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

 

TROENDES FORSAMLING  VERDAL.        Striden nr.  3. 

 

 

 
 

 

Dan 9:24-27   Sytti uker er tilmålt ditt folk og 

din hellige stad til å innelukke frafallet og til å 

forsegle synder og til å dekke over misgjerning 

og til å føre fram en evig rettferdighet  og til å 

besegle syn og profet  og til å salve et Aller-

helligste  Du skal vite og forstå: Fra den tid et 

ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem, 

inntil en Salvet,  en Fyrste, står fram, skal det 

gå sju uker og sekstito uker. Det skal igjen settes 

i stand og oppbygges med gater og vollgraver, 

men under tidenes trengsel. Etter de sekstito 

ukene skal Den Salvede utryddes og intet ha. 

Byen og helligdommen skal bli ødelagt av folket 

til en fyrste som kommer – og slutten på det er 

oversvømmelse. Og inntil enden er det krig, 

ødeleggelse er fast besluttet. Han skal stadfeste 

en pakt med mange for én uke. Midt i uken skal 

han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. 

På styggedommens vinger skal ødeleggeren 

komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast 

besluttet straffedom strømmer ned over den som 

volder ødeleggelsen. 



 2 

 
 

“Striden,” er en oversatt utgave av det Amerikanske, evangeliske 
tidsskriftet, “The Contender”.  Dette blad er utgitt av menigheten, “Faith 
Assembly Church”,  1715 Old Potters Lane, Jeffersonville, 47130 Indiana.  
Bladet inneholder taler av menighetens pastor og grunnlegger, Raymond 
M. Jackson.  Originalutgaven på Engelsk kan fåes ved henvendelse til vår 
redaksjon, eller til bladets hjemmeadresse i USA.  Der kan de også bli 
abonnent på tidsskriftet.  “The Contender “ kommer ut  8 ganger i året.  Her 
i Norge vil vi oversette de mest aktuelle emner, som kan være til åndelig 
oppbyggelse og hjelp, i en ellers så forvirrende tid, hvor Guds ord blir 
tilsidesatt til fordel for menneskelagde tanker og lære. 
 
“Striden”, sendes fritt til alle som ønsker det, uten omkostninger for deg, så 
langt som vi har mulighet til det.  Hver utgave vil bli utsendt, straks en ny 
oversettelse foreligger.  Vi har ingen limit eller begrensninger for antall 
utgivelser i året.  De oversettelser som foreligger er ikke utgitt i kronologisk 
eller numerisk rekkefølge til det Amerikanske tidsskriftet. 
 
Taler på kasett av Raymond M. Jackson foreligger også på Engelsk med 
Norsk tolk, eller bare på Engelsk.  Møter på Norsk av Rolf Strømmen er 
også tilgjengelig.  Disse kassetter er ikke gratis, men kan bestilles til en 
meget rimelig pris.  Møtene er innspilt på C - 90. kassetter.  Kassettlister er 
tilgjengelige som egen folder, ved å kontakte redaksjonen. 
 
Ansvarlig utgiver og oversetter av “Striden”, er Rolf Strømmen.  Alle 
henvendelser om “Striden”, gjøres til bladets adresse.  Alle seriøse 
henvendelser vil bli besvart.   Bladets adresse er.: 
 
Den troendes forsamling, Verdal. 
Rolf Strømmen        Tlf.:  740 71190. 
Lerkeveien 10.        Fax.:  740 72190. 
7650. Verdal.        Mob.: 980 49302. 
 

Menighetens møtelokalets adresse er.:       Feskarveien   1. 
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DANIELS SYTTI UKER 

DEL 1 

 

Jeg har forkynt profetien om Daniels 70. uker mange ganger, og har så vel 

publisert en artikkel om dette emne i contender, tidligere. Men jeg ber 

Herren om at jeg igjen må kunne belyse dette emne ut i fra den tilstand som 

verden i dag ligger under. Jeg gjør ikke krav på å være noen alarmist, men 

jeg tror at den energisituasjon som verden nå befinner seg i, vil være en like 

instrumental tilstand i Guds hender for å oppfylle Bibelens profetier, som 

verdenssituasjonen var det på keiser Augustus tid. Dere kjenner alle 

historien om hvordan denne Romerske herskeren Cæsar Augustus, rundt 

det 12. år av sin regjering, plutselig fikk den ideen å ilegge hele den verden 

som han hadde underlagt seg, en ekstra beskatning. Dette forårsaket da at 

Josef og Maria måtte reise vegen opp til Betlehem, for å skrive seg inn i 

manntall, og for å betale sin skatt. Og der ble Jesus født, etter skriftene. 

Gud behøvde ikke å si til Cæsar: ” Nå Augustus, er det en spesiell del av 

mitt ord som skal gå i oppfyllelse, så nå får du gjøre slik og slik. Nei, det er 

ikke slik Gud oppfyller sitt ord. Når tiden kommer, at en spesiell del av 

profetien skal oppfylles, så trekker Gud bare sin beskyttende hånd litt 

tilbake, og tillater grådige politikere og radikale personer uten skrupler, å 

frambringe tilstander og omstendigheter som leder tingene rett inn i den 

strømmen som bringer oppfyllelsen av profetien. Cæsar Augustus var en 

hedning, han kjente ikke noe til Guds program. Men han visste ganske mye 

om politikk. Og han var akkurat i gang med en plan om å utvide og 

forskjønne Rom, slik at til slutt alle veier skulle lede eller føres til Rom. 

Det ble utforsket et postsystem med budbringing og tjenester forøvrig, som 

var en av de raskeste kommunikasjonsmidler som fantes på den tid. Det var 

så viktig for disse herskerne å vite hva som foregikk rundt om i deres 

vidstrakte riket, i den hensikt å kunne slå tilbake et hvert opprør som måtte 

skje ute i provinsene. Derfor hadde de garnisoner, budbringer – stasjoner, 

langs hele karavanerutene, hvor tropper var stasjonert for å holde verden i 

bevegelse mot Rom. Profesjonelle løpere brakte nyhetene. Andre red på 

hester. Men mange av dem løp på deres føtter, og alt var formet etter et 

mønster, å bringe Rom fram til et av de mest unike systemer av 

menneskelig regjeringsmakt som noen gang hadde vært. Gamle Augustus 

var nå kanskje kommet litt etter på budsjettet, og så fikk han denne ideen å 

legge på litt ekstra skatt, på den allerede så overbeskattede befolkning. 
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Dette gikk helt ned til den minste person. Dette fikk da Josef, og hans snart 

ventende hustru, til å legge ut på sin reise til Betlehem. Den eneste grunnen 

for dem, var jo da å betale sin skatt. Lite visste de vel om at dette var 

oppfyllelsen av en profeti, som hadde blitt talt generasjoner tidligere, om at 

Jesus skulle bli født i Betlehem. Jeg er sikker på at denne beskatningen var 

meget hard for enhver liten jøde, men den lå der i den store Guds plan for 

verdens frelse. Skriften skulle oppfylles selv om det skulle koste  tyngre 

tider over folket. Og det er på samme måte i vår tid. Hvem kan vel si hva 

Gud skal kunne tillate for at tilstandene skal nå det punktet, at Esekiel 38. 

og 39. skal bli oppfylt? For to tusen år siden, så var Guds finger rettet mot 

en mann og en kvinne. De måtte være på et spesielt sted, til bestemt tid, og 

den måten Gud arbeidet det fram på berørte livet til hundrerer av andre 

jøder, og de måtte alle lide den nødvendige anstrengelsen for å gå å betale 

sin skatt i sin fødeby. Gud vet nøyaktig hvordan han skal gjøre det. Han 

bruker de politiske sinnede menn i verden  til å oppfylle sitt ord. Og Guds 

folk må lide under byrden av deres påbud, akkurat som de andre, og mange 

mennesker spør, Hvorfor? Men la oss ikke stille Gud slike spørsmål, la oss 

heller være takknemlig for at Han har gitt oss forsikring om, at han vil 

beskytte sine egne barn, om det endog skulle lede til tilstander som i de 

dager da Moses ledet Israels barn ut av Egyptens land. Guds ord må 

oppfylles, men han vil ikke glemme å sørge for sine sanne barn.  

 

VÅRE PLANER KAN FORANDRE SEG 

 

Tenk nå på dette, Josef og Maria drog opp til Betlehem for den eneste 

grunnen, å betale sin skatt. Og etterpå så skulle de returnere til Nasaret, slik 

at Josef kunne komme seg tilbake til arbeide, men det lille barnets fødsel, 

forandret alle deres planer. Og han har fortsatt å forandre på menneskenes 

planer siden da. Det er jo ganske ironisk at det selvsamme land som vi har 

lært å kjenne som Bibelens land, skulle bli det samme landet som all 

verdens energi skulle avgjøres på. ( De land som holder til Israels side, får 

vansker med oljetilførselen, på grunn av den arabiske boikotten mot de 

vestlige land). Og disse resurser lå der skjult i århundrer før menneske i det 

hele tatt var i stand til å avdekke disse muligheter. Og på mindre enn 

hundre år, så har mennesket bygget seg selv opp til en tilstand av 

mekanisering, slik at hele tilværelsen av deres dagligliv hviler på disse 

oljeresurser. Og mesteparten av denne oljen kommer fra Midtøsten. Og nå 

for å bære denne tanken videre. Disse oljeproduserende områder i 
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Midtøsten er anti Israelittisk. Samtidig lever vi i dag i den tid, da Gud 

holder på å restaurere disse Israelitter, og igjen tillater dem å regjere over 

det landet som først ble gitt til Abraham. Hvor setter da dette enhver nasjon 

som er vennligsinnet ovenfor Israel? Du vet det like godt som meg, at for å 

kunne overleve så drives nå alle land sakte men sikkert over til å vende 

ryggen til Israel. Og dette var det landet som gav fødsel til denne verdens 

frelse. Satan hater Israel. ( Kvinnen i Åpenbaringen 12: 1, 5, 6, 14, og 17) 

og han vil bruke enhver mulighet som er tilgjengelig, for å få avlivet 

enhver jøde som lever på denne kloden. Det er hvorfor vi hører disse 

rapporter fra Iran, Afghanistan, og alle disse andre steder i vår verden, som 

bringer ut sine nyheter hver eneste dag. Akkurat som jeg allerede har sagt, 

alt dette tjener en hensikt som Gud bruker like mye, som han brukte 

tilstandene der tilbake i Keiser Augustus dager. 

 

Den gang da Nehemias var munnskjenk hos Artaxerexes, den Persiske 

kongen, så var hele det området som der var tale om som det Persiske riket, 

det man i dag kaller for Iran, Tyrkia, Afghanistan og Pakistan med flere. 

Disse områder var fremdeles kjent som Persia etter at Jesus ble født, ja helt 

opp til det 8. århundrede etter Kristus. Nehemias var i den hovedstaden 

som het Susan, i kongens palass. Et annet navn på byen var Susa. Brødre 

og søstre, dette er bare en liten bakgrunn for å få oss inn på vår tanke  i 

denne artikkelen. Vi skal studere å få oss inn på vår tanke i denne 

artikkelen. Vi skal studere fra profeten Daniels bok i det 7. 8. og 9. kapittel, 

hovedsakelig, men vi vil hente mange andre skriftesteder ettersom vi 

kommer videre i budskapet. Det er noen ting som vi vil binde i sammen i 

dette budskapet, til fordel for de som ikke måtte ha noen historiske bøker 

tilgjengelig, og vi vil da sitere noen deler av historien, rett fra jødisk 

historie. Disse ting skulle i alle fall kunne klare opp billedet for dem som er 

interessert nok til å følge med oss her. Vi har valgt fire vers fra det 9. kap. I 

Danielsboken for å bygge opp vårt budskap rundt. Men det er mange ting 

som vi ønsker å meddele som vi fortsetter videre. En ting som vi definitivt 

vil fastslå, er hvor antikrist, dette syndens menneske, vil komme fra. 

Teologer ned gjennom generasjoner, har hatt varierte ideer om det, og de 

har alle sine grunner for å tro det som de gjør det. Men brødre og søstre! 

Guds ord gir oss ikke et halvt dusin med muligheter. La oss ut i fra skriften, 

få den forståelse at han uten tvil må være satt i forbindelse med Rom. Når 

vi kommer til det 9. så vil det komme meget klart frem. Husk, Guds ord 

taler ikke i mot seg selv. Alt må passe i sammen, uten hensyn til hva 
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opposisjonen måtte finne på å si. Det er bare fordi at folk har prøvet å 

fortolke skriften, adskilt fra den Hellige Ånds ledelse, at vi har så mange 

ville ideer flygende rundt. Og hundrerer av forskjellige religioner og 

organisasjoner argumenterer og krangler om slike ting som de egentlig ikke 

har noe greie på. Må da Gud hjelpe oss til å si noen ting som vil kunne 

rydde bort all forvirrelse og tvil. 

 

Først her så vil vi ta litt tid til å gjøre deg kjent med de varierte identiteter 

som dette dyret eller mennesket bærer, denne Antikristen som skal komme, 

og også kalle på din oppmerksomhet til andre menn gjennom tidene som 

har vært en type på den ENE som enda skal komme foran oss i denne tiden. 

 

EN MANN MED MANGE IDENTITETER 

 

 

I det 7. kap. I Daniel, leser vi om at han hadde visjoner hvor han så 4. dyr 

komme opp fra havet, og hvert av dyrene var forskjellige fra hverandre. 

Men det var det fjerde dyret som virkelig trakk Daniels oppmerksomhet, og 

forårsaket ham til å inntrengende spørre om betydningen av disse visjoner. 

Det fjerde dyret var fryktelig og sterkt. Det hadde store jerntenner, og det åt 

og knuste alt det kom over, og trampet det under sine føtter. Dette dyret 

hadde 10. horn, og når Daniel gav akt på det, så han et annet lite horn som 

vokste opp mellom de 10, og som bevirket at tre horn ble rykket opp med 

rot. Dette horn hadde øyne lik  et menneske, og hadde en munn som talte 

store spottende ord. Engelen fortalte Daniel at de fire dyrene var fire 

konger, (eller kongeriker) som skulle stige opp av jorden. Vi vet alle i dag, 

hva de fire kongeriker var. Det var BABYLON, MEDIO – PERSIA, 

GREKENLAND, OG ROMERRIKET. Merk deg, at de 10. horn, og det 

lille hornet, tilhører det siste, det 4. kongeriket. Og dette var det som Daniel 

iakttok inntil disse tronene ble kastet ned og tilintetgjort, og den gamle av 

dager kom og tok riket. Som nå engelen besvarte Daniels spørsmål, så 

ønsket Daniel å få vite mer om de 10. horn på dette 4. dyret, som vi nå vet 

er Rom, og om det lille hornet som vokste opp, og talte slike store ting, og 

som førte krig mot de Hellige og vant over dem, inntil den gamle av dager 

kom, og dommen ble gitt til de hellige. Vers 24. ”De ti horn i dette riket, er 

ti konger som skal reise seg, og en annen skal komme opp etter dem igjen, 

og skal være annerledes enn de første, og han skal undertrykke tre 

konger.25. og han skal tale store ord mot den høyeste, og undertrykke den 
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høyestes hellige og han skal tenke på å forandre hellige tider og lover, og 

de skal bli gitt i hans hender, EN TID, (ET ÅR) TIDER, (TO ÅR) OG EN 

HALV TID. (ET HALVT ÅR). Der har du 3 ½ år av profetisk tid. Eller 

1260 dager. De 10 horn, eller de 10 konger, er da de ti store nasjoner i 

Europa, og det lille hornet som vokste opp, var kraften i fra pavestolen. Vi 

vil si mer om alt dette senere i budskapet, men rett nå ser vi på de 

variasjoner av identiteter som dette syndens menneske skal åpenbares i. 

Her har vi n å sett ham som et horn. ( Et horn taler om kraft eller makt) Han 

skal visselig ha makt i sin regjeringstid på 1260 dager, men da skal hans 

makt etterpå ødelegges, ved den Herren Jesus komme sammen med sine 

Hellige. 

 

ANTIOKUS EPIFANES 

EN TYPE PÅ ANTIKRIST 

 

For å klare opp i kjente forvirrelser, så la oss se på et annet horn, omtalt i 

kap.8. Det vil kunne hjelpe deg å lese hele dette kapittelet, men vi skal ikke 

gjøre det nå. Vi vil starte i vers 9. og lese noen få vers, for å få med oss 

dette hornet. Daniel så i sitt syn en geit, som hadde et stort horn mellom 

sine øyne. Denne geita (Grekenland) var meget sterk, men det kom en tid 

da dette hornet ble avbrutt, og på grunn av det, så skjøt det opp fire andre, 

og ut fra dem igjen kom det fram et lite horn, som vokste seg meget stort 

og vendte seg mot øst, og mot sør, og vendte seg mot det fagre land 

(Israel), dette lille hornet vokste seg like opp til himmelens hær, og av ham, 

ble det daglige offer tatt bort fra jødene, og sannheten ble kastet til jorden. 

Og hornet vokste  seg stort. Gå her over til vers 13, ” Da hørte jeg en av de 

hellige talt, og en annen av de Hellige svarte tilbake til den som hadde talt, 

for hvor lang tid gjelder synet om det stadige offer, og det ødeleggende 

frafall, at både helligdom og hær overgis til nedtredelse?” Vel, jeg vet at 

dette lyder likt med det som vi vet om antikrist, og hva han vil gjøre i den 

syttiende uke av Danielsprofetien. Den omhandler trengselen, men husk at 

antikristen har bare 1260 dager overgitt til seg, for å få utført sitt arbeide, 

og merk deg at her i vers 14. sies det, ” Og han sa til meg: to tusen tre 

hundrede aftener og morgener, så skal Helligdommen komme til sin rett 

igjen.” Dette er i alle fall uten tvil, hva mennesker enn vil si, siktet til 

Antiokus Epifanes regjering. Han var det hornet i fra Syria, som kom ut av 

bruddet med det Greske imperiet men som du leser videre gjennom dette 

kapittel, vers 24, og 25, som egentlig taler om antikristen, så har disse 
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versene fått mange av de geistlige, skolerte mennesker, til å tro at disse ting 

fremdeles refererer til dette hornet i vers9. Dette er i  all enkelhet et referat 

som viser til den samme ånd fra Satan som hvilte over de forløpere til 

antikrist, denne onde personen som skulle komme. Du vil kunne merke deg 

i vers 25, at denne ene setter seg opp imot fyrstenes fyrste, som ikke kunne 

bli noen annen en Jesus Kristus selv. Og vi vet at Antiokus har aldri, og vil 

aldri kunne komme til å reise seg opp imot Jesus Kristus i sin jordiske 

levning. Det er bare at den samme ånden, ødeleggelsens vederstyggelighet, 

som var i Antiokus, også vil komme til å bli i antikrist, fortapelsens sønn. 

Noen har sett på disse versene og sagt, at antikrist vil måtte komme fra 

Syria. Andre prøver å sette disse skriftstedene i sammen, og de kommer 

opp med den ideen, at det vil måtte være en frafallen jøde. Nei h an 

kommer til å være en ROMER. Vi vil vise deg i kap. 9, at antikrist vil 

måtte være en fyrste i fra Rom. 

 

EN ROMERSK FYRSTE 

 

Når vi vender oss til kap. 9. så finner vi ikke denne antikrist som person, 

referert til som et horn lengere. Han blir nå kalt for en fyrste. Du får lese 

disse versene meget nøye, for mange mennesker leser vers 25, 26, 27, og 

får denne fyrsten helt blandet opp. Merk deg først, at fyrsten i vers 25. er 

Messias, (Jesus Kristus) og merk deg så at fyrsten i vers 26. ikke er den 

samme som i foregående vers. Dette er en annen fyrste, og han er den som 

vil gjøre i stand en pakt med de mange i en uke. ( 7 år ) og i midten av 

uken, så vil han forårsake at det jødiske offer på alteret skal opphøre. Dette 

er det som kommer til å markere begynnelsen på den store trengsel som vil 

vare i 3 ½ år. Dette er den fyrsten som skal komme, ( komme i kraft ) og 

han skal inntre i denne posisjonen som en fredselsker ( eller fredsmaker ). 

Dette kommer til å gi ham en verdensvid anerkjennelse, og plassere ham i 

den posisjon, at han kan begynne å opphøye seg selv. Ja sette seg selv opp 

som Gud. Dette vil oppfylle 2. Tess 2: 3, 4. Hvor Paulus sier, ( i det han 

taler om vår samling med den Herre Jesus Kristus i skyen ). ” La intet 

menneske forføre eder for den dagen, vår samling til Ham, skal ikke 

komme, uten der har vært et frafall først. Så skal syndens menneske 

åpenbares, fortapelsens sønn; ( Antikrist ) som skal sette seg opp imot alt 

som kalles Gud, eller det som er tilbedt, ( merk deg nå ) slik at når han ( 

antikrist ) setter seg i Guds tempel, da selv vil gjøre seg til Gud. ” Brødre 

og søstre, dette skal komme til å hende i Daniels syttiende uke, som er like 
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foran oss. Det er en krig som først skal bli utkjempet, i følge Esekiel 38, og 

39. men jeg er meget oppmerksom på det faktum at denne energikrisen som 

vi nå er inne i, blir manøvrert ved Guds hånd, for å kunne skape den 

verdensvide tilstand som skal bli det middelet som kommer til å starte opp 

Daniels syttiende uke. Jeg tror at det vil bli fullførelsen av Esekiel 38. 39. 

som så vil komme til å skake opp lederne i denne verden, at de vil komme 

til å akseptere den Romerske katolske paven, som den mann som skal ta 

initiativet  til å arrangere en sammenkomst for å få til fred. Og denne 

pakten som da inngås, vil oppfylle Dan. 9:27. 

 

La oss nå gå tilbake til Dan. 9 : 26. og lese der meget nøye. Og idet du gjør 

det, så må du kunne se at denne falske fyrsten må forbindes med Rom. 

”Etter de 62. uker skal Messias bli utryddet og intet ha: ( dette skjedde da 

han ble korsfestet og utgjøt sitt blod for å betale vår skyld, ikke sin egen. 

Han hadde jo ingen synd. ) OG DENNE FYRSTEN SKAL KOMME OG 

ØDELEGGE BYEN, OG DET HELLIGE STED : og enden på det er 

oversvømmelse, og inntil ende er det krig, ødeleggelse er fast besluttet. ” 

Nå la meg da spørre deg dette, hvem ødela byen Jerusalem og 

helligdommen i år 70, etter Kristus. Bare noen få år etter at Jesus ( Messias 

) ble hugget av? Vi kjenner alle svaret på det. Historien forteller klart at det 

var de Romerske soldater, ledet av deres hærfører Titus, og vi vet fra dette 

verset ( 26 ) at den fyrsten som skal komme, denne falske fyrste, 

fortapelsens sønn, han skal komme til å være fyrsten over det samme folket 

( eller riket ) som ødela byen og helligdommen på den tid. Og det var 

Romerne. Så vers 27, det for teller oss at denne Romerske fyrsten er den 

selvsamme som kommer til å få i stand en pakt med de mange i en uke, ( 7 

år ) og Daniel 8 : 25, lar oss få se at dette skal skje gjennom 

fredsforhandlinger, og ved sin klokskap skal han forføre mange, og 

ødelegge mange av de Hellige. Ser du hvor alt dette stemmer. Det eneste 

som skal til, er å få disse brikkene til å passe i sammen, så har du hele 

bildet. Alt sammen går hånd i hånd. Det var ingen mulighet å kunne bringe 

Kristus til jord, 6. måneder før han skulle komme. Du kunne faste og be et 

helt år for det, men ingen ting ville skje. Ingen kan forandre Guds plan, 

ikke en gang et minutt. Han kontrollerer denne jorden, han kontrollerer 

himmelen, og han kontrollerer hver plan som en jordisk skapning legger. 

Han vil legge inn i det jordiske menneske, på nøyaktig tidspunkt, de ting 

som han skal gjøre, for at Guds evige hensikt og plan skal kunne skje sin 

fyllest. Over 600 år før Titus med sin Romerske arme ødela Jerusalem og 
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templet, så skrev Daniel disse ting ned. Og på den samme tid så la han ut 

ting som skulle skje ved enden av Laodikeas menighetstid, ved en annen 

mann, som skulle komme til å være ledet og motivert ut fra den samme ånd 

som forårsaket at Titus og hans arme gjorde det som de gjorde. Og også 

forårsaket det som Antiokus Epifanes gjorde i sin tid. Titus var ikke fyrsten 

i Dan. 9 : 26, men psykologisk og politisk, så var han en type på denne som 

skulle komme i enden. Titus drog ikke til Jerusalem for å ødelegge byen og 

helligdommen; han dro bare, etter ordre, for å dempe ned på det opprøret 

som hadde kommet i gang blant jødene. Og han trodde at dette kunne rettes 

på meget enkelt. Lite ante vel han at ca. 40 år før dette, så hadde Jesus ytret 

noen profetiske ord om tilstanden til Jerusalem, og de måtte oppfylles. Så 

derfor, istedenfor å få slutt på noen enkle gemyttlige uroligheter, så kom 

han ut for en harnisk jødisk motstand, og de kom ut å begynte å kjempe 

mot ham og hans arme. Dette fikk ham til å forandre sine planer og det 

eneste resultat av denne krigen ble at de ble drevet til å utslette byen og 

helligdommen. Se på denne typen. Han kom med et politisk motiv. Han 

kom ikke for å rive ned en by. Heller ikke for å slakte ned disse jødene. 

Men disse jødene drev ham til det punktet at han fullførte den profeti som 

Jesus hadde kommet med om ødeleggelsen av byen, og templet. På samme 

måte vil heller ikke antikrist komme med sin store fredsplan med det i 

tankene at han skal komme til å drepe to profeter, som var sendt av Gud, og 

som da etterpå vil komme til å gjøre ham til den verste slakter jødene har 

kjent til. Men akkurat slik som det var i år 70. etter Kristus, det som disse 

jødene sier og gjør, vil komme til å drive han til vanvidd, slik at han til slutt 

kommer hen og slakter dem ned. Et rent hat imot jødene vil komme til å 

drive ham til å oppfylle Guds ord. 

 

Den terminologi, fyrste, er brukt hovedsakelig mot en fredsambasadør. Det 

er hvorfor Dan. 9:26. refererer til ham som en fyrste, isteden for et horn, 

som indikerer makt. Han er en falsk fredsskaper, og han kommer i forvegen 

for den sanne fredsfyrsten som skal komme ( JESUS KRISTUS ) som vil 

komme til å regjere og herske i tusen år. 

 

DENNE ONDSKAPENS MANN ER EN FALSK PROFET. 

 

Vi ser nå her på de varierte terminologier som er brukt om denne 

antikristen, så vel som det å få fastslått hvor han kommer fra. Og også om 

hvilken ånd det er som motiverer ham. Så la oss nå gå tilbake til 2. Tess. 2. 
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Etter at han blir kalt fortapelsens sønn i vers 3. og vist fram hva denne 

ånden fra Satan vil lede ham til å gjøre, så går Paulus i vers 7. videre og 

sier, ” For lovløshetens hemmelighet er alt virksom” Dette åpenbarer 

avgrunnen i ham. Når du begynner å se ham som et instrument til 

fortapelse, et verktøy i Satans hender, for å lede denne verden til 

undergang, da vil måtte erkjenne at han er bak all denne kloakk av 

ødeleggelse. Denne forførelsens ånd var allerede i arbeide i den første 

menighets tid, mens Paulus og Johannes fremdeles levde. De advarte 

begge, de hellige mot den. I vers 8. viser Paulus til denne ONDE! Og går 

videre og sier at han kommer ette Satans kraftige virksomhet, med all 

løgnens makt, og tegne og under. Satan vil komme inn i denne fredsmakten 

akkurat slik som han kom inn i Judas Iskariot. Se Luk. 22:3. Når Satan for 

inn i Judas, så gikk han øyeblikkelig bort å bedrog ham. Og han ledet de 

morderiske skriftlærde og Fariseerne til det stedet som han var.  

 

Når Satan farer inn i den gamle antikristen, i midten av Daniels 70. uke, så 

vil han øyeblikkelig begynne å slakte ned jøder. De to profeter i åp. 11:3, 

vil bli de første. Når, ordet Antikrist betyr, anti – ord. Det har vært mange 

miniatyrer av antikrister ned gjennom tidene, ( Mennesker som har forvent 

Guds ord) men det er bare en som skal komme som vil bli den egentlige 

ANTIKRIST,  denne spesielle syndens mann som skriften taler om. Han er 

også kalt den FALSKE PROFET, over i åpenbaringsboken. En profet, er en 

som Gud ord kommer til, og i hans rette øyeblikk, når verden ser opp til 

ham, så vil han selv utgi seg den mann som er salvet og inspirert av Gud. 

Men i realiteten så vil han være en falsk profet, fordi det ordet som er 

kommet til ham, ikke er kommet i fra Gud. Istedenfor å ha livets ord med 

seg, så vil det følge døde med ham. Alle dem som blir forført av ham, vil 

komme til å bli forkastet av Gud, og fordømt. 

 

DET FJERDE DYRET I DANIELS VISJON. 

 

Nå, som du er oppmerksom på de mange identiteter på den mannen som 

snart skal bli en verdens – helt, så la oss gå til Åp. 13. hvor vi kan se en 

profil av dette verdens dyresystemet som kommer opp. Et system som 

denne antikristen vil være hodet over. Apostelen Johannes skriver det han 

så, når han var ført i ånden inn i fremtiden i en visjon. Vers. 1. ” og jeg så 

et dyr stige opp av havet, som hadde ti horn og syv hoder, og på sine horn ti 

kroner, og på sine hoder bespottelses navn”. Husk at dette hodet er 
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symbolet på regjering, og Johannes sier i vers 3. ” og jeg så at et av dets 

hoder, var såret som til døden, og dets dødssår ble legt, og all jorden undret 

seg og fulgte etter dyret. La oss gå rett over i kap. 17.  , og se hva Engelen 

fortalte Johannes om disse 7. hodene. Vers 3. Johannes sier. ”Så førte han 

meg i ånden ut i ørkenen, og jeg så en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr, 

som var fullt av bespottelses navn og hadde syv hoder og ti horn. ” Vi skal 

ikke lese hele kapittelet nå, vi skal bare se på de syv hoder på dette 4. de. 

Dyret som Daniel skrev om, i Kap. 7. Engelen sier her til Johannes i det 8. 

verset av Åp. 7. ” Det dyr du så, var og er ikke, og det skal stige opp av 

avgrunnen og fare bort til undergang! Og de som bor på jorden, de hvis 

navn ikke fra verdens grunnvoll ble lagt, er skrevet i Livets bok, skal undre 

seg når de ser at dyret var og ikke er og skal komme igjen Her gjelder det 

vett som har visdom. De syv hoder er syv fjell, som kvinnen sitter på, og de 

er syv konger! De frem er falt, den ene er til, , den annen er ennå ikke 

kommet! Og når han kommer, skal han bare holde seg en kort tid. Og dyret 

som var og ikke er, er selv det åttende, og er tillike med en av de syv! Og 

farer bort til undergang.” Hvor vil da dette åttende hode komme fra? Jo fra 

avgrunnens brønn. Hvor vil han ende sitt løp? I fortapelsen. Hva er 

avgrunnens brønn? Jo det er Helvete. Hva peker da ordet fortapelse hen til? 

Jo det er et ord som betyr ødeleggelse, eller utslettelse. Dette beviser bare 

at Helvete ikke er evig. Vi ser da her, Satans ånd komme ut av Helvete, og 

går videre bort til undergang, eller ødeleggelse. ( Vi har en egen artikkel 

som behandler dette emnet ( i engelsk versjon ). Dette er ånden av den 

åttende regjeringsform, som kommer til å ha sitt sete i Roma. Det må bli 

Rom, ikke Syria eller noen andre land. Bare Rom sitter på de syv fjell, og 

har en legning for autoritet, som kan spenne over hele kloden. Vel, den 

åttende form for regjering er en religiøs kirkeregjering, som overtar den 

syvende form for styringsform i dette imperiet som Rom har blitt kalt. Og 

den kommer til å bli den siste. Dette vil komme til å være en blanding av 

politisk og religiøs makt. Det er derfor det sies, at det åttende er til like med 

en av de syv. Dette setter kirken over staten, i stede for omvendt. Når denne 

regjering ble til kirken over staten, så indikerer det den regjeringsform som 

hersker over Europa gjennom den mørke tidsalder. Det var den blodige 

herskermakt fra den katolske kirke. Hva var det da som drev  dette 

kirkevelde? Jo det var Satans ånd. Hvor vil det ende for den? Jo rett i 

fortapelsen. Men ikke bare det, hver eneste sjel som måtte ha blitt forført til 

å følge dette systemet, vil bli ødelagt også. Og dette er Satans hensikt, å få 

ledet dem rett inn i fortapelsen. Vi skal komme nærmere inn på detaljene 
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rundt de syv hoder og de ti horn, sender i dette budskapet. Nå vil vi bare 

prøve å gjøre deg kjent med de forskjellige ting, så det kan feste seg i ditt 

sinn, og du kan være med å få det hele sammenbundet gjennom et hele når 

vi forkynner videre i dette emnet. Hvis vi ikke hadde Johannes Åpenbaring, 

så ville de ha vært meget vanskelig for oss å kunne sette i sammen de 

forskjellige aspekter i Daniels visjoner. Johannes Åpenbaring gir oss de 

nødvendige ledd som vi trenger for å binde det alt i sammen. Den boken gir 

oss det tjuende århundrets billede mer i detalj. Husk at Engelen fortalte 

Daniel, ” Gå bort, for disse ting skal være beseglet inntil enden”. Men 

kjære venner, vi lever nå i denne endenes tid, og disse ting må da 

nødvendigvis kunne settes i sammen. Behandle ikke disse ting som om de 

var uvesentlige, for de sanne Guds troende barn vil måtte trenge dette lyset 

for å kunne vandre i dette totale mørke som nå omringer dem. 

 

GEITEN OG BUKKEN. (VÆREN) 

 

La oss nå gå tilbake til Dan. 8:5, for her har vi en geit og en bukk som vi 

ønsker å se litt på i noen minutter. I en visjon, fikk Daniel se en geit og en 

bukk, og de kjempet mot hverandre. Vi begynner å lese fra vers 5. Bukken 

symboliserer det persiske riket, og geiten symboliserer det Greske imperiet. 

” Og da jeg gav akt videre, fikk jeg se en geitebukk  som kom fra vest og 

for fram over hele jorden uten å røre ved jorden, og bukken hadde et veldig 

horn mellom sine øyne. 6. Og den kom like bort til væren med de to horn, 

den som jeg så foran elven, og sprang imot den i sin voldsomme kraft. 7. 

Og jeg så hvorledes den kom tett inn på Væren og i sinne for løs på den og 

støtte til den og sønderbrøt begge dens horn, og Væren hadde ikke kraft til 

å stå seg for den; og den kastet den til jorden og trådte den ned, og det var 

ingen som kunne frelse væren av dens vold. 8. og geitebukken ble 

overmåte mektig; men just som den hadde nådd sin store styrke, ble det 

store horn brutt av, og i stedet for det vokste det opp fire veldige horn, som 

vendte seg mot himmelens fire hjørner.” 

 

Denne geiten kom farende fra vest, og var oppfyllelsen av Aleksander den 

stores regjering. Når han hadde beseiret hele Egypt, og hele 

palestinaområdet, ja også Libanon, og Babylon, så invaderte han også de 

områder som var det gamle kongens palass over vinteren. Han og hans 

enorme hær, holdt seg i Persia i ca fire måneder, resten av vinteren. Når da 

han og hans generaler skulle forlate landet, så fant de på den ideen at de 
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skulle brenne ned hele palasset til grunnen. Og når de forlot stedet, så var 

det nøyaktig hva de gjorde. Og de sa, dette skal være som et minne, at den 

Greske konge har satt seg på den persiske trone. Det persiske riket begynte 

da å vakle, for det fantes ingen som kunne befri perserne fra deres 

makthavere. Derfor vokste geiten seg meget stor. Så dette er da Aleksander 

den store, og det Greske imperium. 

 

Men det store hornet ble avbrutt, Aleksander den store døde, og imperiet 

ble overtatt av fire av hans generaler, som delte opp dette veldige riket opp 

i fire geografiske territorier. Et av disse territorier ble etablert i Syria. Og 

der er det vi tar opp vers 9. ” Og ut av det ene av dem, skjøt det opp et nytt 

horn, som fra først av var lite, men siden ble overmåte stort, og vokste mot 

syd og mot øst, og mot det fagre land. ( Syd, mot Egypten, øst, mot Persia, 

Det fagre land, Israel. ) Og det vokste like opp til himmelens hær og kastet 

noen av hæren – av stjernene – til jorden og trådte dem ned.” Du bør få vite 

hvordan denne spesielle kongen framførte sine tog, i krigene, for å kunne få 

forstand av dette. La oss derfor se litt på ham en liten stund. Denne konge 

var ikke noen andre enn Antiokus Epifanes. Dere som måtte ha den 

engelske oversettelsen av Scofield Bibelen, kan lese om ham i fotnotene 

nederst på siden, men vi skal her lese i fra den opprinnelige jødiske 

historie, bare for å la deg få forstand av hvor fryktelig og ond, og hvor full 

av hat denne mannen var ovenfor jødene. Rett fra den Jødiske historie, så 

kan du se hvordan denne mannen fullførte skriftene som vi her leste, i 

Dan.8. Jeg er ikke likegyldig ovenfor det faktum, at mange mennesker ikke 

bryr seg om historie i det hele tatt. Derfor vil jeg ikke legge fram så alt for 

mye av det, slik at det blir for tungt for den som ønsker å studere disse ting. 

Men vær samtidig oppmerksom på at mange av de troende, virkelig er 

interessert i det som har med historie å gjøre, for å få et mest mulig riktig 

billede av det de leser i skriften. Og de har ikke historiebøker selv, slik at 

de kunne lese det der. Så dette er hovedsakelig for å kunne hjelpe dem. Og 

jeg vil be om at dere må ha tålmodighet med oss her. Jeg vil også si dette. 

Hvis der i det hele tatt var en tid i historien, hvor de troende behøvde å 

interessere seg for disse tingene, så måtte det være nå. Den siste av Daniels 

uker, er like foran oss. Og det spiller ikke noen rolle om det skulle være 5 

år unna oss eller mer. Jeg vet jo ikke det, men en ting vet jeg, at den tiden 

som nå er igjen i mellom nå og da, så vil du komme til å trenge denne 

visshet. Og til å la Gud få så mye av din tid så han kan få dine tanker 

kanalisert til å tenke og vandre rett, mot den enden som kommer. 
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Den tid hvor du bare deltok i kirkens programmer du likte best, og å lese 

bare i Johannes 3: 16, er fobi. Denne kloden skal snart komme til å rystes i 

sine sammenføyninger, og da skal det komme til å vise seg, hvem som er 

av Gud, og hvem som ikke er det. Og dine kirkeritualer vil ikke komme til 

å kunne forsvare deg eller bli nok for deg da. Alt som da kommer til å 

kunne rystes, vil bli rystet. Og bare det som har sikker grunnvold, vil da 

kunne bli stående for Ham. Venner, jeg ønsker å bli stående når alle andre 

ting rystes. Vil ikke du det? Det er nå tiden til å se litt lengere enn til våre 

naboer og venner, på deres liv, og begynne å gjøre seg klar til å besvare ditt 

standpunkt om det Evige Liv. Hvis du er av dem som har stilt deg 

likegyldig ovenfor sider ved Bibelen, om det nå skulle være tvisten om det 

er 3 ½ år eller 7 år, som skulle fullbyrde Daniels 70 ende uke, eller det 

skulle være trodenene i Joh. Åpenbaring 10:3.  om disse ting egentlig er så 

viktige for Jesu Kristi brud, ja så burde du ryste deg selv. Disse ting er ikke 

skrevet i Bibelen bare for å oppta plass. Hvis du behandler Bibelen slik, så 

kunne du jo like godt sette spørsmål ved vanndåpen, rettferdiggjørelsen, 

helliggjørelsen, utvelgelsen, og mange andre av de større læremessige sider 

i Bibelen. Gud frelste oss ikke bare for at vi skulle etterpå være likegyldige 

imot sannheten, og mot de Bibelske fakta, hele livet igjennom. Han frelste 

oss fordi han elsket oss, men vi skulle alle vokse i nåde og kjennskap om 

hans underfulle plan, og program, for denne tidshusholdning som vi nå 

lever i. Å vokse i kunnskap om Kristus, er å vokse i kunnskap til alt det 

som Gud gjør. Og det er til ditt eget gagn. Så la oss få dette hornet klart for 

oss nå i våre tanker. 

 

ANTIOKUS FORSTÅR HAN HAR MAKT.  

 

Når Antiokus kom ut fra Syria, så begynte han sakte men sikkert å skjønne 

hvor mye makt han egentlig hadde, og han begynte å opphøye seg selv over 

de andre. Og det kom til det punkt, at han begynte å tenke om seg selv, at 

han var Gud. Vers 11. ”Ja like til hærenes fyrste hevet han seg; han tok fra 

ham det stadige offer, og hans helligdom ble omstyrtet.” Det betyr at den 

ble stengt. Ingen prester kunne tjene ved alteret lengre, og jeg skal lese for 

deg nøyaktig hva jødene sa at han gjorde. Hvis du ønsker å vite hva for 

slags egenskap antikrist vil komme til å vise ovenfor jødene, så se bare på 

den samme ånden som dirigerte Antiokus. Han var billedet av denne 

antikrist rent psykologisk, og politisk, men ikke religiøst sett. Skjønnheten i 
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det Gamle Testamentet, hvor alle disse identiteter finnes, bringer oss den 

psykologiske egenskapen ovenfor jødene, og det politiske motivet for å 

herske og regjere over den. Dette vises ved de 10 horn, og uttrykket fyrste. 

Og når du da går over til det Nye Testamentet, så kan du ta opp den 

åndelige identitet til en slik mann. Han er ikke noen Budist, heller ikke 

noen Muslim, eller Hindu, han er en frafallen, falsk kristen. Gud visste at 

han skulle komme til å gi dette underfulle evangeliet om det evige liv, over 

til hedningene for en tid, og han visste hvordan enhver hedningenasjon 

ville behandle det etter at de hadde hat det en tid. Derfor viste han disse 

gamle profeter, alle disse visjoner, uten egentlig å skjønne særlig mye om 

dem. Men vi er det folket som er blitt valgt til å forstå alt det som profetene 

har skrevet ned.  

 

KRISTENDOMMEN UT – ISLAM INN. 

 

Når vi her taler om evangeliet, visste du at i det samme området hvor de 50. 

gislene er i fangenskap i dag (1980) i Iran, der forkynte Paulus evangeliet i 

3. år? Når han forkynte i Efesos, som er på den vestlige kysten av Tyrkia, 

så sier Bibelen at hele Asia hørte evangeliet. Helt opp til det 6, og 7. 

århundrede så vokste troende grupper opp i disse områder. Men ved denne 

tid, begynte det kristne evangelium å gli over i ritualer og frafall. Og Gud 

tillot en anti judaistisk filosofi å vokse opp, der nede i Saudi Arabia. En 

mann kalt Muhammed, som fordømte falskneri, ble kjent som en profet 

som forkynte Guds vrede, og en rettferdighets forkynner entret scenen. Han 

trodde at Gud var En, akkurat som Jødene, men han proklamerte at han selv 

var den siste profet. Han trakk sverdet, og fikk sammen noen omvendte, ( 

til hans lære ) og reiste gjennom hele Midtøsten, ødela kirker, og slaktet 

ned de Kristne i alle de områder som de første disipler hadde forkynt Jesus 

Kristus. Og han fikk innbyggerne til å akseptere det som vesten i dag kaller 

Muhamedanismen. Kristenheten døde helt ut, i det området som i dag er 

kalt for den Muslimske verden. Så i det 8. århundret, kom det en mann som 

kalte seg Muhammed Ali, som for til Egypten, i den hensikt å utrydde 

enhver Kristen, og et hvert kristen kirkebygg som han kunne finne. Han er 

den som kledde av den vakre Ceops – pyramiden. Han tok dens vakre 

alabasterstener, og fraktet dem noen mil unna, over elven Nilen, og de 

finnes i dag i fire Domer i en av de største Muslimske moskeer som er i 

dag. Han ødela mange kristen kirkebygg i Alexandria, og i Kairo, i Egypten 
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og gjorde dem om til Muslimske bønnesteder. Og de kristne har ikke vært 

noen dominerende gruppe siden den gang. 

Hele Midtøsten er hovedsakelig Muslimsk, og det som vi i dag er vitne til 

der nede, er avslutningen av det hele som de har bygget opp til. Det er en 

meget eksplosiv situasjon, og den eneste måten å kunne vite hvordan alt 

skal ende, er gjennom studering av Guds eget ord, BIBELEN. 

 

La oss nå gå til bake til Antiokus, å lese ferdig skriften, og historien rundt 

dette. Vi fortsetter fra vers 12. ” Og sammen med det stadige offer ble 

hæren overgitt til ødeleggelse for frafallets skyld; og hornet kastet 

sannheten til jorden, og det hadde fremgang med alt det foretok seg. 13. Så 

hørte jeg en av de Hellige tale; og en annen Hellig sa til ham som talte; For 

hvor lang tid gjelder synet om det stadige offer og det ødeleggende frafall – 

at både helligdom og hær overgis til nedtredelse? ( dette er tempelområdet) 

14. og han sa til meg: To tusen og tre hundrede aftener og morgener; så 

skal helligdommen komme til sin rett igjen” Derfra går Engelen over til å 

forklare Daniel visjonen, men vi skal ikke lese alle disse versene denne 

gang. Jeg ønsker å ta denne tiden til å vise deg hvordan dette hornet fra 

Syria, som kom ut fra et brudd med det gamle Greske imperiumiet, 

oppfyller disse skriftsteder. Jeg vil ikke være dogmatisk når det gjelder 

tidspunktet og datoer, for Scofield – Bibelen sier at det skjedde mellom 175 

– 170 før Kristus. Og den Jødiske historie plasserer den mellom 170 – 162 

før Kristus. Derfor når vi ser at det kan være små differanser i datoer, 

særlig når du begynner å sammenligne med Jødisk historie kontra 

hedningenes historie, så vil vi her utelate disse spesielle datoene. Men når 

vi nå studerer Daniels 70 uker, så vil jeg her gå kun over til den Jødiske 

historie og vise denne siden, for det er ved denne tidsregning at de sytti 

uker som Daniel fikk se kommer til å bli oppfylt, og ikke ved noen Juliansk 

kalender. 

 

ANTIOKUS I HISTORIEN. 

 

Jeg tror vi nå er klare til å lese om historien til Antiokus Epifanes. Husk, 

han har nå akkurat vært i Egypt, og han har mottatt beskjed om at Jødene er 

like ved å starte et opprør, for de er nå av den forståelse at han er død. Men 

de fant snart ut at han ikke var død. Derfor det som du nå her kommer til å 

lese, er tatt rett ut fra den Jødiske historie, ord for ord. I skal starte med 
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begynnelsen av et avsnitt, og dette vil lede oss rett inn i det som vi her 

behandler. 

 

TATT UT FRA JØDISK HISTORIE 

 

 

ANTIOKUS DET LILLE HORN I DANIEL 8, OG DE 2300 DAGENE 

 

Rett etter denne hendelsen dro Antiokus til Tyrus, og ved sin fremgang fikk 

han utstedt tre fullmakter fra Sanhedrin, for å rettferdiggjøre en død over 

Lysimachus, og for å få en anklage på Menelaus. Menelaus, med sin listige 

måte, kjøpte da seg ( ved bestikkelse ) til et vennskap med Ptolemy 

Macron, en av Antiokus` favoritter. Og ved en mikset rett ( dom ) fikk han 

selv en oppreisning, og dømt sine tre forfølgere til døden. Menelaus dro da 

tilbake til Jerusalem, og fikk en beskyttelse fra folket på grunn av det store 

hatet som de hadde mot Antiokus hær. Neste år reiste kongen ned mot 

Egypten, og beleiret Alexandria, og der fikk han da en rapport fra 

Jerusalem om at byen hadde falt i fra. Jason lot ikke noen tid gå fra seg, og 

dro til Jerusalem, han fant seg venner inne i denne Hellige byen, fikk 

avslørt Menelaus, som han satte i fangenskap. Men hans makt var meget 

kortlivet. Antiokus var ikke død, og så snart han fikk høre om opprøret i 

Jerusalem, så satte han av gårde med en god rustet hær for å ned bryte 

denne motstanden hos folket. Jason tok da flukten og rømte til Sparta, hvor 

han endte sine dager i fornedrelse. Antiokus stormet da Jerusalem, slo 40. 

000. av dets innbyggere, og solgte like mange bort som slaver. Menelaus 

ledet ham da til Templet hvor han ranet det for sine skatter, og inkluderte 

1800 talenter med gull og sølv. Disse rikdommene brukte han til å betale 

sin dyre beleiring av Alexandria. Da fortsatt i sin utøvende makt, måtte han 

begynne å trekke seg litt tilbake for den mektige motstand fra Romerske 

riket, som da var på frammarsj. Da vendte han sin oppmerksomhet mot det 

nylig inntatte folk, Jødene, som var drevet til fortvilelse av disse tyrannene 

Andronicus og Phillip, som han hadde satt der som guvernører. Antiokus 

sendte da 22. 000. menn under Apollonius, med ordre til å plyndre byene i 

Judea, til å slakte ned mennene, og reservere for slavehandel kvinner og 

barn. Jerusalem ble angrepet på en sabbatsdag, når Jødene ikke ville yte 

motstand, og alle innbyggerne ble massakrert. Byen ble satt i brann, og 

dens murer ble nedrevet, og med ruinene bygget de opp et fort som skulle 

overvåke innbyggerne. Det daglige offer i Templet ble avskaffet, og de 
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tjenende prestene ble utskiftet. Og på alteret ble det ofret svinekjøtt, og 

tilbedelse til Jupiter, og Olympus, ble innsatt i stedet. Også en status ble 

satt opp på Tempelplassen. Befalinger ble utstedt om at omskjærelse ikke 

lengere var lovlig. Heller ikke kunne man holde sabbaten, eller lese i loven 

mens de ble pint til døde. I alle byene rundt om i Judea ble det bygget alter 

til den Greske mytoligis guder, og tilbedelse ble innsatt ved lov. Mange 

jøder gav etter for kongens press, men de store massene holdt seg tro til 

deres sanne religion. Og de fant veger til å komme seg unna disse 

forferdelige restriksjoner. Så da istedenfor å lese loven, så samlet de seg 

deler av profetene, som de enten refererte til, eller samlet seg i ukentlige 

leksjoner, og organiserte vårt nåværende ritual.  

 

Omskjærelsen ble praktisert på tross av kongens befaling. To kvinner ble 

korsfestet fordi de hadde gjort det på sine barn, og barna ble hengt rundt 

deres nakker. Og de mest forferdelige tortureringer ble foretatt på de Jøder 

som trofast nektet å tilbede kongens avguder. En enke og hennes syv 

sønner er beskrevet hvor de måtte lide døden ved å bli kastet i en stor 

kokende kjel. Men som helter sto de fast på sin tro, og bøyde seg ikke 

under prøven. Moren oppmuntret dem bare til å forbli sterke i sin tro, for å 

kunne tjene Gud, og så ble hun selv til slutt kastet i den samme kjelen som 

dem selv, for å dø som dem. Som følge av denne form for tyranni og 

grusomhet, reiste det seg en bølge av motstand, og denne motstand ble 

ledet av den nå så kjente Makkabeer – familien. I Modin, en liten landsby 

nær Joppe, bodde det en mann av prestelig byrd, som hette Mattias. Hit 

kom Apelles, en av kongens offiserer for å innføre den form for religion. 

Men alle forsøk på å få den gamle mannen til å adlyde dette var mislykket. 

De nektet å utføre denne forhatte avgudsdyrkelsen. En frafallen kom da 

fram for å ofre et avgudsoffer på alteret, da den gamle mannen trengte seg 

fram og drepte ham med sine egene hender. Oppmuntret av dette trengte da 

hele forsamlingen seg på og slaktet ned sendebudet. Mattias, etterfulgt av 

sine fem sønner Jokanan Simon, Juda, Eliezer, og Jonatan, sammensverget 

seg da med en mindre gruppe sympatisører, og søkte tilflukt oppe i fjellene. 

Og der vokste antallet av partisanene daglig, inntil de var blitt av en slik 

størrelse at de kunne foreta overraskende angrep på fiendene i de 

nærliggende bygdene. Det ble satt i gang en iherdig jakt på dem av deres 

fiender, som angrep dem på Sabbatsdagen, og reduserte deres antall kraftig. 

Men de nektet å gripe til våpen på en Sabbat, for å forsvare seg. I nesten et 

år foregikk deres geriljakrig men bare et lite antall av medlemmer, og de 
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led meget under denne tiden, uten å klage over tapene, helt til deres gamle 

leder døde. Og i sine siste åndedrett besverget han dem til å kjempe med 

deres liv som innsats for deres religion. I året 3602, ( 166 B. C. ) tok Juda 

hans tredje sønn over ledelsen, og med sin lille arme, som nå var kommet 

opp i 6000. menn, begynte han med større og frimodige angrep på fienden. 

På denne måten fikk han kontroll over flere mindre byer i området. Og på 

sitt våpenbanner ble det skrevet disse inspirerende ord; ”Hvem er lik deg, 

iblant de mektige, du evige Gud” og under dette motto ble deres uhyre 

krigsrop formet. De proklamerte Guds navn der ute på kampområdet, at det 

var for ham de kjempet. Apollinus, kongens guvernør reiste da en stor hær, 

for å kunne nedkjempe dette opprøret, men han ble bekjempet og slått, og 

jaget på flukt. Og alt det som han hadde plyndret til seg, falt da i hendene 

på Juda. Den neste som forsøkte seg var Seron, provinsguvernøren over 

Syria, han kom med en mektig hær. Men som han da skulle gå igjennom 

Bethoronpasset, angrep Juda ham. Han kom over dem helt overraskende og 

drev denne store hæren tilbake, med bare 800 mann. Antiokus, som ble 

irritert over disse opprørene, bestemte seg for å blåse overende denne 

motstanden, og kom med en hær på over 40. 000. menn og et kavaleri på 

7000. Disse ble ledet av Nicanor, og Gorigias. Så sikker var de på seieren, 

at de tok med seg noen tusen slavehandlere som fulgte med bak i rekkene, 

og de hadde et tilbud på å få kjøpe de beseirede fangene for en talent pr. 90. 

stk. Judas hørte om denne enorme hæren mens han var i Mispa, og når han 

samlet sine menn, så var ikke hans hær på flere en ca. 6000. Og i henhold 

til loven, så gjorde han den vanlige regel gjeldende. Han sendte hjem de 

menn som hadde vært gift mindre enn ett år, eller nylig bygget et hus, eller 

nettopp plantet en vingård. Dette reduserte styrken til det halve, så med 

3000. menn ble det arrangert et motangrep på en hær som var femten 

ganger større. Gorgias gjorde en omveg, i den hensikt å omringe Judas, 

men ved mesterlige manøvrer klarte Judas å unngå taktikken, og isteden 

kom Judas og hans menn uventet over Nicanors leir ved Emmaus, og jagde 

denne armeen på flukt. De satte fyr på teltleiren. Gorgias, ledet av denne 

brannen, kom akkurat i tide til å se denne ville flukten og beordret da retrett 

på sin hær, men før denne ordren kom ut til soldatene, så var 

Makkabeerhæren over ham og soldatene flyktet i vill panikk. Over 9000 

menn falt i denne kampen Gorgias flyktet til Jerusalem, og Nicanor som 

hadde tenkt å selge Jødene som slaver, flyktet for livet, forfulgt av disse 

slaver. Timoteus og Bacchides, to av Antiokus`es generaler i det øvrige 

Syria var de neste til å kjempe mot Jødene, men bare for å bli nedkjempet i 
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Ammonitt – territoriet og led store tap. Den neste som kom til å prøve seg, 

var Lysias, den Syriske regenten Fullt viss på det som hadde kommet over 

de andre generalene samlet han seg en hær på 6000 infanterister og 5000 

fra kavaleriet for å møte Judas, som da hadde en hær på 10 000 mann. De 

møttes ved Bethzur, sør for Jerusalem, og de kjempet hele dagen, og når 

kvelden kom så hadde Lysias mistet 5000 mann. Og med den forståelse at 

Judas menn hadde dette mottoet, å seire eller dø, så beordret han sin hær 

tilbake til Antiokia. Med denne seieren marsjerte Judas til Jerusalem, og på 

den samme dag og måned som offeret ble avskaffet ( 25 – Kislev, ) satte 

han opp alteret, gjenopptok tempeltjenesten, og holdt innvielsesfest. Så 

bygget han opp igjen veggene som beskyttet tempelet, for å beskytte seg 

mot angrep fra Syrerne. Disse holdt fremdeles til i områdene bak Acra – 

fjellene. 

 

BLOSS`S ELDRE HISTORIE. 

 

Antiokus 1V., Epifanes, ”Illustrious”, inntok tronen etter sin brors død, i 

176. B. C. Han deltok i en krig med sin nevø, Ptolemy, og beseiret hele 

Egypten unntatt  Alexandria. Han tok den unge kongen til fange, i det 

påskudd å beskytte ham, og å behandle ham med den største 

oppmerksomhet. Egypterne vendte da seg til Rom, som da igjen tvang 

Epifanes til å sette den unge kongen fri, og restaurere den de byene som 

han hadde tatt fra ham. Jødene gjorde opprør, og den Syriske monarken 

marsjerte da inn i Judea. Han beseiret Jerusalem, og tok den ved et 

stormangrep. På de tre dager som byen var overfalt av soldatene, ble det 

slaktet ned 30000 jøder, og 40000 ble solgt som slaver. Til de andre 

kriminaliteter avskaffet de ofringen. Han sprengte seg veg til tempelet, og 

gikk inn i det aller helligste. Han tok bort fra alteret, de velluktende 

røkelser, bordet med skuebrødene, den syvarmede gullysestaken, og de 

andre kjære ting som var i helligdommen. 

 

En stund senere publiserte Antiokus et dekret, hvor han gav påbud om 

nedleggelse av alle deres former for seremonier, og til kun å tilbede de 

Guder  som han selv tilba, og også på den samme måten som han selv 

brukte å tilbede på. Jødene nektet å etterfølge denne kommando, og en slik 

forfølgelse oppstod som ingen penn kan beskrive. På denne tid ble Eliezer 

en martyr for sin tro, og det samme hendte med de syv Makkabeer 

brødrene. Nyheter fra både øst og vest og nord gav Antiokus mange 
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problemer. Han delte sine tropper opp i to hoveddeler; og verga 

kommandoen over den ene delen til Lysias, med ordre om å nedkjempe 

Jødenes motstand, mens han selv tok ledelsen over den andre gruppen i 

kampen mot Armenierne. Lyisas arme møtte den andre gruppen av Jøder, 

som var ledet av Judas Makkabeus ute på Mispa områdene. Syrerne ble der 

nedkjempet i et stort blodbad. Og med to større seire til, fikk Jødene et slikt 

overtak at de marsjerte til Jerusalem, renset helligdommen, og 

gjenninnsatte den til tjeneste for den eneste sanne Gud, og innførte en uke 

til takksigelse og lovprisning til Herren. 

 

Antiokus som da fikk høre om Lysias undergang, satte da selv av sted til 

Judea. På vegen tilbake fikk han ferske nyheter som fortalte ham at Jødene 

hadde kastet ut hans avguder fra Tempelet, og revet ned hans altere, og 

gjeninnført sin gamle form for tilbedelse. Ved denne nyheten, beordret han 

sin kusk til å sette opp farten det han kunne, slik at han kunne få hevne seg 

så fort som mulig, og å gjøre Jerusalem til et gravsted for hele den Jødiske 

nasjon. Ikke før hadde han uttalt disse fryktelige ord, så ble han angrepet av 

en fryktelig smerte. Og som da hestene jagde av sted i deres største tempo, 

så falt han av fra vognen. Smerten da fra de brudd som han da ble påført, i 

tillegg til den sykdom som var kommet over ham, gjorde ham vanvittig. 

Han så for seg vesener som sirklet rundt seg og minnet ham om all den 

kriminalitet som han hadde begått. Og da han forstod at den rettferdige 

dommer var over ham så sa han. ” Dette er stedet å møte Gud på, og et 

menneske som er jordisk skulle ikke tenke om seg selv at han var noen 

Gud.” Han lovte da, at hvis hans liv ble spart så skulle han isteden gjøre 

store ting for Jerusalem; men hans tid var runnet ut. Han døde en 

vanærende død, borte i et fremmed land, opp i fjellene. ( B. C. 176 – 164.) 

 

KONGEN MED DET BARSKE ANSIKTET. 

 

Brødre og søstre, jeg håper at denne historie har hjulpet deg til å bedre å 

forstå at vederstyggelighetens ødeleggelse som skulle vare i 2300 dager jeg 

er sikker på at du nå kan se skriften her, ikke har noen forbindelse i det hele 

tatt med den antikristen som skal komme i den siste halvdel av Daniels 70 

uke. Den er der bare for å sette en type på det hele. Du så også her, at denne 

periode ble avsluttet når Juda, med sin arme marsjerte inn i Jerusalem, satte 

i stand alteret, og gjeninnførte tempeltjeneste, og innførte innvielsesfesten. 

Hvis noen ville ta seg tid til å finne det ut, gjennom historien, så ville de 
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kunne se at den tiden som Antiokus regjerte over Judea, føyes helt korrekt 

inn med de 2300 dager som det står omtalt i Daniel 8:14. Denne mann hatet 

Jødene, når han gjorde det som han gjorde. Men vet du hva? Det var Satans 

ånd som fikk tak på ham. Han hadde ingen hensikt i å begynne dette da 

startet i begynnelsen. Men Guds ord måtte bli oppfylt, og det falt i 

Antiokus lodd å bli den mann som skulle komme til å karakterisere 

Antikrist. Han ble det eksempelet på denne hatets ånd som utøses over 

Jødene i en periode av 12 60 dager som er havparten, den siste del av 

Daniels 70 ende uke. Han er det lille horn i Daniel 7: 8, som det lille horn i 

kapittel 8:9, setter en type på. Jeg vil få deg til å se at, disse to referanser 

peker hen til to forskjellige menn, med mange årahundreder av tid i mellom 

seg. Som du nå leser kap. 8. hvor engelen forklarer visjonene til ham, så 

kommer du til versene 23, 24, og 25, som definitivt behandler den antikrist 

som enda skal komme. Antiokus oppfylte ikke på noen måte disse versene, 

uten det å være et eksempel på den samme ånd i fra Satan, som inspirerte 

ham til en sådan gjerning. Hvis du ikke leser disse versene nøye, så kunne 

du straks få den tanken at de brukte det samme instrument ( eller menneske 

), som versene i den første del av kapittelet. La oss lese dem. ” Og i den 

siste tid av deres herredømme, når overtrederne har gjort sine synders mål 

fullt, skal det oppstå en konge med frekt åsyn og kyndige i onde råd. Og 

hans makt skal bli stor, men ikke ved hans egen kraft, og han skal gjøre 

utrolig stor skade og ha framgang med alt det han foretar seg; han skal 

ødelegge mektige fyrster og de helliges folk. Og fordi ha er klok, skal hans 

svikefulle ferd lykkes ham; og han skal ødelegge mange i deres trygghet; 

ja, mot fyrstenes fyrste skal han sette seg opp; men uten menneskehånd 

skal han knuses.” Han vil med andre ord bli slått med det sverd som går ut 

av Jesu Kristi munn når han kommer tilbake til jorden med sine hellige, 

etter at den store trengselen har utført sin hensikt. Han vil reise seg opp 

imot fyrstenes fyrste, men han vil bli knust, og åpenbaringen 19 : 20, 

forteller oss at han vil kastet levende i ildsjøen. Dette er da slutten for 

denne falske profet som ville opphøye seg selv, og vise seg selv som en 

Gud for sin tid. Han vil komme til å være en mann fra vår egen generasjon, 

men han vil bli ledet av den samme ånd som motiverte Antiokus Epifanes, 

Syreren. Sitt ikke å vent på at djevelen skal vekke opp en av de gamle 

karakterene for å oppfylle denne antikrist profetien. Slik som den moderne 

pinseteologi så sikkert lærer om det. Dette er ren forvrenging av forståelsen 

av vår Bibel. Gud lot disse skriftsteder bli skrevet ned slik for å vise for 

menneskene hva disse onde åndene kunne gjøre gjennom den menneskelige 
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karakter. I Guds tanker så hadde Judas Iskariot vært fortapelsens sønn hele 

tiden, men han var ikke Antikrist. Han var en type på fortapelsens sønn. I 

Antiokus så fikk vi se Antikrist både fra den psykologiske og politiske 

siden. Men det måtte en Judas til for å vise den religiøse typen. 

 

FORTAPELSENS SØNN – FORTAPT. 

 

I Joh. 17, finner vi Jesus bedende for alle disse som var blitt ham gitt av 

Faderen, og han sier der, ( vers 12). ”Mens jeg var med dem i denne 

verden, bevarte jeg dem i ditt navn. Dem som du gav meg, har jeg bevart, 

og ingen av dem er tapt, uten hint fortapelsens sønn, for at skriften skulle 

bli oppfylt.” Jesus ba denne bønnen før Judas egentlig hadde forrådt ham. 

Men han visste at Judas ville komme til å gjøre det han gjorde. Og ved å 

forbinde slike typer, som han gjorde, så lot Gud oss få vite at antikrist ikke 

kom til å bli noen kommunist, heller ikke noen ateist eller en som tror på 

evolusjonslæren. Han kom til å bli en religiøs mann. Judas var en religiøs 

type, som trodde på Gud, og opp til et punkt, så vandret han med Jesus i alt 

hva han gjorde. Og det inntil at noe hendte som forvrengte hans tankegang. 

Og det var bare etter at denne hans tankegang ble forvrengt, at Satan kunne 

inspirere ham til å gjøre opprør mot Jesus. Før det, så hadde han gått rett ut 

sammen med alle de andre disiplene som Jesus hadde, og kastet ut 

demoner, og helbredet de syke som de møtte på sin veg. 

 

Når kom da denne Satans ånd over ham? Ja, du kan saktens spørre. Han ble 

salvet av Satan mens han satt der i sammen med Jesus og resten av 

disiplene, hvor de åt påskelammet i sammen. For å vise den religiøse 

ånden, eller identiteten av denne ånden, så drog han rett opp til de 

skriftlærde og til ypperstepresten, og solgte sin Herre og mester for 30. 

sølvpenger. Da han senere hadde oppdaget hva han hadde gjort, ved å 

forråde sin Herre, så forsøkte han å vende om. Men den samme ånden som 

fikk ham til å forråde sin Herre, førte ham senere til å henge seg selv. Alt 

dette tjener til å vise oss at han ble til et Satans instrument som Djevelen 

hadde tatt over. Det er også hva som vil komme til å skje med de mange 

sjeler som blir tilbake i den siste halvdel av Daniels 70ende uke. De vil 

finne seg selv inn under en manns nåde som blir regjert og dirigert av Satan 

selv. Det vil ikke komme til å bli Antiokus Epifanes som oppstår fra de 

døde. Heller ikke vil det bli Judas Iskariot. Nei det bil bli en mann fra vår 

egen tid, som har blitt besatt av djevelen. Mennesker er fryktelig dumme 
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hvis de tror at Satan får tillatelse av Gud til å inkarnere seg i noen som er 

oppstått fra de døde, for å få skriften til å gå i oppfyllelse. Antikrist, 

gjennom Antiokus behøvde ikke å oppstå fra de døde i år 69 – 70 etter 

Kristus for å fullbyrde Daniel 9: 26. Og matt.24:15, der det står om 

vederstyggelighetens ødeleggelser. Nei, en Romer ved navn Titus, en 

general, oppfylte dette skriftstedet. Han var det andre instrumentet som 

Gud ordinerte til å bære den karakteristikk som dette syndens menneske 

måtte bære, som da skal komme her i endenes tid. De vil være regjert av en 

ånd som kommer rett i fra helvetet. Vi skal si litt mer om Titus senere i 

budskapet, og da skal vi ta for oss litt mer direkte historie, fra en liten 

Jødisk historiebok som jeg har her. Du skal her få se at denne hatets ånd 

ovenfor Jøder som var i Antiokus Epifanes over hundrede år før, kom rett 

over på Titus, og forårsaket at han ble det instrument som oppfylte Daniel 

9: 26, som også ville være et eksempel på den ondeste og verste av dem 

som enda skal komme, ikke lenge fra nå av. Denne ånden har vært over 

mange mennesker opp gjennom tidene. Den var over Farao i Egypten, når 

han kjempet i mot Guds utvalgte folk. Den har vært over Syriske og 

Romerske konger. Og også over Hitler i Europa. Og den vill bli sett snart 

over den mannens om skal komme til å bli selve klimakset for alle Jøde 

hateres historie ned gjennom tidene. Når da hans tilmålte tid er oppfylt, så 

vil Jesus Kristus komme tilbake og innsette sitt tusenårsrike, og det vil ikke 

komme til å bli flere forfølgelser på grunn av jødehat over denne jorden. 

 

Brødre og søstre, dette er tiden som vil alle ser fram til. Og der skal bli 

underfullt. Er du enig med meg i det? Jakob refererer til livet som en 

blomst som står en liten stund, og så visner den bort. ( Jak. 1:10 – 11 ) og vi 

må alle si at det er sannheten. Men la meg spørre deg, hva du egentlig 

tenker på, hva det vil bli likt, når vi alle står der kledt i uforgjengelighet? Vi 

skal leve og regjere med Kristus, og ha den visshet at der ikke finnes mer 

død og forråtnelse. Broder det er noe å rope Halleluja for. Priset være 

Herren. På et øyeblikk, ved den siste basun, og vi vil alle være forvandlet, 

Evige. 

 

GRANSKNING AV DANIELS 70 UKER. 

 

Brødre og søstre, på dette punkt i budskapet, føler jeg at vi skulle begynne 

å granske litt dypere i Daniels 70 uker. Jeg er oppmerksom på at vi ikke 

kan klare å få alt dette inn i et budskap i ”Striden”, men det er et meget 
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viktig emne for den sanne Kristi menighet, derfor vil vi ta så mange deler 

av dette heftet som vi mener er nødvendig for å få budskapet ut til fulle. ( 

det blir 3 artikler over dette emnet. ) Hvis dette budskapet er verd å trykke, 

så er det også verd å ta så mange artikler  som nødvendig, så de som måtte 

lese det skal kunne forstå det. For mange mennesker, som mener om seg 

selv å ha den Hellige Ånd, følger bare kjød, uten i det hele tatt å ha noen 

åpenbaring i skriften, som Gud har satt foran oss. Brødre og søstre, det 

skulle ikke være slik. Det er for sent i denne brudetiden å bare følge etter 

noen menneskers læresetninger bare fordi de liker mennesker. Gud vi likke 

akseptere slikt. Predikanter over hele denne verden, har tatt verbale 

uttalelser av broder Branham fra den gang han talte over de 7 segl, og uten 

noen form for åpenbaring ( FOR SITT EGET LIV) lærer de folk  at det er 

bare 3 ½ år igjen hvor Herren skal dele seg med Jødene som nasjon. Tror 

du kanskje ikke jeg vet at broder Branham sa det? Jeg satt der bare 20 for 

fra ham da han gjorde disse uttalelser, og jeg sa i mitt hjerte den gangen: 

Hvorfor sier han dette? Det hadde da vært bare to år siden han hadde lært 

spesielt om Daniels 70 uker, og da forklarte han ut fra skriften hvordan 

Israel fremdeles hadde en hel uke igjen ( 7 år ). Og han dramatiserte det 

ved å bruke kart og skisser. Jeg husker enda hvordan han til tider stoppet 

opp og spurte dem, får dere tak i det? Forstår du det? Enda så vil disse 

predikantene prøve å holde seg til hvert eneste ord som han sa, og de 

fremholder dem som, SÅ SIER HERREN: og så vil de si at, bro. Jackson, 

de misforstår det hele, om hva bro. Branham sa om dette. Nei de har ikke 

misforstått noen. Det er bare disse menneskers unnskyldning for ikke å 

ydmyke seg selv og si rett ut at, Gud tillot disse doble uttalelser å bli sagt 

for å prøve menneskene som troende. Når en mann bli salvet til å bevise 

noe i fra Bibelen, hvorfor skulle da noen åndsfylte troende tillate seg selv å 

holde på noen kontroversielle uttalelser fra noen andre budskap som 

mannen har forkynt? 

 

La meg påminne dere en gang til, hvis noe blir presentert for deg på to 

forskjellige måter, slik at den ene sier det på en måte, og den andre sier det 

på rett motsatt måte, hva ville du da gjøre? Enda de små barn som har 

kommet ut av første klasse, vet at 3 ½ , ikke er det samme som 7. Jo kom 

deg med på kne og spør Gud så han kan vise deg ut i fra det skrevene ord, 

hvilken linje som representerer en sann åpenbaring. Dette vet du, ikke er 

imot profeten, når du gjør tingene lik dette. Da gjør du akkurat det han ba 

deg om å gjøre. ” Gå tilbake til Bibelen”. Hvor mange ganger har du hørt 
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ham si det? Hvis du virkelig skal gjøre deg som profeten ba deg om å gjøre, 

ja da må du gå tilbake til Bibelen å be den Hellige Ånd gi deg en 

åpenbaring, noe som du kan holde deg til når stormene farer over deg. Jeg 

skal aldri glemme den første gangen da Daniels 70 uker ble så interessant 

for meg. Ca. et og et halvt år før bro. Branham i det hele tatt lærte noe ut 

fra dette emnet, så var vi ut på harejakt en dag. Og han brakte dette emnet 

opp, om profetiene. Mens vi snakket i sammen, sa han, bro. Jackson, du vet 

det er bare 3 ½ år igjen av den siste uken av Daniels 70 uker. På denne tid 

hadde jeg ikke gjort noen studier over dette emnet, og vi var ganske nye i 

dette budskapet. Så det interesserte meg ikke så mye, så jeg aksepterte det 

ganske enkelt den gangen. Men senere ble jeg interessert i dette emnet, og 

etter noen måneder så følte jeg meg tilskyndet til å studere det. Jeg gikk til 

Daniel kap. 9. , og begynte å studere. Med Bibelen og noen historiebøker 

som jeg hadde, begynte jeg å kalkulere tiden. Og jeg ba Gud hjelpe meg å 

forstå det som jeg leste. Etter en tid så ble jeg overbevist om at rent 

matematisk så kunne vi ikke komme til mer en 69. fulle uker som hadde 

gått over jødene fram til Jesu Kristi korsfestelse. Derfor konkluderte jeg 

med at det skulle enda være en hel uke tilbake til Jødene. Men jeg husket 

hva bro. Branham hadde sagt, at det bare var 3 ½ år igjen for Jødene, og 

han var en profet, og hvem var jeg? Så jeg valgte ganske enkelt å la dette 

emnet ligge der. Men det gikk bare noen få måneder, så tok han to hele 

søndager og brakte ut hele emnet. Og da la han det ut rett i fra Bibelen, og 

viste oss at Jødene fremdeles hadde en hel uke igjen med profetisk tid. ( 7. 

år ) og jeg sa priset være Herren, nå vet jeg at dette er sannheten. Det er 7 

hele år tilbake for Jødene. Men så, når han da forkynte om de 7. segl, så 

reviderte han det tilbake til 3 ½ år, i varierte uttalelser. Vel, hvor enn du nå 

måtte komme så får du høre, men profeten sa jo 3 ½ år. Ja sannelig, 

profeten sa det. Men min bror og søster, la meg fortelle deg noe, Gud tillot 

det, for å teste deg. Vil du ta noe å gå med det bare fordi han sa det? Eller 

vil du gå tilbake til Bibelen for å se hva som er rett? Jeg må si det om igjen. 

Jeg døper ikke folk i Den Herre Jesu Kristi Navn, bare fordi bro. Branham 

sa at en måtte gjøre det. Jeg gjør det gjennom hans tjeneste og lære at 

ordets autoritet fra Ap.gj. 2:38, ble presset på meg. Jeg gir ære til det som 

æres bør. Og det er bro. Branhams ære at jeg ble vendt tilbake til Guds ord. 

Og at jeg kom meg bort fra menneskelagd tradisjoner. Jeg døper dere i den 

Herre Jesu Kristi navn, fordi Bibelen sier at jeg skal gjøre det. Og ved 

åpenbaring så vet vi at Jesus er Guds gjenløsernavn, og det er dette navnet 

som skal brukes istedenfor de titler som står omtalt i Matt. 28:19. Når du 
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vet hva Gud har sagt om disse ting, så behøver du ikke gjentagne ganger si, 

” Branham har sagt det, og det.” Hvis det er Guds ord som sier det, så kan 

vi trygt si, ” Bibelen sier” For det er Bibelen som er vår autoritet. Det er 

derfor at vi ønsker å finne ut hva Bibelen sier om disse forskjellige emner 

som vi her har foran oss.  

 

GABRIEL TIL DANIEL 

 

La oss gå til Dan. 9, og lese vår tekst her fra skriften. Husk at Daniel var en 

Jøde, bortført til Babylon. Og han kom aldri tilbake til Israel mer, selv om 

det var flere som ble tillatt å reise tilbake. La oss begynne å lese vers 20, så 

vi kan få den fulle oversikt. ”Mens jeg ennå talte og bad og bekjente min 

synd og mitt folk Israels synd og bar min bønn for min Guds hellige berg 

frem for Herren, min Guds åsyn mens jeg ennå talte i bønnen, da kom 

Gabriel, den mann som jeg før hadde sett i synet, den gang jeg ble så 

avmektig, og rørte ved meg – det var på aftenofferets tid.” ( Det er, når de 

ville legge offeret på alteret, og røken ville stige opp, som et billede på 

folkets bønner som steg opp til Guds nærvær i avslutningen av dagen. )  ” 

Og han lærte meg og talte til meg og sa: Daniel! Nu er jeg kommet hit for å 

lære deg å forstå. Med det samme du begynte å frembære dine ydmyke 

bønner, kom det ord, ( som betyr at befalingen kom til Engelen at han 

skulle dra ned til Daniel å gi ham forstand på disse tingene) å nå er jeg 

kommet for å kunngjøre deg det: for du er høyt elsket; så merk deg nu ordet 

og gi akt på synet!  

Sytti uker er tilmålt ditt folk (Jødene) og din hellige stad (Jerusalem) til å 

innelukke frafallet” Ordet frafall, viser hen til deres motstand mot den 

guddommelige autoritet, og den viser til det fullstendige frafall som hadde 

gjennomsyret hele nasjonen Israel. Du må her gå tilbake til 5 Mosebok og 

til profetene for å få det fulle perspektiv av hva ordet frafall viser hen til. I 

5. Mosebok, mens de enda var ute i ødemarken, så talte Gud ti dem noe lik 

dette, Det skal skje når du kommer til det land som jeg skal gi eder, at hvis 

dere vender dere i fra meg og ikke lengere holder mine befalinger og bud 

som jeg setter fram for eder, da vil jeg sette all min kraft inn på å knuse 

eder, og jeg vil drive eder ut fra det land jeg har gitt eder, og spre ede3r ut 

blant nasjonene. Er ikke det hva Gud har gjort med Israel? Dette var Guds 

måte å forkaste dem på, på grunn av deres ulydighet i det land som han 

hadde gitt dem. I dette landet hadde Gud til hensikt å velsigne dem, hvis de 

ville adlyde ham, og da ville de kunne være et lys for hedningene. Men 
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dere kjenner alle til historien. De hadde ikke vært særlig lenge i dette 

løfteslandet, før de falt rett tilbake i avgudsdyrkelse og begynte å falle fra, 

ja falle fra, og falle fra igjen. Og enda Gud salvet profeter og sendte dem 

inn i landet for å advare folket, så fortsatte de bare sin egen vandring, og 

ble verre og verre, inntil Gud til slutt vendte dem ryggen og drev dem ut av 

det landet som han hadde gitt dem. De hadde nå vært i eksil i Babylon i 

nesten 70 år, slik som Jeremias hadde skrevet ned i sine profetier. I kap. 29: 

10. og tiden var nå nesten ute. Så der søker Daniel Gud, i faste og bønn, når 

engelen Gabriel kommer til ham. Og Jeremias hadde skrevet, for så sier 

Herren, at etter de sytti år er til ende i Babylon, så vil jeg besøke eder igjen, 

og utøse mine goder over eder, og få eder til å vende tilbake til dette sted, 

og Daniel hadde lest Jeremias – profetien og visste at disse 70 år var nå 

snart omme. Han vender da sitt åsyn mot Herren, og begynner å bekjenne 

sine synder, og folkets synder, og ber her om at Gud må vende sin vrede 

bort fra sitt folk, å  vende dem tilbake til Jerusalem, og det hellige fjell. Så 

kommer da Gabriel til Daniel for å gi ham forstand, og begynner med å si, 

” Sytti uker ( ikke år ) er tilmålt ditt folk og den hellige stad til å innelukke 

frafallet og til å forsegle synder, ( dette har en tofoldig betydning. Ikke har 

den bare betydning for det individuelle menneskets synder den har også en 

universell betydning, for når disse sytti uker er fullbyrdet, så vil Jesus få 

djevelen lenket ( fanget )  og vi ender rett opp i tusenårsriket sammen med 

ham ) . Og til å dekke over misgjerninger, ( å vende Israel tilbake til seg 

selv, tilbake til sitt land, og til sin by, og restaurere dem, og gi tilbake til 

dem alt det han har tatt i fra dem. Dette er Guds definitive plan. Det var 

Gud som tok det i fra dem, derfor vil det også være Gud som gir det tilbake 

til dem) og til å føre fram en Evig rettferdighet, ( Dette er tusenårsriket) og 

til å besegle syn og profet og til å salve et aller Helligste.” Når den siste 

uken av disse 70 uker er ferdig, så vil den fullstendiggjøre alt det som her 

er skrevet. Israel vil ha betalt til fulle for sitt frafall, og vil da ha blitt 

etablert. Synden vil da være ute av billedet og alle syner og profetier vil da 

være oppfylt. Jesus ( kongen) vil da sitte i tempelet i Jerusalem, og i tusen 

år vil en hel verden komme til Jerusalem hvert eneste år, for å tilbede 

Herren Hærskarenes Gud. Dette vil skje i følge Sakarias 14 : 16 – 17, som 

sier. ” Og alle de som blir igjen av alle de hedningefolk som angrep 

Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbede kongen, Herren, 

Hærskarenes Gud, og for å delta i løvsalenes fest. Men om noen av jordens 

folk ikke drar opp til Jerusalem for å tilbede kongen, Herren, Hærskarenes 

Gud, så skal det ikke komme regne hos dem.” Og ordet fortsetter videre 
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ved å si, at Herre vil slå dem med plager, som ikke vil delta i løvsalenes 

fest. 

 

UKENE BLIR FORKLART. 

 

Nå kommer vil til det spørsmålet som noen mennesker blir drevet til å 

stille. Hvordan vil vi kunne forklare at disse 70 ukene i vers 24, er uker 

med inndeling på 7 år hver? På grunn av Grekerne og Romerne, så har vi 

alle blitt lært til å tenke på en uke som syv dager. Og hver dag har sitt eget 

navn, men når du går tilbake til Bibelen, i 1 – 5, Mosebok, og i 

dommerboken, osv.: ja gjennom hele Bibelen fram til bortførelsen til 

Babylon, så hadde ordet uke, kun en betydning som mente tallet syv. Det 

kunne være syv dager, syv uker, eller noe i den likhet. De merket av i sin 

kalender ved hver full – måne, som ble full den 15 dag i hver måned. De 

hadde 12 måneder, med 30 dager i hver måned. Når nymånen kom fram på 

himmelen, så startet de sin måned, og de hadde sine begivenheter 

nedskrevet etter en slik utregning, på den første dag i måneden, osv.: På 

den  20 dag i måneden, osv.: men når de kom tilbake fra det Babylonske 

fangenskap, så begynte også de å akseptere forskjellige ting fra Grekerne, 

Romerne, og Perserne. Og de begynte å bryte med deres egen periode av 

tid, i henhold til sine egene metoder. Men dette ville ikke kunne ha noen 

effekt på den profetiske tid som Gud hadde brukt gjennom skriften. Når du 

går til 1. Mosebok. Kap. 29 : versene 18 , 20, 27, 28, 30, så vil du kunne 

forstå, at, for dem så var 7  år, en uke. Likedan når du leser resten av dette 

9. kap. I Daniel, så vil du ikke ha noe problem med å erkjenne at de 70 uker 

i vers 24, må være uker av år, istedenfor uker av dager. Det er 70 perioder 

av 7, som skal oppfylle alt som står skrevet her. Men husk, jeg ber deg ikke 

om å forstå dette her bare fordi jeg sier det til deg. Det er enhver troendes 

plikt å grave i skriften, til de får en åpenbaring fra Gud av det som er sagt 

til dem. Hva er det du da finner i Matt 24 : 15, hvor Jesus selv fremstiller 

de tegn som folket skulle merke seg? Legg merke til dette her. ” Når dere 

da ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten Daniel har talt om, 

stå på Hellig grunn, ( DEN SOM LESER DET, SE TIL Å FORSTÅ DET). 

” Han sa ikke, hver den som hører noe blir forkynt, la ham forstå det. Nei, 

han sa, den som leser, se til å forstå det. Profeten og historien går nøyaktig i 

sammen. Den historie som allerede har hendt, gir oss muligheten til å legge 

to og to isammen, når vi da ser videre på den profeti som enda ligger foran 

oss. Derfor ber jeg dere om å studere deres Bibler, å se også i deres 
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historiebøker, og la Gud få tale og åpenbare for dere hvor langt vi er 

kommet i tiden, og hva som enda ligger foran oss. Det er meget viktig at vi 

forstår. Verdenssituasjonen i dag, leder oss rett inn i den profetiske 

oppfyllelse, og vi trenger ikke å bli tatt ” på senga ” på grunn av det som 

skjer rundt oss. Når jeg sier, at oljekrisen er vel så viktig for vår tid, som 

Augustus befaling var det når Jesus skulle fødes for 2000 år siden, så stoler 

jeg på at du vil kunne forstå hva jeg mener her. Den setter hele verden i 

stand til oppfyllelsen av den siste Daniels 70ende uke. Det vil måtte være 

forskjellige verdenstilstander i bildet for å kunne få i stand en fredsavtale, 

som vil kunne sette i gang begynnelsen av den uken. Med andre ord, vi er 

nå inne på Guds målestokk i tid, og det er viktig at vi forstår. Derfor må vi 

ved Guds nåde, framstille mange skriftsteder i dette budskapet, for å gi 

enhver ærlig og oppriktig troende, en mulighet til å kunne studere, og få 

forstand på hva kjennetegn egentlig denne målestokken har for de troende i 

vår tid. Denne 70 ukers profetien er den eneste tidsregning i Bibelen som 

Gud gav mennesket muligheten til å regne ut tid med. 

 

Hvis Jødene hadde studert denne profetien nøyere, så ville de kunne være i 

stand til å forutsi ( jeg tror det er trygt å kunne si det her) innen et visst 

område av tid, når deres Messias skulle komme på scenen. Men det er trist 

å måtte si, ( trist fordi de ignorerte det hele) at de mistet det hele. De 

forfeilet det viktigste, å kunne gjenkjenne deres Messias. Han ga da 

evangeliet videre til oss hedningene, og det er vi jo glad for. Men glem for 

all del ikke, at den boken som vi holder så kjær er en Jødisk bok: Vi har 

bare lånt den. La meg også si, du trenger ikke å være noen doktor i teologi 

for å kunne forstå den. Alt det du trenger, er den Hellige Ånds veiledelse på 

innsiden. Det er Han som vil åpenbare tingene for deg. Kirkeverden i dag 

er full av teologer og bibelskolelærere av alle slag, og hver eneste en av 

dem synes å føle at det må en viss del av utdannelse til, for å kunne forstå 

skriften. Mange av dem har skrevet deres egene versjoner om de profetiske 

skriftsteder, som enda skal bli oppfylt. Men husk at Gud overser disse ting 

fullstendig. Han åpenbarer seg selv og sitt profetiske ord, til dem som han 

har kalt ut, likegyldig til deres utdannelses bakgrunn. Og som vi allerede 

har sagt, Johannes åpenbaring er et brev om profetier, skrevet mesteparten 

om det Jødiske folk og deres land. Men det ble gitt til menigheten blant 

hedningene, for å kunne veilede dem i den tid som vi nå lever i. Hvis vi 

ville la den Hellige Ånd få lede oss inn i et studium av denne boken, så 

ville den ta oss med til Daniel, Jeremias, Esekiel, Esaias, og alle de andre, 
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og plassere den avsluttende del av profetien rett her, som var gitt oss for 

denne tid. Vi har Daniels profeti fordi han var meget bekymret over sitt 

folks vandring, og han talte til Gud om det. Hvor var folket, Jødene? Hvor 

er den Hellige stad, Jerusalem? Hva er det for et emne som her blir omtalt? 

Jo, Guds forkastelse av sitt folk, den Jødiske nasjon, på grunn av deres 

frafall mot den guddommelige autoritet. 

 

SYTTI  UKER – 490 ÅR. 

 

Vi har nå lagt grunnlaget for det som skal skje gjennom disse 70 profetiske 

uker av år, og hvorfor det skulle være slik. Nå ønsker vi å tale om tiden i 

seg selv. Jeg vil ikke bruke noe kart nå, for jeg vil prøve å ordlegge meg 

klart ovenfor dem som måtte høre på lydbåndet senere. De ville kanskje 

ikke kunne få tak i den skissen som vi her bruker. Vi vil her se på de tre 

perioder av denne 70 ukers tid, som da egentlig ender opp med 490 år. 

Først skal vi se på den første oppdelingen på 49 år. Så får vi en periode på 

434 år, som gir oss totalt en tid på 483 år. Så har vi da tilbake EN uke som 

der i seg selv blir oppdelt i to perioder, men de er ikke separert fra 

hverandre tidsmessig. Denne uken går kontinuerlig, men det vil skje en 

drastisk endring i verdenssituasjonen i midten av denne 70ende uken. La 

oss gå videre til vers 25, i Daniel 9, og få eksaminert disse tre forskjellige 

tider i målestokken på 490 år. Når vi nå leser disse versene, så vær klar 

over at den befaling som er nevnt her, er ikke den samme befaling som er 

omtalt i vers 23. Den ene befaling var å tale til Daniel, den andre omfatter 

en befaling om å restaurere, og til å bygge noe. Vers. 25. ” Og du skal vite 

og forstå: Fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem, 

inntil en salvet, en fyrste står frem, ( den salvede) ( få denne fyrsten,  

DENNE MESSIAS I DINE TANKER HER NÅ, SOM DET PRIMÆRE 

OBJEKT, SÅ VIL DU KUNNE VÆRE I STAND TIL Å SKILLE DISSE 

FYRSTENE SENERE I KAPITTELET)  skal det gå syv uker og sekstito 

uker; det skal igjen settes i stand og oppbygges med gater og vollgraver, 

men under tidens trengsel.” 

 

Denne fyrsten, er fyrstenes fyrste som Daniel 8:25, refererer til. Du vil 

huske hvordan dette lille hornet kom fram og vokste og opphøyde seg selv, 

og forårsaket en trengselstid på 2300 dager. Vi leste dette i de første 

versene i Dan. 8. og forklarte hvordan disse ting ble oppfylt av Antiokus 

Epifanes, herskeren fra Syria. Så leste vi versene 24 – 25, i det samme 
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kapittelet og så hvordan denne kongen med det frekke åsynet og kyndig i 

onde råd skulle komme opp, og hvordan han skulle ødelegge mange ( ved 

først å komme med fred). Videre hvorledes han skulle sette seg opp imot 

fyrstenes fyrste, og til slutt bli knust, men uten menneskehånd. Vi talte om 

hvordan dette ville bli antikrist som reiste seg opp imot Jesus Kristus, ved 

enden av denne tidshusholdning, og enda om dette lyder veldig likt det lille 

hornet i vers 9, så refererer dette til to forskjellige menneskelige personer, 

som er ledet og motivert av dette hatets ånd mot Jødene fra Satan. Dette er 

hvorfor jeg sier, at når vi får hele dette profetiske billedet satt i sammen, så 

kan vi verken si at antikrist kommer ut fra Syria, eller Rom, eller noe annet 

sted. Antiokus som kom fra Syria, er død, derfor så vil dette verset 24 & 25 

behandle noe helt forskjellig enn akkurat dette med kjødet til et menneske. 

Vi må gå rett inn i Satans ånd. Det var han som fikk mennesket til å gjøre 

det som han gjorde. Jeg forstår at mange vil nå måtte si, at dette ikke 

harmonerer med profetiene. Men la meg da minne deg om at Esekiel  

gjorde de samme ting når han profeterte over den gamle kongen i Tyrus. 

Plutselig forandret han fullstendig retning, og sa at, du har vært i Edens 

Have med Gud. Vi vet jo alle at Tyrus konge aldri har vært i Edens have og 

dekket seg med alle disse prektige stenene der. Enda så ble Esekiel pålagt å 

synge en klagesang over denne kongen, så hvor er da svaret? Svaret er 

meget enkelt. Dette ble brukt imot den ånd som forårsaket at denne mannen 

opphøyde seg selv,  slik som han gjorde. Disse ting må du kunne holde 

orden på i ditt sinn, hvis du skal kunne se profetiene i det klare lys. Hvis du 

bare kan huske dette, så vil du ikke ha noen problemer i det hele tatt når vi 

går videre og kommer til Joh. Åp. Kap.17. hvor vi begynner å se hvordan 

det 8. hodet er tillikemed en av de syv. Og det må komme ut av avgrunnens 

brønn, som er helvete, og han går videre inn i fortapelsen. Her er det at du 

vil komme til å se, at dette er en ånd, en Satanisk ånd og form for regjering, 

som villeder folket, og han bruker disse jordiske levninger til å få fram sin 

hensikt. Så hvis du kan få tak i hensikten der i Daniel og Esekiel, ja da får 

du også lett taket på det som hender over i Åpenbaringsboken. 

 

KYROS  - EN GUDS TJENER. 

 

Som vi nå går tilbake til Dan.9:25, så skulle vi først ha den forståelse, at 

disse 490 år i målestokk av tid, skulle starte når en spesiell befaling kom ut. 

Den startet ikke når den jødiske nasjon var der i fangenskap. Den kunne 

bare tre inn i det øyeblikk at disse Jødene eller noen av dem var kommet 
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tilbake til sitt hjemland, og at spesielle ting var satt i gang for å vise uten 

skygge av tvil, at dette da er begynnelsens sted for denne profetien. Vi må 

også holde disse befalinger på sitt rette sted. For disse befalinger som her 

omhandles, er befalinger om å restaurere og gjenoppbygge Jerusalem, og 

da  byen, ikke gjenreise alteret, og heller ikke templet. Etter som du har 

muligheten, så ville det være til stor nytte for deg å lese profeten Ezra, 

Haggai, og Sakarias, for vi har ikke tid her til å lese igjennom alt dette nå. 

De første 4 – 5 kapitler i Ezras bok gir deg kronologien over det som 

skjedde når Kyros tok over verdensherredømmet, og du vil da kunne se 

hvordan Esaiasprofetien ble oppfylt, hvor det står om den salvede som ville 

bringe alle Herrens velsignelser og goder, ( Esaias 44 : 28, og 45 : 1. ) og 

også Jeremias 29 : 10, som vi allerede har lest. Kyros gjorde en 

proklamasjon, at han var blitt befalt av Herren, Himmelens og Jordens 

Gud, å bygge ham et hus i Jerusalem, som er i Judea. Så gav han en 

befaling til Jødene å reise opp til Jerusalem å bygge huset. ( han mente da 

templet ) Men han sa ikke noe til dem om å gjenoppbygge byen i seg selv, 

bare huset. Mer enn 42000. sjeler vendte da hjem for å starte på dette 

verket, og det første de startet opp med, var å sette i stand alteret, hvor de 

øyeblikkelig begynte å ofre til Gud. Men når de begynte å bygge på 

Templet, så reiste det seg en motstand blant Araberne, som satte opp et 

brev med bud om at arbeidet måtte stanses. Deres brev hadde sin effekt, og 

arbeidet med Templet stanset for en stund. Men når Darius ble konge over 

Persia, så ble det sendt brev til ham med en påminnelse om kong Kyros` 

befaling, og etter en undersøkelse så fant kong Darius ut at Jødene hadde 

rett. Og i det andre år av sin regjering gav han ordrer om at arbeidet skulle 

gjenopptas. Og fire år etter så var arbeidet ferdig. Dette bringer oss fram til 

år 515. før Kristus. Men befalingen i henhold til Daniels 70 uker, startet 

ikke ved at de begynte å bygge på tempelet. Denne befaling berørte kun 

gjenopbyggelsen av selve byen, for å få den ferdig til det første komme av 

deres Messias. Vi finner også ut i Ezras bok, at en gruppe Jøder under 

lederskap av Ezra, vente tilbake til Jerusalem for å restaurere de religiøse 

tjenester og tilbedelse til Herren. Fremdeles var ikke byen bygget. Og 

befalingen i henhold til Daniels 70 uker skulle gjelde fra den tid byen ble 

bygget. Vel, hvorfor sette alle disse ting inn i et slikt budskap? Det kunne 

være ditt spørsmål nå. Jo det er fordi brødre og søstre i andre land som ikke 

har noen historiebøker eller referater å gå tilbake til, kan få se litt av disse 

ting her. Vi har det jo så meget enkelt her i Amerika med en masse historie 

tilgjengelig. Hver gang jeg kommer til et fremmed land, så er det spørsmål 
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etter slike bøker. Og vi kan jo ikke supplere alle disse behovene til dem 

som spør. Derfor så vil jeg her sette inn så mange historiske data som 

mulig, for å få de forskjellige punkter klart og forståelig for dem som ikke 

har noen mulighet til ellers å få tak i dem. 

 

DANIELS  PROFETI   STARTER. 

 

La oss lese Daniel 9 : 25, igjen, og etterpå vil jeg ta deg med til Nehemias, 

hvor vi vil se selve startpunktet for de 490 år, som Gud skulle dele seg med 

Jødene. ” Og du skal vite og forstå : Fra den til ordet utgår om å gjenreise 

og ombygge Jerusalem, inntil Messias, fyrsten står frem, skal det gå syv 

uker ( 49 år ) og to og seksti uker ( 434 år) ; det skal igjen settes i stand og 

oppbygges med gater og vollgraver, men under tidens trengsel. ” 

Referansen til gatene har å gjøre med opprenskningen av byen i sin helhet. 

Bare det å bygge opp igjen murene, ville ikke kunne være nok til at folket 

kunne emigrere tilbake, og ha interesse av å bo der. Det var ikke i Guds 

tanker bare å få opp noen murer og ikke ha mennesker til å bosette seg i 

byen. Du kan bygge murer og vegger så mye du bare vil, og de kan være 

både store og vakre, men har du ikke mennesker som lever innenfor disse 

veggene, så har du heller ikke noen by. Da har du bare noen vegger. 

Veggene eller murene, ble bygget som en beskyttelse for dem som levde 

innenfor dem. Gud ønsket den gjenoppbygget  som en by. Han ville rense 

den, gjøre den vakker, og gjøre den rede for den kommende Messias. Og 

befalingen gikk ut på å gjøre dette, som da skulle sette i gang de 70 ukene, 

og vi henter dette ut fra Nehemias bok. Som jeg da allerede har sagt, 

Nehemias tjente disse Persiske konger i det gamle territoriet som ble kalt 

Susan. Det er det samme området og land, som i dag blir kalt Iran. Der var 

det at Nehemias og mange andre Jøder bodde, da befalingen om å 

gjenoppbygge Jerusalem ble gjort kjent. Jeg må lese dette for å få det rett, 

så la oss nå gå til det første verset i 1. kap. I Nehemias. Året er 446. før 

Kristus. Måneden er Kislev, som er å regne omtrent med vår desember i 

henhold til vår kalender. ” Nehemias`, Hakaljas sønns historie. I måneden 

Kislev, i det tjuende år, da jeg var i borgen Susan, kom Hanani, en av mine 

brødre, og noen andre menn fra Juda. Jeg spurte dem da om Jødene – den 

rest som var blitt frelst fra fangenskapet og om Jerusalem. De svarte meg: 

De som er blitt igjen fra fangenskapet og nu bor der i landskapet, er i stor 

ulykke og vanære; Jerusalems mur er nedrevet og portene oppbrent.” Disse 

menn hadde allerede bodd i Judea en tid, som et resultat av forskjellige 
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reiser. Tusener hadde vendt tilbake til Israel, som et resultat av kong 

Kyros` befaling som utgikk ca. år 536, før Kristus. Og noen flere hadde 

reist sammen med Esra. Og vi finner her at noen av dem hadde kommet fra 

Judea til Persia. Nehemias er her interessert i folkets velferd, og tilstanden i 

Jerusalem og her var det som han hørte. Vers 4. ” Da jeg hørte denne 

tidende, satte jeg meg ned og gråt og sørget dag etter dag, og jeg fastet og 

bad for Himmelens Guds åsyn.” Med andre ord, hva disse menn fortalte 

Nehemias, var at Jerusalem fremdeles ikke var noe annet enn en stor haug 

ruiner. Og det var ingen som ønsket å leve der, fordi det var ingen murer 

som kunne beskytte dem. Da han hørte dette om sin kjære elskede stad, 

hovedstaden til den Jødiske nasjon, så rørte dette ved Nehemiases hjerte. 

Han satte seg ned å sørget og gråt. Så begynte han å faste og be fremfor 

Herren over denne situasjonen, og her har du hans bønn. Vers. 5. ” Og jeg 

sa: Akk, Herre, Himmelens Gud, du store og forferdelige Gud, som holder 

din pakt og bevarer din miskunnhet mot dem som elsker deg og holder dine 

bud! La ditt øre være åpent og dine øyne opplatt, så du hører på din tjeners 

bønn, den som jeg nu beder for ditt åsyn, både natt og dag, for dine tjenere 

Israels barn, idet jeg bekjenner Israels barns synder, som vi har gjort mot 

deg! Både jeg og min fars hus har syndet!” Han fortsetter å bekjenne sine 

og sitt folks synder, og stille Gud spørsmål om grunnen, og når vi kommer 

til kap.2, finner vi ut at mange uker har gått siden han først begynte å søke 

Guds åsyn, for nå er vi over i måneden Nisan, ( Det er omtrent sist i Mars 

og begynnelsen av April) i året 445 før Kristus. 

 

Kap. 2: 1, I måneden Nisan i kong Artaxerexes` tjuende år, traff det seg 

engang så at det var satt frem vin for ham; jeg tok da vinen og rakte kongen 

den, og han hadde alltid godhet for meg.” Denne historien som han hadde 

hørt angående sitt folks tilstand, hadde tatt slik på ham, at han ikke lengre 

kunne skjule sine følelser. Vers, 2. ” Da sa kongen til meg: Hvorfor ser du 

så bedrøvet ut? Du er jo ikke syk; det kan ikke være annet enn hjertesorg. 

Da ble jeg meget redd, og sa til kongen: Kongen leve evinnelig!  Skulle jeg 

ikke se bedrøvet ut når byen hvor mine fedres graver er, ligger øde, og dens 

port er fortæret av ilden? 4. Da sa kongen til meg: Hva er det du ønsker? 

Da ba jeg til Himmelens Gud, 5. Og så sa jeg til kongen: Om kongen synes, 

og dersom du har godhet for din tjener, så ber jeg deg at du vil la meg reise 

til Juda, til den by hvor mine fedres gaver er, så jeg kan bygge den opp 

igjen. 6 Da spurte kongen meg, mens dronningen satt ved hans side: Hvor 

lenge vil din reise vare, og når kommer du igjen? Kongen syntes godt om 
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dette og gav meg lov til å reise, etterat jeg hadde nevnt en bestemt tid for 

ham.” Nehemias gav kongen den omtrentlige tiden som han mente han 

trengte for å fullføre gjerningen, og lovte å vende tilbake til den persiske 

herskeren når arbeidet var utført. Vers 7 – 8, ” Så sa jeg til kongen: Om 

kongen så synes, så la meg få brev med til stattholderen hinsides elven at 

de skal la meg dra igjennom hos seg, til jeg kommer til Juda , likeså et brev 

til Asaf, han som har oppsyn over kongens skoger, at han skal gi meg 

tømmer til å tømre opp portene til den borg som hører til templet, og 

portene til bymuren og tømmer til det hus som jeg skal bo i. Og kongen gav 

meg det, fordi min Gud holdt sin gode hånd over meg.” Dette var det 

eneste dekret om å bygge opp byen igjen i seg selv. Og den ble gitt i 

måneden Nisan, i året 445 før Kristus. Derfor må vi også konkludere med, 

at Daniels 70 uker hadde sin begynnelse rett der. Vi skal ikke ta oss tid til å 

lese alt dette, men for deg som er interessert i dette emnet, så burde du 

absolutt lese resten av Nehemias, og 8, og 9 kapittel av Ezras bok. Som du 

nå leser resten av Nehemias, og Ezras, så vil du finne ut at disse arbeider i 

sammen for å bygge opp byen, og få alt i rette skikk. Med tillatelsen fra 

kong Artaxerxes, perserkongen, sammen med de nødvendige brev til dem 

som måtte hjelpe ham, dro da Nehemias opp til Jerusalem for å se over 

ruinene, og samle til hjelp de eldste og lederne i blant folket. I det 2. kap. 

Forteller han hvordan han ved nattetider utspeidet byen, uten å fortelle det 

til sine menn i byen hva han egentlig var kommet dit for å gjøre. Og der var 

tingene i en så dårlige forfatning at det endog var vanskelig å komme fram 

med sitt ridedyr. Så etter sin inspeksjonsrunde, forteller han folket 

hensikten med sin reise, og hvordan Gud hadde gitt ham yndest for 

Kongens øyne, og om de godkjenninger han hadde med seg for å gjøre 

verket ferdig. Da byens menn hørte disse ord, ble de styrket i sine hjerter til 

å ta fatt på dette store arbeidet. Deres fiender satte øyeblikkelig i gang en 

motaksjon for å prøve å forvirre dem, ved å gjøre narr av dem, og å le dem 

ut. Men Nehemias lot dem få vite at de gjorde et godt arbeide, og at 

Himmelens Gud ville beskytte dem, og at ingen arabere hadde noen del i 

dette arbeidet og fikk heller ikke delta i gjenreisingen. 

 

Brødre og søstre, det kommer en tid hvor vi vet for visst at vi gjør et Guds 

verk, og da trenger vi ikke noen politiske manøvreringen verken fra 

metodister eller baptister, ei heller fra den karismatiske verden. Som da 

denne sanne, levende Guds menighet begynner å få klarhet i hva virkelig 

samfunn er, da er det ingen ting under denne solen som karismatikerne kan 
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gjøre for å prøve å gi noe til ditt fellesskap. De har ingen del i det. Og disse 

araberne visste ikke hvorledes de skulle sette disse stenene i sammen, og 

ikke vet heller de stedlige kirkesamfunn hvorledes de skal kunne sette i 

sammen Guds ord. Hvis de gjorde det, så ville de ikke ha vært der de er i 

dag. Det viser oss bare at, alltid  når  et virkelig Guds barn forsøker å gjøre 

noe av betydning for Gud, så vil der alltid være en gruppe problemmakere 

og skeptikere rundt dem som forsøker å hindre dem i deres arbeide. 

 

EN  REKONSTRUKSJON 

VEKKELSE – FORFALSKNING 

 

Som du her leser videre ned gjennom Nehemiasboken, så vil du kunne se 

hvordan noen av mennene arbeidet mens andre sto vakt, ja det står endog at 

de arbeidet med den ene hånden, og holdt sverdet i den andre. De kjempet 

for sin sak. Du vil også se der at bokrullen ble funnet, og Ezra, presten leste 

den for folket fra morgen til sene kveld. Og en stor vekkelse for gjennom 

deres rekker. De lærte hvorledes deres forfedre hadde syndet før dem, i mot 

Gud, og hvorledes Gud hadde tillatt dem å bli bortført til fangenskap. De 

lærte også der, at de ikke måtte inngå noe giftemål eller svogerskap med 

hedningene rundt dem. Og de som hadde gjort det, måtte sende i fra seg 

disse fremmede kvinner. Gud sa at disse hedningene ville forføre folket til 

frafall, og det er de samme som Paulus skrev til korintiermenigheten, ” Dra 

ikke i fremmed åk med vanntro”. Bare Gud vet hvor mange kvinner og 

menn som egentlig lever i smerte og anger, på grunn av slike ekteskap. Og 

mange av disse ekteskap ble inngått før noen av dem hadde blitt en kristen. 

Men det er andre som har gått rett inn i slike forhold i full forståelse med 

faren ved det, og sagt ” jeg tror jeg skal kunne vinne ham ( eller henne ) for 

Gud.” Vel det er noen få tilfeller hvor det skjer, men så alt for mange 

ganger så vender det seg den andre vegen. Disse Jødene sendte bort sine 

fremmede hustruer i lydighet mot Mose lov, og de hadde en stor vekkelse 

der, ettersom folket vendte om. De begynte å holde spesielle fester, som var 

omtalt i loven, men som denne 49 års perioden begynte å nærme seg 

slutten, og Ezra og Nehemias døde, så begynte folket å falle i fra rent 

åndelig sett. Det var nesten som politikken her i Amerika; prestene begynte 

å foretrekke andre prester  av politiske årsaker, og en tilstand med 

forfalskninger og frafall tok tak i folket. Du kan spørre hvorfor? Det var på 

grunn av at landet var regjert av hedninger, og de kunne ikke bestemme i 

landet slik som Guds ord ville det. Jesus forklarte dette i Lukas evangeliet. 
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Han sa at, Jerusalem skulle være nedtråkket av hedninger, inntil 

hedningenes tid var forbi. ( Luk. 21: 24 ) og hedningenes tid har vart i fra 

kong Nebukanesar fra Babylon, heiste det babylonske flagget over 

Jerusalem nesten 600 år før Kristus. Og helt fram til Juni 1967, når Israel 

igjen fikk kontrollen over staden under seks dagers krigen. Jeg leste i de 

Jødiske historiebøkene, hvor korrupt, og fallen presteskapet var i de dager. 

De ønsket alle å bli yppersteprester, akkurat som våre politikere i dag, de 

ønsker alle å bli president. I sør Amerika har du hørt mange ganger, at 

spesielle menn har fått andre fanget, eller likvidert for å kunne tilrive seg 

politisk kontroll. Og disse prestene lekte politikk med sine tjenester i 

avslutningen av denne 49 års perioden. Få nå klart for deg at disse 49 år 

dekker den første del av Daniels 70 uker. Dette er de første 7 ukene, av 

dem som er omtalt i Dan.9:25, og som denne perioden kommer til en 

avslutning, så er vi opp imot år 397. før Kristus, hvor vi møter profeten 

Malakias. 

 

Han kom på senen i året 397, og han begynte å anklage Israels barn fordi 

de ofret syret brød på Guds alter. De ofret også blinde, lamme og syke dyr 

til Herren, og det var imot det han hadde befalt dem å gjøre. Han fordømte 

prestene for deres inkonsekvens i deres måte å tjene i deres arbeide. Gud 

talte til Israel gjennom profeten Malakias, og gav dem en siste sjanse til å 

omvende seg. Han advarte Israel om deres bedervede veger, og på samme 

tid profeterte han om den budbærer som han skulle sende for å preparere en 

veg for Ham, og også om den kommende Elias. Men denne 49 års perioden 

ble avsluttet mens Israel var i en dårlig åndelig tilstand. De hadde sin 

vekkelse, og så vendte de tilbake til den samme åndelige tilstand som de 

hadde vært i før, og denne 7 ukers perioden avsluttes med Israel i en 

elendig forfatning. 

 

PERIODEN PÅ 62 UKER OG 1 UKE.  

 

La oss gå tilbake til Daniel 9 : 25, å ta fram den neste periode som de 70 

uker er oppdelt i. ” Og du skal vite og forstå: Fra den tid ordet utgår om å 

gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil Messias, fyrsten, står frem, skal det 

gå syv uker ( perioden fra Nehemias til Malakias) og 62. uker. Det skal 

igjen settes i stand med gater og vollgraver, men under tidens trengsel.” 

Faktumet ved at veggene er omtalt på denne måten, lar oss få vite at, byen 

ikke ville være i sin ferdige tilstand før murene fullstendig dekket den. Med 
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andre ord, den tiden som ble gitt henne løper videre fra det øyeblikk 

befalingen utgikk, og ned gjennom tiden, helt til JESUS KRISTUS, 

Messias ble korsfestet, eller kuttet av. Og Gud er meget nøye med sin 

profetiske timetabell. Hvis Gud sier at spesielle ting vil være fullført 

gjennom en tidsperiode på 69 uker, ja så mener Han også det. Du kan ikke 

da strekke hendelsen lengre for å prøve å få til 69 ½ uker ut av det. Selv 

hva andre måtte ha kommet til å si om det. Du kan her sammenbinde dette, 

ved å gå over til Joh. Åp. Kap. 11 : 3, hvor Gud sier, ”Og jeg vil gi mine to 

vitner at de skal være profeter i tusen to hundre og seksti dager, kledd i 

sekk”. Kjære venner! Tro meg! Disse to vitnene kommer ikke til å 

profetere i en uke lengere, eller i noen dager kortere enn det står skrevet. 

De kommer til å profetere i nøyaktig  1260 dager, akkurat som Bibelen sier 

det. Når de da er blitt drept, ved enden av disse profetiske dager, da vil den 

tillatte tid for antikrist, som fikk dem likvidert, starte, og når du legger til 

1260 dager til nok en tid på 1260 dager, så ender du opp i en hel profetisk 

uke på 7 år. Derfor når du leser vers 26, i Daniel 9. så vær da oppmerksom 

på at når disse to perioder 7, og 62, i vers 25 er over, da blir Jesus Kristus 

utryddet, og dette er et endepunkt. La oss så lese vers 26, ” Og etter de to 

og seksti uker skal den salvede ( Messias ) utryddes og intet ha, og staden 

og helligdommen skal en kommende fyrstens folk ødelegge” Denne 62 

ukers profetien løp videre fra profeten Malakias, og rett ned til den tid da 

Kristus ble korsfestet. Denne periode dekker en tid på 434 år. Dette blir da 

62. multiplisert med 7, og om du legger dette i sammen med de 49 år fra 

den første periode så kommer du opp i en total lengde på 483 år. Så en uke 

her indikerer 7 år. Og 69 uker, vil da bli 483 år. Dette gir oss da tilbake en 

periode på en uke, altså 7 år. Denne skal Gud sette i drift igjen når han 

begynner å introdusere de to profeter i Joh. Åp. 11 : 3 Denne 70 ukers 

klokken stoppet i slutten av den 69ende uke, da Kristus ble korsfestet, og 

den vil starte opp igjen når de to profetene kommer på senen, og begynner 

å profetere til sine jødiske brødre. Vi vet at antikrist ikke kommer til å like 

disse to profetene, og det de gjør, for de kommer til å sette landet opp imot 

antikrist. Men Gud vil tillate dem å holde ved i sin tjeneste i 1260 dager, 

uten at antikrist vil kunne gjøre noe med det. Men når disse dager er til 

ende, så kommer Antikrist og han vil da føre krig mot dem og drepe dem, 

og dette vil da utløse det første VE ROPET over jorden som står omtalt i 

Åp. 8 : 13. Det skal komme tre veer over jordens innbyggere i denne siste 

periode. Disse ting vil da sette i gang den store trengselen, og Åp. 13.: 5 

settes i gang. ” Og der ble gitt Ham en munn som taler store og spottende 
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ord, og det ble gitt Ham makt til å holde på i førtito måneder.” Disse 42 

måneder spenner over det samme tidsrom som Daniel 12 : 7 omtaler. Der 

ble det stilt et spørsmål om hvor lenge denne trengselstiden ville vare. 

Merk deg da her,  ” OG jeg hørte hva den manen sa som var kledd i 

linkleder, og som sto ovenfor elvenes vann! Han løftet sin høyre hånd og 

sin venstre hånd opp mot himmelen og svor ved Ham som lever evinnelig: 

EN TID OG TIDER OG EN HALV TID, og når det hellige folks  makt er 

fullstendig knust, skal alle disse ting fullendes”. Dette betyr. En tid ( 1 år ), 

tider ( 2 år ), og en halv tid, ( ½ år ) Til sammen 3 ½ år. Det er det samme 

som 42 måneder, og det samme som 1260 dager. La oss da gå videre til 

Dan. 7 : 25, hvor vi vil kunne se en annen definisjon av den samme 3 ½ års 

perioden. Det er hvor engelen forklarer det fjerde dyr som Daniel hadde sin 

visjon om. Dette verset er rettet mot det lille hornet ( Antikristen ). ” Og 

han skal tale ord mot den Høyeste og undertrykke den høyestes hellige; han 

skal tenke på å forandre hellige tider og lov, og de skal gis i hans hånd en 

tid tider og en halv tid.” Her har du en annen måte å si de samme 3 ½ år på. 

Gå til Joh. Åp. 12 : 6, ” Og kvinnen ( Det åndelige våkne Israel ), flydde ut 

i ørkenen, hvor hun har et sted som er gjort i stand til henne av Gud, for at 

de der skulle gi henne hennes føde i tusen to hundre og seksti dager.” Disse 

jødene skjuler seg for denne gamle antikristens vrede, i hele den periode på 

3 ½ år som trengselstiden spenner over, mens han regjerer på sitt verste. 

 

ETTER DEN SYTTIENDE UKE. 

 

La oss se på et annet område som Jesus omtaler i Matteus 24 : 29. Dette 

følger rett etter den 42 måneders perioden som vi her akkurat har omtalt. ” 

Men straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke 

gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter 

skal rokkes.” Når han her sa, rett etter disse dagers trengsler; så mente han 

ikke 6 måneder etterpå. Han mente da rett etter. Dette er det som avslutter 

Daniels 70 uker. Og dette markerer slutten på antikrist regjeringstid. Merk 

deg det neste verset, etter at rystelsene har gått over jorden. Vers 30.” og da 

skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle jordens 

slekter jamre seg, og de skal se menneskesønnen  komme i himmelens 

skyer med kraft og meget herlighet. 

 

Venner, legg merke til hva jeg her kommer til å si! Dette skriftstedet ble 

ikke oppfylt i 1963, da en sky av engler var til stede for broder Branham. 
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Disse som tror at det skjedde rett der, de ser jo fremdeles fram til 

oprykkelsen  og forvandlingen med Ham ( Herren ). De tror fremdeles at vi 

har trengselstiden foran oss. Kunne du da kanskje fortelle meg hvordan de 

skal kunne komme rett ut med skriften her? Hvis dette skriftstedet i Matt 24 

: 29 – 30, ble oppfylt i 1963, da la oss se det faktum i øynene at 

opprykkelsen, og forvandlingen, ja også trengselstiden, ligger tilbake i 

historien. Jesus er da allerede i sitt tusenårsrike, og vi har gått glipp av det 

alt sammen. ( Men vi er jo fremdeles her? Er vi ikke? ) Jeg taler kun slik, 

for å få din oppmerksomhet. Enhver person med sans for åpenbaring i 

skriften vet bedre enn å tro på slike predikanter som forkynner slikt tull. 

Det skal ikke mye åpenbaring til, for å se hvor slik forkynnelse bringer deg. 

Men disse karakterene har endog nerver til å reise seg opp å si, at broder 

Jackson forkynner ikke det som profeten sa. JO, DET GJØR JEG. Den 

eneste forskjellen med dem og meg, er at jeg forkynner det hele ut i fra 

Bibelen, og de bare siterer, OG SITERER, OG SITERER, OG SITERER 

IGJEN. De trekker det alt sammen ut av sin sammenheng, og bygger opp 

personlige fortolkninger om hva de tror profeten mente med det som han 

sa. Dette er hvorfor mange av dem i dag er kommet opp i falske 

læresetninger, og de har sine tanker så opptatt med disse ting, at de kunne 

ikke engang klare å ta imot en sann åpenbaring, selv om den ble kastet i 

ansiktet på dem. Brødre og søstre, tro nå ikke at jeg tar på meg store ord 

her. Om det ikke var for Guds nåde, så er det ingen grenser for hva jeg 

kunne ha forkynt i dag. For jeg satt der rett iblant dem, og jeg hørte de 

samme verbale ord, uttalt av broder Branham, som de andre også hørte. 

Men jeg vil endog si dette, at jeg har aldri funnet noen grunn til å ta de ting 

som broder Branham sa, og snu det rundt i et forsøk på å få det til å bety 

noe annet enn det han sa. 

 

La oss gå tilbake til Dan. 9 : 25 – 26. og tale litt om den 62, ukers perioden 

som der er omtalt. Vi ser her på en periode på 434 år, og den starter på den 

tid da Malakias profeterte. Vi tar året 397 før Kristus som et start år for 

denne periode. Men husk nå på at dette er i henhold til den sekulære 

kalkulasjon som har 365 ¼ dager i sitt solår, men når du bryter dette ned til 

Hebraiske profetiske år, som bare har 360 dager i året, så ville det ha brakt 

deg til det området at du hadde 400 år rent profetisk før Kristus kom på 

senen. Et eller annet sted der i denne tiden, ble Jerusalem som by, 

ferdigbygget, men det skjedde i trange tider. Det i seg selv er ikke noe 

mysterium, for den samme lille historiebok som jeg leste til deg i fra, 
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tidligere, forteller hvordan Jerusalem til stadighet ble invadert av fremmede 

styrker på deres store felttog mot Egypt eller Syria. Mange ganger ville 

disse styrkene møtes der, i eller rundt Israel, for å kjempe deres fryktelige 

kriger. Og ofte kunne de nesten legge landet øde og forlatt, fylt av døde 

kropper. Og dette var trengselsfylte tider, det var sikkert. Historien som jeg 

leste for dere om Antiokus, den Syriske kongen, skjedde et sted rundt år 

175 til 162, før Kristus. De historiske tidspunkt kan variere litt på disse 

tider, men vi la dette her inn i budskapet for å vise deg hvordan den passet 

nøyaktig inn i detaljer i Daniels profeti. Det var trange tider. Her hadde du 

denne Makkabeersønnen Juda, som med bare 3000 menn kjempet mot en 

overmakt som var 15 ganger større enn dem selv. Det var akkurat som med 

Gideon og hans 300 menn. Men Gud var med dem. De drev bort Syrerne, 

renset og helliggjorde tempelet igjen, og gjorde slutt på de 2300 dagers 

trengsel, og ødeleggelse. 

 

HVA ANDRE TROR. 

 

La meg her få lese en liten del fra den boken som jeg holder i min hånd, 

bare for å la deg få se hva Adventistene egentlig lærer om disse 2300 dager 

i kap. 8, og om de 490 år som vi her ser på i Daniel 9. De setter disse to 

periodene i sammen, og sier at disse to profetiske målestokker startet i året 

457 før Kristus. De tar den befaling som Ezra fikk når han skulle til Israel 

med befaling om å restaurere de sivile og religiøse lover, som førte til at 

tempelet hadde blitt bygget, og de bruker det som et startpunkt for 

profetiene. Dette plasserer dem 12 år før Nehemias befaling, som de fleste 

historikere peker ut som begynnelsen på Daniels 70 uker. Videre sier de at 

disse 2300 dager i Dan 8:14, egentlig er 2300 år. Men må jeg da få si dette, 

da må de også få det til å stå år, for de bruker den samme koden på de 490 

år i det 9. kap. For å anvende det på det 8 kap. Sannheten er, at engelen i 

kap. 8, ga ikke i fra seg noen kode. Han sa bare ” Dette lille horn ”, som 

kom opp fra bruddet med det Greske imperium, ” Ville gjøre disse 

forferdelige tingene, og at varigheten av det skulle være på 2300 dager.” 

Dette er hvorfor jeg leste det fra den egentlige historie, om Juda 

Makkabeus, som beseiret den Syriske armeen, gjeninntok kontrollen over 

Jerusalem, rev ned de Greske avguder, renset tempelet, og gjeninnførte den 

sanne tilbedelse. Dette ble da slutten på denne perioden i trengsel, hvor 

svinekjøtt ble ofret på Guds alter. Hvis du kontrollerer dette med historien, 

så vil du fine ut at, denne tilstanden eksisterte i en periode på 6 – 7 år, og 
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det stemmer akkurat med de 2300 dagers profeti i Dan 8 : 14. Derfor la 

meg si det igjen, at de 2300 dager har intet å gjøre med de 490 år, som er 

Daniels 70 uker i kap. 9. Vel disse Adventistene startet sine kalkuleringer 

fra året 457 før Kristus, og regnet seg videre inn i nådens tidshusholdning, 

og endte opp i året 1844. De sier at renselsen av helligdommen var noe som 

skjede i himmelen, og at dens jordiske effekt var den store åpenbaringen 

om å holde Sabbaten, osv… De proklamerte at dette var da de Kristnes 

sanne tilbedelse. De begynte også de 490 år på det samme tidspunkt ( 457 ) 

i kap. 9. og kom ned til året 408 etter Kristus. Og uten å nevne noe om det 

som skulle ha skjedd på dette tidspunkt, så går de rett over på de neste 434 

år. De får Kristus døpt i året 27, hvor han også da starter sin tjeneste. 

Korsfestelsen skjedde da i år 31, og de sier at han også fullførte den første 

halvdel av Daniels 70ende uke. Han ble altså da utryddet i midten av 

Daniels 70ende uke, og den siste halvdelen ble fullført når Stefanus ble 

steinet til døde i året 34 etter Kristus. Brødre og søstre, jeg vil bare la dere 

få se hvor langt mennesker kan drive det. Og de kommer langt utenfor 

sannheten, og den rette meningen av skriften. De bryr seg ikke engang å 

nevne den befaling som Nehemias fikk. Men de nevner ham i sammen med 

den befaling som ble gitt til Ezra, det var det dekretet som gav ham 

tillatelse til å dra opp til Jerusalem, for å restaurere.  

 

KALKULERING AV TID. 

 

Jeg ønsker her å forklare noe, jeg håper at du vil følge meg nøye her, slik at 

du kan få tak i bildet. Vi ønsker her å sette inn skjærepunktet ved disse 490 

år, som startet i året 445 før Kristus. Vi må alle kunne se det på samme 

måte, hvis vi er den Herre Jesu Kristi brud. Han vil ikke forvandle en brud, 

som har et dusin forskjellige meninger, om noe som har kun en mening. Jeg 

vil her bruke den Jødiske historie, fordi profetene er regulert av Guds 

behandling av det Jødiske folk. Ikke Hedningene. La oss derfor få klarhet i 

våre sinn at et eller annet sted før denne 62 ukers perioden kom til en 

avslutning, så ville Messias bli født, og rett her er det at alle disse miksede 

datoene forårsaker vanskeligheter. Profetisk sett så må vil sette Malakias 

proefetiene til rundt 400 år før Kristus. For vi har både før og etter 

KRISTUS tid, å handle med. Alle burde vel vite at B. C. indikerer den tid 

som kalles, før Kristi komme, og A. D. er tiden etter hans komme. Derfor 

så stanser B. C.  tiden, der A. D. tiden begynner, eller omvendt. Kristi 

fødsel blir da nullpunktet. Både historikere og lærere har prøvd å 
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fullstendiggjøre kalenderen så mange ganger, at de er helt mikset opp, og 

de klarer aldri å bli enige om når Kristus egentlig ble født. De starter opp 

med den tiden som vi nå er i, og går bakover, og de kommer ut med så 

mange teorier og år, at Jesus kunne ha vært født alle steder mellom år 7 B. 

C. OG 1. B. C.  Men jeg vil at du skal forstå dette. Jesus ble født på høsten 

en gang. Han måtte det for å kunne bli 33 ½ år i måneden Nisan, som er å 

sammenligne med Mars og April, på vår kalender. Forstår du meg her? Vi 

vet alle at han ble korsfestet i måneden Nisan, og dette vil bli etter vår 

kalender den 6 – 8 April. Vel, hans tjeneste varte i 3 ½ år, er ikke det rett? 

Ta da disse tre og et halvt år fra den tiden da han ble korsfestet, og du vil 

ende opp på høsten en gang. Han ble døpt av Johannes da han begynte sin 

tjeneste, og Bibelen sier at han var ca 30 år på den tid. Dersom du trekker i 

fra 30 år fra den tid, så vil du ikke kune komme til måneden desember, vil 

du vel? Heller ikke kan du komme til Mars eller April. Nei du vil fortsatt 

være på høsten en gang. Dette er hvorfor jeg sier at Jesus ble født en gang 

mellom år 0, og 1. B. C. Tenk deg nå om et lite øyeblikk. Hvis året 1. B. C. 

startet 1. Januar, da ville du ikke stoppe året i det øyeblikk Jesus ble født. 

Hvis Jesus for eks. : be født i Oktober i året 1. B. C.  så ville året fremdeles 

måtte gå ut slik det var, og passere ut den 31 Desember, før du eventuelt 

skulle begynne på igjen med år 1. A. D.  Følger du meg her? 

 

Derfor ville han da i oktober i året 1. A. D. blitt 1. år. Så må du da her bare 

huske på at historiske begivenheter fra vår utregning er basert på et år med 

365 ¼ dager i kalender året. Og profetiene er gitt i henhold til et kalenderår 

på 360 dager i året, og ikke 365 ¼ dager, som vi har i vårt solår. De fleste 

historikere vil måtte være enige i, at i gammel Egyptisk tid, så ble det brukt 

en kalender med 360 dager i året. Og mange av nasjonene brukte da denne 

regning. Men de visste at solen og månen var ute av balanse, derfor ville de 

så ofte det var nødvendig for dem, for å kalkulere inn de rette årstall, legge 

til en hel måned. Dette hendte så ofte som de trengte det, og dette er da den 

type kalender som Gud gav Israelittene da de kom ut av Egyptens 

fangenskap, og den kalender som han gav dem, startet på våren med det 

nye året. Du kan lese det i 2. Mosebok, og den første måned i dette året ble 

kalt Abib. Men etter at de hadde vært i det Babylonske fangenskap, så 

droppet de dette ordet Abib, og satt isteden ordet Nisan. Og denne tittel på 

måneden hentet de rett ut fra det Babylonske fangenskap. Og Nisan 

kommer på våren, og den er å sammenligne med den siste halvdel av vår 

Mars, og den første halvdel av vår April. Slik er det at deres måneder 
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starter. Og slik starter også deres religiøse kalender. De daterer alltid deres 

tid tilbake til den tid da Gud brakte Israel ut av det Egyptiske fangenskap. 

Nå, med denne type kalender, og med denne type kalkulasjon, med 

profetiske år med 360 dager i året, så skal vi kunne komme i balanse med 

tiden, som vi fortsetter videre. 

 

Jeg ønsker at du skal huske nå at du her behandler profetiske år med 360 

dager i dette året. Og det lar meg vite at, 490 profetiske år ikke er å regne 

som 490 solår etter vår utregning i dag. Hvor mange forstår nå hva solår 

betyr? Det betyr 365 ¼ dager i året. Slik er vår Julianske kalender. Hvor 

mange forstår dette? Du går på skole i et solår med 365 ¼ dager i året. Det 

tar jorden 365 ¼ dager å gjøre sin totale runde rundt solen. Dette skulle 

kunne fortelle en hel del av folket noe. Som jeg har sagt før, dette skjedde 

under vannflommen. Jorden ble satt ut av sin bane i relasjon til solen, og da 

bare så meget at den forøket lengden på rotasjonen rundt solen disse ekstra 

5 ¼ dager. Og dette brakte også jorden en liten tanke nærmere månen som 

da igjen fikk en kortere tur rundt jorden. Og disse går da begge rundt solen. 

Og dette kortet inn en lunar måned fra den fulle 30 dagers runde, til ca. 29 

½ dager som vi nå har. Den jødiske kalender starter alltid med en nymåne. 

Hvis universet var i perfekt balanse i dag, så ville egentlig hvert år ha hatt 

12 ny måneder. Hva er det de gamle Indianere og hedninger tilbake i 

fortiden regnet ut sine tider i fra? Var det ikke månen. Det er derfor du kan 

høre de gamle mange ganger si, for mange måner siden. Dette kommer fra 

de gamle indianere. Dette var menneskets måte å holde seg orientert med 

tiden på, etter månen. Han merket seg når månen steg, eller vokste, osv. : Ja 

endog Østens folk holder seg til lunar året i dag, som betyr at de regner sine 

år ut fra hver nymåned osv.: og dette var den kalender som Gud gav til 

Israel, i dens profetiske sammensetning. Hvis alt hadde vært i perfekt 

balanse, jorden med solen og månen med jorden osv. : da ville vi ha hatt 12 

lunar måneder, med 30 dager i hver måned, og dette ville ha tatt bort all 

den forvirrelse som har eksistert opp gjennom tidene. Og det ville ha brakt 

oss opp til et år med 360 dager, som da jorden hadde trengt for å komme 

rundt solen i sin bane. 

 

Både du og jeg vet gjennom skolen, om de ville spørre deg om hvor mange 

grader det er i en sirkel? Ja da ville du ha svart 360. Jeg tror at Gud er en 

perfekt matematiker. Tror ikke du det også? Han må være det. Han satte 

stjernene på sin plass. Ja ta for eksempel stjernene der ute i verdensrommet, 
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de arbeider i perfekt harmoni. Vitenskapen kan fortelle deg hvor Jupiter vil 

komme til å være 100 år fra nå av. Det er fordi de kjenner dens ruten, dens 

hastighet i verdensrommet, og alt som følger med dette. Derfor vet de hvor 

den vil komme til å være fra nå av, og hundre år fremover. Dette er det 

området som vi vil fram til her. Du må forstå at den kalender som vi vil 

forklare her, kommer til å bli en profetisk kalender, men samtidig ved å 

gjøre det slik så er det nødvendig å sammenligne det med den Julianske 

kalender. De viktigste ting som du bør kunne forstå her ut fra dette 

budskapet, er ikke de datoene hvor de forskjellige tingene skjedde, men 

heller burde du forstå ut fra det vi viser deg, at fra den tid at befalingen 

utgikk gjennom Nehemias, om å gjenoppbygge Jerusalem, og rett ned til 

den tid da Jesus Kristus, Messias ble korsfestet, gikk det 483 år, (profetiske 

år). Og dette er nøyaktig 69 uker av Daniels 70 uker som vi her omtaler i 

dette budskapet. Hvis du bare kunne forstå at det er fremdeles en hel uke 

igjen av denne profetiske tiden for Jødene, da ville du ikke bli forvillet av 

alle disse predikantene som farer over denne ganske jord og preker at, Jesus 

ble korsfestet I midten av Daniels 70ende uke. Det var ikke Jesus som ble 

avkuttet da, som vi her ser i Dan. 9 : 27, det vil komme til å bli det Jødiske 

offer som vil bli avskaffet av antikrist i midten av uken, og dette er alt 

foran oss enda. Da vil Dan. 9 : 27 bli oppfylt. De har jo ikke noe offer å 

plassere på et alter enda. Men når uken starter, da vil de sannelig reise opp 

sitt alter igjen, og begynne å ofre til Gud. Ja enda mens de holder på å 

bygge opp igjen templet, akkurat som de gjorde da de bygget opp templet 

igjen første gang. Du kan lese det i Ezra 3 : 6, ” Fra den første dag i den 

syvende måned begynte de å ofre brennoffer til Herren. Men templets 

grunnfundament var ikke enda lagt” Dette er hva de kommer til å gjøre når 

de først får tak i tempelplassen, og kontrollerer den. Og det er bare like 

foran oss i tid. Husk at Gud er den som våker over tiden, og han har ingen 

behov av å sjekke vår kalender om han er rett ute! Nei han bruker sin egen 

kalender, og den har aldri forandret seg. PRISET VÆRE HERREN!  

 

Vi vil her stanse med dette budskapet, og fortsette med dette emnet videre i 

vårt neste nummer, om Herren vil det slik. 
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Matt 24:28 ”Der hvor åtselet er, der skal ørnene 

samles.” 

 

Åp 4:7 ”Det første livsvesen er likt en løve, det andre 

livsvesen er likt en okse, det tredje livsvesen har ansikt 

som på et menneske, og det fjerde livsvesen er likt en 

ørn i flukt.” 
 


