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

       

       TROENDES FORSAMLING  VERDAL.            Striden nr.  14. 

 

 

 
 

 

1.Tess. 4:15-18.     For dette 

sier vi dere med et ord av 

Herren: Vi som lever og blir 

tilbake inntil Herren 

kommer, skal aldeles ikke 

komme i forveien for dem 

som er sovnet inn.  For 

Herren selv skal komme ned 

fra himmelen med et 

bydende rop, med overengels 

røst og med Guds basun, og 

de døde i Kristus skal først 

oppstå.  Deretter skal vi som 

lever, som er blitt tilbake, 

sammen med dem rykkes opp 

i skyer, opp i luften, for å 

møte Herren. Og så skal vi 

for alltid være sammen med 

Herren. 
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“Striden,” er en oversatt utgave av det Amerikanske, evangeliske tidsskriftet, 
“The Contender”.  Dette bladet er utgitt av menigheten, “Faith Assembly 
Church”,  1715 Old Potters Lane, Jeffersonville, 47129. Indiana. USA.  Bladet 
inneholder taler av menighetens pastor og grunnlegger, Raymond M. Jackson.  
Orginalutgaven på Engelsk kan fås 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 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. 
 
 
Møtelokalets adresse er.:        Feskarveien   1. 

Verdal 

 



 3 

                                                  OPPRYKKELSEN! 

 

Tekst.  1. Tess. 4. 13 – 18. 

 

Venner,, jeg ønsker å stille dere et spørsmål før jeg starter opp med dette 

emnet. På hvilken måte ser du , som selvstendig individ, frem mot den dagen 

da Kristi menighet skal opprykkes fra denne jord, for å være med Herren? 

Dette emnet er meget omtalt i disse dager. Men noen av de ideer som visse 

mennesker fremholder, og de proklamerer også at de er født på ny til et 

levende håp, får meg i grunnen til å undres om de i det hele tatt kjenner til 

Bibelens fremstilling om dette emnet. Det er mennesker som du egentlig 

tenker skulle kunne vite bedre, som fremdeles taler om bortrykkelsen av 

Kristi menighet, som noe som kunne skje når som helst. Og det er i hovedsak 

av denne grunn at jeg føler meg ledet til å ta for meg dette emnet i denne 

artikkel. 

 

Jeg tror vi har egnede skriftsteder, som skulle kunne bevise for enhver 

rimelig tenkende person, at bortrykkelsen av den levende Kristi menighet 

ikke kan skje bare til  hvilken som helst tid, eller når som helst. På den andre 

side, så er ikke dette budskapet ment fremlagt som en sovepille for 

mennesker som leter etter pusterom for et mere sløvere Kristenliv. For deg, 

vil denne dagen kunne komme før du har gjort deg rede til å møte din Gud, 

så vil du måtte stå frem til dommens oppstandelsen på den store dag (Åp. 20: 

11-12), i stedet for livets oppstandelsen av Kristi levende menighet. Derfor 

håper jeg at du vil bære over med meg ettersom vi nå tar for oss de mange 

forskjellige skriftsteder som vil kunne kaste lys over dette vårt emne. 

Teksten henter vi fra 1. Tess. 4: 13 – 18. 

 

I en tidsalder hvor så mange mennesker snakker om opprykkelsen av Jesu 

Kristi brud, forvandlingen av de Hellige, bortrykkelsen av menigheten, og så 

videre, så la oss gjøre oss den umaken at vi er sikre på at vi forstår selve 

terminologien i det vi leser, og også har forstand om hvem som mener å 

vente på opprykkelsen som skal skje, når vi skal ut av denne verden, og inn i 

Kristi nærhet. Men de fleste av dem kan ikke ha denne muligheten, så lenge 

som de fastholder sine nåværende tradisjoner og teologiske læresetninger. 

Jesus kommer visselig til å drage til seg noen ekte Kristne troende opp i 

luften en dag, og det vil nok ikke ta så mye lengere tid før det skjer, men 
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ikke alle som mener å fremholde at de er deltagere av denne tro vil komme 

til å være en del av dem. For skriften forteller oss at Han vil presentere for 

seg en menighet, uten flekk eller lyte. Dette vil selvfølgelig utradere alle dem 

som forsøker å leve på bestemors kristendom. Og heller ikke 

treenighetslærerne som tror at alt dreier seg om hva de tar seg fore i sin lære 

om Jesus Kristus. Emnet for vår tekst omhandler å vente på opprykkelsen. 

Og det forteller om noe som enhver Kristen sjel burde gjøre. Det betyr ikke 

at de sitter  og studerer det hele gjennom et teleskop, men heller at de ser det 

gjennom troens øye, og at de har en fast overbevisning i sine hjerter. Det å se 

frem til noe som Guds ord forteller oss skal komme, er ikke bare et 

privilegium som vi har, det er også et ansvar for oss. Men vår venting må 

være basert på mye mere en den rent læremessige side av forvandlingen. Den 

må være basert på at vi lever i henhold til den åpenbaring som gjelder for vår 

dag. For vi er rede til å møte Herren når det måtte være. Men ta nå ikke 

denne uttalelse på en slik måte at jeg forventer hans komme hvert øyeblikk. 

For som vi sa tidligere, så er det fremdeles noen få profetier i skriften som 

må oppfylles før denne velsignede hendelse skal inntre. Men de som er 

ordinert av Gud til å være med i opprykkelsen, vil ikke vente med å gjøre seg 

rede til å møte Herren, til etter at alle disse profetiene er oppfylt. Dersom du 

er blant de opprykkendes tall, så er det fordi du har gjort deg selv rede. 

Predikanten kan ikke gjøre det for deg. Åpenbaringen 19:7, sier ”La oss 

fryde oss og gi all ære til Ham, for Lammets bryllup er kommet, og Hans 

hustru har gjort seg rede”.  

 

TRENGSELSTIDENS  HELLIGE  BLIR  IKKE  OPPRYKKET. 

 

Selve opprykkelsen vil bli det herlige klimaks for et spesielt folks reise 

gjennom livet, og tiden. Den vil føre dem som er rede inn til selveste Guds 

nærhet, vår Herre og frelser Jesus Kristus, og de skal være sammen med 

Ham  i evigheters evighet. Men vi er bedt om å våke, og Bibelen forteller oss 

hvordan vi skal våke. Så det er dette vi skal se på når vi nå tar for oss disse 

forskjellige skriftsteder som vi skal lese. Naturlig nok så kommer vi til å lese 

det Paulus har skrevet, for han var den skribenten som hadde åpenbaringen 

om hvordan denne reisen ville avsluttes for Jesu Kristi brud. Han hadde 

ingen åpenbaring om de dårlige jomfruer, eller skal vi heller si at hans 

nedskrevne åpenbaring dekket ikke området om de dårlige jomfruer, som 

Jesus talte om i Matt. 25:1-3. Derfor det han da skrev, var rettet mot den 
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levende Guds menighet, de som seiret. Han talte ikke på en hasardiøs måte, 

hans objektiv var alltid bestemt og gikk i en tråd. Og hva han enn skrev til de 

forskjellige menigheter i sine brever, så ledet det alt frem til det samme lys. 

 

Det var han som så at det virkelig skulle bli en opprykkelse av de hellige. 

Jesus talte om en forvandling for disse som trodde på Ham, men han gav 

dem aldri  noen orden, eller rekkefølge over hvordan dette skulle skje. Han 

gav dem heller ikke noe starttegn som kunne gi noen noe å gå på der. Han 

etablerte bare det faktum at der skulle bli en forvandling. Derfor, det som 

Paulus talte om vedrørende disse ting, måtte komme fra en personlig 

åpenbaring, gitt ham av Herren selv. Det var ikke noen skriftsteder i det 

Gamle Testamentet som han kunne trekke frem, og som kunne gi ham 

kronologien i forvandlingen, eller opprykkelsen av de hellige, selv om det i 

GT også talte om en forvandling. Job og David, og forskjellige andre så frem 

til en forvandling. Men ikke på noe sted finner vi noen ordre gitt ut fra det, 

eller hvem de privilegerte ville være. Det finner vi bare i Paulus’ skrifter. 

Johannes begynte å se ting, mange år etter, etter som den første menighetstid 

begynte å avrundes, om hvordan ting ville sette seg i bevegelse, og tilstander 

ville dukke opp, og disse ville da være fremtredende gjennom tidene frem til 

enden. Og dette gav da rom for oppfyllelsen av det som Jesus hadde sagt om 

de dårlige jomfruer i endetiden. I åpenbaringsboken forteller Johannes at han 

så en stor skare som ingen kunne telle, av alle nasjoner, folk og tungemål, 

som stod foran tronen og lovpriste Gud, og han fortalte at denne store skaren 

er disse som har kommet ut av den store trengsel, og har renset sine kjortler, 

og gjort dem hvite i lammets blod. Dette skriftstedet alene taler ikke om 

dårlige jomfruer, men når du også leser dette sammen med Matt 25: 1-13, og 

Åp. 20:4, så vil du se at denne store skare ikke bare inneholder martyrer fra 

den store trengsel, blant jødene, en at den også inkluderer de dårlige 

jomfruer, et folk som trodde på Gud, og så frem imot opprykkelsen på en 

menneskelig tradisjonell måte. Og disse feilet i å gjøre seg rede, og fikk da 

ikke del i denne velsignede hendelse. Vi vil få se mere av de tilstander som 

setter målet på de dårlige jomfruer, ettersom vi går videre frem i vårt 

budskap. Men la oss nå gå inn i 1.Tess. 4: 13-18, hvor vi begynner vårt 

studium i dette budskap, ”Opprykkelsen”. 
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Å  SETTE  EN  ÅPENBARING  PÅ  RETTE  PLASS. 

 

Her har vi en forsamling av troende som var blitt opplært av Paulus, men lik 

alle andre, så måtte deres åpenbarelse bli prøvet. Tilstander vil alltid reise 

seg, og de vil teste vår holdning til skriften, og hvordan den skal kunne virke 

på våre liv. Vår tro må vandre i en sann kontinuitet med skriften som er blitt 

åpenbart i vår tidsalder. Og mange ganger så må vi bli påminnet om å sjekke 

opp med oss selv, for å se om vi følger en sann ekte åpenbaring. Og fra det 

som vi leser her i 1.Tess. må jeg si at ganske mange av dem der hadde 

begynt å stille spørsmål over tapet av sine elskede som hadde gått i døden, 

for disse trodde at Jesus skulle komme mens disse enda var i live. De hadde 

uten tvil forventet at alle de hellige skulle få leve til de så ham komme. De så 

frem til opprykkelsen, men på en eller annen måte så hadde de ikke vært i 

stand til å se at de hellige kunne gå i døden før det hele hadde skjedd. Derfor 

kan jeg høre dem si, bro. Paulus, hva er meningen med alt dette? Hva er det 

som er galt? Paulus hadde lagt en grunnvold som deres tro kunne hvile på, 

men tiden selv la en prøvesten i det hele. Derfor skriver Paulus dette brevet 

til dem og tar for seg de forskjellige faser av det kristne liv, og til slutt 

kommer han til den delen om opprykkelsen av de hellige i kap. 4. så la oss 

les litt av det som han der hadde å si. Etter at han hadde vist dem hvordan de 

skulle vandre, og vokse i den Herre Jesus Kristus, hvor han tar for seg den 

rette holdning og overgivelse, og han nærmer seg de ting som synes å 

bekymre dem mest. Vers 13. ”Men jeg vil ikke at dere skal være uvitende 

brødre, (hvilken uttalelse. Dette er jo en vanlig terminologi brukt på dem 

som ikke har en åpenbarelse om Guds ord. Vi må bli opplyst i skriften.) om 

dem som er hensovet,(eller døde) for at i ikke skal sørge, slik som disse som 

ikke har håp”. Brødre og søstre, Gud har til hensikt å la sine barn også forstå 

det de har lagt sin tro til. Det vil selvfølgelig være mange ting skrevet i 

Bibelen som er fremstilt på en hemmelig måte, men i en hver tidsalder så har 

Gud alltid åpenbart dette for sine sanne troende etter som de hadde trengt 

disse ting for  å gjøre dem i stand til å vandre i lyset av deres egen tidsalder. 

La meg  videre si dette, Gud har aldri hatt til hensikt å skrive noe på 

hemmelig måter, slik at de hellige skulle bli forvirret. Det er kun gjort for å 

skjule sannheten for denne verden, slik at han kan åpenbare det for disse  

som elsker sannheten, og også har til hensikt å vandre etter den. Du kan være 

forvisset om, at dersom du vandrer i denne sannhet som Gud allerede har 

åpenbart for deg, så vil alt det som enda måtte være uklart, som du skulle ha 



 7 

bruk for å klare den siste biten av veien, bli åpenbart for deg.  Vi tar 

naturligvis for oss de personer her som lever et overgitt liv i hellighet for 

Gud og mennesker, og ikke dem som bare vil vite noen ting for senere å 

bruke det som et middel på andre for å vise dem hvor meget de vet om visse 

ting. Jeg tror du forstår meg her. Det som vi her tar for oss, er bare noen 

grunnsannheter som de Kristne er forventet å kunne vokse i, etter som de tar 

på seg Kristi sinnelag i deres daglige Kristne vandring. 

 

DEN  FØRSTE  OPPSTANDELSE. 

 

Merk dere vers 14, ”For vi tror at så sant Jesus døde og stod opp igjen, så 

skal også disse som er hensovet i Jesus føres sammen med Ham.” (dette er 

de hellige som hadde dødd). La oss forstå nå, at når Jesus kommer for å 

oppfylle dette skriftstedet, så vil han ikke føre med seg et eneste litterært 

legeme. Når de kristne døde, så gikk deres legemer i graven, mens deres ånd 

vendte tilbake, til den store evige Gud, som er Ånd. Og derfor vil de nå være 

sammen med ham kun i åndelig form, når Jesus kommer og henter opp de 

døde, og også de levende troende. Vel, la oss videre ta vers 15. ”For dette 

sier vi dere med et ord fra Herren, at vi som lever, og blir tilbake inntil 

Herren kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensovede.” Du 

vil kunne merke deg at Paulus her ikke refererer til noe som han har lest ut 

av noen bøker. Han sier dette med et ord fra Herren. Og det betyr et ord i 

åpenbarelse. Hva er da åpenbarelse? Det betyr ganske enkelt at vi nå forstår 

noe som tidligere var ukjent, og et mysterium for oss. Paulus hadde en 

åpenbarelse som  ga de hellige en positiv holdning til de døde, at de levende 

ikke på noen måte skulle kunne hindre, eller komme i forvegen for de døde i 

opprykkelsen, når den tiden kom. Og at å være i Jesus Kristus, er å være i 

Ham gjennom dåpen i den Hellige Ånd, i henhold til 1. Kor.12.13, ”For ved 

en ånd er vi alle døpt inn i et legeme,  legemet Jesus Kristus), enten vi er 

jøder eller hedninger, enten vi er bundet (fanger) eller frie, og vi må alle 

drikke av denne samme ene ånd.” 

 

Folket i de tidligere tidsalder hadde ikke endetidens skriftsteder åpenbart for 

seg i sin fylde. De fikk bare se det hele som en profil. Den fulle forståelse er 

bare gitt til den generasjon av troende som skal se oppfyllelsen av disse 

forskjellige skriftstedene. Med andre ord, disse vil bli den skare som får se 

den virkelige skjønnhet i oppfyllelsen av dem. Gud har utarbeidet alt dette så 



 8 

presist, at med  en gang skriften blir åpenbart for deg, så vil alt det andre som 

du måtte ha trodd om dette skriftstedet med en gang gå over i historien. Guds 

objektiver blir materialisert, der i enden, men dette har menigheten opp til da 

kun vært i stand til å se gjennom et troens øye, mens hun vandrer gjennom 

tidene. La meg også si her, i vers 15, så taler ikke Paulus om Jesus, hvor han 

skal komme ned på jorden for å starte tusenårsrikets regjering. Nei dette er 

når han kommer for å hente de rettferdigjorte døde, og for å forvandle det 

levende element av sin brud, og føre dem alle inn i sin nærhet. Dette vil bli 

den andre fase i den første oppstandelse. Han etterlater den tredje fase, som 

skal oppfylles straks etter den store trengsel. For der er det at de hellige som 

måtte lide martyrdøden på grunn av deres tro i denne mørke trengselstiden, 

vil bli gjort levende igjen, og skal regjere med Kristus og hans brud i tusen 

år. Når de da går inn i tusenårsriket, så vil bare de døde, onde mennesker, 

være forlatt i jordens skjød, og de vil forbli der frem til den siste 

oppstandelse i Åp. 20:11-15, dommen for den hvite store trone, hvor alle de 

onde døde skal oppstå, dømmes, og kastes i ildsjøen. Dette er den andre død. 

Du vil finne vers 6. i dette kapittelet som sier, ”Velsignet og Hellig  er disse 

som har del i den første oppstandelse: (det er de som stod opp da Jesus stod 

opp fra de døde, og disse som vil opprykkes når bruden blir forvandlet, og 

også disse trengselstidens troende som da vil bli levende igjen og regjere 

med Kristus i tusen år.) Over disse vil ikke den andre død ha noen makt, men 

de skal være prester for Gud og Kristus, og skal regjere med Ham ( Hvem? 

Kristus.) i tusen år. Så her kan du se at det vil bli troende fra enhver tidsalder 

som skal ta del i den første  oppstandelse, og de fleste av dem har egentlig 

forstått lite om denne hendelse i løpet av deres levetid, men de vil ikke bli 

hindret fra å stå opp for å regjere med Kristus i tusenårsriket. Det er mange 

mennesker som mener at vi ikke skulle lære noe ut i fra tusenårsriket, men 

du må huske at det som vi lærer, kommer fra Bibelen. 

 

KAN  JESUS  KOMME  NÅR  SOM  HELST? 

 

Jeg har hørt evangelister ned gjennom årene i min tid si: Hvor mange av dere 

tror på den Herre Jesu Kristi andre komme? Vel dette er jo naturlig sett alle 

de kristnes håp, så derfor ville de jo si ja, men så går de videre og sier, hvor 

mange av dere tror at han kan komme når som helst (altså endog i kveld)? 

Det hele var utarbeidet for å få frem emosjonelle følelser i folket for å få dem 

ned til alteret med tårer i øynene. Men i realiteten så hadde de ikke henvist til 
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en eneste enkel sannhet fra Bibelen. Folket var bare blitt psykologisk beveget 

til å tro, og akseptere spesielle uttalelser, som ikke en gang hadde noen 

skriftsmessig autoritet i seg. Rett her må jeg igjen si, som jeg har sagt så 

mange ganger før, Jesus kan ikke bare komme til hvilken som helst tid for å 

rykke opp menigheten. Han kan komme for den enkelte troende, eller det 

enkelte menneske når som helst, og derfor trenger vi alltid å være rede og 

våke, men henter han deg da, så blir det for å føre deg gjennom graven, og 

du vil bli delaktig i den andre fase av den første oppstandelse, når tiden 

kommer da menigheten skal opprykkes. Og hva jeg her sier, tar ikke noe i 

fra, eller legger ikke noe til, av det som Guds ord proklamerer. Det ganske 

enkelt ødelegger en hel del evangelistisk tullprat. Enda Jesus selv visste ikke 

den eksakte dag, eller time, når opprykkelsen skulle skje. Men jeg kan 

forvisse deg om at han visste hva som skulle forløpe opprykkelsen, slik at 

alle profetier i skriften kunne oppfylles før det skjedde. Vel, noen vil nok 

sikkert si her, men bro. Jackson, dersom Jesus var Gud, hvordan kunne han 

ikke da kjenne til alle ting? Du må først forstå at Jesus Kristus var Guds sønn 

i den betydning at den evige ånd, Faderen over all skapelse inkarnerte seg i 

Ham, (Guddommens fylde legemlig) der ved elven Jordan, da Johannes 

hadde døpt Ham. Derfor kan vi si at Faderen i ham, absolutt kjente til alle 

ting, og alt det som hadde ånde som vandret der sammen med ham, men ut 

fra hans standpunkt som sønn, som da var kjødet, Jesus Kristus, så må vi 

forstå, at det var visse ting som ikke gjaldt ham, mens han gikk der på jord i 

sin profetiske rolle. Han sa jo visselig, All makt er gitt til meg i himmelen og 

på jorden, men det forandrer ikke, eller utraderer ikke det vi her allerede har 

sagt. Og her har du grunnen til det. Han levde selv i denne sin profetiske 

rolle da, men nå har han vært i Himmelen i en forbedende stilling for oss, 

som yppersteprest i nesten to tusen år, og en dag meget nær, så vil han utføre 

sin kongelige rolle, for å oppfylle alle de skriftsteder som forteller om ham 

som kongenes Konge, og Herrenes Herre. Og dette vil han gjøre i 

virkelighet, i stedet for den åndelige rolle som han nå innehar for de troende 

på jord. Så i en hver fase av sin trefoldige tjeneste, vil han inneha all makt og 

autoritet i himmelen og på jorden, for å fullføre sin gjenløsningsplan som ble 

gitt ham av Faderen. 
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ROPET. 

 

I de årene som gikk fem mot hans første komme, så var det sikkert noen av 

jødene som trodde at deres Messias kunne komme når som helst, men både 

dere og jeg vet at han ikke kunne komme en eneste dag for tidlig eller for 

sent. Og denne dagen var fastsatt i faderens sinn. Han var den som samrådde 

seg med seg selv før denne verden enda var påtenkt, eller skapt. På den andre 

side, i det selv samme øyeblikk at han kom på scenen, så annonserte Guds 

ånd det hele. Brødre og søstre, dette er noen av de grunner som enhver 

troende skulle ha klart i deres sinn nå. Jo, han kan komme for å hente meg 

hvert øyeblikk, men dersom han det gjør så vil jeg dele plassen med dem 

som allerede har hensovet i Jesus, og må fremdeles, inntil tiden har 

materialisert den tilstand som passer inn med Den evige Ånds tanke om 

hendelsen. Derfor med dette i våre tanker, la oss så gå videre til vers 16, i vår 

tekst, og merk deg her den trefoldige identitet som Paulus, den store apostel 

til denne første menighetstid, legger frem om hans komme for menigheten. 

Jeg tror at Paulus så dette på en måte i en visjon. Først sier han. ”For Herren 

selv skal komme ned fra Himmelen med et (nr.1) bydende rop (nr.2) og med 

overengelens røst,(nr.3) og med Guds basun: og de døde i Kristus skal først 

oppstå.” Dette lar meg vite at når tiden har kommet til det punkt at disse 

hendelser skal skje, så finnes det ingen ting et menneske kan gjøre for å få 

fortgang på det hele, og heller ikke kan de utsette det, ikke en gang en eneste 

time. Det hele er bestemt av de Himmelske krefter. Jeg skjønner at det kan 

være en hel del forvirrelse ute og går blant etterfølgerne av bro. Branhams 

budskap over hva dette ropet skulle inneholde, eller hva det er for noe. Men 

jeg vil si dette til skriftens forsvar, hva enn du måtte forestille deg dette ropet 

til å bli, så har det en spesiell hensikt, og det er å få din oppmerksomhet. 

 

Når du skriker eller roper ut mot noen, så er det for å få deres 

oppmerksomhet. Det er grunnen til at jeg er overbevist om at dette ropet har 

en bestemt mening, og dette ropet er ikke rettet mot de døde, som så mange 

skulle tro. Dersom Paulus sa at dette ropet skulle få de døde ut av sine 

graver, hvordan skulle han så kunne rettferdiggjøre det han har sagt i Rom. 

8:11, ”Men dersom Hans ånd som oppvakte Jesus fra de døde bor i eder, (der 

har du nøkkelen, du må ha den samme ånd boende i deg før du dør, som det 

Jesus hadde i seg.) Han som oppreiste Kristus fra de døde, skal da også 

levendegjøre eders jordiske legemer ved sin ånd, ved den ånd som bor i 
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eder.” Kan du se hva jeg mener? det er denne ånden innen i deg, som skal 

komme til å gi liv tilbake til ditt døde legeme, dersom det da er Guds ånd 

som bor i deg. Så vær du sikker på at du har blitt oppvekket til den realitet 

om hva som skal komme. Videre vær sikker på at du ikke våkner opp og 

starter å gå i den gale retningen. 

 

RØSTER  OG  BASUNER. 

 

Venner, jeg ønsker å bruke en spesiell terminologi her, men først vil jeg være 

sikker på at du forstår at jeg ikke snakker om tre forskjellige personer i 

Guddommen, slik som en treenighetssinnet person vil kunne få frem her. For 

vi vet at Gud er kun EN. Vel her har du mitt punkt. Det er disse tre 

personene som er involvert i vers 16. Først vil jeg at du skal legge merke til 

at, det er Herren selv, Guds sønn mennesket, vår Herre og frelser som 

utstøter dette ropet i det himmelske. Dette er for å vekke oss opp for den 

skriftsmessige realiteten. Men røsten av erkeengelen taler om en annen 

person. Gud har fulgt et mønster når han har annonsert store hendelser ved 

en erkeengels røst. Gabriel annonserte Johannes fødsel for Sakarias, og 

fortalte om hvordan han ville oppfylle sin del av Malakias 4:5-6. Han 

annonserte også for Josef hvordan Jesu fødsel ville oppfylle Esaias 7:14, og 

han annonserte for Maria om Jesu fødsel, og  om Johannes osv.: men mitt 

poeng her er, at det er en fase nr.2. av den totale hendelse som vanligvis blir 

referert til som opprykkelsen. Og det henviser til noe som skal bli annonsert i 

løpet av det intervall av tid som er mellom dette ropet, og den siste basun. I 

den første fase så kom hverken Jesus eller Johannes på scenen uten at det 

først hadde vært en annonsering ved Herrens engel. Men hvem ble denne 

annonseringen gjort kjent for? Ikke for denne verden i alle fall. Nei bare for 

dem som var direkte involvert i hendelsen. Jeg håper at du får tak i dette, for 

dette lar meg vite at noe skal bli annonsert om denne hendelsen som ligger 

like foran oss, akkurat som de andre hendelser. Og det vil bare bli hørt av 

dem som er direkte innblandet i hendelsen. Drukkenboltene i de lokale 

barene vil ikke kunne høre noe, og heller ikke ugresset som måtte sitte blant 

de hellige. Men dersom den samme ånd bor i deg, som den bodde i den 

Herre Jesus Kristus, og du fremdeles er i live når dette skjer, da vil du høre 

det, for det vil bli noe som peker frem til den totale hendelse som du vil 

trenge å vite. Men nå kommer vi til den tredje fase, hvis vi da kan si det på 

en slik måte. 
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Det er litt vanskelig å forklare dette på en slik måte at det kan bli et klart 

bilde av det, fordi denne Guds basun refererer ikke til selve Guds sønn, 

mennesket Jesus Kristus. Den refererer til den store evige Ånd. For Han er 

den som har det siste ordet i alle hendelser. Gjennom det Gamle Testamentet 

så vil du finne denne basunen henvist til som røsten av Jehova. Jeg kunne 

kanskje bruke et lite eksempel i en illustrasjon, som ville kunne hjelpe. I det 

gamle amerikanske kavaleri, når kommandanten hadde en trompetist, og 

denne blåste sine signaler, så visste alle disse kavaleristene nøyaktig hva de 

skulle gjøre. Og dette var det signal de skulle reagere på. Likedan så vil dette 

vers 16. ha sin oppfyllelse på samme måte. Hvordan kunne disse 

kavaleristene vite hva de skulle gjøre når de hørte denne basunen blåse? Det 

er kanskje ditt spørsmål. Jo de hadde blitt opplært i hva det betydde. Og vi 

har den samme situasjonen her. Dette ropet vekker opp et element av folk 

rent åndelig sett, denne røsten gjør dem rede, og basunen setter det hele i 

gang. Det er med autoritet fra den store evige Ånd at denne basunen blir 

holdt igjen fra å blåse sitt signal, og han er den eneste som kan gi dette 

signalet, eller beskjeden om at  basunene skal blåse. Derfor brødre og søstre, 

er det ikke ropet som de døde i Kristus skal høre, og det er ikke røsten av 

Erkeengelen de skal høre, alt dette er for disse som fremdeles er i livet når 

øyeblikket for denne hendelse korresponderer med Guds fullkomne 

timetabell. 

 

Men priset være Herren, når denne basunen lyder, da vil den bli hørt rundt 

om i hele verden og de hellige  fra alle tider vil komme ut av gravene, 

Halleluja! Det er ikke noe en eneste predikant kan gjøre for å forandre den 

nåværende fysiske tilstand til det døde menneske. Videre så behøver ikke de 

døde å bekymre seg eller tenke på når egentlig opprykkelsen egentlig skal 

skje. Han trenger ikke ligge der og undre seg over  det, om hvordan han eller 

hun skal kunne opparbeide tro nok til å komme ut av disse gravene? Nei de 

er lagt til hvile, de har seglet, og sikkerheten, og løftet, at den sammen Ånd 

som oppreiste Kristus fra de døde, skal også oppreise dem når tiden kommer. 

Det er derfor Bibelen forteller oss at den Hellige Ånd er vår hvile. Han er 

selve løftet som skal oppfylle alle løfter. Derfor disse som hører ropet og 

røsten av de instruksjoner som peker imot denne underfulle hendelse, vil 

være dem som fremdeles er her i live, som har Guds ånd boende i seg. 
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VI  SKAL  ALLE  FORVANDLES. 

 

La oss gå til 1.Kor. 15: 51, hvor vi finner Paulus hvor han ikke tar for seg 

selve opprykkelsen, men oppstandelsen av de døde. Her taler han ikke om 

noe rop, og heller ikke om noen røst av erkeengelen, for her taler han direkte 

om den delen som skal bringer de døde tilbake til livet, oppstandelsen. Merk 

dere her, ”se, jeg sier eder en hemmelighet: vi skal ikke alle hensove, men vi 

skal alle forvandles”. Rett her er det at mange mennesker stanser opp, for de 

går tilbake til skriften hvor Paulus, denne samme apostel, sier i 

Hebreerbrevet, hvor han tar for seg et annet emne, : ”Og da det er gitt alle 

mennesker en gang å dø, og deretter dom,” og dermed vil de si, Bibelen 

forteller oss at vi alle skal dø. Og de bryr seg ikke en gang om å få satt alt på 

sin rette plass. De tar bare de ordene som er talt. Men dersom du stanser opp, 

og erkjenner at Paulus her taler om følgene av menneskets synd i Edens 

Have, da vil du måtte forstå at etter at døden trådte inn i menneskeheten, så 

har det vært menneskets lodd siden den gang, å dø med påfølgende dom. 

Men når vi går inn i 1.Kor. 15:51-58, så taler Paulus om en tid da Gud igjen 

skal komme til å gjøre en forandring på tingene. En tid da døden vil miste sin 

brodd og herskermakt over menneskeheten. Han taler her om en dag når 

døden skal oppslukes av seieren. Han sier, Jeg skal si dere en hemmelighet, 

vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles. Han setter her de 

levende hellige, og de døde hellige i sammen og sier, vi skal alle forvandles. 

Og priset være Herren, det skal vi sannelig. 

 

Så det neste verset, her utelater han ropet, og røsten av erkeengelen, og går 

direkte til lyden av basunen. ”I et nu, i et øyeblikk, ved den siste basun, for 

basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelig, og vi som lever skal 

bli forvandlet”. Han bryr seg ikke om å nevne ropet eller røsten av 

erkeengelen her, for her tar han for seg bare oppstandelsen av de døde, men 

du kan være sikker på at når denne basunen lyder, så vil det være for både de 

levende og de døde hellige. Åpenbaringen av Guds ord kommer når den 

Hellige Ånd hjelper oss å sette det ene skriftstedet i sammen med det andre, 

til et komplett bilde er blitt formet ut av de ting som vi ser etter. Det er 

hvorfor vi ikke har noen rett til å forvente at hver eneste detalj av hver 

hendelse skal være utførlig dekket i bare ett sted i skriften. Men Paulus var 

den ene som hadde åpenbaringen om denne oppstandelsen, og om 

opprykkelsen, derfor kan vi også ha fullstendig tillit til det som han hadde å 
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si om det. Men vær så snill å husk at den siste basun som han her nevner, var 

ikke bare noe hva som helst. Den har intet å gjøre med de syv basuner som 

skal basunere ut dom til nasjonen Israel. Den begynner i Åpenbaringen 8:7. 

Disse skal stadfeste tjenesten til de to vitner, som Gud sender til dem. Åp. 

11:3.  

 

UFORGJENGELIG  OG UDØDELIG : 

 

La oss nå se på de resterende versene i kap. 15, og merke oss hva Paulus sier 

i forbindelse med basunen som han her nevner. Vers. 53, her forklarer han 

forvandlingen, og merk deg. ”For dette forgjengelige (det er de døde) må bli 

ikledd uforgjengelighet og de jordiske (det er dem som fremdeles er i live) 

(men som fremdeles har dødens sting hengende over seg) skal bli ikledd 

udødelighet.” Udødelighet betyr at dødens sting er blitt tatt bort, og disse 

som er igjen i live da skal aldri dø.  54.”Så når det forgjengelige da er ikledd 

uforgjengelighet, og dette jordiske (eller dødelige) er ikledd udødelighet, da 

er det skjedd det som skriften sier, døden er oppslukt til seier.” Priset være 

Gud! Døden er oppslukt til seier. For disse så vil døden ikke ha mere makt. 

Men døden er fremdeles ikke helt ute av bildet. For det er enda mange 

hellige i trengselstiden som skal bli martyrer, i den mørke tid hvor antikrist 

skal regjere over jorden. Men de som er forvandlet i henhold til skriften som 

vi her leste, for dem er døden definitivt et avsluttet kapittel. Derfor når 

Paulus gikk videre og sa, død hvor er din brodd? Grav, hvor er din seier? 

Dødens sting, eller brodd, er synden og syndens styrke er loven, men takket 

være Herren Gud, som gir oss seier gjennom vår Herre Jesus Kristus.” 

Venner, det er endelig seier like foran oss, så press bare på. Behold en sterk 

tro på ham som er i stand til å gjennomføre alt det som han har lovet for dem 

som elsker Ham og følger hans ord. 

 

Når forvandlingen er komplettert, så gjenstår enda opprykkelsen, for å møte 

Herren i luften, slik at vi skal alle være med Ham, og Paulus sier at vi skulle 

trøste hverandre med ord om de troendes håp, som ligger like foran der vi er 

i denne dag. 
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VÆR  IKKE UVITENDE. 

 

La oss nå gå tilbake til 1.Tess.5, hvor Paulus går videre og sier, ”Men om 

tidene og stundene, brødre, trenger i ikke til at noen skriver til dere. (Naturlig 

sett taler han her om år og måneder, og alt det som kunne gi noen grunner til 

å sette datoer for denne velsignede hendelse som skal skje.) For dere vet jo 

selv grant at Herrens dag kommer som en tyv om natten.”  For noen kan nok 

dette lyde som en motsetning til de merknader som vi bemerket oss i de 

foregående versene, men for hvem vil han vel egentlig komme som en tyv 

om natten? Selvfølgelig ikke for dem som er åndelig våkne, og venter på 

hans gjenkomst. Det er for denne verden i det store og hele at han vil komme 

som en tyv om natten. Når det gjelder dem som venter på hans gjenkomst, så 

vil nok selvfølgelig noen av dem finnes i sengen, sovende, i det de tar sin 

nattlige hvile, for når  det er dagtid på denne side av jorden, så vil det være 

nattetid på den andre side av jorden. Det er grunnen til at han sa, at to vil 

være ute på marken, den ene bli tatt med, og den andre latt tilbake. Det vil da 

være dagtid på deres side av jorden. Men så sier han også at der vil være dem 

som ligger i sengen, den ene blir tatt med, og den andre blir latt tilbake. Dette 

vil da bli på den nattlige side av vår klode. Men det er ikke dette som Paulus 

refererer til her. Han taler om en tid når folket i denne verden er så opptatt 

med deres verdslige bekymringer, at de ikke vil vite engang hva som skjer, 

før Guds vrede er over dem. La oss la Paulus tale til oss. Merk dere vers 3. 

”For når de (Hvem de, folket i verdenssystemene) sier, fred og ingen fare, da 

kommer en brå undergang over  dem, likesom veer over den fruktsommelige, 

og de skal ikke kunne unnfly.” 

 

Denne verden har enda ikke kommet til den tilstand hvor de kan si, nå har vi 

endelig fred, og trygghet. De har forsøkt, og de forsøker fremdeles å få til en 

verdensfred underskrevet, slik at de kan sette seg trygt til rette og si, vel, nå, 

for første gang i historien behøver vi ikke lengre å frykte for flere kriger. 

Endelig har vi fått fred og trygghet over hele denne verden. De vil få en slik 

fredstraktat undertegnet. Men vet du egentlig hvilket skriftsted som da blir 

oppfylt? Jo, Daniel 9: 26, når fredspakten er undertegnet med antikrist som 

øverste hersker over pakten, slik at han kan kontrollere den. Hvor lenge vil 

denne freden vare? I tre og et halvt år. Og da kommer den store trengsel over 

dem som er tilbake her etter at opprykkelsen har funnet sted. Vi skal ta for 

oss mere om det når vi kommer til 2.Tess, hvor Paulus egentlig taler om 
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dette syndens menneske, antikristen, som skal åpenbares. Vi har hatt de 

Forente Nasjoner bestrebelser, og helt siden den gang at disse landene 

undertegnet denne pakten, så har vi hatt mere blodsutgytelse og forvirrelse 

over hele verden enn noen gang før. Så denne pakten produserte i alle fall 

ikke noen fred og trygghet. Heller ikke Europa rådet har klart det, eller noen 

av de andre paktene, nasjonene har forsøkt seg på. Men de har alle vært 

forløpere til denne ene som vil se ut til å ha en sikker tilstand å tilby denne 

verden, men Paulus sier, at når denne tilstanden endelig eksisterer, da skal 

det komme en plutselig ødeleggelse over dem, som veer kommer over den 

fruktsommelige kvinne, som er med barn. Den kvinne som er i blant dere og 

kan forutsi den eksakte timen når dine fødselsveer vil begynne, er enda ikke 

oppfunnet. Du vet bare at tiden nærmer seg hurtig. Du vil selvfølgelig 

forvente at de kommer, men vanligvis når de første veer kommer over deg, 

så blir du overrasket. Og det er på denne måten at Paulus fremstiller sine 

eksempler, når verden får sine fødselsveer over seg. Til sine tider så vil 

oversetteres valg av ord synes litt ubekvemt, men vi er sikre på at Pauli 

åpenbarelse var i denne tråd og i linje med alle de andre skrifter som han 

kom med. Så vi bør ta våre sammenligninger i henhold til det totale bildet, i 

stedet for å holde oss til et singelt vers, som kanskje skulle lyde som en 

plutselig overraskelse ved en vredes utløsning, som etterfulgte en slik pakt. 

 

Det er derfor Palus begynner med å si. Brødre, jeg vil ikke at dere skal være 

uvitende. Han vil gjøre det klart for dem at de har all mulighet til å forstå hva 

Guds ånd hadde åpenbart for ham. Derfor i vers 4 i kap.5, kunne han si, men 

I brødre, er ikke i mørke, slik at dagen skulle komme over eder som en tyv. 

Nei, det ville ikke komme over et åpenbart Guds barn på denne måten. De vil 

være på vakt ovenfor de tegn som forløper Herrens komme, og det som han 

vil gjøre, og når opprykkelsen skjer, så vil de ha gjort seg rede til å møte 

Herren i luften. Derfor vil de heller ikke være her på jorden, like før  denne 

ødeleggelsen skal skje. De vil være sammen med Herren i herligheten. 

Derfor sier jeg til dere, her i ”Faith Assembly”. La deres sinn hvile i skriften, 

og på denne måte unnfly den åndelige mørke tilstand som er over så mange 

menigheter i dag, rundt om i verden. De tar det som Paulus sier om 

opprykkelsen, og sammenligner det med hva Johannes sier om den store 

skare som har seiret over dyret, osv.: og på denne måte blir de fullstendig 

forvirret Du kan høre dem tale i sammen, og be, de vet ikke en gang om 

bruden må gå igjennom trengselen eller ikke. De vet ikke om opprykkelsen 
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kunne skje i natt eller ikke, og de vet ikke om slaget ved Harmageddon er det 

samme som slaget i profeten Esekiel 38, og 39, eller ikke. Dette er grunnen 

til at jeg har forkynt om Esekiel konflikten, og det er grunnen til at jeg har 

sagt, at dere som en menighet ikke kommer til å forlate denne verden og opp 

i opprykkelsen, før dere har fått se Esekiel kap. 38, og 39, blitt oppfylt for 

deres øyne først. Dette er en Midtøsten konflikt, men den vil få en meget 

større langtrekkende effekt, som kan føre til drastiske forandringer i vår 

livsførsel. Men når det er over, brudesjel, da kan du vite at den Herre Jesu 

komme, brudgommens komme, er like ved døren. Men ikke før da, 

Halleluja! Brødre, denne krigen vil la oss få vite at Guds ord er i ferd med å 

bli oppfylt i henhold til de profetier som har lagt her i skriften gjennom 

generasjonene. Men bare rett her i denne siste tidsalder, har den sanne Guds 

menighet fått tillatelse til å forstå betydningen av Guds totale plan om 

gjenløsningen og restaurasjonen. Hvorfor er vi da privilegerte til å kjenne 

disse tingene? Fordi vi kommer til å bli berørt av dem, fordi vi er barn av 

lyset. Hvorfor er vi lysets barn? Fordi vi er blitt gjenfødt. De kristne i de 

foregående tidsaldere hadde ikke noen behov av å vite nøyaktig hva som 

skulle forløpe opprykkelsen av menigheten, men vi har i sannhet behov av 

det. For vi lever i den tid at dersom vi ikke kjenner til disse tingene, så ville 

vi være i et mørke. Vers.5. ”Dere er alle lysets barn, og dagens barn, vi hører 

ikke natten eller mørket til. La oss derfor ikke sove som de andre gjør det, 

men la oss våke og være edrue. 

 

VÅK  OG  VÆR  EDRUE. 

 

Uttrykket edrue, er vanligvis brukt som det motsatte av å være overfyllt av 

alkohol. Det å være edru betyr her, å ha ditt sinn i rette skikk, slik at du er i 

stand til å tenke riktig. Derfor når du gir det 6. verset den åndelige betydning, 

”la oss ikke sove,” så betyr det ganske enkelt at vi skal være åndelig våkne 

ovenfor alt det som skjer i vår tid. Han sier, ”la oss våke og være edrue.” Du 

må jo være våken for å være i stand til å iaktta, og du må være edru, (klart 

tenkende, og åndelig beredt) for å kunne gjøre noe med det du ser.  Du 

behøver aldri å komme inn på den tanken at ikke Paulus visste hva han 

snakket om. Han var sikker på det som han lærte. Han kunne forkynne, og så 

sette seg ned, krysse sine armer, og utfordre en hver annen mann som ville 

forkynne noe annerledes. I Galaterbrevet, skrev han, dersom endog en engel 

fra himmelen forkynte noe annet, (et annet evangelium) han være forbannet. 
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Vers.7. ”For de som sover, sover jo om natten (de som sover i et åndelig 

mørke) og de som er drukne, er drukne om natten.” I Åp. 17:1-2, finner vi 

Johannes hvor han taler om en stor skjøge, eller hore, som kongene på jorden 

har drevet hor med. (Det er da åndelig talt) Og jordens innbyggere er blitt 

drukne av hennes horelevnets vin. (Det er hennes læresetninger.) Dette er en 

fordervelsens tilstand i verden i dag. Men det sanne Guds barn er ikke en del 

av dette åndelige mørke. 8.”Men la oss som er av lyset, være edrue, (og ikke 

delaktige i noen av disse lærdommer som fører til åndelig mørke, i det vi 

ikler oss troens brynje i kjærlighet, og håpet som hjelm til frelse. For Gud har  

ikke utvalgt oss til vrede, men til å motta frelse ved vår frelser Jesus Kristus, 

som døde for oss, så enten vi våker ( blir i live til enden), eller sover, (dør, og 

må bli med i oppstandelsen av de døde), så lever vi dog for Ham.” Verden er 

utvalgt til vrede og ødeleggelse, fordi deres håp er lagt til denne verdens, og 

menneskenes visdom. Og stor er denne verdens fordervelse, men vi er av 

dagen, (vi vandrer i åndelig lys), og vi har vårt håp i Guds ords sannhet, som 

har lovet frelse til alle dem som tror og adlyder Gud i hans nåværende liv her 

på jorden. Vårt lodd er å bli med Ham mens han sender sin vrede ut over 

jorden, og over dem som har ignorert ham, eller spottet Ham. 

 

I denne verden av religioner, er det mennesker som er så uinteressert, at de 

ikke en gang blir drukne av falske læresetninger fra de forskjellige 

systemene. De ønsker bare å bli latt i fred, slik at de kan få sove i fred i deres 

åndelige mørke. Men andre igjen er så oppfylt med sine læresetninger og 

kirkeprogrammer, at deres stahet da blir deres åndelige mørke. Og ingen av 

disse gruppene har noen ide om Jesu komme er nære eller ikke. De vet det i 

alle fall ikke ut fra skriften. De har ikke noen åndelig utrustning i så måte. 

Men vi er befalt å ikle oss Guds fulle rustning, og holde oss våkne, og edrue, 

og elske hverandre, og trøste hverandre med ordet om frelse som håp, i det vi 

kjenner ham som har kalt oss inn i sitt underfulle lys, og han vil gi oss alt 

godt på våre vegne. Vi skal ikke bekymre oss over våre døde brødre og 

søstre som har gått bort i troen, for Gud vil bringe dem i sammen med Ham, 

og gjeninnføre dem i deres oppstandelseslegemer før noen annen blir tatt opp 

for å være med Herren. Hvilket velsignet håp. 

 

 

 

 



 19 

HVORFOR  RØSTEN? 

 

Etter at Paulus uten tvil hadde mottatt svar på sitt første brev til menigheten i 

Tessalonika, så synes det som om han følte igjen ledelse til å skrive dem et 

annet brev, hvor han skulle gå inn i mere detaljer. Han klargjør her emnet om 

forvandlingen og opprykkelsen av de hellige, og han referer til hendelser 

som, vår samling med Ham. Vi er da i 2.Tess. 2, og vi begynner med vers 1. 

”Vi ber eder brødre, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme og vår 

samling med Ham, at i ikke må la eder så snart drive fra vett eller sans, eller 

la eder skremme, hverken ved noen ånd eller ved noen tale, eller ved noen 

brev, likesom det skulle være fra oss, som om Herrens dag stod for døren.” 

Før vi kommenterer disse to versene, så la meg gjenta litt av det jeg allerede 

har sagt fra 1.Tess:4-16, og da spesielt om erkeengelens røst. Jeg ser det 

meget viktig at vi forstår dette skriftstedet, for det viser oss at det kommer til 

å være noen troende i live ved enden av denne tidsalder, som vil komme til å 

ha noen til å kommunisere med dem ved erkeengelens røst. Jeg vil ikke her 

si så meget om dette ropet, for vi har allerede så alt for mange mennesker 

med ideer som flyr rundt om i verden for å fortelle hva dette ropet går ut på. 

Men denne erkeengelens røst er noe som ikke det kjødelige sinn kan få  leke 

seg med, eller kopiere. Denne røsten kommer til å forklare noe til disse 

levende hellige som skal være delaktige i opprykkelsen. Jeg nevnte det 

tidligere, men nå vil jeg forklare nøyaktig hva jeg mener. Skriften selv 

forklarer at spesielle hendelser vil skje, ja endog i detaljer fortelle hva og i 

hvilken orden det hele skal skje i, slik som i vår tekst. Men hør nå etter i 

noen få minutter, så tror jeg du vil kunne se noe her. Tenk deg nå at 

Elisabeth, etter å ha vært ufruktbar i så mange år, plutselig hadde begynt å 

kjenne en forandring i sitt legeme, uten først å ha blitt fortalt hva hun hadde i 

vente. Hun var en gammel kvinne, og hadde passert den alder da hun kunne 

vente seg barn. Så hva tror du egentlig hun ville ha trodd som var i veien 

med henne, når hun kjente denne forandringen i sitt legeme, etter at hun 

hadde blitt fruktsommelig for å kunne oppfylle skriften? Jeg kan nesten høre 

henne rope til sin mann Sakarias, kjære det er noe i veien  med meg. Videre 

så hadde ikke Sakarias kunne blitt slått stum. Han ville ha beholdt sin 

stemme, og sammen med henne undre seg over hva som hadde skjedd med 

henne. Men nei, en engel hadde kommet til ham før dette skjedde og sagt, 

frykt ikke Sakarias, for dine bønner er hørt, og din hustru Elisabeth skal bli 

fruktsommelig og føde en sønn. Og du skal kalle hans navn Johannes, og du 
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skal bli fylt med glede, og mange skal fryde seg over dets fødsel. For han 

skal bli stor for Herrens åsyn, og han skal ikke drikke vin, eller sterk drikk, 

og han skal fylles med den Hellige Ånd endog fra mors liv av. Og mange av 

Israels barn skal vende seg om til Herren deres Gud, og han skal gå frem for 

Ham i Elias kraft, og vende fedrenes hjerte til barna, og de ulydige til 

rettferdighet og visdom, for å berede et velskikket folk for Herren”. Brødre 

og søstre, jeg vil at dere skal vite at Malakias 4: 5-6, har ligget rett her i 

skriften i nesten 400 år, og Israels barn var på utkikk etter denne Elias, som 

skulle komme. Og det er på samme måte med nådetidens kristne, for de har 

sett  etter opprykkelsen, men dersom ikke en engel hadde kommet til 

Sakarias og informert ham om det som skulle skje, ville han da kjent til det 

hele? Ville de da ha kjent til den hensikt han var født for, og hva Gud hadde i 

sinne å gjøre gjennom denne sønnen? Selvfølgelig ikke. Det var nødvendig 

for Gud å informere dem som skulle bli direkte berørt i oppfyllelsen av disse 

skriftstedene, det var det samme med Josef og Maria, når tiden kom for dem 

at Messias skulle fødes. Hendelsen ble profetert i skriften. Esaias 7:14, 

Derfor skal Herren selv gi dere et tegn, se en Jomfru skal bli fruktsommelig 

og føde en sønn, og skal kalle hans navn Imanuell” I Esaias 9:6, for et barn 

er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er lagt på hans skuldre, og 

hans navn skal kalles under, rådgiver, allmektig Gud, Evig fader, 

fredsfyrste”. Det går videre og forteller at han skal sitte på sin fars Davids 

trone, osv: og hele Israel var oppmerksomme på disse skriftstedene. Og de så 

etter sin Messias, men tror du at denne unge jomfruen ville ha kjent til hva 

som var i gjære i hennes liv dersom hun ikke hadde hørt fra Guds engel om 

hva som skulle skje, når hun begynte å kjenne forandringen i sitt legeme. 

Hun visste jo at hun ikke hadde vært i nærheten av noen mann. Du vet meget 

vel at hun ikke kunne ha visst hva som var galt med henne da. Den skriften 

som gir opplysningen om at noe slikt skal skje hadde stått der i over 700 år, 

men ingen visste i hvilken generasjon denne jomfruen skulle leve i. Bare 

Gud selv visste hvilken ung jomfru i nasjonen Israel som skulle komme til å 

bære frem en sønn som skulle bli deres Messias. Gud hadde tatt ut denne 

unge damen, og ingen trengte å vite noe for at den Hellige ånd skulle 

overskygge henne og forårsake denne overnaturlige befruktningen. Men tenk 

deg dersom dette hadde skjedd uten først å informere henne. Hun var jo 

allerede trolovet med en mann kalt Josef, og hun visste hun var en Jomfru, 

og Josef trodde også at hun var det. Så forsøk å forestille deg hva som ville 

ha utspilt seg av følelser og konflikter i denne unge kvinnens liv dersom hun 



 21 

plutselig en dag begynte å kjenne liv inne i seg Du tror vel ikke at hun da av 

seg selv ville ha funnet ut at hun måtte være den jomfruen som Esaias hadde 

talt om. Jeg tror du kan se hvorfor det var nødvendig for Gud og sende denne 

engelen for å kommunisere med henne om denne saken. Dette ville kunne 

gjøre henne i stand til å se på alt det som skulle skje med henne med 

kunnskap om at Gud var i ferd med å oppfylle sitt ord som han hadde talt til 

sine profeter i gammel tid. 

 

MARIA  HØRTE  FRA  GUD. 

 

Merk dere  i Luk.1:26-35.- hva Gabriel egentlig sa til Maria. ”Og i den sjette 

måned (det var den sjette måned av Elisabets svangerskap) ble engelen 

Gabriel sent fra Gud til en by i Galilea, kalt Nasaret, til en jomfru som var 

trolovet med en mann som hette Josef, av Davids hus og ætt, og jomfruens 

navn var Maria. Og engelen kom inn til henne og sa, vær hilset du benådede, 

Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner. Og når hun så ham, ble hun 

forferdet over hans ord, og grunnet på hva dette kunne være for en hilsen. 

(han hadde enda ikke gitt henne det virkelige budskapet, derfor undret hun 

seg over at noen kunne tale til henne på en slik måte). Og engelen sa til 

henne, frykt ikke Maria, for du har funnet nåde for Gud, og se du skal bli 

fruktsommelig og føde en sønn, og du skal kalle hans navn Jesus. Han skal 

være stor, og kalles den høyestes sønn, og Gud Herren skal gi ham hans far 

Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus evinnelig, og det skal 

ikke være ende på hans herredømme (kongedømme). Da sa Maria til 

engelen: Hvorledes skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann? Og engelen 

svarte henne, Den Hellige Ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft 

skal overskygge deg, derfor skal også det som fødes kalles den høyeste Guds 

sønn.” Engelen gikk videre og fortalte Maria om hennes kusine Elisabeth, 

som også skulle føde, og så sa han, ”for med Gud er intet umulig. Da sa 

Maria, se jeg er Herrens tjenerinne, meg skje etter ditt ord!” Denne Herrens 

engel fortalte ikke bare Maria at hun skulle bli fruktsommelig, han fortalte 

henne også hvordan hun skulle bli det, og også at hun skulle bære frem et 

guttebarn, og enda til gav han henne navnet. Han rundet det hele av med å 

fortelle henne at han skulle bli konge, og at hans kongedømme skulle være 

uten ende, eller for alle tider. Det eneste spørsmål Maria stilte, var et naturlig 

spørsmål som enhver ville ha stilt, ”Hvordan skal dette skje, da jeg ikke vet 
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av mann” ”Men når hun mottok svaret på dette spørsmålet, så overgav hun 

seg med en gang til det som var blitt presentert for henne. 

 

ENGELEN  ÅPENBARER  SEG  FOR  JOSEF. 

 

Hva denne engel måtte ha sagt til Maria, kunne ikke hjelpe Josef noe, for når 

han fikk rede på at hun var fruktsommelig, så bestemte han seg for å trekke 

tilbake giftemålet så raskt som mulig. Han ville ut av dette bildet. Han ville 

også gjøre det så smertefritt som mulig, for ikke å skade henne. Derfor var 

det også nødvendig for Gud å sende englebudbæreren til ham. Han ønsket at 

Josef skulle være villig til å delta i denne plan. For i den naturlige genologi 

ville han bli sett på som Josefs sønn, det som Maria bar på. Vi skal ikke lese 

det skriftstedet, men du kunne jo lese det senere, hvordan engelen kom til 

ham i en drøm og sa, ”Frykt ikke for å ta Maria til deg som hustru, for det 

som er avlet i henne, er av den Hellige Ånd.” Matt.1:18-25. 

 

Som du ser så blir de instrumenter som denne store hendelse skulle skje 

igjennom informert, og de ville da heller ikke ha noen behov av å gjette seg 

frem til det de skulle gjøre. Etter at engelen hadde åpenbart seg for Josef, så 

gjorde han øyeblikkelig det som var rett i følge Guds ord. Han tok Maria til 

seg som hustru, men han holdt seg ikke til henne før etter at hun hadde fått 

barnet. Når da barnet ble født, svøpte de det i et klede, og la det i en krybbe. 

Hva gjorde da Gud, for å gjøre dette kjent? Ute der på markene holdt 

hyrdene til, hvor de voktet sin fårehjord om natten, da plutselig åpenbarte en 

Herrens engel seg for dem, omkranset av Guds herlighet, og hyrdene ble 

redde. Men engelen sa til dem, frykt ikke, for se jeg bringer dere gode 

nyheter til stor glede, som skal vederfares alt folket. For til dere er det i dag 

født en frelser, i Davids stad, som er Kristus og Herre. Og dette skal være 

deres tegn. Dere skal finne en baby, svøpt i et klede og lagt i en krybbe. Og 

straks var det hos dem en Herrens hærskare som lovet Gud og sa, Ære være 

Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker hans velbehag.” Når da 

engelen var dratt bort gikk hyrdene straks inn i byen, for å finne det de hadde 

hørt om, og når de da hadde funnet at det var sannhet, så forkynte de det 

rundt om til alle dem de møtte. Dette fikk mange mennesker til å undres i 

sine hjerter, over hva egentlig alt dette skulle bety. Men nå var i alle fall 

budskapet gått ut om at en frelser var født, så alle dem som hadde hørt det 

hadde en anledning til å vite hva som var i ferd med å skje. De behøvde ikke 
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å unngå det som da skjedde 30 år senere, når Jesus kom til Johannes for å bli 

døpt av ham. 

                  

VÅR  SAMLING  MED  HAM 

 

Brødre og søstre, jeg håper dette kan hjelpe dere til å forstå hvorfor jeg sier 

at dette ropet, og røsten av Erkeengelen, taler om en tilstand like før 

opprykkelsen, og det gjelder for de hellige som er her i live på jord på den 

tid. Dette ropet, og denne røsten vil få alle de levende hellige rede til det som 

skal skje, når Guds basun lyder for å sette oppstandelsen og forvandlingen i 

bevegelse. Paulus hadde lært dette til Tessalonikerne, og bedt dem å trøste 

seg med disse ord. Men noe hadde blitt misforstått langs denne vegen, og det 

var en følelse av uro blant de hellige på grunn av det, derfor sendte han sitt 

andre brev til dem. Paulus har da til hensikt å berolige dem. Så la oss nå gå 

tilbake til 2.Tess.2:1, hvor vi begynner lesingen for å se hvordan Paulus 

sammenbinder opprykkelsen, med tilstanden verden vil være i da. Dette viser 

oss at du kan ikke bare ta denne hendelse, kalt opprykkelsen av menigheten, 

og bruke den hvor som helst, eller til hvilken som helst tid som måtte passe 

deg. Det kunne de heller ikke gjøre med Den Herre Jesu Kristi første 

komme, for den evige ånd holder sin hånd over disse ting på en suveren 

måte, og i sin makt. Merk deg vers 1. ”Vi ber eder, brødre, vedkommende 

vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling med Ham, (Han taler ikke her 

til verden, han taler her kun til de troende, og uttrykket, ber eder, forminsker 

ikke denne tanke, lytt dersom du ønsker. Det betyr enkelt, merk deg det jeg 

nå her skal si.) 2. at I ikke så snart må la eder drive fra vett og sans, eller la 

eder skremme, hverken ved noen ånd eller ved noen tale eller ved noe brev, 

likesom det skulle være fra oss, som om Herrens dag sto for døren.” Det å bli 

rystet eller skremt, eller forvirret, gjør deg ute av stand til å hvile på Guds 

ords sannhet. Gjennom de forskjellige grupper av organisasjoner blant de 

religiøse, kan du finne hundrevis av forskjellige  motsetninger, både i bøker 

og i direkte uttalelser, om oppstandelsen av de døde, og opprykkelsen av 

menigheten. Noen har menigheten bortrykket, før trengselen setter inn, og 

andre får menigheten til å gjennomgå trengselen. Derfor vil enhver sjel, uten 

en ekte åpenbaring om denne hendelse, ikke kunne finne særlig meget hvile i 

sine tanker. Gud ønsker at våre tanker skal få hvile, men de fleste av oss er 

blitt brakt opp gjennom disse forskjellige systemene, og før vi da får en ekte 

åpenbaring over dette, så vil våre sinn fremdeles være overgitt til mange av 
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våre tradisjoner og tanker. Og mange ganger så fører de oss i en tilstand av 

forvirrelse, dette igjen forårsaker unødvendige vanskeligheter. Det fikk 

Paulus til å si. Tillatt ikke en slik tilstand å råde, som om det skulle ha vært 

fra oss det har kommet. Hva er det da han refererer til? Jo, hva du enn ser 

eller hører, som sies å ha kommet fra den Hellige Ånds kilde, dersom det 

ikke stemmer med den sanne åpenbaringslinje i skriften, så tillatt ikke denne 

ånden å skremme, eller uroe deg. Det spiller ikke noen rolle hva ord enkelte 

måtte ha til deg, dersom det ikke er  i følge kontinuiteten av skriften, så tillatt 

ikke deg selv å bli uroet eller engstelig, selv ikke om det skulle være et brev 

fra oss. Eller med andre ord, bare fordi jeg skrev dere det første brevet, hvor 

jeg gav dere rekkefølgen om hvordan forvandlingen, og opprykkelsen skulle 

skje. Bli ikke sjokkert, eller selg ikke din eiendom av denne grunn, for å dra 

bort et sted i påvente at han skal komme dit. (Det er forskjellige grupper som 

har gjort det slik.) Dette er ikke Pauli ord, men det er ditt hen han sikter. For 

alle disse forløperne som bringer uro, vil alltid være et hode foran Guds Ånd, 

og de kan bare få medhold blant de mennesker som mener seg å tro på den 

Hellige Ånds arbeide i mennesket, men er uten den sanne åpenbaring over 

Guds ord. Det er mange mennesker som proklamerer, å ha den Hellige Ånd, i 

denne Laodikeiske tidsalder, men det faktum at så få av dem virkelig er ledet 

inn i sann åpenbarelse av Guds ord, beviser i seg selv at deres 

proklamasjoner ikke er stadfestet av den ånd som de selv bekjenner seg til. 

For som vi har fremholdt igjen og igjen, Jesus sa, når han kommer, så vil han 

lede dere inn til hele sannheten. Men Paulus skriver til dem som virkelig har 

den Hellige Ånd, og derfor visste han også at alt det de trengte, var 

sannheten presentert for seg, og det ville gjøre resten klart for dem. Så når 

han gikk videre og sa, ”La ikke noe menneske forføre dere på noen måte (når 

det gjelder dagen eller timen for vår samling med vår Herre Jesus Kristus), 

for den dagen skal ikke komme, før det er blitt et frafall først, og at dette 

syndens menneske blir åpenbart, fortapelsens sønn.” 

 

FRAFALLET. 

 

Evangelister har i de siste femti årene, brukt denne delen av vers 3, om 

frafallet, for å forsøke å skremme menneskeheten til å slutte seg til deres 

egne kirkesystemer. Og noen av dem kunne uten tvil få håret til å reise seg i 

nakken på deg, mens de holdt på å mane frem bildet over det store frafallet 

fra de Bibelske sannheter. Og når man ser på det totale bildet av verdens 
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religioner, så har nok overbevisningene sluppet taket i folket etter som årene 

har gått. Men det som Paulus taler om her, går meget dypere enn dette. Han 

refererer derimot til en tilstand som har oppstått blant de mennesker som 

visstnok skulle ha blitt restaurert til Guds ord, gjennom budskapet fra denne 

tids profet. Det å falle i fra en åpenbart sannhet er mye mere alvorlig, enn det 

og bare falle i fra tradisjonelle religioner, selv om det er den samme ånd som 

står bak det hele. Vi kan se i versene 10, og 11, i dette kapittel, hvordan Gud 

omhandler mennesker som ikke lengre har noen kjærlighet til sannheten. 

Men nå ønsker vi å legge vår oppmerksomhet til det faktum at opprykkelsen 

av menigheten er sammenbundet med en tilstand i denne verden som først 

må oppstå, før forvandlingen kan tre i kraft. Det må først bli et stort frafall 

fra Guds ords sannhet, leveregler og overbevisninger, som alle er blitt 

fundamentert på, og det ser vi som aldri før. Men det må også bli åpenbart et 

syndens menneske, en fortapelsens sønn. Vi vet selvfølgelig fra hvilken 

posisjon han vil komme fra. Men vi vet ikke om det er denne, nåværende 

Paven, i den Romerske katolske kirken, om det er han (mannen som individ) 

som skal oppfylle antikristens rolle, (altså om han skal hete pave Johannes 

Paul den andre), eller om det er en av de andre som skal etterfølge ham. Om 

det er Ham, eller en av dem som kommer etter ham, se det vet vi ikke enda. 

Men vi vet for sikkert at denne som nå lever, legger selve grunnlaget for det 

som snart skal komme til å åpenbare seg. (det kunne jo være ham som vi nå 

ser der). Hele verden søker etter fred, og vi vet at der ikke skal komme noen  

sann fred, før Jesus Kristus er kommet på tronen i tusenårsriket. Men denne 

antikristen, som person, hvem han nå enn skulle vise seg å være av de 

kommende paver, så vil han hjelpe til med å ordne opp i noe, som vil bli sett 

på som den store verdensfreden, gjennom en pakt. Og når det skjer, så vil 

den sanne brud vite hvem han er. Han vil da bli åpenbart for henne. Så 

ettersom denne frafallets tilstand øker mere og mere over den religiøse 

verden, så vil den åndelige brud ha sine øyne og ører åpne, og hun vil vite at 

hennes time for opprykkelse nærmer seg mere og mere. Denne verden vil 

ikke kunne se det, fordi de er nattens, eller mørkets barn. Men disse som er 

barn av lyset, vil vite hva som er i ferd med å skje. 

 

Betyr da det at Esekiel 38, og 39, ikke skal skje før etter at opprykkelsen har 

skjedd? Selvfølgelig ikke. La ikke ingen få lullet deg inne i noen falsk følelse 

av sikkerhet. For denne krigen i Esek. 38,39, skal fremdeles bli utkjempet før 

Daniels 70ende uke begynner, dette for at tidstabellene skal kunne stemme i 
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pakt med profetiene. Gud vil ikke at Israelittene skal brenne bål av 

rustningene og våpnene fra Esekiel konflikten, over i tusenårsriket. For disse 

rustningene skal brenne i 7 år, for å få gjort ende på alle de rester som blir 

etterlatt fra denne krigen. Vi vet også at denne krigen er en nøkkel til 

begynnelsen av antikristens fredspakt, når den skal undertegnes. Og syv år 

senere, vil Jesus og hans hellige vende tilbake til jorden for å sette alle ting i 

rette skikk før tusenårsriket er et faktum. Det å vite Guds orden i disse 

tingene, får de sanne gjenfødte menneskene til å holde en stø kurs på sin vei, 

mens denne verden går beserk. 

 

DET  STORE  FRAFALLET. 

 

Jeg kan ikke hjelpe for at jeg enkelte ganger tenker tilbake en 20 – 30 år 

hvordan kirkeverdenen da enda hadde noen Bibelske overbevisninger og en 

viss moralsk standard, og hvordan de etterhvert lot kompromisset og det 

djevelske formede program overta. Det mest effektive instrument som 

djevelen har kunnet brukt for å få dette til, har vært disse syngende gospel – 

gruppene. De fleste av dem lever ikke mere for Gud enn en hare. Men denne 

religiøse verden elsker underholdning, og de vil fremdeles sette seg ned å 

høre på hva enn som blir servert dem. Disse gruppene liker ikke å bli 

akseptert på lik linje med hippie, og rockegruppene der ute i verden, men de 

vil gjerne akseptere den samme stilen i sin musikk. De bare forandrer litt på 

ordene, slik at den i alle fall kan bli identifisert med Bibelen til en viss grad. 

Disse gruppene vil stå frem og svinge seg til denne Sataniske beaten, og 

synge og snakke om hvorledes de elsker Jesus. Vel, hvis de virkelig elsket 

Jesus, så ville de ha latt denne søppelmusikken være der den hører hjemme. 

Jeg vil i alle fall ikke høre den. Den underholder i alle fall ikke meg. 

 

Venner, bare stopp opp et lite øyeblikk og tenk igjennom hvor denne beat 

musikken kommer fra. Den kom i alle fall ikke fra noen kirke. Men den 

såkalte kirke har akseptert den. De har åpnet sine dører på vidt gap. Du 

finner den samme rytme der nede i diskotekene, og der twister de, og hopper 

opp og ned etter den. Det samme kan de gjøre etter de religiøse gruppenes 

musikk. Forskjellen ligger kun i forandringen på ordene. Du kan 

sammenligne dette med alt det andre som har blitt utført, innen religionens 

rekker, og da må du være enig i at frafallet er nesten fullstendig gjennomført. 

Denne likegyldige ånden som du finner i blant kirkens forsamlinger, er å 
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ligne med åtsel eterne rundt et forråtnet legeme. De bare eter i vei. De har 

sine politiske program, og sine sosiale gjøremål. Det er underholdning som 

opptar deres tid, mens Guds ord har egentlig ikke noen virkelig plass i blant 

dem. Forvrengninger har presset seg inn og overtatt lederskapet, og 

posisjonene i menighetene. Og en økende umoral og åndelig forflatning 

dominerer kirkene som tidligere virkelig stod for Bibelske prinsipper. Derfor 

må vi også si at frafallet er over oss i denne tiden. Hvert eneste område av 

livet er påvirket av det, både åndelig, moralsk, politisk, sosialt, og 

økonomisk. Alt er påvirket av dette frafallet, som er en forløper for antikrist, 

og selve opprykkelsen. Kvinner krever nå fullstendig likestilling, ikke bare i 

forretningslivet eller arbeidslivet, men også som forkynnere av evangeliet 

rundt om i de forskjellige kirkene. Dette skjer jo ikke der hvor sannheten 

forkynnes, men kun der hvor de ikke vet noe om det virkelige sanne 

evangelium. For ellers ville de jo ikke ha krevd likestilling i 

forkynnertjenesten. Men i lys av alt det som foregår rundt om i denne 

verden, så er vi formant til å trøste hverandre med disse ord som Paulus har 

talt. Vår trøst og sikkerhet, kommer fra den kunnskap at Gud fremdeles har 

alt under kontroll, og at han sørger for sine, hva enn denne verden måtte 

finne på og gjøre. Vi er ikke utpekt til vrede, men til å motta frelse ved vår 

Herre Jesus Kristus, og vi skal ikke bli forført, for vi kjenner sannheten. Vi 

forventer ikke at opprykkelsen skal skje før tiden er inne, for vi vet hva som 

skal forløpe den. Derfor venter vi også på den på den rette måte. Vi kan ikke 

vente at den kan skje når som helst i så måte, men i stedet vokter vi de 

hendelser som leder frem til den. På tampen av det store frafallet sa Paulus, 

at syndens menneske skulle bli åpenbart, fortapelsens sønn, og  også kjent 

som den falske profet. 

 

FRA  FRED  TIL  TERROR. 

 

La oss nå gå inn i vers 4, og høre på hva Paulus fortalte at han ville gjøre 

(altså dette syndens menneske). ”Som opphøyer seg over alt som kalles Gud, 

eller det som er tilbedt, slik at han som Gud, setter seg i Guds tempel og 

fremviser at han er denne Gud.” Han kommer ikke til å fremstille seg slik i 

første omgang. Slik vil han komme til å bli når Satan har salvet ham til å 

oppfylle de siste 3 ½ år av trengselens blodbad og terror. Før dette skjer så 

vil han være en fredselsker. Han vil rekke hånden og hilse på alle, være en 

babykyssende pave, og gjøre alt som står i hans makt for å forårsake en 
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verdensfred. Det er på denne måten at han vinner tillit blant verdens ledere. 

Og på denne måte vil han stå i fokus for å bli valgt av dem til å lede og drive 

denne store fredsplan. Og når han da etter 3 ½ år har hatt hånd om denne 

fredspakten, så salver Satan ham til å fullføre det som Paulus her har skrevet. 

Det er da at han vil bryte pakten, sette seg i Guds tempel i Jerusalem, kaste 

jødene ut, og på alle mulige måter fremstille seg selv som Gud. Han vil 

spotte og sette seg opp imot alt og alle for å få status som Gud lik. Da er det 

at de Gudfryktige jøder og den sovende jomfru (den delen av dem som var 

de dårlige jomfruene) vil begynne å bli likvidert på grunn av deres tro. Den 

store trengsel vil da være et faktum, og alt det som Daniel og Johannes skrev 

om, når det gjaldt denne periode, vil da skje. Det var ikke nødvendig for 

Paulus å se alt det som skulle hende i samband med frafallet som han nevnte, 

eller også om antikrist som skulle tre inn der. Det som han skrev til 

Tessalonikerne, var alt det de trengte å vite, for de skulle ikke bli involvert i 

noe av det som skulle skje senere. Det var kun selve oppstandelsen som de 

skulle være med om i enden av tiden. De skulle bli ført hjem til Herren for å 

være hos ham for alltid. 

 

På den andre side så ville de som skulle være vitne til de forskjellige 

hendelser i endetiden trenge mere informasjon om det som skal skje, enn det 

som Paulus hadde skrevet. Og her er det at profeten Daniel, og Johannes 

åpenbaring kommer inn. Men ingen av disse skriftene utraderer det som 

Paulus har skrevet. De bare fyller inn detaljene. Noen vil nok kanskje si her, 

men hva da med Templet? Det er jo ikke noe tempel i Jerusalem. Brødre og 

søstre, hør på meg. Noe skal komme til å skje der borte, som vil gi jødene 

mulighet til tempelplassen. Og jeg kan forsikre deg om det, at når de får 

denne plassen ledig, så vil det ikke være lenge før dette tempelet er bygget 

og klargjort. Det ville ikke gå imot skriften dersom de bygget tempelet under 

de første 3 ½ år av Daniels syttiende uke. Men du kan tro det, at de skal 

komme til å ofre på alteret lenge før selve tempelet er ferdigbygget. Du kan 

sammenligne dette med Esra 3, og se hva de gjorde i disse dager før de enda 

hadde lagt grunnstenen til selve tempelet. De gjeninnførte først den gamle 

form for tilbedelse av Jehova, og så gikk de igang med å bygge tempelet. 

 

La oss gå tilbake til Paulus brev. Han sier i vers 5, ”Husker dere ikke at jeg, 

mens jeg var sammen med dere, fortalte dere disse ting? (dette beviser at han 

hadde lært dem om dette mens han var sammen med dem, men det hadde 
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bare ikke gått opp for dem.) Og nå vet dere hva det er som holder igjen for at 

han (antikrist) skal bli åpenbart i sin tid.” På våre dagers språk ville en vel ha 

sagt det slik, og dere vet at det er den Hellige Ånd som holder ham tilbake 

inn til hans tid kommer. ”For lovløshetens hemmelighet er allerede virksom, 

bare at han som enda holder igjen blir tatt bort.” Enda i år 54. E.K. kunne 

Paulus se denne ånden i virksomhet. Lovløshetens hemmelighet er selve 

antikristens ånd og ikke selve mannen i kjød. Når da Johannes skrev 

åpenbaringsboken, så hadde Satan allerede sendt ut sine mindre agenter, små 

miniatyr- antikrister som spilte hasard med menighetene. Men ingen av dem 

pekte direkte på dette syndens menneske som Paulus skrev om her. Den siste 

delen av dette verset henviser selvfølgelig til den Hellige Ånd, for det er  

Han som hindrer, eller holder dette syndens menneske fra å komme frem på 

scenen før den bestemte tid. Og når hans time kommer, så vil den Hellige 

Ånd trekke tilbake sin tilbakeholdende kraft og tillate at antikristen får utføre 

sine siste trekk. Den Hellige Ånd har vært blant hedningene i over 1900 år 

nå. Den har overbevist dem, og ført dem til frelse gjennom vår Herre Jesus 

Kristus. Men Gud har bestemt at Hans ånd, i en gitt tid, ikke skulle dele seg 

med hedningene på denne måten lenger. Det er da at den Hellige Ånd vil 

frigi muligheten for antirkistens ånd, og da vil dette syndens menneske være 

fri til å komme frem på scenen. Og når han det gjør, så vil den sanne 

menighet kjenne ham, han vil bli åpenbart for dem. Både tiden og tilstandene 

har da produsert frem denne tjenesten. Vi vet hvor han vil komme fra, men 

som jeg allerede har sagt, vi vet ikke om det er han som nå sitter i denne 

tjenesten, eller om det er en av dem som skal etterfølge ham, som skal 

oppfylle rollen som dette syndens menneske. Daniel 7. og 8, lar oss få vite 

uten skygge av tvil, at denne tjenesten er etablert i og gjennom opprettelsen 

av den Romersk katolske kirke. Det er det fjerde dyresystemet på denne 

jorden som har produsert frem dette. 

 

Vi kan også si at hans tjeneste er blitt etablert gradvis opp gjennom en 

periode av mange år, men når han, mannen selv blir åpenbart så vil det ikke 

kunne skje gjennom en gradvis langsom prosess. Tilstandene i denne verden 

og det ansvaret som da er i ferd med å bli lagt på ham, vil gi ham 

anledningen til å gå rett inn på scenen i endetiden, i sin rolle som dette 

syndens menneske, fortapelsens sønn, den antikristen som skal komme. 

Denne verden er på randen av en annen fryktelig konflikt, og det er en 

konflikt som vil ha universell betydning, og da vil det ikke være de forente 
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nasjoner som skal  kunne etablere noen fredsplan. Det vil bli paven i den 

romersk katolske kirke. Og dersom den paven vi nå har, enda er i sin stilling 

når dette skjer, så vil det være ham som innehar tittelen, og han vil fullføre 

hele den plan som Satan har lagt opp til. 

 

KUNNE  PAVE  PAUL  DEN  ANDRE  VÆRE  MANNEN? 

 

La meg si noen få ord om den paven vi nå har. I den korte tid som han har 

innehatt denne tjenesten, så har han reist flere mil enn noen av sine 

forgjengere. Han har talt til store masser av mennesker. Han har en egen 

måte å tale på. Det ser ut som om han har en egen evne til å nå hjertene til 

dem som han taler til. Videre så kommer han fra Polen, han vet hvordan han 

skal kunne behandle og kommunisere med kommunismen, og det er en 

nødvendig karakteristikk i en tid hvor kommunismens ånd er så utbredt. Han 

utfører en tale som setter politikere og kommunistledere i skyggen. Derfor er 

det eneste vi nå trenger for at bildet skal være komplett, en ny 

verdenskonflikt, og jeg kan garantere deg at dersom denne paven fremdeles 

er i live og ved god helbred, (i stand til å reise rundt) så vil hans usedvanlige 

personlighet, og hans muligheter til å få ting igjennom, sette ham rett inn i 

rollen som denne verdens fredsmaker. Han vil da oppfylle skriftene. 

Verdenslederne vil ikke se etter en mann som konstant henviser dem tilbake 

til Bibelen. Å nei. De vil se etter en som kan love dem flere dollar, og ingen 

flere kriger, og en bedre og sikrere verden å leve i, og en lysere fremtid for 

deres familier. Det vil alt ha en religiøs front, men det vil ikke være noe 

åndelig ved den. 

 

Noen vil nok her si, men bro. Jackson, dette er da kun løst prat, og for noen 

vil det nok synes slik. Men for disse som er klar over det faktum hva en 

masseødeleggelse vil føre med seg over denne verden, er nok tonen en 

annen. Tenk deg dersom atombombene ble sluppet løs, da er jeg sikker på at 

du vil forstå alvoret bak det jeg her sier. På randen av en slik utslettelse, vil 

denne verdens ledere ile til fredsbordet, der de finner det, og være mere enn 

rede til å undertegne en fredstraktat som kan oppfylle Daniel 9:27. Derfor er 

det at denne verden trenger en fredsfyrste, en som kan megle og Djevelen vil 

ha en slik mann på lager som er rede til å steppe inn i denne rollen i rette 

øyeblikk. Dette bringer oss tilbake til vers 8, i 2Tess.2, ”og da skal den onde 

bli åpenbart (Dette syndens menneske) som Herren skal fortære med sin 
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munns ånde, og ødelegge ved sitt komme.” Dette forteller selvfølgelig om 

hvordan Herren vil behandle denne onde mannen når han kommer tilbake til 

jorden sammen med sine hellige, for å sette i stand tusenårsriket. Men det vil 

ikke skje før de syv år er til ende, og antikrist er ferdig med sin gjerning. 

Med andre ord, dette er når Kristus skal komme tilbake til jorden for å hente 

sine hellige i begynnelsen av disse syv årene. 

 

SELV  = LAGDE  HELLIGE  MENNESKER. 

 

I henhold til Åp. 19, så vil hele himmelens hærer komme sammen med Jesus, 

når han kommer tilbake til jorden for å bekjempe dette syndens menneske, 

som har gjort denne jorden så korrupt, og på den tid vil han ikke komme som 

en tyv om natten. Han vil komme i kraft og meget herlighet, og ta hevn over 

alle de ugudelige. Når han kommer og henter sin menighet, så vil han 

komme som en tyv om natten, hva denne verden angår. Får de vil ikke kunne 

vite hva det er som foregår. Men når han kommer tilbake syv år senere, så 

skal hvert øye se ham, for han vil komme tilbake i vrede. Brødre, jeg vil dog 

at dere skal vite, at de siste 3 ½ årene av disse 7, skal komme til å bli et 

helvete på jord, for denne antikristen med all hans ondskap og makt skal 

gjennomtrenge denne jorden med død mot alle de dårlige jomfruer, og alle 

de jødiske hellige, og han vil slakte dem ned som hunder. På den tid vil 

ugudelige mennesker få lyst til selv å dø, men døden skal fly fra dem. Når du 

leser Åp.9, skal det bunnløse dyp åpnes opp, og enhver plageånd i avgrunnen 

skal utløses over jorden for å plage menneskeheten. De ønsker seg denne 

menneskelige fredsherskeren, og Gud vil la dem få det. Men slik er det at 

utgangen på det hele blir, et helvete på jord. De vil ønske seg døden, men  

Gud vil ikke la dem dø, før de har drukket av hans vredes beger til fulle, og 

så skal Jesus komme med sine armeer fra himmelen og ødelegge dem. Vers 9 

forteller hvordan denne mannen skal gjøre sin entre, og det lar oss også få 

vite hvorfor denne verden vil ta imot ham med slike åpne armer. Merk dere. 

”Han skal komme etter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og 

tegn og under.” Dette taler naturlig sett om politisk makt og ikke om 

overnaturlig makt. Og det er et kjent faktum at den katolske kirke, gjennom 

politiske manøvreringer har vært i stand til å stå på toppen av enhver 

situasjon. Dersom du ikke tror det, så gå bare tilbake til historiebøkene og les 

det for deg selv. Der vil du finne ut, at gjennom generasjonene, i enhver stor 

konflikt, så har den katolske kirke alltid endt på den seirende side, selv om 
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hun hadde vært nødt til å skifte side for å få det til. Det er på et slikt grunnlag 

at hun har skaffet seg den kontroll som hun har, over så mange mennesker 

gjennom generasjonene siden hun kom til makten. Vers 10, går videre og 

beskriver selve taktikken til dette syndens menneske, som får sin makt 

gjennom de politiske undre som blir frembrakt gjennom løgn og forførelse. 

”og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt! (han vil 

ikke forføre de sanne hellige men han vil forføre resten av dem). fordi de 

ikke tok imot kjærlighet til sannheten, slik at de kunne bli frelst. Og av denne 

grunn skal han sende dem kraftig villfarelse, slik at de skal tro på løgnen, for 

at de alle skal bli dømt, som ikke ville tro sannheten, men heller hatt sin lyst i 

urettferdighet.” 

 

 

Det var nødvendig for Gud å sende en profetbudbærer for denne endens tid, 

for å rope ut imot antikristens system, og å peke ut den sanne vei tilbake til 

Guds ord. Ellers ville vi jo fremdeles ha sittet i våre baptistforsamlinger, 

pinseforsamlinger, eller hva det nå måtte være. Videre ville vi ha vært tatt av 

denne forførelsens ånd som har fanget så mange skarer. Hvor begynte det 

hele? Det begynte når Rom satte i live sin kampanje for samlet broderskap. 

Denne økumeniske ånden gikk løs på menneskeheten og har nå ledet alle de 

organiserte religioner, rett inn i armene til den gamle moderkirken i Rom. 

Den karismatiske bevegelse fører alt rett tilbake til Rom. Men dette kunne 

ikke skje, før de hadde fått muligheten til å motta kjærlighet til sannheten, og 

etter at de hadde forkastet den. Derfor sender Gud dem nå kraftig villfarelse 

ved forskjellige  gamle religiøse systemer, som denne verden ser på som 

menigheter, slik at han kan dømme det alt under samme kategori når tiden 

kommer. Alle vil bli fordømt, som ikke ville tro sannheten, men heller har 

hatt sin lyst til urettferdighet. Vær nå så snill å forstå at ikke bare de som går 

på ølrestaurantene er de som er urettferdige. Gud vil ha mere nåde over en 

slik person enn han vil ha mot de egenrettferdige, de som har gjort seg selv 

hellige i andres øyne. Det var slike mennesker som fordømte Kristus og hang 

ham på korset. Det var disse som la en falsk anklage på ham. Det var dem 

som ropte korsfest, korsfest. Og når Pilatus ville løslate ham, ropte de, gi oss 

Barabas i stedet. Derfor er disse allerede fordømt i Guds sinn, og deres dom 

ligger foran dem. Som lysets barn, kan vi se de ting som nå skjer rundt om i 

verden, og vite at de peker mot Hans snare komme (Jesus). Men vi vet også 

at hans komme må skje i samsvar med Guds ord. Derfor iakttar vi disse 
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forskjellige verdenstilstander som vil lede mot hans komme. Jesus sa, når 

dere ser disse tingene skje, da løft eders øyne, for eders forløsning stunder til. 

Brødre og søstre, jeg håper ikke at noen av dere tror vi sier disse tingene for 

å bringe ære over oss selv, for all ære og herlighet tilhører Ham som døde for 

oss, og som oppstod igjen. For det er gjennom Ham at vi har håpet om 

forløsningen. Priset være hans underfulle navn Halleluja. Ja vi både kunne, 

og skulle se etter opprykkelsen, men Gud ikke vil gå forbi et eneste skriftsted  

av sine profetier for om mulig å påskynde hendelsene. 

 

DEN  STORE  TRENGSEL,  FOR  HVEM? 

 

Det som vi nå skal ta for oss, vil ikke ha noen effekt på dem som visselig 

skal bli med i opprykkelsen, men siden det er så meget spekulasjon ute å går 

om den store trengsel, over hva den er, og når den vil bli, så skal vi gå 

gjennom det, og ta for oss hvilken hensikt den vil fylle. Det er jo dusinvis av 

spørsmål som kan reise seg om denne perioden. Jeg hørte på radio en 

predikant forsøke å lære om den store trengsel her om dagen, og han brukte 

hele Daniels syttiende uke som den store trengsel, og sa, vær bare ikke redd, 

de hellige vil være borte fra denne jorden før det hele begynner. Vel egentlig 

hadde han jo ett punkt klart, de hellige vil være borte før den store trengsel 

begynner, men ikke nødvendigvis før Daniels syttiende uke begynner. For 

undertegnelsen av fredspakten, som også inkluderer Israel er det som vil  

starte opp denne syv års perioden, bedre kjent som Daniels syttiende uke. 

Derfor det å gi hele denne syvårsperioden over til den store trengsel, kaster 

bare alt annet ut av skriften og dens sammenheng. Så la oss ta litt tid til å 

eksaminere dette emnet.  

 

DEN  SPESIELLE  FREDSPAKTEN. 

 

Dette er definitivt et læreemne, så jeg stoler på at Herren kan hjelpe meg å 

gjøre dette  kart og enkelt og forstå, og over alt, at vi har det skriftsmessig 

fundamentert. La meg først spørre dere. Vet dere hvor denne terminologien 

”Den store trengsel” hadde sitt opphav? Du finner det ikke i profeten Daniel, 

hvor dette emnet først er nevnt. Egentlig var det Jesus selv som var den 

første til å bruke dette ordet. I Matt. 24:21. Det er en periode som bare blitt 

brukt om den siste halvdel av denne Daniels syttiende uke, det er når 

antikrist bryter pakten med Israel som nasjon. Men først må det bli 
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undertegnet en slik pakt. Den Romerske paven vil kanskje undertegne denne 

pakten med så mange nasjoner han bare vil i de år som ligger foran oss, men 

før Israel har undertegnet denne pakten, så sett ikke igang klokken for denne 

syttiende uke. Gud selv vil starte opp den, for han er den som holder all 

profetisk tid i sin hånd. Han vet nøyaktig hvor og når han skal oppfylle sin 

vilje, og når han skal bevege seg over nasjonene for å få dem til å undertegne 

denne spesielle pakten. Og da er det at vi vil kunne ha noe mere presist å 

kalkulere tiden ved. For hvor enn lenge vi vil komme til  å forbli her, 

avhenger av ham. I mellomtiden får vi bare kalkulere tiden ved de hendelser 

som vi ser i denne verden, og da særlig i Midtøsten. Det er virkelig tid i dag 

for de kristne å begynne å bli vise. Jeg fikk tak i bare fem minutter av et 

program på TV her om dagen, fra en kristen klubb kalt P.T.L. en mr. Baker 

intervjuet en mann som drev å ledet folk til å bygge på klippekongeriket, og 

jeg tenkte for meg selv, ja det du sier er jo sant, men du ser det hele bare 

gjennom et pengevelde (dollar) Du tar ikke vare på Jesu ord. Glem aldri hva 

Jesus sa, ”Derfor den som hører mine ord, og gjør etter dem, vil jeg ligne 

med en vis mann som bygget sitt hus på klippegrunn.” Tror du Jesus tenkte 

på penger når han refererte til dette byggverk? Du vet både sikkert og vel at 

han ikke gjorde det. Han talte om den Guddommelige karakter, og om 

åpenbaring. Men han sa også, ”og hver den som hører mine ord og  ikke gjør 

etter dem, skal bli å ligne med en dåraktig mann, som ville bygge sitt hus på 

sand.” Dette vil måtte bli dem som forsøker å bygge, ved å forsøke å leve et 

kristent liv, men avstå fra den sanne lære i Guds ord. Vi lever i en tid da 

mennesker i tusenvis, følger etter det som synes godt for dem, uten egentlig å 

ha tenkt på om det følger den linje som er fremlagt i Bibelen. Sannheten er, 

at de fleste av dem ikke en gang kjenner sin vei gjennom Bibelen, derfor vet 

de heller ikke hvordan de skal kunne teste tingene gjennom Guds ord. Men 

enda så fremholder de at de er født på ny. Dette er en meget vel brukt 

terminologi i våre dager. Kjære brødre og søstre, jeg håper at dere alle forstår 

at ingen av oss har noe å være stolt over (det er i vårt kjød), for det er alene 

Guds nåde som har løftet oss opp. Og hadde han ikke det, hvor ville vi da ha 

vært i dag. Jeg er takknemlig i dypet av mitt hjerte, for den nåde som Gud 

har utøst over meg. 
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DANIELS  FJERDE  DYR. 

 

La meg gå tilbake til Matt.24:21, ”For da skal det bli en så stor trengsel, (i en 

hver tidsalder har det vært prøvelser og tester over Guds folk, men ingen av 

dem har noen sinne blitt kvalifisert som den store trengsel, slik som Jesus 

taler om her, for dette gjelder en spesiell tidsepoke.)  som det aldri før har 

vært, siden denne verdens skapelse og frem til nå, eller skal bli senere. (merk 

dere neste vers) og dersom disse dager ikke blir forkortet, ble intet kjød 

frelst, men for de utvalgtes skyld skal disse dager bli forkortet.” Venner, vi 

trenger å erkjenne at enda disse to versene hadde en type av oppfyllelse i 

årene 69 – 70 E.K. for det jødiske folket, så var det fremdeles ikke den store 

trengsel for dem. Den store trengsel er foran oss i dag. Dere som har lest vår 

artikkel ”ødeleggelsens vederstyggelighet. ((nr. 3-4-5, av striden)) kan 

kanskje se der hva som skjedde i Jerusalem i årene 69-70. E.K. ((Dette heftet 

er tilgjengelig for dem som måtte ønske det, ved å bestille det til oss, det 

tilsendes gratis)). Men husk dette at en stor trengsel skal skje på den tid. Det 

er grunnen til at Jesus sa, det skal bli en trengsel som det aldri har vært før, 

eller skal komme til å bli, og i vers 29, la oss da merke oss hva som skjedde i 

årene 69-70 i Jerusalem, for det gjaldt ikke for den perioden. Merk dere her, 

”Men straks etter de dagers trengsel, ( ikke 6 måneder eller 2 år etter, men 

straks.) skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene 

skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. (Dette 

skjedde ikke i år 70. E.K.) 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.” 

Dette refererer ikke til når Jesus skal komme for å hente sine hellige, for det 

har allerede skjedd, på dette tidspunkt. Dette taler derimot om når han skal 

komme igjen til jorden, sammen med menigheten, og hærene i Himmelen, i 

kraft og meget herlighet, for å regjere og herske i tusen år. Det vil skje ved 

enden av den store trengselsperioden. Men den siste halvdel av Daniels 

syttiende uke vil bli den verste som verden noen gang har vært ute for. Vi må 

gå tilbake til Daniel 7 for å hente frem det symbolske språk som omtaler 

denne trengselsperioden. Her er det at Daniel omtaler den for første gang. La 

meg også si dette, at et hvert skriftsted i Bibelen, som taler om tidsperioder, 

er i en fullkommen harmoni med hverandre. Det er ikke noen forvirrelse ute 

og går her. I dette kapittelet beskriver Daniel en drøm som han hadde hatt, 

hvor han så 4 dyr stige opp av havet, og hvor de alle løp sin bane ut, og det  
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fjerde var mere fryktinngytende enn de andre. Han så endog at dette dyret 

gikk gjennom dommen og at dets legeme ble ødelagt. Han ser seg selv hvor 

han samtaler med Engelen over alt det som skjedde i drømmen, og han 

ønsker spesielt å vite om dette fjerde dyret, så la oss ta opp tråden i vers 19, 

og merk dere at dette fjerde dyret var det gamle romerske imperium. Han 

sier. 

 

”Da ønsket jeg å få sikker opplysning om det fjerde dyret, som var så 

forskjellig fra alle de andre. Det som var så fryktelig og hadde tenner av jern, 

og klør av kobber, og som åt og knuste det som ble til overs, med sine føtter, 

og likeså om de ti horn på dets hode, og om det nye horn, det som skjøt opp, 

og for hvis skyld tre av de andre horn falt av, ( se vers 7-8) det horn som 

både hadde øyne og en munn som talte store ord, og var større og se til enn 

alle de andre.” Han så dette fjerde dyret gå gjennom sine stadier av 

forandringer, og etter at det hadde seiret, trampet det ned alt med sine føtter. 

Til slutt ble det brakt frem for dommen og ødelagt. Brødre og søstre, dette 

dekker et langt tidsrom, men det er et bilde av hva det gamle romerske 

imperium gjorde i Midtøsten og vest Europa. Når det da sier i vers 23 at det 

skal sluke hele jorden, så må du merke deg at dette kommer til å gjelde hele 

den gamle verden, hvor disse imperiene hadde sin fryktinngytende 

innflytelse, og hvor de regjerte med slik autoritet. Det romerske imperium 

regjerte aldri over orienten. Det gikk heller aldri over grensen til India. 

Derfor er det et Midt Østen og vest Europeisk fenomen det vi her har foran 

oss. Den eneste referanse som omtaler Østens nasjoner finner vi i Åp. 16, i 

forbindelse med kongene fra Østen som blir brakt til krigen ved 

Harmageddon, som er den siste krigen som noen gang vil bli utkjempet på 

denne planeten. 

 

DET  LILLE  HORNET. 

 

Venner, vi må tenke oss at dere allerede vet en hel del om det som vi her tar 

for oss, ut i fra historien, og også fra de andre artikler som vi har hatt om 

dette emnet. Vi kunne aldri få sagt disse tingene på en slik liten spalteplass 

som dette, dersom vi skulle fylle inn alle tenkelige detaljer som leder oss opp 

til det vi leser her i det syvende kapittel. Dette dyret hadde 10 horn på sitt 

hode, og ut av disse hornene kom det ut et lite horn, som brøt ned tre av de ti 

hornene. Dette lille hornet hadde øyne som en mann, og en munn som talte 
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store og spottende ord, og det var større og se til enn de andre. Vi vet alle ut 

fra kirkehistorien, at det er tale om pavestolens voksende  makt, etter som 

den kom frem og ut gjennom de ti horn som står for maktfaktorer i vest 

Europa i den mørke middelalderen. Til slutt nådde denne pavestolen slik 

makt i Europa, like før reformasjonen, at den egentlig overtok makten over 

lederne i de forskjellige statene. Den trampet på deres autoritet, og forsøkte 

på å forandre tidene, og lovene, og slike ting. 

 

Vet dere at hele den vestlige verden i dag observerer sin soltid, ut fra en 

kalender som var formet av Vatikanet? Vi kaller det romersk tid, eller den 

Julianske kalender. Det er en kalender som er utformet av Vatikanet isteden 

for de gamle Cæsarene. Dette lille hornet vokste seg frem til å bli paven i 

Rom, hodet for den katolske kirke, og bringer oss videre til vers 21, som 

egentlig omhandler den store trengsel. Dette verset kunne meget godt ha en 

sammenbundet betydning, og dekke over andre tidsperioder, men det har sitt 

klimaks i den siste halve delen av Daniels syttiende uke. For vers 22, viser 

oss at tilstanden fortsetter frem til Jesus kommer tilbake med sin dom. Merk 

dere nå, vers 21.”Jeg så hvorledes dette horn førte krig med de Hellige, og 

fikk overhånd over dem! (der har dere hedningenes dårlige jomfruer, og de 

jødiske hellige som vil bli drept som martyrer under den store trengsel.) 22. 

Inntil den gamle av dager kom, og den høyestes hellige fikk sin rett, og tiden 

kom da de hellige tok riket i eie.” Dommen er gitt Jesus Kristi brud, og hun 

regjerer med Kristus gjennom tusenårsriket. Når vi nå fortsetter  å lese, så vil 

du høre Engelen forklare om det fjerde dyret, som var så fryktelig i Daniels 

visjoner. Vers 23. ” Så lød hans ord, det fjerde dyr betyr at det på jorden skal 

komme et fjerde rike, som skal være annerledes enn alle de andre riker, og 

det skal sluke hele jorden og søndertrede og knuse den. (først hadde vi 

BABYLON, MEDO PERSIA, GREKENLAND, og til slutt ROMERRIKET. 

Disse er de store verdensministerier som fremstår som dyr i Daniels visjoner, 

og det Romerske riket var det fjerde.) Det Romerske riket gikk gjennom 

mange stadier, og forskjellige former, den ene fra den andre, og til slutt ville 

pavestolen overta råderetten over herskerne, og det fikk dette fjerde riket til å 

bli styrt slik som vi kjenner det gjennom den katolske krike. Men la oss lese 

noen flere vers. Vers 24, ”Og de ti horn betyr at det skal oppstå ti konger, og 

etter dem skal det oppstå en annen konge, (der har du de ti riker som utgjorde 

den territoriale grensen i det gamle romerske riket som dyret hersket over.) 

(og det neste horn er pavens autoritet over de politiske lederne.) som skal 
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være annerledes enn de foregående, og som skal ydmyke tre konger.,” De 

første ti horn på dette dyret, var politiske horn, og horn taler om makt, og det 

kunne se ut som om når det kom et nytt horn frem på hodet, at det da skulle  

bli elleve horn, men det er det ikke, for dette hornet er annerledes enn de 

andre. Dette innebærer religiøs makt, det er kirkens makt. Den katolske kirke 

overtok makten over disse kongene i det gamle Romerske imperium. Og det 

er grunnen til at det siste hornet som kom frem ut av de andre, var forskjellig 

fra dem. Han var en religiøs makt, som plasserte den religiøse autoritet over 

den statelige autoritet. Apostelen Johannes så i sin visjon, syv hoder på dette 

dyret, og dette pavehodet var det som utgjorde det syvende, for disse syv 

hodene var syv forskjellige former for lederskap i det Romerske imperium. 

Dette var det fjerde dyret, som hadde de ti horn. Vi skal her se hvordan det 

syvende hode ble såret, og hvordan det ble helbredet litt senere, men først 

skal vi lese ferdig dette skriftstedet. Vers 25, ”Og han skal tale ord mot den 

høyeste, og undertrykke den høyestes hellige, og han skal tenke på å forandre 

hellige tider og lov, og de skal gis i hans hånd en tid og tider og en halv tid. ” 

Dette bli r 3 ½ år etter den Bibelske terminologi. Dette er selve den store 

trengsel, og det er trengselstidens hellige som skal bli gitt i hans  hender i 3 

½ år. De vil bli martyrer på grunn av deres tro på Gud. Det tidsrom som her 

blir omtalt, er anvendt i et symbolsk språk, men tiden i seg selv er ikke bare 

symbolsk, den strekker seg over 3 ½ år. Djevelen vil da inkarnere seg i 

paven og regjere, og han vil sette seg i Jerusalem i det jødiske tempelet og 

fremvise seg selv som Gud. Naturlig nok så blir ikke disse 3 ½ årene omtalt 

her som den store trengsel, for Jesus er den første som refererer til denne 

perioden som det. Men ut fra dette skriftstedet kan vi få konturer av hele 

bildet som senere blir fremstilt gjennom andre skriftsteder i Bibelen. Bare 

ved å lese dette ene skriftstedet, så kan vi ikke vite om disse høyestes hellige 

er jødiske eller hellige i blant hedningene, men dersom vi går inn i 

åpenbarings boken, så kan vi se at det gjelder begge gruppene. Det er altså ut 

fra andre skriftsteder at vi kan lære hva denne symbolske tid innebærer av 

lengde, for når vi går inn i åpebaringsboken, så finner vi at denne periode er 

omtalt som 42. mnd. 

 

HVORDAN  SKAL   DA  ENDEN  BLI? 

 

La oss også ta med oss Dan. 12:7, for å se på en annen tidsepoke som er 

nevnt der, for dette tar for seg en annen opplevelse som Daniel hadde, og 
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dette var det svaret som ble gitt ham, når han ønsket sannheten om hva han 

hørte. ”Og jeg hørte hva den mann sa, som var kledd i linklær, og som sto 

ovenfor elvens 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 han (denne han er dette lille hornet som skjøt frem mellom de ti 

horn)  har knust det hellige folks makt fullstendig, skal alle disse ting 

fullendes”. Hvilke ting? Du kan kanskje undres. Versene 1-6, taler om en tid 

med store vanskeligheter, slike som det aldri før har vært. Det taler om en 

oppstandelse og en frigjørelse av alle dem som har sine navn skrevet i 

livsens bok. Så vers 7 svarer på spørsmålet i vers 6. Hvor lenge skal disse 

ting vare? Daniel hørte alt dette, men det ble ikke noe klarere for ham, så i 

vers 8, hører vi ham si,  ”Og jeg hørte, men jeg forstod ikke: da sa jeg, å min 

herre, hva skal være enden på disse ting? Og han sa, gå din vei Daniel, for 

disse ord skal være forseglet og gjemt inntil endens tid. Mange skal bli renset 

og gjort hvite, og prøves, men de onde skal  vedbli å være onde, og ingen av 

de onde (ugudelige) skal forstå det, men de forstandige skal forstå det. 

”Disse ting er skrevet i et symbolsk språk, og skrevet slik at de onde og 

ugudelige ikke skal være i stand til å forstå det. De vil ikke vite hva som 

egentlig er i ferd med å skje. Men Guds barn som da lever i den generasjonen 

som skal få se disse ting, de skal da bli ledet av Guds ånd til å forstå hva det 

betyr. Ja de vise vil forstå, men denne onde og ugudelige generasjon av 

forvrengte mordere, vil ikke kunne forstå det. De vil vandre videre på sin 

selvopptatte vei, og bli verre og verre for hver dag i sine påfunn. Hver gang 

du får se en type mennesker som bare vil gjøre det de selv ønsker å gjøre, så 

opplever du ikke stort annet enn et Helvete på jord. Og det er nettopp det vi 

har i dag. Enhver mann eller kvinne som var noenlunde rett utstyrt i deres 

sinn, ville ikke gjøre mere enn det de følte var rett og riktig etter Guds råd. 

Det er det samme med Guds engler. De er så takknemlige, og de elsker Gud 

så meget, så de ønsker bare å være ham til gavn. Dette, mine venner er 

virkelig sann frihet. Ingen av disse menneskene som roper etter frihet, vil 

noen gang forstå hva sann frihet er for noe, for de er kun slaver av 

demoniske ånder, og det de ønsker å gjøre, er hva disse demonene leder dem 

til å gjøre hele tiden.  De krever kun sin frihet, for bare å gjøre det de selv 

ønsker. Gud vil la dem få en slik leder som skal slippe alle disse åndene løs, 

og det er tiden da menneskene skal søke døden, men ikke være i stand til å 

finne den, for døden vil fly i fra dem. De vil bli holdt i live slik at de kan få 

deltatt i det liv som de selv har kjempet for å få frihet til å leve i. De skal få 
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gjøre det som de alltid har ønsket å kunne gjøre, når som helst og hvor som 

helst. 

 

DAGER  PLUSS  75  DAGER 

 

Brødre og søstre, vi lever i dag i en tid hvor bekjennende kristne kan finne 

den form for religion som passer den livsform som de ønsker å leve etter. De 

kan gå etter sine religiøse følelser. På denne måte kan de finne seg en 

passende plass på den sosiale rangstige. Men det er ikke mye visdom i et 

slikt liv, og av alle ting, ikke noe frelse i det. Det er et liv i selvbedrag. Et liv 

som bare luller deg i søvn, og Gud går videre, han forlater deg. Sann visdom 

er å vite hvordan en skal se Guds ord gjennom inspirasjon og ledelse ved den 

Hellige Ånd, og å vite hvilken tid du lever i, like før Jesus Kristus skal 

komme. Vi tror på Guds ord, og er også sikker på at når han kommer, så vil 

han finne noen troende som har gjort seg rede til å gå inn til bryllupet. Dette 

er de vise som vil forstå skriften, og det er dem som vi her tar for oss i dette 

budskapet. Så la oss nå se på vers 11, i Dan 12, som er en stadfestelse av 

Dan.9:27, hvor det står om antikrist som bryter pakten med jødene, og da er 

det  at det  store trykket over jødene begynner igjen. Vers 11, ”Og fra den tid 

det stadige offer blir avskaffet, og den ødeleggende vederstyggelighet bli stilt 

opp, går det (jødene vil bli drevet ut av sitt tempel, og antikrist vil overta 

kontrollen over det, og dette vil innlede den store trengeselsperioden.) Tusen 

to hundre og nitti dager.” Du vil kunne merke deg her at dette gir oss 30 

dager ekstra, ut over de 1260 dager som var tilmålt under den store trengsel. 

Dette er ikke noen misforståelse, og det skaper heller ikke noen forvirrelse. 

Jeg er overbevist om at enden på antikrists rolle som hersker vil bli at Jesus 

kommer med sine Hellige fra himmelen, og begynner å utøse sin vrede over 

denne jorden. Men dette vil ikke være utført bare på noen minutter. Det vil ta 

noen dager, og dette er de dager oms gis ekstra i versene 11, og 12. Merk 

dere vers 12, ”salige er de som bier og når frem til tusen trehundre og fem og 

tretti dager.” Dette gir deg enda 45 dager på toppen av de  allerede 30 

utdelte. Altså en total på 75 dager mellom slutten av antikrists rolle og den 

egentlige oppstartingen av tusenårsriket, som Kristus skal herske på jorden. 

Disse 75 dagene vil bli den tid Gud skal utøse sin vrede over jorden på de 

ugudelige mennesker, og sette denne planeten i stand for tusenårsrikets 

regjering. Jesus sa selv at, ”straks etter de dagers trengsel skal solen bli 

formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra 



 41 

Himmelen, og Himmelens krefter skal rokkes,” så vi kan se at alt skal få en 

omskiftelse på den tid. Men når hans vrede har utført det den skulle, så vil 

han sette alt i rette stand. Han vil rense tempelet, og Hellige det og gjøre det 

klart for tusenårsregjeringen. For Kristus selv skal regjere ut fra dette 

Tempelet gjennom de neste tusen år. 

 

Vi har allerede nevnt det, men dersom du vil gå tilbake til Dan. 9:27, så skal 

vi lese å se hvor han (antikrist) vil undertegne en pakt med de mange i en 

uke. Og i midten av uken vil han forårsake at slaktoffer skal opphøre. Det 

betyr at han bryter avtalen, og begynner i stedet og forfølger jødene som har 

skapt slike vanskeligheter for han gjennom de første 3 ½ år, av denne uken. 

9:27, ” Og en uke, skal gjøre pakten fast for de mange, og i midten av uken 

skal slaktoffer og matoffer opphøre, og på vederstyggelighetens vinger, skal 

ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom 

strømmer ned over den som ødelegges.” Jesus Kristus er den sanne 

fredsfyrste, og når han kommer til jorden for å regjere i tusen år, så vil det bli 

en regjering i fred. Han trenger ikke nasjonens underskrift i noen 

fredstraktat. Han vil etablere fred ved å forandre og fengsle den gamle 

problemskaperen, Satan. Men denne falske fredsskaperen vil være nødt til å 

gjøre det på menneskelig vis, og han vil også bryte den på menneskelig vis, 

men før han gjør det, så vil skriften bli oppfylt, i 1.Tess 5:3, ”For de skal ane 

fred og ingen fare, og så skal en brå undergang komme over dem, som veer 

over en fødende kvinne. Og de skal ikke unnslippe.” Det må først komme en 

tid hvor verden vil føle en lettelse, og begynne å si, vel vi fikk da i alle fall 

fred til slutt. Og Gud vil la dem leve med denne falske fredsfølelsen i 3 ½ år, 

og så vil det plutselig eksplodere som et Helvete over denne jorden. Det er 

som avgrunnens brønn åpnes, og alle disse plageåndene slippes løs over 

denne onde menneskehet. 

 

DET  SÅREDE  HODET  HELBREDET. 

 

Jeg har sagt det mange ganger før, og jeg sier det igjen. Jeg tror at 

oppfyllelsen av Esekiel 38 og 39, vil være den krig som får verdens ledere til 

å haste mot forhandlingsbordet, for å få undertegnet denne fredspakten, og gi 

paven muligheten til å bli vokteren over pakten. Siden da undertegnelsen av 

denne pakten da er starten på den siste Daniels uke, så ser jeg mot en 

forferdelig rystelse av denne klode. Størrelsen og virkningen av denne krigen 
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vil bli meget større enn hva mange mennesker egentlig vil forvente. Folk på 

denne klode vil komme til å tro at vi er på randen av en total utslettelse. Du 

kan snakke om skytteldiplomati. Denne gamle paven skal virkelig få det 

travelt. Når da denne pakten til slutt er undertegnet, så vil menneskene i 

denne verden lene seg til bake å si, dette er underfullt. Dette er hva vi har 

ventet på så lenge. Nå kan vi bygge våre hus. Nå trenger vi ikke lengere å 

være redde for å bli massakrert. Nå kan vi sende våre barn med fred til 

skolen, og ikke være redde for at de skal bli sendt ut på slagmarken, så snart 

de er utdannet. Ikke å undres over at Åp. 13:8, sier, ”Alle de som bor på 

jorden skal tilbe ham, alle dem som ikke har sine navn skrevet i Livsens bok 

hos lammet, som ble slaktet fra før denne verdens grunnvoll ble lagt.” Åp. 

13: 4, sier, ”de tilba dragen som hadde gitt dyret makten.” Vi vet alle, at 

ingen klart tenkende person ville bøye seg ned for å tilbe en synlig levende 

djevel, for å si det slik, men de vil heller tilbe ham gjennom 

religionssystemene, i det de ikke er i stand til å registrere ånden til denne 

mannen. Mens vi er her i kap. 13, så la oss lese vers 3, som taler om at dette 

hodet ble såret, og om hvordan det ble legt igjen, og hvordan verden reagerte 

på denne legedommen. ”Og jeg så et av dets hoder, likesom såret til døden, 

og dets dødssår ble legt, og hele verden undret seg, og fulgte etter dyret.” 

Når Daniel først så dette dyret, så hadde det bare et hode, men senere så fikk 

Johannes se det med syv hoder, og et av dem ble såret til døden, men senere 

legt igjen. Jeg vil være kort her men det er noen få ord som trenges til en 

forklaring om disse hodene. Så lenge som Romerriket var regjert av de 

gamle Cæsarene (det var disse som kom fra den kongelige familie, og hvor 

familien overtok tronen ved arv) så hadde Romerriket bare et hode. Men 

keiser Nero var den siste fra denne kongelige linje, og når han døde så fantes 

det ikke noen til å overta tronene i familien. Fra den tiden av begynte syv 

hoder å stige fram fra dette dyret, og når engelen talte til Johannes så fortalte 

han ham at fem av dem var falt. De syv hoder, var syv konger, eller herskere 

av det Romerske imperium, etter at Nero var borte, og fem av dem var falt. 

Dette var de fem gode herskerne som forsøkte å gjeninnsette den gamle 

Cæsarlinjen, gjennom en annen kongelig linje. Men de klarte aldri å få det 

gjennomført. Men hver av dem klarte i alle fall å få etablert et politisk 

system som fikk dem til å bli sett på som politiske hoder på dette dyret. De 

forlot scenen, og Konstantin var den neste fremstående hersker som på noen 

måte klarte å etablere noen form for regjeringsmakt som kunne bli sett på 

som suveren. Og dette ble det sjette hode på dette dyret. Det var andre menn 
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som satt på tronen før Konstantin, men han var den eneste som innehadde 

autoritet som kunne passe til det sjette hodets standard, og når han forlot 

scenen, så gikk det over 400 år før det syvende hode dukket opp. Hans navn 

var Charlemagne, (Karl Den Store) og det var hans form for herskermakt 

som begynte å overlappe autoriteten fra politisk makt til religiøs makt. Han 

var det syvende hode på dette gamle dyret, og det åttende hodet var et 

religiøst hode, derfor ble det ikke sett åtte hoder på dette dyret. For det var 

bare politiske hoder som ble regnet på denne måte. Derfor fortsatte dyret 

bare å ha syv hoder, men det var et åttende som egentlig hadde den fulle 

kontroll. Det var en måte å blande det syvende hodets form for politisk makt, 

over til det religiøse lederskap gjennom kirken, koblet sammen. Litt etter litt 

tok pavestolen over kontrollen over det syvende hodet, og det er grunnen til 

at Bibelen sier, at det åttende er tillike med en av de syv. Det neste var 

dødsåret som ble påført gjennom reformasjonen. Så kommer det økumeniske 

råd frem gjennom verdenskirkerådene, og alle de protestantiske døtrene ble 

igjen lenket i sammen med deres mamma, (den katolske kirke) og ved denne 

handling blir hodet legt og gjeninnsettes i sin gamle rolle. Alt han trenger, er 

denne Satans ånd som skal komme ut av avgrunnens brønn, (Helvete) som 

da skal inkarnere seg i denne mannen i hans tilmålte tid på 3 ½ år. Dette 

utgjør da halvparten av Daniels syttiende uke. Men så går han rett til 

tilintetgjørelse. 

 

TILSTANDER  OPPFYLLER  BIBELENS  PROFETIER. 

 

Noen vil kanskje nå spørre, men hvordan kan en slik fredselskende mann 

som paven, i et slikt øyeblikk kunne ta på seg en slik dyreaktig holdning, og 

te seg som en demon? Jeg er overbevist at gjennom de første 3 ½ år i denne 

uken, så er det noe som vil ergre ham opp til det punkt, at han ikke lengere 

kan kontrollere sine følelser. Og jeg tror at det muligens vil bli tjenesten til 

disse to jødiske profetene, som skal profetere i 3 ½ år, i Israel. Disse skal 

konstant advare folket mot denne paven, og det som han har i sinne å gjøre 

mot Israels folk. I verdens øyne så vil ikke disse profetene være noe annet en 

problemskapere. De vil piske opp en uro i den ellers så fredfulle tid. Og glem 

nå ikke hvem det er som sørger for at fredspakten bli overholdt. Hvorfor 

skulle ikke han bli provosert til vrede, ved det som de kommer til å gjøre og 

å si i Israel? De kommer til å utfordre alt som har noe med denne fredspakten 

å gjøre. Og nyhetene kommer til å bli sendt ut over hele verden. Dette er 
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også den måten verden vil komme til å se disse to profetene, når de ligger 

døde på gatene i Jerusalem i 3 ½  dager, uten at det blir tillatt at de kan bli 

begravd. Televisjonen vil vise dette fem for hele verden, akkurat slik som de 

har vist frem tilstandene i Beirut, i Libanon. Disse to profetenes tjeneste 

kommer til å irritere hele den sosiale struktur i Israel, og den vil forårsake at 

store  følelser skal svulme opp i de politiske kretset, blant dem som var enige 

om pakten, og mot dem som var motstandere av pakten. (De religiøse jøder). 

Det vil til slutt skape en slik tilstand som det var når Titus til slutt måtte 

komme til Jerusalem i år 69-70 E.K. Da var det jøde, mot jøde, til det kom til 

det punkt at noe måtte gjøres med det. Den gamle fredsforkjemperen vil da 

til slutt bli presset til å gjøre sitt neste trekk, for 3 ½  år er det meste denne 

mannen kommer til å tolerere. Da er det at Satan vil gjøre sitt neste trekk. 

Mens denne gamle paven bygger opp sin egen spesielle menneskelige følelse 

mot disse to profetene, som har forårsaket så meget forstyrrelser, så vil Satan 

overta kontrollen fullstendig over ham, og da er det at blodbadet begynner. 

Han bryter pakten, får de to profetene drept, og nekter at de skal bli gravlagt. 

Så begynner en verdensvid forfølgelse av jødene, og alt annet som bekjenner 

seg til en tro på Gud. (utenom hans tro) Dette er det som omtales i Daniel når 

det tales om vederstyggelighetens vinger. Det er det fryktinngytende hatet 

som kommer farende. 

 

I Dan. 12:7, tales det om å knuse det hellige folkets makt, så enda så langt 

tilbake i tiden, ble denne Sataniske fremføring profetert om. Han skulle gjøre 

noe som skulle sprede Israels barn. Hva ellers skulle vel det være enn at 

Israel flyktet for sitt liv i denne mørke trengselsperioden? (Åp. 12:6,) De 

sanne troende vil vite hvordan de skal kunne finne ly blant verdens ledere, og 

det er grunnen til at Paulus kunne si, at den dagen for vår samling med Ham 

(Jesus Kristus) ikke skulle komme før det først hadde vært et frafall, og at 

dette syndens menneske var åpenbart, fortapelsens sønn, antikristen, den 

falske profet, den falske fredsfyrsten. Han lærte dem ikke at de først måtte gå 

gjennom trengselen. Han brukte kun selve begynnelsen av denne fredspakten 

som en tegnfaktor for de troende. Når du ser disse ting skje, da se opp, for 

din forløsning stunder til. Han fortalte dem også at Gud ikke hadde utsendt 

dem til vrede, men til å motta frelse gjennom Jesus Kristus. Den vreden som 

han talte om, vil bli den store trengsel. Derfor, så vil bruden en gang, rundt 

tiden for signeringen av denne fredspakten, bli tatt opp sammen med sin 

himmelske brudgom, Jesus Kristus. Dette etterlater da på jorden de dårlige 
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jomfruer, og de jødiske hellige, og disse skal stå ansikt til ansikt med 

martyrdøden, som igjen skal utføres av antikrists armeer. De jødiske hellige 

vil da bli martyrer, men det vil kun innbefatte de mennesker som ikke mottar 

budskapet fra de to profetene, for de som hører dem, vil kunne fly ut i 

ødemarken og skjule seg i 3 ½ år. Daniel så dette hornet tale store ord mot 

den høyeste, og han sa at denne mannen ville undertrykke den høyestes 

hellige. Derfor disse som ikke ser de dårlige jomfruer i Matteus 25: 1-13, 

som sjeler som blir frelst, vil i alle fal få problemer med å forklare hvordan 

menigheten kan være bortrykket før den store trengselen. Og enda skal altså 

antikrist undertrykke den høyestes hellige gjennom denne tiden. Så når de 

kommer til Åp. 7:14, og ser den store skaren som kommer fra alle nasjoner 

under himmelen, som har gitt seg selv til martyrdøden gjennom trengselen, 

da må de bare si, vi vil bare la tiden selv åpenbare hvem disse vil bli. Brødre, 

jeg takker Gud at jeg allerede vet hvem de er, for jeg ville ikke kunne hvile 

med en slik usikkerhet i min sjel om jeg skal gå gjennom den store 

trengselen.  Det vil også bli igjen noen mennesker i live her på jord, som 

både er gode, og moralske, og de kommer fra alle nasjoner. De vil gå rett inn 

i tusenårsriket for å gjenoppfylle jorden. Men husk at vi lærer ikke om disse 

tingene for at sjeler skal bli likegyldige om det som den Hellige Ånd lærer 

oss. Vi kommer heller ikke til å bli rede for opprykkelsen ved bare å drive 

omkring, forvirret i våre sinn. Jesus Kristus kommer til å hente et folk som 

har ærefrykt og elsker Gud, som studerer sin Bibel, som lever i en menighet 

som styres av den Hellige Ånd, og som følger all den sannhet som blir 

åpenbart for henne i den tid hun lever i. Og det er grunnen til at jeg sier til 

unge mennesker, bli ikke så opptatt med materielle ting at du fornekter din 

egen sjel, og er likegyldig med den. 

 

Sett i gang å bygg ditt hus, dyrke potetene, og planlegg ditt liv for noen år 

fremover, dersom det skulle være nødvendig, og det var Guds vilje for deg. 

Men vær ikke likegyldig med din sjel, så du ikke skulle være rede til å møte 

ham, om han skulle komme før solen går ned over deg i dag. Opprykkelsen 

kan ikke komme så fort på deg, men han kunne kalle deg hjem, som et 

individ, før den tid. Derfor vær rede, samme hva det skulle koste ditt kjød. Se 

frem mot opprykkelsen, men se frem mot den i ånden, i stedet for med 

tradisjonelle øyne. Tillatt ikke deg selv å bli ført inn på avveier bare for tegns 

og undres skyld, for Gud har fremdeles halmbinderne der ute. De taler i 

tunger, ber for de syke, og gjør visstnok Gud en tjeneste med det, men de har 
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ingen kjærlighet til sannheten. Derfor sender også Gud dem en sterk 

forførelse, slik at de skal tro på djevelens løgner og bli fordømt sammen med 

dem utenfor.  Fest dine øyne på det som skjer i Midt Østen, og særlig på 

Israel som nasjon, for alle de nærmeste tegn i dag, peker frem imot Esekiel 

38, 39. Og opprykkelsen vil ikke være langt etter denne krigs klimaks. Må så 

Gud velsigne dere. AMEN. 
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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.” 


