
 1 

 

”

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

       

       TROENDES FORSAMLING  VERDAL.            Striden nr.  18. 

 

 
 

 

Esek 38:2-4   

Menneskesønn! Vend ditt 

ansikt mot Gog i Magogs 

land, fyrsten over Ros, 

Mesek og Tubal, og 

profetér imot ham! Du 

skal si: Så sier Herren 

Herren: Se, jeg er imot 

deg, Gog, fyrste over Ros, 

Mesek og Tubal! Jeg vil 

vende deg om og legge 

kroker i dine kjever og 

føre deg ut med hele din 

hær, hester og ryttere, 

alle sammen prektig 

kledd, en stor skare med 

store og små skjold, alle 

sammen med sverd i 

hånd. 
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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 
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NÅR GUD ER HELLIGGJORT. 

 

Jeg har forkynt om dette før, og vi har også andre varianter av dette på trykk 

allerede. Men dersom Gud vil tillate meg å vise dere hva jeg ser her, så tror 

jeg det vil kunne sette bildet på plass for dere, slik at dere kan se det som 

meget snart skal skje rundt oss, og da særlig i Midt-Østen. Jeg vil gjerne 

bruke de siste fem versene i Esekiel 39, som tekst, og gi budskapet tittelen: 

”Når Gud er Helliggjort.” Ikke det at Gud trenger å bli helliggjort på den 

måten vi kanskje tenker det. Men Han er den som på en spesiell måte, vil bli 

lagt merke til, blant de mange nasjoner, når Han går i borgen for nasjonen 

Israel i den kommende storkonflikt som ligger foran oss. 

 

Vi kommer til å bruke mange skriftsteder for å bevise det vi sier, for du er 

nødt til og måtte se det hele rett fra Bibelens blader. For alt var profetert og 

nedskrevet i Bibelen for mere enn 2500 år siden. Videre må du også forstå, at 

hendelsene i Esekiel 38, og 39 ikke har noe å gjøre med den krigen som i 

Bibelen kalles Harmageddon. Den vil bli utkjempet i de siste dager av den 

store trengsel, som er selve avslutningen av Daniels syttiende uke. Denne 

Esekiel krigen vi bli utkjempet før Daniels syttiende uke begynner. Jeg tror 

at denne hendelse, vil bli selve vendepunktet for verdens ledende politikere, 

hvor de blir ført til det punkt at de er villige til å undertegne en fredskontrakt, 

eller pakt, med antikrist. Antikrist vil da være den øverste tilsynsmann over 

denne pakten. 

 

Det måtte en krig til, for å innføre en allianse mellom nasjonene. Og det 

måtte en krig til, for å grunnlegge De Forente Nasjoner, ”FN”. Derfor er det 

like rett å tro, i tråd med skriften, at det må en krig til for å få fredspakten 

med antikrist undertegnet. Ikke bare en hvilken som helst krig, men denne 

spesielle Esekiel-krigen. Tro nå bare ikke at ikke Gud hadde en spesiell 

grunn for å annonsere denne spesielle krigen. Han hadde det. Jeg tror også vi 

kan vise dere hva for hensikt dette skal utføre for Gud, når Han da legger til 

rette dommen for denne verden. Og også hvorfor han ønsker at menigheten 

skal være i stand til å se den, når den kommer, og hva utgangen på det hele 

vil bli. Det er på dette grunnlag, vi er i stand til å registrere hva all denne 

uroen der nede i Midtøsten skal føre til. Med andre ord, startsignalet er 

allerede gått for oppfyllelsen av Esekiel 38, og 39. Derfor behøver du ikke å 

se frem til noen fredelig løsning på de problemene som du hører om  i 

nyhetene, om Midtøsten. Disse er bare små ting som varsler om de virkelige 

store problemer som er på vei der nede. 
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HENDELSER SOM SKAL KOMME. 

 

La oss nå begynne med å lese vår tekst fra skriften, og vi begynner i Esekiel 

39:25, ”Derfor sier Herren, Israels Gud, så, nu vil jeg gjøre ende på Jakobs 

fangenskap og forbarme meg over hele Israels hus, og jeg vil vise min 

nidkjærhet for mitt hellige navn. (Dette må da være en tid da alle de tolv 

stammer igjen skal være representert tilbake i Israel, og det har ikke vært slik 

opp til denne dag.) og de skal bære sin skam og all den troløshet de har vist 

mot meg, når de bor trygt i sitt land, og ingen forferder dem. Når jeg fører 

dem tilbake fra folkene og samler dem fra deres fienders land og åpenbarer 

min hellighet på dem for de mange folks øyne, da skal de kjenne at jeg er 

Herren deres Gud, fordi jeg har bortført dem til folkene, men igjen samlet 

dem til deres land (dette taler om den tid da alle de tolv stammene er ført 

tilbake til Israel, fra fangenskapet. Og ordet ”folkene” hedningene, viser til 

de hedningenasjoner som jødene har vært atspredt hos gjennom 2700 år. Det 

er den tid som de 10 nordlige stammene har vært borte fra landet.) men igjen 

samlet dem til deres land og ikke lar noen av dem bli igjen der. Og jeg vil 

ikke mere skjule mitt åsyn for dem, for jeg vil utgyte min Ånd over hele 

Israels hus, sier Herren, Israels Gud.”  

 

Vers 29, strekker seg helt ut til Joh.Åp.7:11, hvor de to vitner åpenbarer 

Jesus Kristus for hele Israels hus, og de 144000 Guds tjenere blir fylt med 

den Hellige Ånd, sammen med en annen stor skare av troende jøder. Gud går 

i bresjen for dem i denne krigen, på en slik måte, at de kan ikke annet enn 

erkjenne at det var han som hjalp dem. Mens han da har deres 

oppmerksomhet, så sender han sine to vitner til dem. Og gjennom deres 

profetier, blir vers 29 oppfylt, og den siste uken av Daniels 70 uker blir 

oppstarten på Guds store tidskalender. Verden blir da innelukket i en stor 

fredspakt, som senere skal bli brutt av den gamle antikrist, etter at pakten har 

vart i 3 ½ år. Og vi vet alle at de neste 3 ½ år på denne jorden vil bli et 

helvete. For hver eneste demon  blant mørkets fyrster, vil da bli sluppet løs 

over jorden i de dager. Noen mennesker synes at det er nå, men bare vent, for 

de som fremdeles er her på jorden når den siste periode på 3 ½ år bryter løs, 

så vil de ønske, ja lengte etter at dagene igjen måtte bli slik som de er i dag. 

Men det vil ikke kunne hjelpe dem, for deres tid er da i ferd med å rinne ut. 

Guds nåde er i dag fremdeles tilgjengelig for alle dem som vil ta imot den, 

men på den dag vil menneskeheten få kjenne Hans vrede. Når antikrist har 

fullført sine dagers tall, så vil Gud tømme sin vrede over denne jorden som 

aldri før. Men det som virkelig er underfullt, er at han har fortalt oss om dette 

på forhånd, at det skal komme, og han har også tilbudt oss en vei å vandre på 
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slik at vi kan unnfly hans vrede, og tilbudet gjelder alle. Det er grunnen til at 

ikke en eneste sjel som har levet på denne jord, kan skylde ham for å være 

urettferdig. Når du er gitt et valg, og konsekvensene for å velge enten den 

ene eller den andre side av livet er blitt opplyst så klart, og du da foretar gale 

valget, hvem skal da klandres for det?  

 

GUD TALER TIL LANDET. 

 

Esekiel var en profet i landflyktighet, og han profeterte til hele Israels hus. 

Han lik Daniel, var blant de fanger som ble ført til Babylon. Derfor, lik 

apostelen Johannes, profeterte de utenfor sitt hjemland. Esekiels profeti 

etterfulgte Daniels med noen få års mellomrom, men du kommer ikke til å 

finne noe der som går imot det Daniel talte, når han fremla de sytti uker som 

Gud igjen skulle ta seg av Israel på grunn av deres overtredelser. Når vi 

studerer de forskjellige  skriftsteder, så kan du selv se, at alt vil føre dette 

over til Joh.Åp. hvor apostelen Johannes registrerer selve klimakset av det 

Daniel og Esekiel talte om. Men la oss nå lede oppmerksomheten mot 

Esekiels profeti. Gud hadde gitt ham innsikt i hvorfor de to sørlige stammene 

var blitt ført i fangenskap til Babylon. Han visste også at de ti nordlige 

stammene hadde vært borte fra landet allerede i over 100 år. Det kan du lese 

om i 2.Kong.15. og 17. Der står det hvordan det Assyriske riket, gjennom to 

invasjoner allerede hadde fanget og bortført de ti nordlige stammene. Så de 

hadde allerede vært i landflyktighet i over hundre år, før de to sørlige  

stammene ble bortført. Du kan bare forestille deg hvordan tilstanden måtte 

ha vært for de ti stammene, når de konstant hadde blitt solgt eller byttet som 

varer, og ført lengere og lengere bort fra sitt hjemland. Derfor kan du lese i 

Hoseas, at de ti nordlige stammene skulle ikke bli restaurert tilbake til sitt 

hjemland, gjennom å vite hvilken stamme de kom fra, før i de siste dager. 

 

Brødre og søstre, vi lever nå i de siste dager, og det er grunnen til at denne 

spesielle krigen skal tjene en spesiell hensikt. Esekiels identitet er sammen 

med de to sørlige stammene, og du må erkjenne at det var disse to stammene 

som etter 70 år ble brakt tilbake til sitt land, for å gjøre seg rede til Jesu 

Kristi første komme. (Altså de to sørlige stammene.) I de første tretti kapitler 

behandler profeten den nåværende tilstanden på hans tid, og gir dem grunnen 

til hvorfor de to sørlige stammene var blitt overgitt til sine fiender osv.: De 

fikk høre om lønnen for sine overtredelser. Når du så kommer over i kap.34, 

så vil du finne en drastisk forandring. Her begynner han å legge frem et 

vidunderlig bilde på en restaurasjon, og en tilgivelse. I kap.36, peker 

profeten mot selve landet. Der tales det om hvordan dette landet i de siste 
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dager, vil bli restaurert tilbake til sine rettmessige eiere, og hvorledes det da 

skal bli gjenoppbygget og tilsådd, og hvordan menneskene skal bli tallrike i 

landet. Venner jeg ønsker at dere skal tenke på dette en liten stund. De ti 

nordlige stammene har vært borte fra landet i nesten 2700 år og de to sørlige 

stammene har vært borte i nesten 2000 år. Men allikevel sier Gud at han vil 

restaurere landet tilbake til sine rettmessige eiere. La oss ta oss tid til å lese  

noen linjer fra kap. 36:9, (hvor det tales til selve landet.) ”For se, jeg kommer 

til dere, jeg vil vende meg til dere, og I skal bli dyrket og tilsådd. Og jeg vil 

føre mange mennesker opp på dere, hele Israels hus, og i byene skal det atter 

bo folk og ruinene skal bygges opp igjen. (og dette peker mot alle de tolv 

stammene.) Jeg vil føre mennesker og fe i mengde opp på dere, og de skal 

økes og være fruktbare; jeg vil la det bo folk på dere som i fordums tider og 

gjøre mere vel mot dere enn i eders første tid, og I skal kjenne at jeg er 

Herren.”  

 

La dem bare prate om å gi tilbake til Araberne, så meget de vil. Gud sier at 

dette tolvstamme-folket skal bosette det, i henhold til de gamle landemerker. 

Kan det skrives klarere? Du kan lese hele kapittelet senere, men for å se på 

vår hensikt med dette budskapet, la oss gå videre til vers 22, og lese noen 

flere vers derfra. Disse versene er til Israels folk, til selve nasjonen. ”Derfor 

skal du si til Israels hus: Så sier Herren, Israels Gud: Ikke for eders skyld, 

Israels hus, gjør jeg det, men for mitt hellige navns skyld, som I har 

vanhelliget blant de folk som I er kommet til. (Mens de har vært i 

landflyktighet, hadde de vanæret Guds navn, det navn som de egentlig skulle 

ha tilbedt, men Gud har sine egne måter å vinne oppmerksomhet og ære på. 

Og vi skal komme til å se på noen av dem før vi avslutter dette budskapet.) 

Jeg vil  hellige mitt store navn, som er blitt vanhelliget blant folkene, det som 

I har vanhelliget blant dem, og folkene skal kjenne at jeg er Herren, sier 

Herren, Israels Gud, når jeg åpenbarer min hellighet på dere for eders øyne.” 

 

Du vil kunne merke deg at uttrykket Hellige meg, dukker opp i dette kapitlet, 

og blir satt i forbindelse med hva Gud skal komme til å gjøre for Israel. Men 

vær nå oppmerksom på, at opp til denne dag, er enda ikke Guds navn blitt 

helliget i Israels hus. Det er noen få ortodokse jøder som har vendt seg sterkt 

til jødedommens religion, men allikevel har de kun fulgt de vanlig 

tradisjonene fra Moses` skrifter, i sine fortolkninger av skriften. Og det kan 

ikke bringe frem noe sannhets budskap til dem. Dersom disse ortodokse 

jøder hadde hatt en sann forståelse av Esekiels profeti, så ville de ha kunne 

hatt et helt annet syn, eller visjon, på de tilstander som i dag verserer rundt 

dem. Men dette tar selvfølgelig ikke bort det faktum at de i dag er tilbake i 
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sitt land, og at de snart skal motta sin Messias. De tror det. Det er bare at de 

er så forblindet, på grunn av alle sine tradisjoner, og det skjer fordi de 

feiltolker skriftene. Men det er derfor at Gud skal komme til å gjøre noe, som 

skal føre deres oppmerksomhet mot Ham, og vi vet nå hva dette ”noe” vil 

bli. Det vil bli denne krigen som står omtalt i Esek. 38, og 39. Og denne 

krigen er mye nærmere en folk flest ønsker at den skulle være. Jeg ser ikke 

frem til denne krigen selv, i så måte, men jeg vet at den må komme før vi 

kan forvente å se den  hendelsen som vi alle lengter så etter å få del i. Derfor, 

la oss ha velbehag i den nøyaktige måte Gud oppfyller hver eneste profeti på 

i denne boken, og la oss være sikre å at vi er rede for det neste som måtte 

komme. 

 

FRED OG KJÆRLIGHET, 

MEN SÅ, VREDE. 

 

Når du leser kap.36, og vet at Gud skal komme til å gi dem tilbake alt det 

land som han hadde lovet deres far Abraham som en evig eiendom, og når du 

da samtidig leser om den saudi-arabiske fredsløsning for Midtøsten, så kan 

du være sikker på at de ikke bryr seg det minste om hva Bibelen har å si om 

det hele. En ting som de forventer, er at Israel skal gi tilbake hele den 

okkuperte delen av vestbredden fra Jordan elven, som de tok under krigen i 

1967. Dette skulle da bli gitt palestinerne som en egen stat, og de skulle da 

gjøre Jerusalem til sin hovedstad. Dette ville rive alle de Bibelske profetier i 

filler. Dersom det skulle skje, måtte vi ha sagt at Esekiel 36, er enda mange 

år borte. Men brødre og søstre, jeg ønsker at dere skal vite, at Esekiel 36 

henger like over hedninge nasjonene i dag. Men de forstår det bare ikke. det 

som i dag blir sett på som menigheten, av den morderne verden, er opphengt 

i det de kaller kjærlighet. De leser det Nye Testamentet og kan ikke se noe 

annet enn Gud som elsker alle. De vil kunne fortelle deg at Jesus var en 

fredens mann. Han trodde ikke på kriger. De leser bare den delen av Bibelen 

hvor Jesus kommer ridende inn i Jerusalem, sittende på en Aseninne fole, 

som et tegn på fred og kjærlighet. Men samme mann skal en dag komme 

tilbake i vrede, og ta hevn over alle de ugudelig menneskene. Og som 

kongenes konge, og herrenes Herre, vil han eksekvere vrede over sine 

fiender, og han vil slå dem med sin munns sverd. Les bare Joh.Åp.19:15, å se 

etter om du kan finne ut av, om ikke denne Jesus som var så ydmyk ved sitt 

første komme, da skal komme igjen, men da i vrede, for å slå nasjonene og 

herske å regjere med jernstav. Han kom første gang som et eksempel på den 

natur som Gud hadde til hensikt å løfte oss ufreste mennesker opp til. Men 

Gud visste at denne verden i det store og hele ville forkaste denne livets 
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gave. Derfor har han også skrevet det ned slik at alle kan se det, hva 

resultatet vil bli for den som forkaster livet. De som gjør det, vil da få se en 

annen side av Jesus, enn den ydmyke siden han viste først. Da løftet han ikke 

en finger i forsvar, når han tjente på jorden, til frelse for menneskeheten. 

Men nå vil han utøve den store evige ånds vrede over jorden. 

 

DET SANNE ISRAEL BLIR RENSET. 

 

Merk dere vers 24, hva Gud sier til Israels folk. ”Jeg vil hente dere fra 

folkene og samle dere fra alle landene, OG JEG VIL LA DERE KOMME 

TIL EDERS LAND.” Betyr det at Gud bare vil gi dem en del av landet 

tilbake, og la araberne få ha resten? Alle vet vel bedre enn det. Det er trist at 

ikke lederne i denne verden vet mere. for i over 30 år nå, har Gud gjort 

nøyaktig det han sa han ville gjøre. Og han kommer til å fortsette presis på 

samme måte, etter skriftene. I mellomtiden, under denne samme periode, har 

Han også gjort noe for oss hedninger. Han har vekket oss opp fra åndelig 

søvn, og vendt oss tilbake til det apostoliske Guds ord. Vers 25: ”Og jeg vil 

sprenge rent vann på dere, og I skal bli renset fra alle eders urenheter, og fra 

alle eders motbydelige avguder vil jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt 

hjerte, og en ny ånd vil jeg gi innen i dere, og jeg vil ta bort steinhjertet av 

eders kjød og gi dere et kjødhjerte. Min Ånd vil jeg gi innen i dere, og jeg vil 

gjøre at I følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem”. Dette 

lyder som Joh.Åp.7:1-8,  og  11:1-16, ville ikke du også si det? 

 

Slik vil det skje når disse to profetene dukker opp der i Israel. Dette kapittel 

gjør det meget klart, om hvem det egentlig er som rettmessig eier disse 

landområder som vi hører så meget omtalt i nyhetspressen. Derfor spiller det 

ikke noen rolle hva Mr. Reagen, eller noen av de andre sier her, for dette 

landet tilhører Israel. Og vi lever nå meget nære den dag da hun skal innta 

hele dette landet. Noen vil nok da si, hvordan vil hun kunne få kontrollen 

over resten av landet? Dette er nok overgitt i Herrens hender selvfølgelig. 

Men jeg vil gjerne invitere deg til å  gå tilbake i dine tanker, til hvordan 

denne nasjonen fikk kontroll over det landet hun allerede har, og de deler 

som hun inntok under seksdagerskrigen i 1967. Det var et slikt mirakel at 

endog det militære måtte si at, ”dette var Guds finger.” Du hører aldri at de 

åpner sin munn om disse ting lenger nå, for de er for bundet til opinionen i 

den verden til å kunne forsvare Israels rettigheter. Derfor trenger du ikke 

forvente at resten av landet skal kunne overgis gjennom forhandlinger blant 

politikere. Når Israel får resten av sitt land, vil det være på en slik måte at 

Gud vil bli HELLIGGJORT for mange nasjoners øyne. Men allikevel 
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behøver du ikke å forvente noen masseomvendelse blant hedningenasjonene 

av den grunn. For disse ting vil mere kunne tjene som en oppvåkning blant 

menneskene, og få dem til en slags Gudsbevisthet. Dette skjer for å forberede 

dem til tusenårsriket, og enda mere for å gjøre seg kjent for Israel. 

 

Man kan bare tenke seg i fantasien, hvordan den gruppen av utdannede 

vitenskapsmenn, og ateister skal kunne gjenfortelle denne historiske 

begivenhet når den åpenbarer seg. Jeg er sikker på at mange av dem vil måtte 

sitte der med hengende hoder, og i forbauselse, men det vil nok ikke bety, i 

det store og hele, at de vil vende seg til Gud å søke om frelse. 

 

JOSEF OG JUDA, GJENFORENET. 

 

Når du går fra kap. 36, og over i kap.37, ser du hvordan Esekiels profeti 

vender seg fra landet, og over til det folket som skal bo der. I juli 1977, 

sendte vi ut en artikkel med tittelen ”Den glemte dalen”, ((Den er ikke 

utkommet på Norsk.)) hvor vi omhandler dette kapittel i sin fulle bredde. Du 

vil finne i vers 11, at denne dalen med de tørre ben, representerer hele Israels 

hus, som hadde vært spredt ut blant nasjonene i hundrede av år, men her blir 

de oppvekket og restaurert som et folk igjen. I deres lange opphold i 

landflyktighet, hadde nasjonen dødd, og gått ned i en slags glemsel. Det er 

grunnen til at Gud ligner dem med en dal med tørre ben. Men her ser vi at 

disse tørre benene blir brakt tilbake til livet igjen. Restaurasjonen gir dem 

sener og kjøtt igjen, og Gud profeterer til dem hva han vil gjøre med dem, og 

for dem. Merk dere vers 19, hva Esekiel sier til dem: ”Da skal du si til dem: 

Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg tar Josefs stav, (dette peker mot de ti 

nordlige stammer, og Efraim var den dominerende stamme der) som er i 

Efraims hånd, og Israels stammer, hans brødre (det vil da være de ni andre 

stammene i det nordlige riket,) og jeg legger dem til Judas stav og gjør dem 

til én stav, så de blir til ett i min hånd.” (Juda stamme var den dominerende 

stamme av de to sørlige stammene. Jeg er sikker på at dere forstår, at denne 

staven ikke er noen alminnelig stav som blir plukket opp fra marken et sted, 

men at det er symbolet på kongens septer. Dette septer symboliserer den 

autoritet som  konger har over sine undersotter. Men tilbake i tiden før 

Kristus (jeg tror det var rundt 931.B.C.) så ble dette septer brutt. Ved kong 

Salomos død, ble kongeriket delt. Salomos sønn Rehabeam regjerte over sin 

del av riket, men på grunn av Salomos synder, hadde Gud allerede profetert 

til Jeroboam, som var en sønn av en tjener, at de ti nordlige stammer skulle 

bli tatt fra Salomo, og bli gitt til Jeroboam. Slik ble dette riket delt, og er 

aldri blitt forenet igjen, og det skjer ikke før ved endens tid. Kong Rehabeam 
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regjerte over Juda, og beholdt Jerusalem som byen for tilbedelse, og de ti 

nordlige stammene, under Jeroboam, etablerte Samaria som sin hovedstad. 

De fikk i stand sin egen form for tilbedelse, og drog ikke lengre opptil 

Jerusalem for å tilbe, som de tidligere hadde gjort. 

 

Ca. 350 år senere finner vi Esekiel, hvor han profeterer om at det brutte 

septer igjen ville bli gjort til ett. Men lite visste nok han om, at det skulle gå 

over 2500 år før det skjedde. HALLELUJA, hvilken Gud vi tjener! Han 

glemmer aldri et løfte, slik som vi så ofte gjør det. Det å forene Josefs stav 

med Judas stav, er Guds måte å fortelle Israel på, at det ikke lengre skal være 

delt. La oss videre se på vers 21, og se hva Gud først skulle gjøre for å 

fullbyrde dette. Si så til dem: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg henter 

Israels barn fra de folk som de drog bort til, og jeg vil samle dem fra alle 

kanter og føre dem til deres land. Og jeg vil gjøre dem til ett folk i landet, 

(HVA?) på Israels fjell, og én konge for dem alle, og de skal ikke mere være 

to folk og ikke mere dele seg i to riker. Og de skal ikke mere gjøre seg urene 

med sine motbydelige avguder og med sine vederstyggeligheter eller med 

noen av sine misgjerninger, og jeg vil utfri dem fra alle deres bosteder, hvor 

de har syndet, og rense dem, og de skal være mitt folk, og jeg vil være deres 

Gud.” Dette vil naturligvis ikke kunne bli et komplett bilde før Jesus sitter på 

Davids trone, og regjerer over dem, for han er den konge som skal føre dem 

sammen, og gjøre dem til én nasjon igjen. Dette vil da bli inngangen til 

tusenårsriket. Det var det samme Hoseas profeterte om; (det leste vi om her 

en kveld tidligere, hvordan Israels barn ville forene seg under ett hode.) Det 

hele ble symbolisert gjennom hans familienavn. Gud arbeider på underlige 

måter mange ganger, for å oppfylle hvert eneste ord av det han har talt. Det 

kan være tider da vi ikke forstår alt det han gjør, eller den måten han gjør det 

på, men det finnes ikke en dag, da vi ikke kan sette vår fulle tillit til Ham. Alt 

det Han gjør, tjener til det gode for de sanne Guds barn, som er kalt ved hans 

navn, enten de er jøder eller hedninger. 

 

EN PROFETI TIL GOG. 

 

Brødre og søstre: Vi har bare tatt for oss noen få vers av kap.36, og 37, for å 

legge en liten plattform for det vi skal gå videre inn på i vårt emne. I disse to 

kapitlene ser vi Israel, hvordan hun gjenoppstår fra sin avglemte tilstand i 

landflyktighet blant nasjonene, og vi ser hvordan landet blir restaurert tilbake 

til dem. Men vi ser ikke at Gud blir helliget i dem, i disse to kapitlene. Det 

ligger enda fremfor oss, og det er dette vi vil behandle når vi går inn i kap. 

38. La oss begynne med vers 1: ”Og Herrens ord kom til meg, og det lød så: 
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Menneskesønn! vend ditt åsyn mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, 

Mesek og Tubal, og spå imot ham! og du skal si: Så sier Herren, Israels Gud: 

Se jeg kommer over deg, Gog, fyrste over Ros, Mesek og Tubal!” Venner, 

jeg ønsker  at dere skal være sikre på det bildet som her legges frem. Nesten 

600 år før Jesu første komme, gikk Gud nesten 2600 år inn i menneskenes 

fremtid, og der nevnte han et folk som enda ikke har vært nevnt blant 

folkene. Og der fortalte han hva han ville bruke dem til, når det kom til den 

avsluttende behandling av Israel, like før de går  inn i den siste Daniels 

syttiende uke. Helt opp til siste 150 år, var Russland svært lite nevnt i 

historien. Hun hadde kun gjort noen få overskrifter i massemedia verden 

rundt. De største overskriftene var om Bolsjevikrevolusjonen, rundt 1917, 

som da formet USSR, unionen av de Sovjetiske, sosiale, republikker. Da tok 

den kommunistiske ånden over. Men i dag er det Russiske samveldet mye 

omtalt i massemedia, ja nesten daglig. Grunnlaget er kommet for å kunne 

oppfylle de skriftsteder vi leser om her. Gud legger det i verdensledernes 

hjerte, å bringe de tilstander som skal oppfylle hans hensikt. (Stadfestelsen 

på at Gud vil gjøre det slik finner vi i Joh.Åp.17:17.) Vi lever nå i den tid da 

disse to kapitlene er kommet til sin oppfyllelse. Israel har enda ikke fått sin 

Tempelplass, og det i seg selv forteller oss at det ligger enda en rystelse 

foran oss, som skal komme til å rydde denne Tempelplassen. Det vil ikke bli 

slaget ved Harmageddon som gjør det. Jeg er klar over at mange av dere 

leser den engelske Scofield Bibelen, og at denne oversettelse inkluderer disse 

to kapitlene i slaget som skal stå ved Harmageddon. Men du kan være 

absolutt sikker på en ting; Esekiel 38, og 39, omhandler en krig som ikke har 

noe til felles med krigen ved Harmageddon. Denne forvirrelse løper som en 

ild gjennom de organiserte kirkesamfunn. Derfor er det ingen av dem som er 

i en slik stilling at de vet hva  tid det er snakk om, og derfor prøver de også å 

kutte bort den første halvdel av Daniels syttiende uke, slik at det kun gjenstår 

3 ½ år for Israel i dag. (DETTE ER FORVIRRELSE I STEDET FOR 

ÅPENBARING.) 

 

Venner forstår dere hvilket privilegium det er, å være i stand til å lese Guds 

tidsklokke for den tid vi lever i? Israel hadde Daniels 70 uker som tidsur, 

som skulle la dem vite når de kunne forvente Messias, men de fikk det så 

travelt med sine mange tradisjoner, og de ble så forblindet av dem, at de 

kunne ikke avdekke hvilken tid det var de levde i. Derfor forkastet de, og 

korsfestet den ene og sanne, som de egentlig gikk og ventet på. Med andre 

ord, han kom ikke på den tradisjonelle måten som de tenkte han ville det, 

derfor forkastet de ham. Og ved det samme tegn i dag vil heller ikke det 

åpenbarte Guds ord komme til denne generasjon etter menneskenes 
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tradisjonelle tenkemåte eller ønsker. Derfor vil også folket i dag, i det store 

og hele, forkaste det. 

 

Jeg spør dere da, hva vil da den organiserte kirkeverden kunne vente seg? 

Det er trist å si det, men store mengder av dem er på rask vei mot ildsjøen. 

Enda de dårlige jomfruer er utenfor noen åpenbaring her, og de må gi sine liv 

som Martyrer under den store trengsel som kommer, fordi de lot deres sjanse 

gå fra dem når den ble presentert for dem. Du kan høre dem på radio og TV, 

hvordan de forteller om hvordan Jesus kan komme i skyen hva tid som helst, 

og enda vet vi at opprykkelsen ikke kan skje før Esekiel 38, og 39, er et 

faktum, og heller ikke før budskapet til de syv tordenrøster, som du leser om 

i Joh.Åp. 10:3, har lydt. De som lærer annerledes vil uten tvil løpe rett inn i 

et tidsproblem, når de skal forsøke å tidsplassere resten av de skriftsmessige 

profetiers oppfyllelse. Men fortvil nå ikke, for Gud har alle ting under 

kontroll, og alt går etter planen. 

 

KROKER I DERES KJEVER.  

 

La oss ta noen få minutter på å identifisere ordene i vers 2, før vi går videre. 

Gog er herskeren, eller fyrsten i det som er referert til som Magog. De 

landområder som dette innebærer, er i hovedsak beslektet med navnene til to 

av sønnene til Jafet, Noas sønn. Når du går tilbake til 1.Mos.10, og leser 

slektleddene til Noas sønner, så vil du finne at Mesek, og Tubal, var Jafets 

sønner. Det er også andre navn nevnt lengre nede i kapitlet, men de er ikke 

lederne, og de er heller ikke opphavet eller organisatorene til denne krigen. 

Guds budskap er rettet mot fyrstene i de land som er omtalt som Mesek og 

Tubal, og disse områdene legger i Russland. Jeg viste noen et gammelt 

leksikon her en kveld, som viste at folket i Mesek, senere ble bedre kjent 

som Moskovitter, og i dag er de det folket som bor i og rundt Moskva. 

Denne byen er oppnevnt etter det folkeslaget som gikk for å være 

Moskovitter. La meg bruke en sammenligning her. Hovedstaden i landet 

Jordan er kalt Amman. Vet du hvor navnet Amman er kommet fra? Etter 

ødeleggelsen av Sodoma og Gomorra, da bare Lot og hans to døtre unnslapp 

i live, så lot de sin far bli drukken ved å helle i ham vin, og deretter gjennom 

en seksuell akt med sin far ble de fruktsommelige, og gav begge fødsel til to 

sønner. Den ene kalte sin sønn Moab, som ble stamfar til Moabittene. Den 

andre ble kalt Ben-Ammi, og ble Amonittenes far. Derfor er hovedstaden i 

Jordan oppkalt etter de gamle Amonittene, på samme måte som Moskva er 

kommet fra Moskovittene, som var etterkommere av Jafet. Jeg har ikke vært 

i stand til å finne frem til Tubal, som område, som har kunnet tilfredsstille 
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helt, men en gammel ordbok refererer dem som Tiberianere. Vel, hva nå enn 

disse Tibetanerne var, så må vi plassere dem et sted blant de Batliske stater, 

som grenser til de sørlige deler av Russland. (Men jeg er enda på jakt etter 

det egentlige området.) Vi må i alle fall sammenbinde Mesek og Tubal, for 

merk dere vers 3; etter at Esekiel ble gitt profetien om Gog, så fortsetter Gud 

slik, ”Og se, jeg er imot deg Gog, fyrste over Ros, Mesek og Tubal! og jeg 

vil vende deg om og legge kroker i dine kjever og føre deg ut med hele din 

hær, hester og ryttere, alle sammen prektig kledd, en stor skare med store og 

små skjold, alle sammen med sverd i hånd:  (Her vil du kunne merke deg 

hvor han plasserer landene og gir folkene som er involvert, sin identitet) 

Vers 5, Persia (hovedsakelig Iran) Etiopia, og Libya er med dem, alle 

sammen med skjold og hjelm. Gomer og alle dets skarer, Togarmafolket i det 

ytterste Norden og alle dets skarer, mange folkeslag er med deg.”  

 

Brødre og søstre, vi vet at Russerne ikke kommer til å åpne sine Bibler, og 

tro på noe av det som står der. Men dersom de gjorde det, så ville de vite at 

salget var tapt før de enda begynte krigen. Deres utfall var bestemt for mere 

enn 2600 år siden, derfor er det ingen grunn til at en troende  skulle bli 

forvirret, eller bekymret over Esek. 38, og 39. Gud har en hensikt med alt 

dette, og han har tillatt denne hedningenes menighet å få vite på forhånd 

hvordan det hele vil utarte seg. Store mengder av mennesker vil for første 

gang måtte erkjenne at der i sannhet finnes en Gud, som kontrollerer alt det 

som de andre har overlatt til tilfeldighetene, eller under skyggen av det de 

har kalt utviklingslære. Vi vil gi utvikling sin plass på en måte, men bare 

etter at Gud har skapt det hele først. Vi kan se hvordan et par av hvert av de 

dyr som Noa hadde med seg i arken, har kunnet utvikle seg til forskjellige 

former innenfor sin art, over hele jorden. Men vi behøver ikke å tvile på 

hvordan det første paret kom hit til jorden. PRISET VÆRE HERREN! en 

troende kan lære på noen få minutter, noe som de store vitenskapsmenn 

mange ganger bruker hele deres liv på å undersøke. Alt vi trenger å gjøre, er 

å åpne opp vår Bibel i 1.Mos. 1:1, og begynne vår lesning. HALLELUJA!  

Den måten Gud gjør det på er så enkel, at det kjødelige sinn aldri kan 

ydmyke seg såpass, at de kan tro det som er så enkelt for Guds barn. 

 

TILRETTELEGGING FOR TUSENÅRSRIKET. 

 

Hør på meg venner, forkynnelsens dager for hedningene er like ved sin 

avslutning. Du kan forkynne for unge mennesker i dag, og de vil bare sitte å 

stirre rett ut i tomme luften. Det ser ut som det preller av. Enkelheten i 

evangeliet kan bare ikke fordøyes, gjennom alt det andre rare som de har fylt 
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sinnet med. Det er en moderne ateistisk samfunnsform som hersker. Vi er jo 

alle oppmerksomme på at tiden hvor folk i det store og hele hadde en form 

for tro, er i ferd med å forsvinne fra vårt samfunn. Slik ble det også profetert 

om på forhånd, så dette skjer for at Gud nå kan avslutte alle ting etter 

skriftene. Men det må også være noen igjen blant hedningene, for å kunne 

oppfylle Pauli ord, om hedningenes fylde. (Rom.11:25.) Men tro nå ikke, 

fordi jeg sa det slik, at ikke Gud fortsatt er Herren over alle ting, for gjennom 

alt, så skal han bevare en levning, eller rest, blant hedningene, av alle 

nasjoner, som skal bevege seg levende mot tusenårsriket. Forkynnelsen av 

evangeliet både var og er i den hensikt å kalle ut en brud for den Herre Jesus 

Kristus. Men det skal komme en dag da denne bruden skal regjere med ham 

over en naturlig gruppe mennesker. Og disse menneskene har gjort seg rede 

til denne time på en annen måte, enn ved forkynnelsen av evangeliet slik vi 

kjenner det i dag. Ja, Gud vil bli Helliget for mange menneskers øyne 

gjennom hendelsen som skal oppstå i Esekiel 38, 39. Når Gud har gjort seg 

ferdig med den store Russiske armeen og hennes allierte, så vil ikke den 

Russiske kommunisme lenger være noen trussel mot noen. Dette vil åpne 

døren for den Vest-Europeiske versjonen av kommunismen, som den gamle 

antikrist skal komme til å bruke i sin tid. Venner, det er en underfull måte 

Gud viser oss alt dette på. Vi ser det i Daniel, og i Esekiel, og hos Johannes. 

Men det er skjult for de skolerte, og åpenbart for Hans sanne menighet rett 

her i endetiden.  

 

VÅPEN OG FOLK. 

 

Jeg har lest artikler om at Russland er en av de største hestekjennere, og de 

peker på at det er i den hensikt å oppfylle Esekiels profeti. ”Jeg vil føre deg 

ut med hele din hær, hester og ryttere,” Jeg er ikke i tvil om at fra Russlands 

side, kan det bli sett på som en strategisk styrke å ha gode hester. Men jeg 

undres  nå over hva Esekiel ville ha skrevet, dersom han hadde sett Tanks, 

eller helikopter, og våpen karavaner, og alle de infanteriregimenter som 

finnes i våre dager? Disse ord fantes ikke i hans språk på den tid, så hva 

skulle han ha skrevet da? Vi kan ikke bare gi ordlyden i skriften en ensidig 

betydning her. Vi vet at de vil komme med mange hestekrefter, for det er jo 

det dine motorers styrke regnes i. Men ikke gi disse ordene kun betydning 

som hester og ryttere, og heller ikke sverd og skjold osv.: Hvilken sjanse 

skulle vel en mann med sverd i hånd ha i våre dager, mot alt det 

våpenarsenal som eksisterer. Nei, vi skulle være mere realistiske enn som så.  
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Russland og hennes allierte vil komme ned mot Israel, men du kan være 

sikker på, at de ikke kommer til å begrense sin krigsutrustning til våpen, 

brukt for over  2500 år siden. Hva var det de brukte da de gikk inn i 

Afghanistan, for å ta kontrollen der? Det skulle fortelle oss litt om logikken i 

det hele. Det samme gjelder Persia, i vers 5. Det som en gang var Persia, er 

nå Iran, og de er enda ikke helt på linje med hverandre, men alt ligger til rette 

for det nå. Det hele begynte da de styrtet Shaen`s herredømme. Under hans 

lederskap, var de en vestlig sinnet nasjon, og også i sympati med Israel. De 

solgte sin olje til Israel, og til USA og de så alltid vestover etter vennskap. 

Det var en stor tragedie når de radikale overtok makten der nede, og oppløste 

regjeringen. De tok også alle disse fangene og holdt dem i fangenskap så 

lenge. Men gjennom alt dette visste vi at for at skriften kunne oppfylles, så 

måtte noe drastisk skje for å vende denne nasjonen, og få den over på den 

andre siden. Gjøre den Moskva-vennlig, før Esekiel-krigen kunne bli et 

faktum. 

 

Når det gjelder Shaen, så har de ropt ut om de mest groteske torturforsøk 

under hans regime. Det ble fortalt om alle dem som han kvittet seg med. Men 

du hører ikke at det skrikes om alle dem som er blitt slaktet under tyranniet 

til stakkaren KHOMEINI, etter at han overtok kommandoen. Videre så vet 

han ingen ting om det å styre eller lede et land. Hvis det finnes religiøs 

fanatisme, så må i alle fall han være eksemplet på noe slikt. Mange av hans 

egne politikere har flyktet under hans kontroll. De har uttalt at Khomeinis 

regime har satt landet tilbake til et stadium som landet var på i det 1400 

århundre. Da var det en tid lik denne. Alt vi kan si i dag, er at Gud har tillatt 

det, for dette landet måtte komme i en slik svekket tilstand, at Russland uten 

tvil vil bli presset av de tilstander som råder i verden, og rykke rett inn i Iran, 

slik som hun gjorde det i Afghanistan. De som holdt seg underrettet i 

massemedia for 8 eller 9 år siden, vil sikkert huske tilstandene i Afghanistan 

da. De var på mange måter helt lik situasjonene i Iran etter at Shaen ble 

styrtet. Da de mistet sitt positive lederskap, ble de så svake, og så oppdelt, at 

Russland til slutt rykket inn i landet og tok over det hele. Derfor er det min 

vurdering, at Russland aldri vil komme til å sitte rolig å se på at vestlige 

nasjoners innflytelse skal overta der, når Iran kommer til det punkt at hun 

ikke er i stand til å stabilisere sin regjering på noen måte. Da vil Russland 

være klar til å sette i gang. Det vil sette Iran på sin rette plass i Esek.38:5. 

Husk det, et hvert jordisk menneske kan gjøre en feil bedømmelse, men Gud 

fortalte Esekiel det han skulle si her, og Gud gjør aldri feil. 
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DE RUSSISKE ALLIERTE. 

 

La oss se på de andre to nasjonene som er nevnt sammen med Persia, Etiopia 

og Libya. Brødre og søstre, det var en tid da USA hadde sine strategiske 

luftkommando baser i Libya. Men jeg husker da Israel utkjempet 

seksdagerskrigen i 1967, og USA ikke gjorde noe for å forhindre Israels 

fremmarsj, da brøt Libya alle de diplomatiske forbindelser med oss. Og det 

var fordi Libya var klar til å gå inn i sitt egentlige forbund med Russland. 

Denne hendelsen satte fart i det hele, og plasserte Libya i en fullstendig 

Russisk sammenheng. Hun har vært et ondt øye i Midtøsten siden den gang. 

Denne Gadaffi er fryktet av alle, fordi han er en radikal fanatiker, og er rede 

til krig når  som helst. Men han har ikke nok folk til å utkjempe noen krig. 

Han har nok en masse oljepenger, slik at han kan kjøpe seg Russiske våpen, 

og han er førstesidestoff i avisene ganske ofte. Alt dette får ham til å se ut 

som en meget viktig person. Men det som trekker min oppmerksomhet mest, 

er dog at Gud gjennom Esek.38, profeterte for over 2600 år siden, at denne 

lille nasjonen skulle slå seg i sammen med moskovittene i de siste dager, og 

til slutt gå imot Israel. Når det gjelder Etiopia, så var det en tid at de hadde 

keiser Haile Selasse, som sa seg å være etterkommere av selveste dronningen 

av Saba. Jeg skal  ikke uttale meg om det, men jeg vet hva som hendte med 

ham, og dem som var sammen med ham. Kommunistene kom inn der, og 

undergravde regjeringen, gjorde i stand et kupp, og tok over hele 

regjeringsmakten. Så uskadeliggjorde de mr. Selasse og mange av hans 

familiemedlemmer, og alle dem som var lojale mot ham. Verden kjente aldri 

til hvor mye lidelser der fantes i Etiopia, under kampen for å vende landet fra 

den vestlige innflytelse og over til den sovjetiske. Og i dag er de den best 

bevæpnede arme, lastet med Russiske våpen. Men dette setter dem bare på 

sitt rette sted, i skriftsmessig sammenheng mot Israel. Du kan finne det 

interessant å ta en titt på verdens – atlaset, og se hvor Israel er plassert, midt i 

blant sine fiender. Den siste delen av vers 5. sier, ”Alle med skjold og 

hjelm.” Det betyr at de er gjort klar til krig. De er alle bevæpnet med russisk 

militær utstyr. Når vi går videre i vers 6, kan vi også se Gomer, og 

Togarmafolket bli lagt til denne forsamling. Dersom du tar tid til å lete det 

frem, vil du finne at Gomer egentlig er Tyrkia, og Togarma er Armenia. 

Derfor behøver vi ikke undres på hvor Armenia står her. for helt siden første 

verdenskrig har Russland dominert over dem. Men enda klarere har vi 

Esekiels profeti som viser nøyaktig hvor de står. 

 

Vi har også noen andre navn å se på, når vi går videre i vers 7. ”Rust deg og 

gjør alt ferdig, du og alle dine skarer, som har samlet seg hos deg, og du skal 
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være deres fører.” Dette tales selvfølgelig til lederen for det hele, fyrsten 

over Mesek og Tubal. I over 30 år har Russland rustet seg til kamp for noe. 

Fra hennes side er det en opprusting, med tanke på en dag å overta 

verdensherredømmet. Sakte men sikkert strekker hun seg ut over kloden, og 

naturlig sett lar Gud henne få gjøre det, for hun setter seg kun i stand til å 

oppfylle profetiene. Men det er også så langt som hun vil kunne komme med 

sine planer om verdensherredømme. for når hun kommer til Israels land for å 

ta hærfang, og for å ødelegge, skal Gud selv tre inn i kampen på Israels 

vegne. 

 

Da de vestlige allierte gav Øst-Tyskland over til Russerne, etter andre 

verdenskrig, så var det mange mennesker som fikk vanskeligheter med å få 

det til å passe med profetiene om endetiden. Fra den naturlige side skulle 

dette aldri ha hendt, men når vi er det fra det profetiske lys, så er den 

skillelinjen som i dag eksisterer mellom øst og vest, de samme grenser som 

det gamle Romerske imperiet hadde. De kom aldri lengre på den tid. Så også 

ut fra disse kriterier er alle ting på sin rette plass nå. Så fra den dag av og 

frem til nå, har Russland gjort seg rede for den dagen som stadig kommer 

nærmere. Det er hennes hensikt å utrydde all religion i denne verden, og 

annullere all gudstro. Hun er ateist på sin hals. Selv om de ikke tror på Gud, 

så leser vi at denne profetien gjelder dem, og vi skjønner at den vil bli 

oppfylt om de vil det eller ikke. Gud sa til dem, gjør dere rede, dere er 

lederne, dere er problemskaperne. Med andre ord, Hun skal være ledetråden 

for resten av dem, og det er nettopp den rolle hun nå har hatt allerede i 

mange år. Det er Russland som legger opp våpenlagrene, og bygger opp 

forsvaret. Det er grunnen til at skriften sier det som den gjør. Gjør deg ferdig, 

du og alle dine skarer. Et lite land som Libya vil aldri kunnet føre en krig 

mot Israel alene, hun ville ikke ha kunnet utstå kampen én dag, men når de 

slår seg sammen med Etiopia, og Russland, og alle de andre, så vil de føle 

seg ovenpå. Men Gog-hopens dal ligger der Helliget for mange nasjoners 

øyne. Der er mange mennesker som har spurt meg om denne Gog-hopens 

dag. (Hamongog) Hvor er den? Ordet i seg selv forteller hva det er, en 

mengde fra Gog, en hop. Hva det enn er, så vil det ikke bli kjent som 

Goghopens dal, før etter at den er blitt et gravsted for denne store skaren fra 

Gog, når de alle er slått, der nede i Israels land. 

 

RUSSLAND FÅR BESØK. 

 

Merk dere nå vers 8, hvor Gud taler til Russland; ”Når lang tid er gått, 

kommer turen til deg; ved årenes ende skal du komme til et land som er 
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utfridd fra sverdet, (Jeg tror Gud kommer og besøker Russland, og det etter 

en profeti som har stått der i 26oo år, men ikke på den måten vi kanskje 

tenker  det. Det vil skje slik at hun skal komme til å oppfylle skriften) og 

hvis folk er samlet fra mange folkeslag, (det er grunnen til at vi inkluderte 

Esek.36, og 37, så dere kunne se hva Gud hadde profetert om Israels land, og 

folket som skulle komme tilbake dit.) opp på Israels fjell, som stadig hadde 

ligget øde; men nu er ført ut fra folkene, og de bor der trygt alle sammen.” Vi 

tror vi lever ved årenes ende, som dette verset sier, og vi ser i dag at 

Russland er i den posisjon, at hun kan oppfylle alt det som er profetert om 

henne. Men jeg undres faktisk over hvor mange av dere som egentlig er klar 

over  det faktum, at det var USA som hjalp Russland fra å bli nedkjempet av 

Tyskerne, under 2.verdenskrig.? Jeg har lest historier om hvordan våre gamle 

P-39. kampfly, reddet Russerne mot det Tyske angrepet. Våre 

forrådskammer har reddet henne. Men av hvilken grunn? Slik at hun kunne 

oppfylle skriften. Amerika har vært et instrument i Guds hender på mange 

måter. Men hun har fulgt de retningslinjer som har vært gitt av de  andre 

nasjonene, og forlatt den slags tro som våre forfedre hadde. Derfor kommer 

USA til å måtte lide sammen med resten av verden, når Gud sender ut sin 

vrede over nasjonene. Men det er ikke dette vi skal ta for oss nå, for vi ser på 

Esekiel`s profetier her. 

 

Vi ser nå på en situasjon, hvor Gud er i ferd med å restaurere hele landet 

tilbake til Israel, det som var lovet henne av Gud, til hennes stamfar 

Abraham og etterkommerne etter ham. Nesten hele verden er imot en slik 

tankegang, og mange av verdens måter å resonnere på lyder så riktig, dersom 

du ikke vet hva Guds ord sier om det. Men en ting er sikkert, samme hva de 

andre måtte si eller gjøre, så vil Israel få tilbake hver eneste centimeter av sitt 

løftesland. Hverken Russland eller noen annen nasjon vil være i stand til å 

forhindre det. Ingen kan drive dem ut igjen. Det er på grunn av verdens 

opinionens holdning, at Gud vil bli Helliggjort på en slik spesiell måte når 

han går inn i kampen på Israels vegne. Tro bare ikke at det bare vil bli en 

liten notis i avisene, gitt av journalistene, Nei det vil bli rake motsetningen. 

Gud kommer til å gjøre dette så grundig, at store menn verden over, vil stå 

der i avmakt, og måtte erkjenne for første gang, at det i sannhet må finnes en 

levende Gud som kontrollerer alle ting allikevel. Da skal verden vite at Gud 

hersker fra himmelen, og at han opphøyer hvem han vil, og fornedrer hvem 

han vil. I mellomtiden kan du lese dette og spotte det. Det er ditt privilegium 

i dag. Dersom du ønsker å være en Ateist, så er også det ditt privilegium. Og 

dersom du ønsker å ta parti for Russland, så bare kjør i vei. Men når 

Russlands besøkelsestid kommer, hvis det er kun dette som skal få deg til å 
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fly fra ateismen, så vil det ikke da kunne være noe håp for deg. Disse som 

Gud gir rett til å leve i tusenårsriket, vil selvfølgelig ikke være slike som like 

før hadde kjempet imot Gud, mens han gav nådens evangelium om den 

Herre Jesus Kristus til hedningene. Vi lever i dag i en tid, hvor menneskene 

forsøker å eliminere alt som har med Gud år gjøre. Gudsbegrepet er ikke 

lenger INN i tiden. Men på samme tid skrikes det om overbefolkning, og at 

vi ikke er i stand til å brødfø alle mennesker i tiden som kommer. 

Pengesystemene er på kanten til sammenbrudd, og over det hele er det en 

følelse om at noe er i ferd med å skje, som drastisk vil komme til å forandre 

hele verdensbildet. Men svært få av dem begriper hva det er. 

 

Enhver sann troende skulle vite at Gud har det hele under kontroll, og at 

hvert eneste Gud barn vil bli sørget for, samme hva som hender Men der er 

fremdeles mange troende som ikke vet hva som er i anmarsj. Det er derfor vi 

trykker en slik artikkel. Jeg er oppmerksom på at det vi her omtaler, har vi 

også tatt for oss i andre artikler, men i lys av verdenssituasjonen, og at disse 

to kapitlene 38. og 39, er like foran oss, så kunne det være at noen ble hjulpet 

ved å få satt bildet på plass på en slik måte som vi gjør det i dette budskapet. 

Gud har allerede oppfylt kap.36. og 37, gjennom de siste 30 år. og han gjør 

nå alle ting i stand for at oppfyllelsen av kap.38. og 39, skal settes i gang. Og 

jeg forventer ikke at han skal vente i all evighet med det, når først alle ting er 

på plass. Du vil sikkert forstå hva jeg mener når vi leser vers 9, litt senere. 

 

Men la meg først få nevne noen ting som står i siste del av vers 8. Her tales 

det om å samle Israels folk, ut av de mange nasjoner, opp på Israels fjell, 

som stadig har ligget øde. Opp til for noen ganske få år siden, så var Israel 

kun et øde landskap. Gjennom århundrer har de rettmessige eierne vært borte 

i fangenskap, og Israel har ligget der ødelagt, nesten som en ørken til ingen 

nytte. Riker etter riker har byttet på å herske over dette landet, men på en 

eller annen måte har Gud alltid holdt dem fra å dyrke opp denne jorda. Gud 

ønsket at landet skulle hvile, til de rettmessige eierne kom tilbake for å ta det 

i bruk. Dere som måtte ha vært der i de senere år, må nok sikkert gi det 

vitnesbyrdet at landet har fått sin styrke tilbake, for du har nok ikke sett 

bedre frukt og grønnsaker vokse noen andre steder i verden. Det er ikke 

lengre noen øde land. 

 

DU SKAL KOMME SOM EN STORM. 

 

En annen ting som jeg merker meg her, og som kunne få mange til å stusse, 

er at de er brakt ut av de mange nasjoner, og at de alle skal bor der trygt. 
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Egentlig vet vi alle at det har ikke kunne blitt sagt om dem, at de bor eller 

lever trygt i sitt land. De er konstant blitt motkjempet, og har vært nødt til å 

kjempe så mange ganger for å beholde det de allerede har, så hva vil da dette 

sitatet innebære? Ganske enkelt. De er trygge på den måte, at de aldri mere 

vil bli beseiret og drevet ut av sitt land. De har utkjempet mange kriger siden 

Gud begynte å føre dem tilbake til sitt land, men de har aldri blitt 

nedkjempet. Det har alltid ført til seire, og slik vil det fortsette å være. 

Dersom vi er i den tiden som alt peker hen på at vi er, så kunne de ikke en 

gang gi bort sitt land. De er nå tilbake, og de ruster seg til denne krigen, og 

mange av dem har nok ikke tenkt hva Guds ord egentlig sier om deres 

fremtid. Det er derfor at vers 9 får slik betydning. Merk deg hva det står der, 

og husk at det er Gud som sier dette til Russerne. ”Dit skal du dra opp, som 

en storm skal du komme, som en sky skal du være til å skjule landet,” Dette 

verset forteller meg at denne krigen skal ikke komme til å vare i seks 

måneder. Når Russland gjør seg rede, skal hun komme plutselig, som en 

storm. Og en storm kommer stort sett overraskende. De fleste av den vanlige 

befolkning kommer til å få svært lite forhåndsvarsel, om de får noen i det 

hele tatt, når en storm plutselig farer over stedet. Og slik vil det bli da. 

Tilstanden i verden som må til for å oppfylle et slikt trekk, har beveget seg 

langsomt på mange måter. Og derfor har også menneskene forherdet seg, og 

de ser på hele prosessen som en normal utvikling. Men en dag skal det bryte 

ut plutselig, akkurat som da Japanerne angrep Pearl Harbor i desember 1941. 

Deres angrep kom som en storm, og slik vil også det Russiske angrepet bli 

mot Israel, for Gud har selv sagt at det vil bli slik.  ”Du skal komme som en 

storm, som en sky skal du dekke landet, du og alle dine folkeslag med deg.” 

De folkeslagene som her omtales, er alle de nasjoner som har alliert seg med 

henne. ”Så sier Herren, Israels Gud: på den dag skal tanker stige opp i ditt 

hjerte, og du skal tenke ut et ondt råd og si: Jeg vil dra opp imot et land med 

åpne byer, jeg vil komme over  fredelige folk, som bor trygt, som alle 

sammen bor uten murer og hverken har porter eller bom (HVA ER 

HENSIKTEN) for å rane og røve og ta hærfang, for å vende din hånd mot 

ruiner som er bygget opp igjen.” Brødre og søstre, med alt det som skjer i 

verden i dag, så er det ingen tvil om at de Russiske lederne har mål av seg til 

å beskytte alle sine interesser der nede i Midtøsten. De har utrustet Syria, 

Libya og andre nasjoner. De har kommet i den stilling at de føler de kan ta 

kontroll over all velstand i Midtøsten. Naturligvis forstår de at de også må ta 

Israel, dersom de skal lykkes i en slik plan. Videre vet vi at Israel i dag 

bygger opp alle de gamle byene og landsbyene, og bosetter dem, etter at de 

har vært lagt øde så lenge. Men mens de nå bygger dem, så utelater de 

murverkene, og bommene som før var til beskyttelse. For de vet at slike ting 
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i dag vil være til ingen nyte mot Tanks og raketter og slikt. De er visselig 

kommet ut av nasjoner fra hele verden, og de har virkelig bygget opp igjen 

sin budskap og sitt jordbruk. De har kveg og saueavl, og store 

jordbruksområder. De bor der midt på jordens navle. 

 

HVEM ER SJEBA OG DEDAN?  

 

Vers 13, nevner noen flere navn, men det interessante her, er at de ikke er i 

forening med Russland. Merk dere her: ”Sjeba og Dedan og kjøpmennene fra 

Tarsis og alle deres unge løver skal si til deg; (Russland) Kommer du for å 

rane og røve? Har du samlet dine skarer for å vinne hærfang, for å føre bort 

sølv og gull, for å ta fe og gods, for å gjøre et stort bytte?” Venner dette er et 

interessant vers, midt i denne profetien. Sjeba og Dedan er de landområder 

som i dag kalles Saudi Arabia, og du kan også merke deg at de ikke er på 

god bølgelengde med Russland. De er heller spørrende ovenfor denne 

stormakten. Hva er du kommet for å gjøre? Er du kommet for å ta sølv og 

gull, for å ta vår budskap osv.: Brødre og søstre, det gullet som Russland er 

interessert i, er det sorte gullet som de pumper opp av jorda. Saudi Arabia er 

fremdeles meget imot at Israel holder på det landet hun tok i 1967, og hun er 

veldig redd for at Russland skal komme ned i Midt- Østen, da hun vet at 

hennes store oljekilder uten tvil vil gjøre henne til et beleilig mål,  før eller 

senere. Russland ville heller kontrollere all oljen i Midtøsten, enn å eie alle 

bankkontiene i hele verden, for med den oljen kunne hun få hele verden til å 

knele ned for henne. Derfor er det, det sorte gullet som Russland er mest 

interessert i. Men for å kunne få kontroll over oljen, må hun også kontrollere 

folket og alt det de har. Hva vi her sier er, at det vil ikke være deres vanlige 

sølv og gull, og deres fe, og slike ting som Russland har satt sine øyne på. 

 

I gamle dager, når en fiende kom for å invadere et territorium, så ble 

nasjonens velstand verdsatt i gull og sølv, kveg, og andre slike saker. Og det 

var slike ting angriperne beriket seg med når de tok hærfang. Men slik vil det 

ikke bli med Russland. Hun har sine øyne rettet mot verdensherredømmet. 

Og hun tror at ved å kontrollere oljen i Midtøsten, så vil hun klare det. 

Derfor er hun ute etter det sorte gullet. Mesteparten av den vestlige verden er 

nesten fullstendig avhengig av oljen fra Midtøsten, for å holde det daglige 

livet i gang. Så hvorfor skulle ikke en nasjon som Russland, som begjærer et 

verdensherredømme, ha lyst til å kontrollere disse ting? 

 

For å gi dere litt mere enn bare mine ord her, så la oss gå til 1.Mos.25, for 

der kan vi identifisere beliggenheten hos disse to landene Sjeba og Dedan. Vi 
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går inn i fortellingen etter at Sara var død, og etter at Isak hadde fått 

Rebekka. Da tok Abraham en annen kvinne til hustru, og her gis de navn på 

de sønner som hun gav ham. ”Og Abraham tok seg atter en hustru; hun hette 

Ketura. Med henne fikk han Simran og Joksan og Medan og Midian og Jisbk 

og Suah. Og Joksan fikk sønnene Sjeba og Dedan; og Dedans barn var 

assurerne og letuserne og le`ummerne. Og Midaians barn var Efa og efer og 

Hanok og Abida og Elda`a; alle disse var keturas barn. (Legg nå merke til 

hvor disse drog, når de reiste fra Abraham.) Og Abraham gav Isak det han 

eide. Men sønnene til de medhustruer som Abraham hadde, gav han gaver og 

lot dem, mens han ennå levde, flytte bort fra Isak, sin sønn østover til 

Østerland.” Dere husker sikkert hvordan Gud gjorde en pakt med Abraham, 

og hans ætt etter ham, til en evig eiendom, og også hvordan Gud hadde lovt 

ham at Isak skulle være hans eiendom. Hans ætt skulle bli regnet etter Isak, 

for han var løftes sønnen gjennom Sara, på hennes gamle dager, etter at Gud 

hadde åpnet hennes mors liv for å kunne føde barn. Derfor ble Ismael, som 

egentlig var den førstefødte sønn, ikke tillatt av Gud å bli Abrahams arving. 

Derfor var Ismael satt ut av bildet her, når Abraham gir gaver til Ketura`s 

sønner, og sender dem østenfor det sted hvor han selv bor. Venner når dere 

ser etter på kartet fra det stedet Abraham bodde, så vil dere finne Saudi 

Arabia østenfor hans bosted. Og dersom du kan finne et gammelt Bibelatlas, 

så vil du kunne finne de fleste av Keturas sønners navn rett der i Saudi 

Arabia. Din Scofield Bibel vil kunne vise deg noen av dem. Derfor er det et 

enkelt resonnement å sette våre tanker dit hen, når vi snakker om Sjeba`s og 

Dedan`s identitet. Men vi er fremdeles tilbake med kjøpmennene fra Tarsis. 

Hvem er de, og hvordan vil de kunne passe inn i dette bildet?  Det skal vi 

også ta for oss. 

 

KJØPMENNENE FRA TARSIS. 

 

Jeg har lest fra forskjellige historier, som forteller at kjøpmennene fra Tarsis 

kom fra Storbritannia, men det kunne aldri tilfredsstille mitt hjerte. Det at de 

omtalte seg som kjøpmenn fra Tarsis fikk meg til å føle, at hvem de enn er, 

så har de sine forbindelser gjennom handelen med Saudi Arabia, og at de da 

også vil finnes langs denne linjen. Jeg hørte to predikanter på radio en gang, 

som begge holdt på at Tarsis var England, men brødre og søstre, selv om jeg 

gjerne skulle ha lyst til å akseptere det, når jeg forsøkte å finne ut av det, så 

måtte jeg innse det faktum at, rundt 600 år før Kristus, når denne profetien 

ble fremsatt, så fantes det ikke noe land som het England Heller ikke 

Tyskland, eller Frankrike. Ikke en gang Italia eksisterte som et eget land da. I 

århundrer fantes det bare nomadestammer blant folkene, som reiste hit eller 
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dit, og de var i konstant krig med hverandre for å erobre landområder. Det 

var senere de ble  etablert som nasjoner. Det er mye som kunne vært sagt om 

disse ting, om forskjellige landområder og deres innbyggere, men for at  vi 

skal komme videre i vårt budskap, så la meg si dette. Hele Europa i dag 

nedstammer fra Jafet, og ikke fra Sem, eller Kam. Dersom du er en tysker av 

opprinnelse, så er du en etterkommer av Jafet, men det betyr ikke at du er en 

Russer. Kommer du fra England, så nedstammer du også fra Jafet, men det 

setter deg ikke i forbindelse med Magog, eller at du er en Russer. For Jafets 

etterkommere bosatte se både nordover og vestover. Det er et resultat av at 

de senere generasjoner emigrerte vestover. Det vi forsøker å omhandle i dette 

budskapet, om de genetiske røtter, er hvor Jafets linje første hadde sitt 

utspring, etter at de ble spredd ut over jorden fra tiden rundt Babels tårns 

hendelse i 1.Mos.11. Forskjellige etterkommere emigrerte stadig. Jeg leste et 

sted hvor etterkommerne av Gomer, som hovedsakelig bodde i Tyrkia, 

forflyttet seg vestover, og kom til områdene som i dag kalles Frankrike og 

Tyskland, ja like til England. Det er grunnen til at mange av beboerne i 

Wales, enda regner seg som etterkommere av Gomer. Men det setter ikke 

England i forbindelse med Tyrkia. Derfor la oss beholde identiteten der hvor 

den opprinnelig hører hjemme når vi skal stedfeste uttrykkene i denne 

profetien.  

 

Tilbake til kjøpmennene fra Tarsis. Et Bibelleksikon fra Edward Robinson, 

så vel som gamle kart, viser de omtrentlige bosetninger av Noas 

etterkommere, og det viser at Tarsis tilhørte den sydlige delen av dagens 

Spania. Med det i tankene, la oss da se hva vi har her. I våre dager er det ikke 

mye forbindelse mellom Israel og Spania, men etter det jeg har lest, om 

gamle tider, så handlet folket fra Tarsis meget med Hebreerfolket når det 

kom til kobber og messing. Slik er det ikke i våre dager. Spanjolene dyrker 

sine egne appelsiner, akkurat som Israel. De eksporterer begge Appelsiner og 

slike ting. Mitt egentlige punkt her er, at de handler ikke med hverandre. 

Kjøpmennene har ikke behov av å fare til Israel. Tider og tilstander har brakt 

forandringer i handelsspørsmålet, og kjøpmennene fra Tarsis, (Spania) og 

alle de unge løvene, som uten tvil vil henvise til de omliggende områder 

rundt Spania, i dag, handler ikke appelsiner fra Joppe, det er olje fra 

Midtøsten, men ikke fra Israel. Saudi Arabia pumper mere olje til den 

vestlige verden, enn noen av de andre arabiske land. Krigen mellom Iran og 

Irak, har nesten brakt stans i deres oljeeksport. Deres oljeraffinerier er blitt 

meget rasert, og det etterlater Saudi Arabia som den viktigste leverandør av 

olje til vesten. De har i årevis hatt store rørledninger som strekker seg 

milevis gjennom ørkenområdene. Før Beirut i Libanon ble opprevet av krig, 
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så fylte tankbåtene sin olje fra rørledningene i Beirut. Men dette er bare 

eksempler på hva som kan hende. Dersom noen skulle finne på å ødelegge 

disse store rørledningene, som transporterer all oljen gjennom 

ørkenområdene, så kan du jo tenke deg hva konsekvensene ville bli for hele 

den vestlige verden. Derfor tror jeg at det vi ser på her i vers 13, er Saudi 

Arabia, sammen med sine kjøpmenn fra Vest-Europa, og med Spania som i 

hovedsak er den som er nevnt her, men som også inkluderer alle de andre 

unge løvene. 

 

Som vi tidligere har sagt, de kommer ikke til å sette i gang en krig mot 

Russland, de stiller bare et spørsmål; ”Er dere kommet for å røve?” tro bare 

ikke at disse landene ikke er bekymret over det som her kan skje, dersom en 

fryktelig krig bryter ut i Midtøsten. De vet at en eller annen fanatiker kunne 

få disse oljeledningene blåst i luften, akkurat når de ville det, og det ville 

stanse oljeflommen til Middelhavsområdene. Dersom det skjer, så måtte olje 

gå helt rundt Saudi Arabia og gjennom Suezkanalen. Og dersom de hadde til 

hensikt å senke et skip der, så ville neste rute bli hele veien rundt Afrika. Det 

ville selvfølgelig få kjøpmennene rundt om i verden til å stille Russland et 

slikt spørsmål, hvorfor er du kommet hit?  

 

HVORFOR HJELPE SAUDI ARABIA? 

 

Hvorfor tror dere det er så viktig for oss Amerikanere å sende radarfly til 

Saudi Arabia? Jo for å registrere all aktivitet rundt om i denne delen av 

verden. Dersom du spurte Saudi Arabia, hvorfor ønsker dere dem? Så ville 

dere få høre, vi ønsker å være i stand til å registrere hva Russerne eller noen 

av de andre potensielle fiendene har til hensikt å gjøre, både ved og rundt 

våre grenseområder, og særlig området rundt den Persiske Gulf. De ting som 

bekymrer Israel mest i denne sak, er at disse flyene kan tjene mere enn én 

hensikt. De kan følge mere enn ett fly av gangen. Israel ville ikke kunne 

sende et eneste fly opp i luften, uten at de er i stand til å registrere det. Derfor 

ut fra Israels synspunkt, så er det lett å forstå hvorfor de ikke ønsker at Saudi 

Arabia skulle få en slik mulighet til informasjon. Mange av de ting Israel har 

gjort for å kunne beskytte sine interesser, har vært gjennom ført ved 

hemmelige overraskelser. PÅ den andre side kan vi også forstå hvor viktig 

det er for Saudi Arabia å kunne vite hva som hender rundt dem. De er jo det 

neste strategiske punktet i Midtøsten. Det er like så viktig for dette landet, så 

vel som de andre vestlige Europeiske land, og gjøre hva de kan for å holde 

seg borte fra vår felles fiende, Russland. 

 



 25 

Men Libya som en Russiskvennlig del, og dermed også anti Israelsk, og Iran 

i den stilling hun nå er i, så kan dere tenke dere hvordan utsiktene for vestens 

oljepotensiale ligger, ja for resten av verden. Gadaffi, i henhold til 

nyhetsrapportene, er den mest fanatiske personen i Midtøsten i dag. Ikke det 

at han har så mye makt selv, men fordi han er på likefot med østmakten. 

Derfor er han også en snare for lederne av hele den frie verden. Esekiel 38 og 

39, kan ikke skje før disse nasjonene er på like linje med Magog, Mesek og 

Tubal, for Gog skal være en leder for alle de andre. En ting er jeg siker på, at 

denne Esekielkrigen skal sette igang tilstander, som fører til at Daniels 

syttiende uke begynner. På grunn av overraskelsen, og masse ødeleggelsene 

fra denne krigen, skal lederne i verden skynde seg til konferansebordet, for å 

få undertegnet en fredspakt. De vil ikke vite at det er den syv års pakten som 

skal oppfylle Daniel 9:27, men Gud vet det, og det er selve startpunktet for 

ham til å sette i gang to spesielle perioder, hver på 1260 dager. Den første 

periode for en verdensfred og for velstand, (slik vil det i alle fall se ut for 

denne verden) og den andre periode for den store trengsel, som er tiden for 

Jakobs vanskeligheter. Vi skal ta for oss dette litt senere, men la oss først 

fortsette å lese fra vers 14. 

 

ISRAEL BOR TRYGT. 

 

Profetien om Gog fortsettere videre: ”Derfor skal du spå, menneskesønn, og 

si til Gog: så sier Herren, Israels Gud: Se, på den tid da mitt folk bor trygt, 

FÅR DU NOK VITE DET?” De vil visselig få vite det. Det vil være som 

kreft som tærer på humøret. Det er som vi allerede har sagt. Det betyr ikke at 

Israel er fri for problemer og terror, for det går nesten ikke en uke uten en 

eller annen hendelse. Busser blir bombet, veier blir minelagt, og mye annet. 

Samme hva slags sikkerhet de forsøker å komme fram til, så ser det ut som 

terroristene alltid finner på noe nytt for å skade Israel. De kommer både inn 

og ut av landet. Men poenget i dette verset har den sannhet i seg, at siden 

1973, ser det ut for at araberne, unntatt terroristene, har oppgitt tanken på å 

drive Israels folk ut av landet. De bor der nå, og føler seg sikre og trygge på, 

at ingen av deres fiender skal kunne drive dem ut med makt. Hun, så vel som 

hennes fiender, er oppmerksomme på at hun heller har avansert i styrke. 

Ingen av araberne har nå det som skal til, for å seire over henne. Hun vet det, 

og de vet det. Derfor sies det, ”På den tid da mitt folk Israel bor trygt, får du 

nok vite det.” Det er grunnen til at Russland må gjøre sitt trekk mot Israel. 

For Israel står i veien for den plan som Russland har. Derfor foretar Russland 

de nødvendige forflytninger nå, for å få klargjort sine allierte, før hun 

oppfyller vers 15, som vi her skal lese.  ”Da skal du komme fra ditt land, fra 
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det ytterste Norden, du og mange folkeslag med deg, alle sammen ridende på 

hester, en stor skare og en tallrik hær, og du skal dra opp imot mitt folk Israel 

som en sky og skjule landet; i de siste dager skal det skje, da lar jeg deg 

komme over mitt land, for at folkene må lære å kjenne, når jeg for deres 

øyne åpenbarer min hellighet på deg, Gog!”  

 

Brødre og søstre, jeg føler det er meget viktig at vi forstår hensikten med 

denne krigen. Det er ingen annen krig omtalt i skriften, som har denne form 

for mening, og det har vært mange kriger opp gjennom årene. Gå bare 

tilbake i alle de andre krigene Israel har utkjempet ned gjennom tidene. 

Ingen av dem har vært lik denne. Titus fikk lov å gå inn i Jerusalem med sin 

store arme, og han gjorde den øde uten at Gud blandet seg inn i kampen, i år 

70 etter Kristus. Men det vil ikke hende igjen. Dette vil bli et mirakel av en 

slik størrelse, at Gud selv vil bli helliggjort i menneskers øyne, som opp til 

denne tid ikke har visst om det finnes noen Gud eller ikke. Disse 

menneskene, sammen med skarer av andre skal utbryte, BARE EN GUD 

KUNNE GJØRE NOE SLIKT. Mange som ikke har vært sikker på om det 

var en skapelse eller en utvikling, vil visselig komme til  en ærkjennelse, at 

nå er jeg viss på at der finnes en levende Gud; og derfor tror jeg også at han 

skapte denne verden akkurat som Bibelen sier det. Og ut av slike mennesker, 

vil Gud bevare en gruppe folk av alle nasjoner, som skal bli gitt retten til å gå 

inn i tusenårsriket. Gud vil også bruke denne krigen til å vekke opp en masse 

sløve jøder, som i så lang tid har vært oppgjødd på erstatninger fra 

hedningene, i den tiden de har vært i fangenskap. Nå vil de være rede til å 

lytte til de to profeter, når de kommer på senen i Israel. Måtte aldri dine 

tanker bli ført dit hen, at dette er krigen ved Harmageddon. Du vil videre se, 

når vi går inn i kap. 39, at de dødes legemer fra denne krigen skal bli 

gravlagt. Israel vil ansette menn til det oppdraget, og bare ta seg av å begrave 

de døde. Og i syv måneder vil de være opptatt med dette arbeidet, og i syv år 

vil de brenne våpen og rustninger av alt det som ble liggende igjen fra denne 

krigen. Du vil ikke kunne finne noe slikt i fotsporene av Harmageddon 

krigen. Himmelens fugler skal inviteres til festmåltid over de døde legemer 

nå, akkurat som i den kommende krig, men da skal det ikke bli noen 

begravelse. På grunn av det Malakias skrev, så vet vi at de rettferdige skal 

komme til å vandre på asken av de onde. Og det forteller oss at de onde vil 

bli fortært ved ild. De avsluttende versene i Joh.Åp.19, viser et bilde av døde 

legemer spredd over hele Jeremias 25:33, sier: ”Og de som Herren har drept, 

skal på den dag ligge fra jordens ene ende til den andre; ingen skal gråte over 

dem, ingen skal samle dem opp og begrave dem; til gjødsel utover jorden 

skal de bli.” Ser du, i denne krigen (Harmageddon) skal det ikke være noe 



 27 

spesielt sted hvor de skal begrave de døde. Dette i seg selv skulle være nok 

til å atskille forvirrelsen hos mange mennesker. Du kan ikke gjøre disse to til 

én krig. 

 

NÅR GUD BLIR VRED. 

 

Dersom de to profetene fra Joh.Åp.11:3, skulle dukke opp i Israel i morgen, 

så ville de knapt bli oppdaget. Men når krigen med Russerne har nådd sitt 

klimaks, med Guds innblanding, så vil mengder av ungdommer som aldri har 

brydd seg om å tenke på noen Gud, plutselig være klar til å lære hva som 

helst om denne mektige Gud, som på en slik måte har kjempet for dem mot 

deres fineder. Ved den tid forventer jeg at Omar-Moskeen skal være ødelagt, 

og det gir Israel deres Tempelplass tilbake, og de kan igjen begynne å ofre på 

alteret til Jehova, når denne Daniels uken starter. Satan har gjennom 

generasjoner forsøkt å utrydde kunnskapen om Gud hos den menneskelige 

rase, men på bare en kort liten tid, gjennom denne Esekielkrigen, så vil Gud 

igjen gjøre ende på alle de forsøk som Satan har gjort opp gjennom tidene. 

Venner, dersom dere bare kunne gripe hva Gud gjør i vår tid, så kunne et 

bilde bli klart for dine åndelige øyne som vil gjøre din sjel henrykt. 

 

 

Mange av dere har nok tenkt på hvordan Gud skulle kunne finne noen blant 

menneskene, som skulle være verdige til å gå inn i tusenårsriket. Vi vet alle 

at Jesu Kristi brud, skal komme til å regjere med Ham gjennom denne tiden, 

men da må det også være noen der som de kan regjere over. Er ikke det sant? 

Det sies at hun skal dømme nasjonene, så derfor må det også være naturlige 

mennesker, og ikke uforgjengelige hellige. Hedningene har nå hatt 

evangeliet i nesten to tusen år, og gjennom dette har noen mennesker fra vår 

tid opplevd den nye fødsel, som er en åndelig prosess hvor de blir likedannet 

med Jesus Kristus, og de vil regjere med ham over nasjonene. (Åp.- 2:26, 

12:5,  19:15,  20:4,  21:24,  1.Kor.6:2-3.) Her er noen få av de mange 

referanser som forteller oss dette. Vi vet også at ingen av dem som har 

forkastet evangeliet, vil bli gitt rett til å leve gjennom denne tidsperioden. 

Derfor må det være noen mennesker på denne jorden som ikke har blitt stilt 

på valget om å akseptere eller forkaste evangeliet. De må moralsk sett blitt 

spart for valget, og det må finnes slike blant alle nasjoner i henhold til 

Matt.25:31-32. Da vil jeg spørre deg, i lys av resten av Matt.25. Hvor kunne 

slike mennesker bli funnet, dersom ikke noe hendte for å forandre den 

stadige overgangen til ateismen og de antikristlige teorier blant menneskene? 
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Vi har allerede sagt det tidligere. Det er en talløs skare mennesker som ikke 

vet om de skal tro på evolusjonslæren, eller skapelsen, og det fordi de 

egentlig ikke har blitt konfrontert med noen av delene. De er nødvendigvis 

ikke imot noen av delene; de vet bare ikke. Det er grunnen til at Gud legger 

så meget vekt på å bli Helliget fremfor alle nasjoners øyne. (Uttrykket 

hedninger, viser til alle andre nasjoner enn jødene.) Han vil da bli iakttatt, og 

anerkjent, og etablert i deres tanker for første gang i sitt liv. Det vil komme 

til å bli for sent for dem å oppleve den nye fødsel, for denne pakten vil da 

være på vei ut av tiden. Men det vil ikke være for sent for Jesus og hans brud 

å dømme dem, og sende dem inn i tusenårsriket, dem som blir funnet 

verdige. Mange av de mennesker som egentlig aldri har hørt noe godt om 

Israel, vil da få stor medlidenhet for dem, når de blir vitne til hva Gud gjør 

for dem under Esekielkrigen. De vil da være rede til å skjule dem for 

antikrists vrede, under de mørke timer i den store trengselen, når Israel er på 

flukt for sitt liv. Det er på dette grunnlag at de blir dømt verdige til å arve 

riket. (Det finner du i Matt.  25:31-46.)  Med andre ord, Gud vil tillate 

antikrists` hær å herske over verden for en liten stund. Men han  vil ikke 

tillate at denne antigud skal få erverve seg  verdensherredømmet. Russland er 

antigud, og Gud bruker deres Marxistiske tanker som et verktøy, for å tukte 

de mange områder i verden som har vært likegyldig med evangeliet. Men 

Han vil ikke la denne tidsalder avsluttes med 90% av denne verden med et 

ateistisk syn og ideologi. Han har sine egne måter å forandre situasjonsbildet 

på, og det er det vi ser på her i de to kapitler i Esekiels` profeti.  

 

Vers 15. forteller oss hvordan Gog vil komme fra de nordlige deler av 

verden, og det vil komme til å bli en veldig hær, som skal dekke Israels land 

som en sky. I vers 16. sier han videre, ( Jeg tar bare et lite utdrag av det)  

”Hedningene i verden vil da kjenne meg, når jeg er ferdig med deg.” Ikke 

bare hedningene, men også store deler av Israelittene vil da lære å kjenne 

Ham, eller i det minste, vite at Han er til, at det virkelig er en Gud som 

kjemper for Israel. Vi vet ikke hvem det er som vil holde i trådene i Russland 

når denne time setter i gang, men hvem det enn er, så forsøk å forestille deg 

når Gud sier til Ham, vers 17: ”Så sier Herren, Israels Gud: Det er deg jeg 

har talt om i fordums dager, år etter år, at jeg ville la deg komme over dem? 

(ISRAEL) Men på den samme dag, den dag Gog kommer over Israels land, 

sier Herren, Israels Gud, så skal min harme stige opp i mitt åsyn.” Bror, når 

Gud blir harm, så kommer det til å stå dårlig til for noen. Denne verden har 

enda ikke sett Gud i sin harme. Men Han skal komme til å bli harm om ikke 

lenge, om jeg da kan bruke en slik terminologi. Vers 19.: ”Og i min 

nidkjærhet, i min brennende vrede sier jeg: Sannelig på den samme dag skal 
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det komme et stort jordskjelv over Israels land.” Dette betyr ikke at Gud skal 

komme til å gjøre seg til venns med jødene av den grunn. Nei hensikten 

ligger ikke først der. La oss lese vers 20. for å komplettere det vi allerede har 

sagt. Altså, en stor rystelse: ”Og havets fisker og himmelens fugler og 

markens dyr og alt det kryp som rører seg på jorden, og alle menneskene 

som bor på jorden, skal skjelve for mitt åsyn, og fjellene skal ramle og 

bergveggene styrte ned, og hver mur skal falle til jorden.”  Alt dette viser at 

Guds nærvær skal komme til å bli håndpåtagelig i denne time. 

 

EN INNTRENGENDE APPELL. 

 

Brødre og søstre, jeg er overbevist om, av hele mitt hjerte, at bare en slik 

krig, er i stand til å bryte det åket som Satan har over denne verden i dag, og 

forandre kursen. Jeg vet at det ikke vil forandre alle mennesker. Det må 

finnes politiske mennesker der, som ikke vil vende seg om fra sin nåværende 

tenkemåte, ellers ville  aldri fredspakten i Daniel 9:27 kunne bli undertegnet. 

En slik rystelse over denne verden vil ha to spesielle virkninger. Det vil 

vekke opp et folk til den realitet, at det finnes en levende Gud, og det vil 

skremme en annen folkegruppe til forhandlingsbordet for å forsøke å få i 

stand en fredsavtale, i det de håper at et slikt trekk vil kunne beskytte dem 

mot at slike ting skal hende igjen. Deres søken etter en verdenskjent 

talsmann eller diplomat, vil føre dem like til Paven i Rom, og han vil til slutt 

vise seg å være den antikrist som Jesus, Paulus, og Johannes hadde talt om. 

Vær du sikker på, bror og søster, alt det som skjer i verden i dag, tjener Guds 

hensikt ettersom Han nå er i ferd med å lade disse ting opp til sitt klimaks. 

 

Den Marxistiske ånd, farer nå gjennom Afrika; den invaderer nå hvert eneste 

lite land i Sør-Amerika, og enda vårt eget land er fylt med agenter, som 

forsøker  å ødelegge vår vandring og vår livsstil, og de bruker oss som mål. 

Jeg har et brev hjemme fra en av våre yngste senatorer i  vår regjering. Han 

appellerer til alle unge Amerikanere om å skrive til sine senatorer og 

kongressmenn, og forsøke å få dem til å gjøre noe med det som foregår i våre 

universiteter og skoler i dag. Jeg skal referere til noe av det som han skriver i 

sitt brev. Han sier, ”jeg er den yngste statsmann i vår regjering. Jeg gikk på 

Harvard universitet, hvorfra noen av de største politiske ledere, doktorer, og 

jurister, og vitenskapsmenn som vår tid har fostret, har kommet.” Han 

fortsetter videre, ”men ved mitt første semester der, når vi gikk inn i en av 

klassene, så var det en ung instruktør som tiltalte klassen på denne måten: 

Jeg ønsker å fortelle dere, jeg er ikke noen liberal, jeg er en fanatiker. Jeg er 

ute for å hjelpe til med å velte denne regjeringen, og all annen regjering som 
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avsporer fra Marxismen.” Det triste med det hele var, at han gikk videre med 

å si, at de hadde i dag ikke mindre enn 10.000. av disse Marxistene som 

instruktører i våre skoler og universiteter, som leker rundt med våre unge 

Amerikaneres tanker. Han fortsatte, ”jeg har små barn som vokser opp, som 

jeg håper kan få trives, og leve i et slikt Amerika som vi har hatt tidligere.” 

Men jeg er redd for at dersom ikke nødvendige skritt blir tatt for å 

gjenopprette de tilstander, så vil det aldri komme til  å skje. Dersom ikke 

våre unge våkner opp ovenfor det som er i ferd med å skje, og foretar en 

forandring i det hele, så vil vår velsignede frihet være dømt til undergang. 

 

TRAPPETRINN FOR RUSSLAND. 

 

 Venner, det første de forsøker å ødelegge, er den tro et menneske måtte ha 

på Gud. Så ødelegger de bildet av hjemmet, og etter det raserer de bildet av 

den Amerikanske regjering. Det er en gradvis prosess, hvor de får kontroll 

over  de unges sinn, og har de først fått kontrollen, så tvinger de dem i den 

retning de selv velger. Jeg vet ikke hvor mange av dere som legger merke til 

tilstanden i land som San Salvador, og andre steder lik dette landet. Men når 

du ser på kartet, så vil du kunne merke deg at San Salvador bare er et 

trappetrinn for kommunismen, et skritt nærmere for å arbeide seg inn i vårt 

land. Det vil bli San Salvador, så Guatemala, så Mexico, og så inn i vårt 

land. Dette bringer oss til det faktum at vi lever i en tid da denne ånden er 

sluppet løs, for å legge til rette alle ting for Guds dom over jorden. Men som 

jeg tidligere har sagt, jeg er overbevist om at i denne generasjon, så vil Gud 

tillate at denne krigen blir bygget opp til en slik størrelse, at hele verden vil 

bli affektert ved den. Og mange av verdens unge mennesker vil da våkne opp 

til en Gudserkjennelse gjennom denne opplevelse. Det er hovedhensikten 

med det, slik at Gud  kan bli HERLIGGJORT for mange folks øyne. La oss 

ta for oss vers 21, hvor vi kan se hvordan Han skal gjennomføre det. ”Og jeg 

vil kalle på sverdet imot ham på alle mine fjell, sier Herren, Israels Gud;” 

Dette er et symbolsk språk som betyr, ut av alle nasjoner som enda har en 

kunnskap om Gud, eller en ærbødighet ovenfor Ham, og som har utelatt å 

bekjempe den slags ateisme som vi har omtalt. Merk dere nå: ”Den enes 

sverd skal vendes mot den andre.” Venner, dette betyr ikke det som det høres 

ut til å bety. Det betyr at enhver manns sverd skal være TIL BESKYTTELSE 

for sin bror. Dersom du tenker på dette som en mann mot mann, så ville det 

bety at Gud kalte på sverdet mot Gog, og at hele den vestlige verden begynte 

å drepe hverandre. Med andre ord, hva jeg sier her, er dette, du kan ikke 

kalle på sverdet for å beskytte det overgrep som foregår i Midtøsten, dersom 

alle dem som kallet gikk ut til bare begynte å drepe hverandre. Nei, den 
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vestlige verden skal bli gitt sin sjanse til å samle seg igjen, og de vil ikke bli 

innblandet i en situasjon hvor de blir involvert i å drepe hverandre, for hele 

vesten vil ha interesse i det som gjelder der. Sjeba og Dedan, og 

kjøpmennene fra Tarsis, vil ikke være i en slik situasjon at de kan forsvare 

sine rettigheter selv. Det er grunnen til at de spør, hva er du kommet for å 

gjøre? Er du kommet for å ta hærfang, vil du føre bort sølv og gull, fe og 

gods? Men dersom Russland blir tillatt å  gjøre dette, så vil hele den vestlige 

verden bli berørt av det, derfor kan de ikke bare sitte rolig å se på det hele 

uten å gjøre noe. Vel la oss se videre på hva Gog skal bli konfrontert med. 

 

Vers 22, : ”Og jeg vil gå i rette med ham med pest og med blod, (Brødre det 

kunne være veps, insekter, frosker, og lignende, akkurat som i Egypten i 

gamle dager.) og et skyllregn og haglstener, ild og svovel vil jeg la regne ned 

over ham og hans skarer og over de mange folkeslag som er med ham.” Vi 

husker at vi leste hvordan Gud lot det regne hagl over egypterne, når Moses 

var der for å føre Israel ut av fangenskapet. Disse haglstenene vil ikke regne 

ned i den hensikt å ødelegge avlingene i Israel, men de vil bli brukt for å 

banke noe inn i disse russernes hoder. Guds ismaskin er i stand til å lage 

noen virkelig store isklumper, det håper jeg du forstår. Han vil ikke bare øse 

hagl over dem, men han vil også la det regne ild over dem og svovel. Dette 

fører oss tilbake til 1.Mos.19:24, hvor Gud ødela Sodoma og Gomorra med 

ild og Svovel. Det naturlige menneske har robbet Gud for all anerkjennelse, 

og både ære og herlighet, ned gjennom tidene, men dette vil bli en situasjon 

hvor hele verden, (  ikke alle individer ) vil måtte erkjenne, at bare Gud 

kunne utføre slike ting for å få frem en slik hensikt. Så Han vil visselig bli 

forherliget fremfor deres øyne. 23. ”Og jeg vil åpenbare min storhet og min 

hellighet og gi meg til kjenne for mange folks øyne, og de skal kjenne at jeg 

er Herren.” Guds hensikt med det hele, er at han skal bli gjort kjent, og gjøre 

seg en plass i mange folks tanker, og bli herliggjort. Når vi tenker oss om, 

hvorfor skapte Gud mennesket i begynnelsen?  Selvfølgelig ikke for at 

Djevelen, den gamle Lusifer, skulle få ha samfund med noen. Nei Gud 

skapte mennesket for sin egen hensikt, slik at Han kunne ha samfund med 

dem. Så hvorfor skulle ikke Han gjøre noe for å snu på tingene når de kom 

for langt ut på sidelinjen? 

 

LA OSS VÆR BEREDT. 

 

Jeg tror nå at jeg har gått igjennom kap.38. grundig nok her, så la oss gå over 

til kap.39, for det går hånd i hånd med kap.38. Vi setter ingen datoer over 

disse hendelser, om når de skal skje, for alle dem som tror det som står 
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skrevet i Bibelen, vet også at Gud aldri har gitt oss disse datoene eller 

stundene. Det eneste vi har, er tegn og tider, slik at vi kan gjøre våre hjerter 

rede for det som Gud vil gjøre. Når vi erkjenner den tilstand verden er i nå, 

så må jeg si dette, at dersom Gud venter i enda 10. år til, før han fører denne 

krigen til realitet, så vil det fremdeles være for tidlig for mange såkalte 

troende. De ville fremdeles ikke være rede. De er for opptatt med sin 

materialisme. Brødre! Jeg vil dere skal vite, at når disse atombombene 

begynner å suse, så vil deres fine hjem, og skinnende blanke bilder ikke 

kunne gjøre dere noe godt. Og selv om du måtte overleve det hele, så vil du 

ikke være i stand til å få noen goder ut av det du har lagt deg opp, for du vil 

da sitte der i et eller annet tilfluktsrom. 

 

Bro. Jackson, tror du virkelig at denne krigen vi utløse en kjernefysisk 

kamp? JA, det tror jeg. Jeg tror at det vil dekke Bibelens fremstilling om ild 

og svovel gjennom det som skal skje. Ikke at Han gjør det. Men jeg tror at 

atomvåpen vil komme inn i bildet. Det vil ikke kunne ødelegge Israels land, 

men jeg tror at både USA og Russland vil begge kunne bli truffet med disse 

kjernevåpen. Esekiel fokuserer hendelsen til Israels land, som selve målet, 

men brødre, disse ting dekker et interessefelt som gjelder mange nasjoner 

rundt om i verden. Vi har allerede forklart hvorfor. Dersom Russerne ble 

tillatt å overrumple Midtøsten, så kunne intet stanse henne fra å overta 

verdensherredømmet. Det er så alt for mange nasjoner som er avhengig av 

disse oljekildene, til at verden vil stå stille å se på det hele. Russland vil ikke 

bli tillatt å fare frem upåaktet. Når vi tenker oss hva Amerika er blitt brukt 

til, rent strategisk, så vil hun være en av de første til å svare på kallet, når 

Gud kaller på sverdet mot Gog. Amerika har vært selve verktøyet i 

gjenoppbyggingen av Europa, slik at disse ti hornene skulle kunne være i 

posisjon til å oppfylle endetidens rolle i profetiene. Hun har vært i 

Midtøstens interesse, i Korea, Vietnam, på en eller annen måte, og har hatt 

en finger med i de fleste ting blant verdens nasjoner. Derfor, når denne 

Esekiel-situasjonen reiser seg, så vil hun ikke være så sendrektig i å forstå 

sin nødvendige rolle, som det mange av de andre nasjoner måtte være. La oss 

gå til kap.39, og så kan vi kanskje si litt mere om den rolle de andre 

nasjonene skal ha litt senere. 

 

ET STORT BLODBAD. 

 

”Og du menneskesønn! spå mot Gog og si. Så sier Herren, Israels Gud: og si: 

Se jeg kommer over deg Gog, fyrste over Ros, Mesek og Tubal! og jeg vil 

føre deg tilbake, og bare en sjettedel av dere skal bli igjen.” ((Den siste del 
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av dette verset står ikke i den Norske Bibeloversettelsen, men er å finne i den 

engelske Bibel.)) (Brødre og søstre, dersom vi har vår tillit i Guds ord, så gir 

dette oss håp. Dette gir oss noe å holde oss til, når alt annet synes å falle i 

grus rundt oss.) ”Og jeg vil vende deg om og drive deg frem og føre deg opp 

fra det ytterste Norden og la deg komme over Israels fjell.” Dette andre 

verset er meget spesielt. For i en slik stor krigføring, så må noe forferdelig 

skje, dersom 5/6 av disse fiendenes armeer skal bli ødelagt. Det sier at bare 

1/6 av dem skal bli tilbake. Bare tenk litt på det. For 2600 år siden fikk Gud 

denne profeten til å uttale disse ordene; ”jeg vil vende deg om, og bare 

etterlate 1/6 av dere levende.” Det spiller ingen rolle for Gud, når han måtte 

ha sagt det. Det vil i alle fall skje. ”Og jeg vil slå din bue ut av din venstre 

hånd og la dine piler falle ut av din høyre hånd.” Det er det samme språket 

som han fikk Hoseas til å bruke, når han talte om de ti nordlige stammene i 

Israel, og om det som skulle skje i Jisre`els dal. Når Gud taler slik  til en 

person eller en nasjon, så betyr det at de har tapt allerede før de har begynt. ”  

På Israels fjell skal du falle, du og alle dine skarer og de folkeslag som er 

med deg;”  Dette menes Russland, Persia, Etiopia, Libya, Tyrkerne, og hele 

resten av dem som allierer seg med Russland. Ikke å undres over  at de må 

avsette en hel stor dal i Israel, som et gravsted for alle disse folkene. Brødre, 

de skal komme til å bli slått i tusener. ”Jeg vil gi deg til føde for allehånde 

rovfugler og for markens ville dyr. På marken skal du falle; for jeg har talt, 

sier Herren, Israels Gud.” Det er ingen motsetninger her. Dette betyr ikke at 

alle disse døde kroppene skal bli overgitt bare til fugler og dyr til et 

festmåltid. Ellers kunne vi ikke ha lest, at det skal bli funnet et gravsted for 

dem, litt senere i kapitlet. Men du må forstå, at med så mange tusener av 

døde legemer spredt ut over landskapet, og ute på markene, så vil nok disse 

fugler og dyr rekke over en mengde av dem før det blir rukket å begrave 

dem. For noen få måneder siden leste vi om noen, som hadde skrevet artikler 

om en spesiell type gribber som nå var i ferd med å formere seg drastisk 

nede i Israel, i de senere år. De sammenbandt denne hendelse med de 

skriftsteder vi nettopp har lest. 

 

Vers 6: ”Og jeg vil sende ild mot Magog, og mot dem som bor trygt på 

øyene, og de skal kjenne at jeg er Herren.” Jeg kan ikke hjelpe for at jeg tror 

dette er ild og svovel, som er omtalt i vers 22, og i foregående kapittel. Med 

andre ord en kjernefysisk krigføring. Ikke bare over Russland men også over 

de land som grenser til Russland. Vi har en tendens til å se på øyene, som 

små landpartikler ute i havet. Men dersom ordbøker har noe mening for deg, 

så viser det også til kystområder, som like godt kan bety tilgrensende 

nasjoner. Jeg tror dette er hva som kommer frem her. Derfor kan vi lese dette 
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verset slik, jeg vil sende ild mot Russland, og de nasjoner som grenser mot 

det. Det gir oss et helt annet bilde over tingene. Polen rystes kraftig nå. Hun 

er allerede en nasjon på konkursens rand, med svært lite håp om å komme 

seg over kneiken. Og det ser ut som om Polen er rede til en Russisk 

overtakelse. ( Ettersom dette budskapet blir presentert som en artikkel, så er 

tilstandene blitt mye verre en da forkynnelsen ble holdt i august, september 

1981.) Gud lar disse hendelsene skje, en etter en, for å få alt på sin plass når 

tiden for dommen over Russland kommer nærmere. Ikke det at jeg har noen 

spesiell informasjon i hende om dette emne, men jeg har sagt at jeg ikke tror 

at noen form for kommunisme kunne klare å holde seg i mere enn 100. år. 

Noe innenfra vil reise seg opp å ødelegge det. For kommunismen i seg selv 

ødelegger initiativet hos mennesket. Det ødelegger folkets vilje, og Gud 

mente aldri at individet kun skulle være et verktøy for noen superstat. 

Dersom du levde under kommunismen, og oppdaget noe, så ville det alltid 

tilhøre staten. Du, som en person ville aldri få noe utkomme av det. Det er 

bare ett eksempel, men la oss fortsette. Vers 7. ”  Og jeg vil kunngjøre mitt 

hellige navn blant mitt folk Israel og ikke mere la mitt hellige navn bli 

vanhelliget, og folkene skal kjenne at jeg er Herren, hellig i Israel.” Brødre, 

disse jødiske barna ville ikke gå rundt med T-skjorter med inskripsjonen, 

”JEG VAR FØDT FOR Å OPPVEKKE HELVETE”, på seg etter dette. La 

meg forklare disse ord. 

 

HVA ER DET SOM GJØR OSS UREN? 

 

En gang vi skulle forlate Norge, etter en møteserie der, ble vi fraktet med 

buss til en militær flyplass, (Gardemoen) som var utbygget til å kunne ta 

imot de store 747. Jumbojetflyene. Mens vi ventet der i terminalen, ble vi 

oppmerksomme på en gruppe unge jødiske gutter og jenter, som også satt å 

ventet på samme avgang. Vi fikk vite at de var fra USA, fra New York, New 

Jersey, og noen av dem kom fra andre deler av statene. De hadde vært i 

Israel i noen måneder på studiereise. Jeg ønsker ikke å gjøre meg skyldig i å 

nedverdige noen for deres radikale standpunkter, men grunnen til at vi måtte 

vente på flyavgangen, var at disse unge menneskene hadde forlangt ”kosher 

food” (den måten jødene tilbereder sin mat på,) under reisen på flyet. Dere 

vet hva det betyr. Denne maten må være tilberedt på en spesiell måte, og 

etterpå velsignet av en Jødisk Rabbi, osv., slik at det ikke skal forurense 

deres indre organer. Dette er i følge deres Levittiske lov. Men jeg må fortelle 

dere, når vi da endelig fikk gå ombord i flyet, så tror jeg at jeg aldri i mitt liv 

har sett klesplagg med slike provoserende skrifter på før, og det av nettopp 

denne gruppen. Det som fikk meg til å bemerke dette var, at de hadde T- 
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skjorter på seg, med pålimte emblemer. Noen av slagordene var, ”JEG VAR 

FØDT TIL Å OPPVEKKE HELVETE”. jeg tenkte da, hvordan kan unge 

mennesker opptre slik, om de nå er jøder eller hedninger, og samtidig drive å 

kreve at maten skal være tilberedt på en religiøs måte? for det er jo ikke hva 

som går inn gjennom munnen som gjør oss urene, det er det som går ut av 

munnen, det som kommer fra hjertet. 

 

Men priset være Herren! Det skal komme en dag da Gud ikke vil la noen 

sann Israelitt tilsmusse Hans navn mere. Da vil de forstå hvorfor det skulle 

være Kosher-food. Merk deg vers 8. I Guds tanker ser han dette allerede som 

et ferdig bilde. Derfor venter han bare på det rette øyeblikk før han setter i 

gang. ”Se, det kommer, det skjer, sier Herren, Israels Gud; det er dagen som 

jeg har talt om. Da skal de som bor i Israels byer, gå ut og gjøre opp ild og 

holde den ved like med rustninger og små og store skjold, med buer og piler 

og staver og spyd, og de skal holde ilden ved like dermed i syv år: De skal 

ikke hente ved fra marken og ikke hugge i skogene, men med rustningene 

skal de holde ilden ved like, og de skal røve fra dem som har røvet fra dem, 

og plyndre dem som har plyndret dem, sier Herren, Israels Gud.”  Brødre og 

søstre, jeg ønsker å si dette igjen én gang til. Etter Harmageddon, kommer 

det ikke til å gå noen syv års periode, for å rense opp landet før tusenårsriket. 

Men etter at denne krigen er slutt vil Israel være opptatt med å brenne 

rustninger og våpen, skipsvrak og annet, i de neste syv årene. Du kan jo bare 

forsøke og forestille deg hvor mye dette ville bli. Det er en hel invasjonshær 

som tar dette med seg. Men den siste delen av vers 10, forteller oss at de ikke 

kommer til å brenne opp det som er brukbart av det som blir tilbake. De skal 

plyndre fra dem som har plyndret fra dem. Russland vil ikke bringe med seg 

kveg og jordbruksprodukter, som Israel skal berike seg med, men de vil 

bringe med seg hundretalls av nye Tanks og lastebiler, og annet maskinelt 

utstyr som Israel vil kunne overta, og bruke for seg selv. De vil også ta de 

dødes verdigjenstander som de måtte ha på seg, for det står at de vil røve fra 

dem som har røvet fra dem.  

 

Vers 11, ”På den dag vil jeg gi Gog et gravsted i Israel, de veifarendes dal 

østenfor havet, og den skal stenge veien for de veifarende; der skal de 

begrave Gog og hele hans hop, og de skal kalle den Gog-hopens dal.” Brødre 

og søstre, denne dalen skal komme til å stinke i nesen til de veifarende, og 

det ser ut som turismen igjen skal gjenopptas når det hele er over. Det ser ut 

som uttrykket veifarende stadig blir gjentatt. Derfor, mellom denne krigen og 

frem til midten av Daniels syttiende uke, vil det uten tvil komme mange 
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turister til Israel. Ja kanskje flere enn det har vært tidligere, for denne 

hendelse vil rette hele verdens oppmerksomhet mot dette landet. 

 

GOGHOPENS DAL. 

 

Siden Israel ble egen stat, har landet blitt en større og større turistattraksjon. 

Og det ser ut som at hver krig landet har gjennom kjempet siden da, bare har 

trukket flere og flere interesserte mot landet i turistøyemed. Hver eneste krig 

har tilføyet mangt et vitnebyrd, som har tjent som tiltrekning til landet, og 

denne krigen vi bli den største attraksjon av dem alle. Mange mennesker vil 

ønske å se hvor alt dette hente, derfor vil de komme. Vel, det vil stenge veien 

for de veifarende. De gies ikke bare et gravsted i Israel, men det blir også gitt 

et navn på dalen. Her er det at Russland vil gå sin ende i møte, der skal hun 

møte Gud, ansikt til ansikt i så måte. ”I syv måneder skal Israels hus holde 

på med å begrave dem for å rense landet. Alt folket i landet skal være med 

om å begrave dem, og det skal være dem til navnkundighet på den dag jeg 

åpenbarer min herlighet, sier Herren, Israels Gud.”  Bare tenk deg hva disse 

Israelittene vil komme til å tenke, når de er der ute og begraver alle disse 

døde soldatene. De vil huske hvordan alle disse Etioperne, og Libyerne kom 

inn over landet, sammen med Russland og Persia. Alle disse hordene 

flommet inn over landet fra Nord. Hvilken situasjon de måtte være i, 

omringet på alle sider. ”Dersom Gud ikke hadde trådt til, hva kunne vi ha 

gjort?” Ikke å undres over at det sies, ”Jeg skal bli helliggjort, sier Gud 

Herren.” Han skal ikke bare gjøre seg kjent for Israel men også for mange 

nasjoner blant hedningene. ”De skal utkåre noen menn som stadig skal dra 

gjennom landet, og andre som sammen med dem som drar gjennom landet, 

skal begrave alle som er blitt liggende igjen på marken rundt om i landet, for 

å rense det. Når syv måneder er til ende, skal de gjennomsøke det, og når 

noen av dem som skal dra gjennom landet, på sin ferd ser et menneskeben, 

da skal de sette opp et merke der, til de som skal begrave, får begravet det i 

Gog-hopens dal. Også en by der skal ha navnet Hamona. Således skal de 

rense landet.”  

 

Dette forteller oss uten skygge av tvil, ved skriften, at det ikke er den så 

meget omtalte krigen som skal avslutte alle ting. Disse skriftstedene forteller 

oss at Israel vil rense landet, og fortsette sin turisme og handel med landene. 

Folk rundt om i verden taler om krigen og ved Harmageddon, ikke fordi de 

er åndelige sinnet, men mere fordi den er så meget omtalt,  og de er smarte 

nok til å forstå at verdenssituasjonen i dag er på et slikt moralsk lavmål, at 

det må lede menneskeheten til en ødeleggelse om ikke lenge. Men meget få 
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mennesker kan se denne Esekielkrigen adskilt fra Harmageddon. De leser 

noe av det samme språket som er beslektet i begge disse krigene, men er ikke 

i stand til å lese de andre tingene som definitivt skiller dem fra hverandre, og 

som forteller at de skal utfylle to forskjellige hensikter. Den  ene hensikten er 

å tilfredsstille Gud fremfor mange  folks øyne. Et folk som egentlig har vært 

for stolte til å gi Ham mere enn et historisk perspektiv. Den andre krigs 

hensikt (Harmageddon) er å oppfylle Guds vredes dom over den onde 

ugudelige menneskehet. Da vil han rense jorden for all urenhet, forvrengte 

onde og ugudelige mennesker, og kun etterlate de mennesker som er 

oppriktige nok til å kunne passere inn i tusenårsriket. Derfor i lys av alle de 

skriftsteder vi har, må jeg si, at det i alle fall vil bli i det minste syv år 

mellom avslutningen av denne Esekiel-krigen, og den krigen som kalles 

Harmageddon. 

 

DEN ANNEN DØD. 

 

Vi vet at ved slutten av tusenårsrikets regjering, den tid da Jesus skal herske 

på jorden, skal Gud måtte rense jorden igjen, for det vil også bli født barn i 

denne perioden, og de vil være født av  foreldre med de samme gener og 

egenskaper som har eksistert gjennom hele menneskeslektens historie på 

jord. Dette vil da bringe inn dommen for den store hvite trone, hvor Gud vil 

reise opp alle de onde mennesker fra de døde, fra hver eneste generasjon som 

har gått over jorden, og alle onde mennesker skal da få sin endelige dom, 

(ildsjøen) like før denne verden går over i den evige tilblivelse, som vi kaller 

den åttende dag. Dette er den nye begynnelse. Dette vil bli helt annerledes 

enn det Noa og hans familie fikk oppleve, for da vil Gud ha renset ut hver 

eneste rest av synden fra den menneskelige rase. Det vil ikke være noe igjen 

av syndens egenskaper i menneskehetens gener, for alt dette vil da være tatt 

bort ved Kristi regjerings periode på ett tusen år. Du kan lese om det i Åp. 

20. Jeg vil også at du skal lese Åp.kap.21:8, ”Men de redde og vantro og 

vederstyggelige og manndraperne og horkarlene og trollmennene og 

avgudsdyrkerne og alle løgnerne, deres del skal være i sjøen som brenner 

med ild og svovel; det er den annen død.” De som seirer skal da arve alle 

ting, mens de andre som her står omtalt i vers 8, har bare ildsjøen å se frem 

til. Hvilken kontrast. Brødre og søstre, lønnen for å tjene Gud med hele sitt 

hjerte er så stor, at det finnes ikke ord som fullt ut kan dekke det. 
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EN BANQUET I ISRAEL. 

 

La oss ta for oss de resterende versene i Esek.39, så vi kan få med oss hele 

bildet. Vers 17,18; ”Og du menneskesønn! Så sier Herren, Israels Gud: Si til 

alle fugler og til markens ville dyr: samle dere og kom, samle dere fra alle 

kanter til det slaktoffer som jeg slakter for dere, et stort slaktoffer på Israels 

fjell, og dere skal ete kjøtt og drikke blod. Kjempers kjøtt skal I ete, og 

jordens fyrsters blod skal I drikke, værer lam og bukker og okser, alle 

sammen gjødd i Basan.” Ja det vil være kjøtt og blod fra mektige menn, 

spredt ut over hele landet. Bare tenk på alle de militære offiserer i de 

forskjellige armeene fra de forskjellige land som er nevnt, skal delta mot 

Israel. Mange av dem vil komme med svulmende bryst av stolthet, store 

angrepshærer, men de vil dø rett der sammen med alle de andre, og gribbene 

vil bry seg mindre om hva rang de hadde. Enn om de bare kunne ha trodd 

den 2600 år gamle profetien i denne velsignede gamle boken, BIBELEN. 

Om de nå ikke kunne gå over på Israels side, så kunne de i alle fall bedt til 

Gud om å bli spart, sammen med den sjettedel som skal bli igjen av hele 

denne hæren.  ”Og I skal ete fett til I blir mette, og drikke blod til I blir 

drukne, av det slaktoffer som jeg slakter for dere. I skal mettes ved mitt bord 

med ridehester og vognhester, med kjemper og alle slags krigsmenn, sier 

Herren, Israels Gud.”  

 

Venner, dere må forstå at det er mye symbolikk involvert i dette språket. 

Gud kommer ikke til å stille opp et langbord der nede i Israel, som de døde 

kropper skal ligge på. Og gribbene skal ikke ta for seg av vognene. Men 

uttrykket vogner, kommer fra et ord som betyr ”team”, og det passer bedre i 

denne fremstillingen. Men hovedsaken ved det hele er, at alt ender opp i det 

samme, de er spredt ut over Israels fjell. Og rett der er det at Gribbene vil 

finne sitt store måltid. Så la ikke den symbolske språkbruken forvirre deg. 

Gud har aldri skrevet noe for å forvirre en ekte troende, og derfor skulle 

heller ikke en slik troende la seg forstyrre av språkbruken i skriften, om det 

nå blir forstått eller ei. 

 

EN TREFOLDIG HENSIKT. 

 

Når du leser vers 21, og 22, vil du finne at Gog vil oppfylle en trefoldig 

hensikt gjennom denne krigen. Merk deg her. ”Og jeg vil ÅPENBARE MIN 

HERLIGHET I BLANDT FOLKENE, OG ALLE FOLKENE SKAL SE 

DEN DOM SOM JEG HAR HOLDT, OG MIN HÅND SOM JEG HAR 

LAGT PÅ DEM. OG ISRAELS HUS SKAL KJENNE AT JEG ER 
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HERREN DERES GUD, FRA DEN DAG OG FREMDELES.” Aldri i 

historien blant hedningene, er ateismens ånd vært så mektig som nå, og det 

etter to tusen år med evangeliets forkynnelse. Vi har nådd en slik ateisme i 

denne tid at man kan undres hvordan dette kunne skje. Men merk dere også 

på samme tid hva de fleste mennesker er opptatt av, forlystelser, stolthet, 

prestisje, materiell velstand, og stor vitenskap blant menneskene. 

Forkynnelsen av en levende Gud til folket har vært annenrangs, så det er ikke 

rart at tankene har vært en lekeplass for dem som har ønsket Gud ut av hele 

bildet. Troen og læren om at miraklet i det Røde Hav, hvor vannet stod som 

en vegg slik at Israel fikk gå gjennom havet på det tørre, er for dem bare en 

myte. De kaller også Jerikos murers’ sammenbrudd en myte,  også mannaen 

i ørkenen, og vannmiraklet av klippen er en myte for dem. Men Gud skal 

komme til å forandre mening hos en masse mennesker, over disse tingene en 

dag, og den er ikke langt borte. Mange av skolelærerne, og professorene vil 

ikke da ønske å gå tilbake til sine klasser, for å stå ansikt til ansikt med sine 

studenter etter dette. Når de så vender tilbake kunne det være at de heller tok 

med seg Bibelen, i stedet for sine ateistiske tekstbøker. Ikke alle vil komme 

til å oppføre seg slik, men nok av dem til at Gud får oppfylt sin hensikt. Han 

vil vise sin herlighet blant hedningene, og det snakkes ikke da om de nakne 

hedninger i Afrikas jungler, som kanskje noen måtte tenke seg. Venner, jeg 

vil dere skal vite, en person kunne ha mange doktorgrader, og høy 

utdannelse, men dersom denne personen ikke kjenner Gud, så er han 

fremdeles en hedning i Guds øyne. Derfor er det tusener av disse som skal 

komme til erkjennelse at Bibelen allikevel var rett. Og ut av denne gruppen 

som kommer til en slik erkjennelse av Gud, skal det bli utvalgt et folk som 

blir gitt æren å gå inn i Tusenårsriket. Og disse som ikke vil erkjenne Gud på 

rett måte, vil komme til å ta dyrets merke, når det blir presset inn på 

menneskeheten. 

 

VEKKELSE I  ISRAEL. 

 

Det neste vi her får se, er at alle hedningene skal få se Hans dom. Dom over 

hva? Russland selvfølgelig. Russland og alle de som går sammen med henne, 

mot Israel. Det som Gud her gjør mot fienden, på Israels vegne, vil minne 

enhver bibeltroende om hva han gjorde for dem i de dager Han bragte Israel 

ut av Egypten, og inn i løfteslandet. Når vi vet hvilken beskytter Gud har 

vært for Israel gjennom de fordums tider, så har vi i dag en generasjon 

mennesker som ønsker å lære bort at Gud ikke tror på krig, og at Gud ikke 

tror på ødeleggelse, og at Han bare er en kjærlighetens Gud som kun elsker 

fred. Vel, jeg tror at Gud også er en fredens Gud, men jeg er overbevist om 
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at Han vet hvordan han skal behandle dem som ikke følger Hans prinsipper 

om kjærlighet og fred. Guds kjærlighet, nåde, og fred hviler over dem som 

vil adlyde de prinsipper som Han har gitt. Men Hans vrede og dom er over  

dem som følger kursen mot ugudelighet og ondskap. Det som dårer en masse 

mennesker i dag, er den langmodighet og tålmodighet som Gud legger for 

dagen. Han har det ikke travelt, og Han fører alt frem i rette tid, for å 

oppfylle den forutbestemte hensikt. Det er som vi leser i vers 22, ”Og Israels 

hus skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, den dag og fremdeles.” Brødre 

og søstre, rett der er det at vekkelsen skjer. Tenk deg hvilket tidspunkt det er 

for de to vitnene i Åp.11:3, å kunne komme inn på scenen i. Nasjonen vil da 

være rede til å høre på sannheten om Jehova, når de våkner opp fra denne 

store hendelsen. Mens resten av verden er opptatt med sin store fredsplan, så 

vil Israel bli gitt sin sjanse til å høre Herrens ord, og motta den Hellige Ånd. 

De kan ikke bli etterlatt med den samme forståelse av Gud som det deres 

forfedre hadde for tre tusen år siden, og disse to profetene vil føre dem inn i 

nuet. Alt dette er for de siste dager, og vi lever i de siste dager. Egentlig var 

det ingen grunn for de gamle Bibellærerne fra tidligere generasjoner, å 

skjønne disse skriftstedene som egentlig er for våre dager. Det er også 

grunnen til at skriften er blitt tatt så lett på frem til nå. 

 

LØNN FOR MARTYRER. 

 

La oss lese vers 23, ”Og folkene skal skjønne at det var for sin misgjernings 

skyld Israels hus blev bortført, fordi de var troløse mot meg, så jeg skjulte 

mitt åsyn for dem og gav dem i deres fienders hånd, og de falt for sverdet 

alle sammen; etter deres urenhet og deres overtredelser gjorde jeg med dem, 

og jeg skjulte mitt åsyn for dem.” Alt dette er nedskrevet i det Gamle 

Testamentets blader, og på forskjellige steder hvor Gud deler seg med Israel. 

Og disse forskjellige profetiene har forutsagt hva enden på det hele ville bli. 

Men så alt for mange har bare oversett det hele, og trodd at det kun var ord 

som fylte opp spalteplass i Bibelen. Men når Guds hånd viser seg så 

vidunderlig, som ved Esekielkrigen, så skal mange mennesker komme til å 

blåse støvet av sine Bibler, å begynne å søke etter hva de måtte kunne lære 

fra den. Når de gjør det, så vil de finne ut nøyaktig hvorfor Gud har 

behandlet jødene på en slik måte, gjennom alle disse år i fangenskap. Mange 

av dem vil  lese det som står i profeten Daniel, og Johannes Åpenbaring, og 

det vil kunne hjelpe dem senere, når dyrets merke blir introdusert. Selv etter 

at nådetiden for hedningene er over, og Gud har vent seg til Jødene med sin 

nærværende ånd og kraft, så kan dårlige jomfruer og jøder i landflyktighet 

fremdeles lese ting i Bibelen, som kan lede deres kurs, og hjelpe dem til ikke 
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å ta dyrets merke. Og når denne mørkets time kommer, og dyrets merke er en 

realitet, så vil de 144.000 av Guds utvalgte jøder bli spredt ut over jorden til 

alle nasjoner for å advare dem også. Det er hvorfor du kan lese i Åp.7:9-17, 

om den store skare som har seiret over dyret, og kommet over på Guds side 

til slutt. Ja, de vil måtte lide martyrdøden, men lønnen for det er evig liv, og 

retten til å bli gjort levende, for å regjere med Kristus og hans brud gjennom 

tusenårsriket. (Joh.Åp.20:1-6.)  

 

JOEL  2  OPPFYLT. 

 

ved å lese vers 25, finner vi at profetien klargjør hva som skjer, og hvorfor 

det skjer. ” Derfor, sier Herren, Israels Gud, så: Nu vil jeg gjøre ende på 

Jakobs fangenskap og forbarme meg over hele Israels hus, og jeg vil vise 

meg nidkjær for mitt hellige navn (ved å bruke Jakob her, viser Gud at han 

mener hele Israels 12 stammer) og de skal bære sin skam og all den troløshet 

de har vist mot meg, når de bor trygt i sitt land, og ingen forferder dem." 

Vers 27. taler om det øyeblikk da de alle er tilbake i Israels land. "Når jeg 

fører dem tilbake fra folkene og samler dem fra deres fienders land og 

åpenbarer min hellighet på dem for de mange folks øyne, da skal de kjenne 

at jeg er Herren deres Gud, fordi jeg har bortført dem til folkene, men igjen 

samlet dem til deres land og ikke lar noen av dem bli igjen der. Og jeg vil 

ikke mere skjule mitt åsyn for dem, for jeg vil utgyte min Ånd over hele 

Israels hus, sier Herren, Israels Gud.” Priset være Herren, når denne krigen er 

over, skal det ikke være noen grunn til å vende tilbake til deres gamle steder, 

det er, å være spredt blant alle disse nasjonene. Disse skriftstedene lar oss 

også få vite, at det vil ikke bli noen åndelig utgytelse over dem, før i 

Joh.Åp.7:1-8,  11: 3-7, når de to profetene er kommet på scenen. Brødre og 

søstre, vi skal snart avslutte dette budskapet, så la meg bare kort minne dere 

om igjen, at Esek.38 og 39 skulle alltid bli lest sammen med kap.36 og 37, 

for alle fire kapitler må til for at du kan få en skikkelig oversikt over hva Gud 

gjør, for å få Israel rede til sin åndelige utgytelse, og å gjøre resten av dem 

som er igjen etter dette, i stand til tusenårsriket. 

 

Når jeg snakker om åndelig utgytelse, så refererer jeg til Joel 2, for dette er 

når Joel 2 kommer til sitt klimaks. Når Peter brukte denne referanse på 

Pinsefestens dag, for nesten 2000 år siden, så var det bare en delvis 

oppfyllelse. For i de dager ventet de ikke at de andre tegnene skulle skje 

sammen med det, så som blod, ild, og røkstøtter, og at solen skulle bli til 

mørke og månen til blod. Du vil kanskje si, hva betyr alle disse tegnene? Det 

betyr at Jehova har satt seg i bevegelse. Vi leste Hoseas 1:11, litt tidligere, 
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som talte om hele Israels hus, som kom ut av landflyktighet, og der henvises 

det til ett hode, (Jesus Kristus) og den store Jisre`els dag. Jisre`el var ikke 

annet en sumpland i mange år, men det skal aldri skje igjen. De dyrker 

allerede noen av de vakreste frukter og grønnsaker du noen gang har sett i 

denne dalen i dag. Det er fremdeles muligens over tre millioner jøder i Gogs 

landområder, og mange av dem fremholder at de er etterkommere av de 10 

nordlige stammene, som ble bortført av Assyrerne ca.700 år før Kristus. Og 

Hoseas sa at disse ikke skulle bli ihukommet før i de siste dager. Det er 

tusener av dem bak jernteppet som ønsker å dra hjem. Russland har bare 

sendt hjem noen få, og da bare etter at de har betalt store summer for å få 

reise. Jøder i andre deler av verden har hatt slik fremgang, at mange av dem 

ikke har noe ønske om å vende hjem til Israel. Andre som har dratt hjem, er 

flyttet tilbake til det land de kom fra igjen, på grunn av det gode livet de 

syntes de hadde i den vestlige verden. De kunne bare ikke innrette seg etter 

den nye livsstilen. Men jeg tror at etter Esekielkrigen har gått over Israel, og 

utført sin hensikt, så vil økonomien i verden ha lidd skibrudd, og de jøder 

som er kommet til Israel, vil ikke ha noe å vende tilbake til i den vestlige 

verden etter dette. Gud vet hvordan han skal gjøre sine ting. Gå til Hoseas 

6:1, så skal vi finne et rop i det jødiske folk. Det er et rop fra dette folkets 

ånd, etter århundrer i fangenskap og undertrykkelse.  ”Kom, la oss vende om 

til Herren! For det er Han som har sønder revet, men han vil også lege oss; 

han slo, men han vil forbinde oss.” Hvordan sønder rev Han dem, jo, ved å la 

deres fiender komme over dem. Dersom du ikke tror Han gjorde det, så vær 

så vennlig å les vår artikkel om ”Ødeleggelsens vederstyggelighet” (Nr. 

3,4,5, av ”Striden”.) Der ga vi noen eksempler fra den jødiske historie, og 

viste hvordan de ble sultet til døde, og hvor mange av dem endog stekte sine 

egne barn til mat, for å berge livet. De kastet de døde legemene over 

bymuren, hvor de bare lå og råtnet. Når de til slutt overga seg, ble de solgt 

som slaver, og spredt for alle vinder. Selv Titus, en Romersk hedning, måtte 

si, dette er ikke annet enn Guds vrede utøst over dem. Vel, når vil han 

helbrede dem? Når vil han forbinde dem? Dette er et symbolsk språk. Det 

sies i vers 1,2, ”Han har sønder revet, men han vil lege; Han vil gjøre oss 

levende etter to dager; (2000 år, og dette gjør han ved å sende dem to 

profeter som utøser den Hellige Ånd over dem.) på den tredje dag vil han 

oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn.” (I tusenårsriket.) Da er det at 

Kristus vil regjere fra Sion i tusen år. Det var Mika som skrev, at ”Lov skal 

utgå fra Sion, og de som blir igjen av alle de hedningefolk som angrep 

Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbede kongen, Herren hærskarenes 

Gud, og for å delta i Løvsalenes fest.” Hvorfor? Fordi Han vil regjere over 

dem, bokstavelig fra Davids trone. Det er grunnen til at Hoseas skrev denne 
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profetien, ”Og så skal vi alle leve for Hans åsyn.” Hvilket vidunderlig 

profetisk språk som er fremlagt her. Deres to dager vil bli to tusen år, den tid 

de er spredt ut blant hedningefolkene, og den tredje dagen vil føre dem rett 

over i Tusenårsriket. 

 

NESTE ÅR I JERUSALEM. 

 

Jeg skal lese noen vers for dere fra Ap.Gj.3:19, hvor Peter forkynner sitt 

andre budskap etter pinseopplevelsen. ”Så fatt da et annet sinn og vend om, 

for at eders synder må bli utslettet, så husvalelsens tider kan komme fra 

Herrens åsyn.” Hver enkelts synd vil bli utslettet når husvalelsens tider 

kommer fra Herrens åsyn, under ledelse av de to vitner i Åp. 11:3, fordi Åp. 

7:18, viser 144.000. menn, forseglet med Faderens navn. Denne åndelige 

utgytelse fra Gud, vil føre til at tusener av jøder får tak på den sanne 

åpenbaring om hvem Jesus Kristus egentlig er. Han er deres lenge 

etterlengtede Messias. 

 

Peter taler ikke bare om husvalelsens tider, men også en gjenoppretting. La 

oss lese vers 20-21. ”Og han kan sende den for dere utkårede Messias, Jesus, 

som himmelen skal huse inntil de tider da alt er gjenopprettet som Gud har 

talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av.” Dette vil 

selvfølgelig skje over en tidsperiode, men det siste Peter her taler om, var 

egentlig det første som begynte å skje, nemlig gjenopprettelsen av Israels 

land for jødene. Det neste er deres fornyelse, og det tredje er når Jesus 

kommer tilbake i legemlig skikkelse, for å sitte på Davids trone. Det er tiden 

da Israel vil gå gjennom tusenårsrikets herlighet, og hun vil oppfylle det ord 

som Johannes talte om i Åp.12:1, om ”En kvinne, kledd med solen, og 

månen under hennes føtter (månen, er lovens tidsalder) og på hennes hode en 

krone av tolv stjerner.” Israel vil visselig skinne gjennom denne herlige 

tusenårige periode. Hun bar frem et guttebarn (Jesus Kristus) som ble 

kongenes konge, og herrenes Herre, og da er hun fullstendig restaurert, og 

igjen representert ved sine tolv stammer ( tolv stjerner).  

 

Det måtte et ondt menneske som Hitler til, for å begynne å få dem på 

hjemvei. Men fra den stund av har veien vært åpen for jøder til å reise hjem 

til deres fedrenes land. Og gjennom en periode på ca. 33 år eller mere, har 

Gud fått hjem såpass mange at Han nå kan oppfylle Esekiel 38, 39. Gjennom 

alle de år jødene har vært i landflyktighet, har de alltid feiret en 

forsoningsdag, og ritualet har alltid vært, ”NESTE ÅR I JERUSALEM,” 

men mange generasjoner har gått over dem siden de begynte med dette 
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uttrykket ”NESTE ÅR”, og jeg kan tenke meg at det var ganske mange av 

dem som oppgav håpet. Men de som holdt ut må sannelig være ivrige i disse 

dager. Vi vet selvsagt ikke hva som skal til for å få bort denne Muslimske 

moskeen som okkuperer deres tempelområde, og deres offersted, men vi vet 

at det vil skje noe meget snart. Halleluja! De første som kom til landet, har 

måttet kjempe for å holde på det, for Araberne er fast bestemt på å kaste dem 

på sjøen. Men jeg tror nå at araberne etter hvert har måttet innse at de ikke 

har den nødvendige makt til å kunne utføre det. Og det er grunnen til at 

Russland vil få sin anledning. Ingen arabisk nasjon er sterk nok til å ta på seg 

et slikt løft uten at Russland leder an. Jeg vil bare si det slik, for de har ikke 

lest og trodd det som Gud inspirerte sine profeter til å skrive om dette landet 

og dette folket om disse siste dager. 

 

FIENDER SKAL SKJELVE. 

 

 La oss gå tilbake til Mika 7:15-17, et øyeblikk. ”Som i de dager da du drog 

ut av Egyptens land, vil jeg la deg få se underfulle ting. Hedningefolk skal se 

det og skamme seg ved alt sitt velde; de skal legge hånden på sin munn, 

deres ører skal bli døve. De skal slikke støv som ormen; som jordens kryp 

skal de gå bevende frem av sine borger; til Herren vår Gud skal de komme 

skjelvende og frykte for deg.” Du har sikkert sett mennesker holde seg for 

munnen av bare overraskelse over noe de egentlig ikke hadde trodd var 

mulig. Det har allerede hendt i Israel i 1967, da denne krigen bare varte i 6 

dager, og det skal komme til å hende igjen når den neste krigen blir 

utkjempet. Dette er Israels forsvar, folkene skal skjelve og frykte for Herren 

vår Gud. Du husker sikkert hvordan skjøgen Rahab skjulte dem for kongens 

menn, da de var ute etter dem. I Josva 2:9, står det hva hun sa til dem:  ”Jeg 

vet at Herren har gitt dere landet, og at redsel for dere alle er falt på oss, og at 

alle landets innbyggere forgår av angst for eder.” Det er nesten for galt at 

ikke menneskene i dag skjønner noe av dette. Det ville ha spart dem for mye 

angst senere. ”For vi har hørt at Herren tørket ut vannet i det Røde hav foran 

dere da i drog ut fra Egypten, og vi har hørt hva I gjorde med begge 

amoritter-kongene på hin side Jordan, Shion og Og, som I slo med bann. Da 

vi hørte det, blev vårt hjerte fult av angst, og nu er det ikke mere noen som 

har mot til å møte eder; for Herren eders Gud han er Gud både i himmelen 

der oppe og på jorden her nede.” Det var den effekten hendelsen ved det 

Røde hav hadde på dem som hørte om det. Og Gud fikk Mika til å skrive at 

slik skulle det bli igjen i de siste dager. Da kan man godt forstå hvorfor 

lederne i denne verden i hast vil komme sammen, for å forsøke å få i stand 

en slags fredsplan. De vil bli skremte halvt til døde etter å ha vært vitne til 
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det som har skjedd nede i Israel. Russland vil ikke lengere være noen trussel 

for dem, men deres hjerter vil være så oppskremt, fordi de nå skjønner hvor 

lett denne verden kunne bli ødelagt dersom de ikke får satt tingene sammen, 

og fingrene bort fra utløseren til full atomkrig. Deres fredsplan vil kunne roe 

ned tingene i noen få år fremover, og mange vil nok tro at Harmageddon nå 

er over. Men trist nok, for alle dem som ikke er rede til å møte Gud, så er 

Harmageddon bare noen få år unna, og Israel vil igjen ha døde legemer 

liggende over alt. Det er stunden da Jisre`el dalen skal flyte med blod like til 

bisselet på hestene. Der er det at Guds vredes vinperse blir avbildet. Bare at 

denne vinen vil være blod. Brødre og søstre, dere finner det alt sammen i 

denne boken. Vi behøver ikke å gjette oss frem til hva uroen i Midtøsten vil 

føre til. Derfor sier jeg til alle troende, vær sikker på at du har hodet rettet 

oppad når presset tiltar, og hold deg tillitsfullt i Guds armer. Til alle de andre 

vil jeg bare si, at deres tid til å komme i rett skikk inn for Gud nå, er meget 

kort. Han kommer ikke til å vente i enda ett hundre år. Må Gud bli 

herliggjort gjennom sine sanne troende i disse dager. 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.” 
 


