige Efraim-stammen, vil mange i New Age og okkulte sekter 
vri på Guds Ord og forme sin egen falske religion. 

 

På samme måte som Dans stamme er Efraims stamme ekskludert fra listen over stammer i de 
144 000. Og det er fra samme grunnen, en avvisning av Gud og for å lede nasjonen Israel inn i 
satanisk tilbedelse. Denne overtredelsen var veldig synlig under kong Jeroboam, som regjerte i det 
nordlige riket av Israel da nasjonen ble splittet etter kong Salomos regjeringstid.  
 
Nå var Jeroboam en dyktig kar, og da Salomo så at den unge mannen gjorde godt arbeid, satte han 
ham til oppsynsmann over alt pliktarbeidet som Josefs hus måtte gjøre. En gang på den tiden gikk 
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Jeroboam ut av Jerusalem. Da kom profeten Ahia fra Sjilo imot ham på veien. Ahia var kledd i en ny 
kappe. De to var alene ute på marken. Ahia tok tak i den nye kappen han hadde på seg, rev den i 
tolv stykker og sa til Jeroboam: Ta du ti stykker! For så sier Herren, Israels Gud: Jeg vil rive riket ut 
av hendene på Salomo og gi deg de ti stammene. Bare den ene stammen skal være hans for min 
tjener Davids skyld og for Jerusalems skyld, den byen jeg har utvalgt blant alle Israels stammer. 
Dette gjør jeg fordi de har forlatt meg og tilbedt sidonernes gudinne Astarte, moabittenes gud 
Kemosj og ammonittenes gud Milkom. De har ikke gått på mine veier og har ikke gjort det som er 
rett i mine øyne. De har ikke holdt mine forskrifter og lover, slik hans far David gjorde. Likevel vil 
jeg ikke ta noe av riket fra ham selv; jeg lar ham være hersker så lenge han lever, for min tjener 
Davids skyld, han som jeg valgte ut, og som holdt budene og forskriftene mine. Jeg vil ta riket ut av 
hendene på hans sønn og gi de ti stammene til deg. Men èn stamme vil jeg gi til hans sønn, for at 
min tjener David alltid skal ha en lampe for mitt ansikt i Jerusalem, den byen jeg har utvalgt til 
bolig for mitt navn. Deg lar jeg råde over alt det du ønsker; du skal bli konge over Israel. Dersom du 
hører på alt det jeg pålegger deg, går på mine veier, gjør det som er rett i mine øyne, og holder 
mine forskrifter og bud, slik min tjener David gjorde, da skal jeg være med deg og bygge deg et hus 
som blir stående, slik det jeg bygde for David, og jeg skal gi deg Israel. 1. Kongebok 11:28-38 
 
På grunn av Salomos avgudsdyrkelse og tilbedelse av falske guder og demoner ble kongeriket delt, 
ved at ti stammer dannet nord-riket, kalt Israel, og stammene Benjamin, Juda og Levi dannet sør-
riket, kalt Juda. Jeroboam som var fra Efraims stamme ble gitt makten i nord-riket. Så hans stamme 
ble utvalgt til å lede ni andre stammer på denne tiden. Jeroboams og nord-rikets fremgang og 
velstand var knyttet til kongens lydighet og tro på Gud og hans Ord.  
 
På denne tiden da han ble guddommelige utnevnt til å bli konge, flyktet Jeroboam til Egypt, i frykt for 
at Salomo som fortsatt regjerte på den tiden, ville drepe ham. Etter Salomos død vendte han tilbake 
og folket i nord-riket omfavnet ham som konge. I sør-riket ble Rehabeam, sønn av Salomo konge. 
Han forberedte seg på å føre krig mot Jeroboam og forene kongeriket igjen. Men før han satt i gang 
angrepet, sendte Gud en profet til Rehabeam som fortalte at han ikke skulle kjempe mot Jeroboam, 
men hedre Guds plan om et delt kongerike. Rehabeam adlød og Gud viste at han oppriktig beskyttet 
Jeroboams trone. 
 
Til tross for dette hadde fortsatt ikke Jeroboam noen tro på Guds Ord. Jerusalem, den hellige byen til 
Israels barn, var i sør-riket. Dette betydde at Salomos tempel, der hvor Paktens ark befant seg og all 
tilbedelse og ofring til Gud fant sted, var i Jerusalem. Selv om kongeriket var delt, krevde Guds lov 
fortsatt at all ofring og alle offerhandlinger skulle gjøres i templet i Jerusalem. Jeroboam var engstelig 
og redd for at folket i kongeriket hans skulle reise til Jerusalem og tilbe og muligens ønsket å bosette 
seg der permanent, eller at de skulle gi troskap til sør-riket, Juda. Jeroboam tvilte på Gud og falt i 
synd: Jeroboam sa til seg selv: «Riket kan snart gå tilbake til Davids hus. Skal dette folket dra opp 
til Jerusalem og bære fram offer i Herrens hus, kan de igjen komme til å vende sitt hjerte til Juda-
kongen Rehabeam, som var deres herre. Så dreper de meg og gir meg under Rehabeam igjen.» 
Kongen holdt råd, og så laget han to gullkalver og sa til folket: «Nå har dere lenge nok dratt opp til 
Jerusalem. Se, her er dine guder, Israel, de som førte deg opp fra Egypt.» Den ene gullkalven satte 
han opp i Betel og den andre i Dan. Dette førte til synd. Folk gikk helt til Dan og trådte fram for 
gullkalven der. Jeroboam bygde også gudshus på offerhaugene og satte hvem han ville av folket til 
prester, selv om de ikke var av Levis ætt. Den femtende dagen i den åttende måneden holdt 
Jeroboam en fest i likhet med den store festen som feires i Juda, og han bar fram offer på alteret. 
Dette gjorde han i Betel: Han ofret til kalvene han hadde laget, og satte prester fra offerhaugene 
som han hadde anlagt, til å gjøre tjeneste i Betel. Han steg opp til det alteret han hadde bygd i 
Betel. Det var den femtende dagen i den åttende måneden, en dag han har valgt etter eget hode. 
Han holdt en høytid for israelittene, og han steg opp til alteret for å tenne offerild. 
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Denne tiden med prøvelser avslørte Jeroboams svakhet. Istedenfor å stole på Guds beskyttelse 
snudde Jeroboam seg bort fra Gud og innførte hans egen hedenske og falske religion i nord-riket. 
Han fikk laget gullkalver til folket som de kunne tilbe og komme med offer til. Han kopierte en av de 
verste syndene i Det Gamle Testamentet, da Aron gjorde den samme syndige feilen i 2. Mosebok. 
Jeroboam valgte ut «vanlige» borgere til å bli prester, mens Gud spesifikt befalte at bare medlemmer 
av Levis stamme kunne gjøre prestetjeneste. Legg merke til at gullkalvene ble plassert i Betel og Dan. 
Den hedenske, demoniske tilbedelsen fortsatte i Dan og Jeroboam laget et spesielt tilbedelsessted 
med altere til de falske gudene. Den onde kongen gikk så langt at han erklærte en høytid på en dato 
han selv valgte ut. Det var bare Herren som fortalte folket når de skulle feire de forskjellige 
høytidene. Jeroboam ledet hele nord-riket til et opprør mot Gud. 
 
Jeroboams synd skapte så mye anstøt og var så alvorlig at Skriften bruker utrykket «Jeroboams synd» 
om og om igjen som en målestokk for ondskap når senere konger ble beskrevet. Nord-riket var så 
opprørsk at nesten alle dets konger var hedenske tilbedere av falske guder og demoner. Og alt 
startet med Jeroboam. I 1. Kongebok 13:34 ble dommen over den syndige kongen og Efraims 
stamme forkynt: Dette førte synd over Jeroboams hus, derfor ble det utryddet og utslettet fra 
jorden. 
 
Så akkurat som i Dans stamme tok avgudsdyrkelsen overhånd og avvisningen av troen på Gud 
diskvalifiserte dem fra de 144 000. 
 

Hva med grupper som Jehovas Vitner og Syvende Dags Adventister som hevder å være 
medlemmer av de 144 000? 
 

 
Graven til Jehova Vitners grunnlegger Charles Taze Russell. 

Den okkulte innflytelsen ser en helt tydelig på denne gravsteinen. 
 
 

Jehovas Vitners religion har lite til felles med Bibelsk Kristendom. De underviser et falskt evangelium 
med en arbeidsbasert frelse. De bruker også lære som ikke er fra Bibelen, Guds Ord. Deres magasin 
‘Vakttårnet’ blir brukt som lærebok istedenfor Bibelen. Med respekt for de 144 000, de tror feilaktig 
at de 144 000 skal bestå av deres medlemmer og lederskap. Følgende er direkte oversatt fra Jehovas 
Vitners offisielle webside: 
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Hvem er disse 144 000? Johannes selv forteller oss: «Det er de som følger Lammet hvor han så går. 
Det er de blant menneskene som er frikjøpt for å være en førstegrøde for Gud og Lammet.» 
(Johannes’ Åpenbaring 14:4) Ja, de er trofaste følgere av Jesus Kristus, særlig utvalgt til å regjere i 
Himmelen med ham. Etter å ha blitt løftet ut av døden til et liv i Himmelen der «de skal herske som 
konger på jorden» sammen med Jesus. (Johannes’ Åpenbaring 5:10) Siden apostlenes dager har 
Gud valgt ut trofaste kristne for å fylle opp antallet til de 144 000. Ordningen med at Jesus og de 
144 000 skal regjere over menneskeheten er veldig god og kjærlig. For en ting er sikkert, Jesus vet 
hvordan det er å være menneske og å lide. Paulus sier om Jesus: «For vi har ikke en øversteprest 
som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men 
uten synd» (Hebreerne 4:15; 5:8) Hans medherskere har også lidd og holdt ut som mennesker. 
Dessuten har de kjempet mot ufullkommenhet og klart seg igjennom all slags sykdom. De vil helt 
sikkert forstå problemene menneskene møter.  
Denne ‘lille flokken’ av 144 000 som arver kongedømmet er de blant mennesker som er ‘født påny’. 
 
Som vi kan se, denne tolkningen motsier Skriften som ligger rett foran dem. Johannes’ Åpenbaring 7 
er klar på at etter at det sjette segl er åpnet, en hendelse som skal skje i fremtiden og som ikke har 
funnet sted enda, får de 144 000 seglet på pannen. Men, med Jehovas Vitners falske lære er de blitt 
utvalgt i en pågående prosess siden apostlenes tid på jorden. I perioden for deres oppdrag er det ikke 
nevnt noe om at de vitner om evangeliet til Israel eller verden. I stedet hopper Jehova Vitners lære 
tilbake til Johannes’ Åpenbaring kapittel 5, hvordan nå enn det kan ha seg klarer de å påstå at de 
144 000 skal regjere over menneskeheten. Ingenting av dette er noen gang stadfestet i Bibelen. 
Denne bisarre fortolkningen fortsetter ved deres tro på at det bare er de 144 000 som kommer til 
Himmelen, der de blir ikledd åndelige kropper, mens resten av Jehovas Vitner blir fysisk igjen på 
jorden, gjenoppståtte kropper som venter på å bli regjert av de 144 000. 
 
Igjen, denne læren må avvises sammen med alle Jehova Vitners læresetninger. Blant all deres falske 
lære finner vi at de hevder at det ikke finnes noen treenighet, Jesus var et skapt vesen. Jesus var 
erkeengelen Mikael som er omskapt til et menneske. Jesus stod ikke opp fra de døde med en fysisk 
kropp og Jesus ble innsatt som konge i Himmelen i 1914. For å komme til denne datoen har Jehovas 
vitner tatt beretningen i Daniels bok kapittel 4 og brukt 360 dager for hver av de «syv tider”. Det blir 
en total på 2520 år. Dette la de til 607 f.Kr. som i henhold til deres regning er datoen for Jerusalems 
fall under kong Nebukadnesar. Slik kommer de til 1914, datoen da Jesus angivelig skulle ha kommet 
tilbake, usynlig i himlene. Den utmålte tiden for nasjonene sluttet og verdens endetid begynte. 
Les følgende sitater: 
«Den markerte tiden begynte i år 1914. I det betydningsfulle året utløp nasjonenes tid, 2520 år. Om 
vi regner tilbake fra 1914 kommer vi til år 607 f.Kr. Dette året er markert ved ødeleggelsen av 
Jehovas jordiske trone og for ødeleggelsen av Jerusalem som senter for tronen sammen med 
helligdommene og for den totale isolasjonen av Juda kongerike.» (Fra boken, "Your Will," 1958, s. 
309-310, Watchtower CD). 
Således er år 607 f.Kr. den kritiske datoen. Var det i dette året Jerusalem falt? Nei, det var ikke det. 
Ingen Bibel-lærd eller arkeolog holder på den datoen. Den korrekte datoen er 586 f.Kr. Ikke 607. 
Derfor har Jehovas vitner feil når det gjelder 1914, og alle andre ting som de knytter til denne datoen 
basert på sine misforståtte profetier. Charles Taze Russell, som grunnla denne sekten Jehovas Vitner, 
profeterte henrykkelsen og verdens ende ved fem forskjellige anledninger! 
 
 

Syvende Dags Adventistene 
Syvende Dags Adventistene er også en ubibelsk sekt som ikke har noe med Bibelsk Kristendom å 
gjøre. Akkurat som Jehovas Vitner har de en ekstra kilde utenom Bibelen, Guds Ord. De deler synene 
til deres profetinne Ellen G. White, jevnbyrdig med Bibelen, især hennes bok ‘The Great Controversy’. 
I tillegg tror de på en arbeidsbasert frelse primært basert på å holde Sabbaten hellig, som i deres 
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lære er det samme som å gå på gudstjeneste i kirken på en lørdag. Her er en samling med noen av 
Whites skriverier oversatt til norsk: 
Strev med å være blant de 144 000 
«La oss streve med all den kraft som Gud har gitt oss til å bli blant de 144 000. Og la oss gjøre alt vi 
kan for å hjelpe andre med å vinne Himmelen.» - Review and Herald; March 9, 1905 
 
Mrs. White og de 144 000 
«Herren har gitt meg syner om andre verdener. Vinger ble gitt meg, og en engel var med meg fra 
byen til et sted som var lyst og herlig. Gresset på denne plassen var levende grønt og fuglene der 
kvitret en vakker sang. Innbyggerne på denne plassen var i alle størrelser; de var edle, majestetiske 
og kjærlige. Utrykket de hadde i ansiktet var slående likt til Jesus, og ansiktet strålte med hellig 
fryd. De uttrykte gleden og friheten på stedet. Jeg tryglet min medfølgende engel om å la meg 
være igjen på stedet. Jeg holdt ikke ut tanken på å skulle vende tilbake til vår mørke verden igjen. 
Da sa engelen: Du må gå tilbake, og hvis du er trofast vil du sammen med de 144 000 ha det 
privilegiet av å besøke alle verdene og se alt Gud har skapt» - Early Writings, pp. 39, 40   
 
Mrs. Hasting blant de 144 000 
«Jeg så henne (Mrs. Hasting, som akkurat var død) var merket med et segl og vil stå opp ved Guds 
røst og stå opp på jorden, hun vil være blant de 144 000. Jeg så at vi ikke trengte å sørge over 
henne; hun vil vile under tider med trengsel.» - Letter 10, 1850 (2SM 263) 
 
Legg først merke til at det er ikke gjort noen forsøk på å sitere Bibelen i disse skriveriene. White gir 
kun uttrykk for hennes egne tanker og det forventes at dette skal bli akseptert som Guds Ord. Deres 
falske lære sier at de 144 000 er de som er verdige Syvende Dags Adventister som har utrettet nok 
arbeid for å fortjene deres vei inn i denne prestisjetunge gruppen. De kan visstnok også reise 
gjennom verdensrommet og besøke andre planeter. Dette er skandaløs og opprørende lære og 
videre analyse er ikke nødvendig. 
 

Stol på Guds Ord 
 

 
«Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store ufattelige ting, 

som du ikke kjenner til.» - Jeremias 33:3 
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Bibelen er hovedkilden til kristen lære og profeti. Og de 144 000 er som beskrevet i Skriften en veldig 
spesifikk gruppe med mennesker, med et spesifikt oppdrag som vil bli oppfylt ved starten på 
trengselstiden. Mens kirken er løftet opp til Himmelen ved henrykkelsen, vil de 144 000 være på 
jorden, mens de forbereder seg på å forkynne evangeliet til de menneskene som er etterlatt. De vil 
kunngjøre for Israel og resten av verden at Jesus Kristus, Guds Sønn, den profeterte Messias, Alfa og 
Omega virkelig er på vei tilbake til jorden. Og hvis Herren vil, vil mange mennesker som lever i den 
store trengselen høre deres budskap og komme til tro på vår Herre Jesus Kristus. 


