
 1 

 

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

 

TROENDES FORSAMLING  VERDAL.      Striden nr. 28. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Åp 14:1-4.     Og jeg så, og se: Lammet stod på Sions berg. Sammen med det 

var de hundre og førtifire tusen, som hadde Lammets navn og dets Fars navn 

skrevet på sine panner. Fra himmelen hørte jeg en røst som lyden av mange 

vann og som lyden av sterk torden. Røsten jeg hørte, var som av harpe spillere 

som spilte på sine harper. Og de sang en ny sang foran tronen og foran de 

fire livsvesener og de eldste. Og ingen kunne lære sangen uten de hundre og 

førtifire tusen, de som er kjøpt fra jorden. Det er de som ikke har gjort seg 

urene med kvinner, for de er som jomfruer. Det er de som følger Lammet hvor 

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

Menighetens møtelokalets adresse er.:       Feskarveien   1. 

 

        Verdal 
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DET EVIGE EVANGELIET. 

DE 144.000. 

 

Tekst.Joh.Åp. 14:1-13. 

 

Har du noen gang forsøkt å forestille deg et lam, vandrende rundt som leder 

for 144.000  menn? Dersom du har det, vil du sikkert interessere deg mere 

for denne artikkel, enn de som aldri har tenkt denne tanken. Her kan du også 

lese om de tre englene som Johannes så flyge gjennom lufthimmelen, med 

det Evige evangeliet, som de forkynte. Du vil sikkert også interessere deg for 

hemmeligheten, ”Babylon”. Alt dette og mye mere vil du kunne finne i dette 

budskapet. I vårt siste  budskap, (En Apostels tjeneste, del 1.) refererte jeg til 

syv forskjellige budskap, ut fra Guds ord, som har ligget på meg  på en 

spesiell måte. Siden den gang, etter som flere mennesker har spurt om disse 

emnene, har vi ved Guds hjelp forsøkt å utgi dem i våre artikler, og da i lys 

av de tilstander vi i dag står ovenfor. 

 

De emnene som jeg spesielt har fått for meg å gi ut er: Satans test og fall. 

(striden nr.1.) 2. De to trær i Edens have. (striden nr.2.) 3. Daniels 70  uker. 

(striden nr.3,4,5.) 4. Den første oppstandelse. (striden nr.14.) 5. 

Tusenårsriket. (striden nr.24.) 6. De 144.000, og det evige evangeliet. 

(striden nr.28.) 7. Kvinnen i Johannes Åpenbaring, kap.12. (striden nr.29.) Vi 

ønsker da her å ta for oss de 144.000, som i løpet av den første del av 

Daniels syttiende uke blir innviet til sin tjeneste. Vi har vært inne på deler av 

dette emnet i andre budskap, men har ikke behandlet det i detalj, slik vi har 

gjort med andre emner. Derfor vil jeg at vi i dag skal gå inn i Guds ord i 

Joh.Åp.14, og se hvilken tjeneste disse menn blir salvet til å utføre, og om 

når de skal begynne sin tjeneste. Jeg tror denne boken vil kunne tale til oss 

dersom vi legger til side våre gamle tradisjonelle ideer. Vi har  lenge nok latt 

oss nære av de ting våre besteforeldre kunne se av Guds ord. Det er nå tid å 

motta frisk manna fra Gud, for vår dag og tid. 

 

Å LEKE MED GUDS ØKONOMI. 

 

Siden vi sendte ut de tre artiklene om ”En Apostels tjeneste”, har vi mottatt 

brev fra folk over hele verden, hvor de takker oss for det standpunkt vi har 

tatt, for å holde opp Guds sannhet i denne mørke tid. Året 1977, var på 

mange måter et klimaks for mange mennesker, og det er nå kommet og gått. 

Det har også ført til at mange hungrige sjeler har søkt etter noe de kunne 
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holde seg til. Det er en oppriktig lengsel i mitt hjerte å hjelpe hver eneste 

sannhetssøker å finne veien tilbake til Guds vilje og nåde for deres liv. Jeg 

tror at 1977 var et klimaks på mange måter, men Herrens komme, og 

opprykkelsen lå ikke i dette året. Det faktum at dette året kom og gikk uten at 

forvandlingen skjedde, har fått mange mennesker til å erkjenne at de ble ført 

på avveier. Jeg gjør ikke narr av dem, for jeg forstår at, hadde det ikke vært 

for Guds nåde over  mitt liv, så hadde jeg kunnet vært forført av den samme 

dårskap, som så mange andre er blitt det, gjennom de siste 12 år siden bro. 

Branham døde. ((Dette budskapet ble utgitt i juli 1978.)) Jeg unnser meg 

ikke for å kalle disse ting dårskap, for man kan ikke hente deres ideer på 

Bibelens grunn. Det er som å leke med Guds økonomi, akkurat slik barn 

leker med penger. Barn har ikke den kunnskap om økonomiske verdier som 

voksne. Penger kan brukes til å dekke mange behov i livet, men for små barn 

er det bare et middel å leke med. Og om pengene forsvinner i søla, spiller det 

ingen rolle for dem. Brødre og søstre, slik skulle det ikke være med Guds 

ord. Dersom Guds ord blir behandlet riktig, kan det bringe evig liv til dem 

som behandler det, og tror det. 

 

Å EVANGELISERE VERDEN. 

 

La meg nå få din oppmerksomhet, i det vi går inn i Joh.Åp.14, hvor vi 

begynner vårt budskap. Jeg bruker her tittelen ”Det evige evangeliet”, og vi 

finner denne uttalelse i vers 6. Du vil kunne forstå det ettersom vi nå går inn 

i dette emne. Jeg forstår at mange mennesker vil fortsatt være skeptiske, også 

etter at de har lest dette emne, men la meg si det slik. Dere kan gå til det 

lydbåndet hvor bro. Branham sa det slik. Vi kan ikke bare ta det ut fra vårt 

tradisjonelle synspunkt. Vi må også se hva evangelisering av verden vil bety 

på den tid. Disse 144.000 jøder vil definitivt ha en tjeneste å utføre, hvor de 

skal profetere for Israel i 3 ½ år, det er den siste halvdel av Daniels syttiende 

uke. Når vi hører om evangelisering, så tenker vi straks på de store vekkelser 

som gikk over folk i tidligere tider. Men la meg på minne dere om at Gud er i 

ferd med å stenge nådens dør for hedningene. Vi lever i en tid hvor alle  

helvetes makter er sluppet løs over hedningenes verden. Det er i det hele tatt 

vanskelig å forkynne sannheten for dem lenger. De vil bare ikke høre den. 

Når Gud tillot lederne i skolevesenet å ta Bibelen ut av undervisningen, var 

det bare et tegn på at nådens tidshusholdning er i ferd med å rinne ut. Vårt 

land var grunnlagt på kristne prinsipper, og av mennesker som hadde flyktet 

fra de mørke religiøse diktatorer. Og selv om det også kom både 

drukkenbolter og prostituerte til dette landet, så var det fremdeles kjent som 
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et kristent kontinent gjennom det meste av tiden. Gud lot ikke denne 

nasjonen bli grunnlagt bare for at en horde Europeere skulle komme hit og 

oppdage gullet. Nei, det var en villmark preparert av Gud, og gjort rede for 

de reformatorer som måtte ha et sted å flykte til. Gud ledet disse kristne 

pilegrimer, som hadde en reformasjon brennende i sine hjerter, til dette 

landet, hvor de kunne bryte seg nytt land, og begynne et nytt liv. Disse 

mennesker besøkte mange forskjellige stammer, og proklamerte evangeliet 

for dem. Og ut fra denne beskjedne begynnelse vokste det opp en mektig 

nasjon, som det gjennom tidene har stått respekt og beundring av i den 

øvrige verden. Med andre ord, denne nasjonen har tjent Guds hensikt. Men 

nå ser det ut som Gud er nesten ferdig med den, for vår tids politiske og 

religiøse ledere er like råtne og moralsk forfalne, som dem de flyktet fra i 

forrige tider. Gud er i ferd med å dra sin hånd tilbake fra vår nasjon. Dersom 

det bildet jeg her tegner er sant, da er vi i sannhet ved enden. Men vi kan 

takke Gud for de gode år vi har fått ha. Vi har hatt anledning til å høre 

evangeliet, og gjøre oss rede for det som ligger like foran oss.  De vise 

jomfruer (Jesu Kristi brud), har det travelt med å gjøre seg  rede til å møte 

brudgommen. Og de dårlige jomfruer er der ute et eller annet sted for å få tak 

i olje, mens befolkningen ellers har gitt seg over på ville avveier. Noen av 

dem stoler på en verdensvid  vekkelse gjennom den karismatiske bevegelse. 

Men jeg må si det slik, det er en falsk illusjon. Det er for sent for en 

verdensvid vekkelse blant hendingene nå. Dette evangeliet er ved å bli 

tilbakeført til jødene, hvor det kom fra. Den eneste virkelige vekkelse vil 

være blant Kristi bruds rekker, mens hun gjør seg rede til å møte sin Herre i 

luften.  

 

VILLFARELSE OG STOR FORFØLGELSE. 

 

Apostelen Paulus talte om en tid hvor Gud ville sende en stor villfarelse over 

folket fordi de ikke hadde kjærlighet til sannheten. Brødre og søstre, denne 

tiden er like for hånden. Husk det har aldri vært en tid hvor så mange 

mennesker har gått til kirke, og bekjent seg som kristen som nettopp nå. Men 

allikevel har ikke deres liv eller levemåte vist noen forandring til et liv i 

hellighet for Gud. Det er en villfarelse. Villfarelsen kommer ikke fra livet på 

ølsjappene, eller fra det hvite hus hos presidenten. Den kommer heller ikke 

fra de kultiske bevegelser som dyrker Satan. Villfarelsen er bestemt å 

komme fra det verden ser på som kristenheten. Karismatikerne er i 

forgrunnen i denne villfarelsen, for de ser bare på Gud som en som kan gi 

dem store rikdommer, og helbrede deres syke legemer. De lar dem få tale i 
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tunger og fryder seg over det, men bryr seg ingen ting om den åpenbarte 

sannhet. Derfor vil disse 144.000 menn definitivt ha en oppgave å fullføre, 

mens Gud gjør denne verden klar til å ta imot den åpenbare gjenkomst av 

den Herre Jesus Kristus, da han skal regjere og herske med jernstav. 

 

La oss så lese noen vers fra kap. 14, og begynne med vers 1, ”Og jeg så, og 

se, Lammet stod på Sions berg, og med det 144.000, som hadde dets navn og 

dets Faders navn skrevet på sine panner. Og jeg hørte en røst fra himmelen 

som lyden av mange vann og som lyden av en sterk torden, og røsten jeg 

hørte, var som av harpespillere som spilte på sine harper. Og de sang en ny 

sang for tronen og for de fire livsvesener og de eldste, og ingen kunne lære 

sangen uten de 144.000, de som er kjøpt fra jorden. Disse er de som ikke har 

gjort seg urene med kvinner; for de er som jomfruer. Disse er de som følger 

Lammet hvor det går. Disse er kjøpt fra menneskene til en førstegrøde for 

Gud og Lammet, og i deres munn er det ikke funnet løgn, for de er uten 

lyte.” Johannes var bortrykket i ånden, og ble vist alle disse tingene. Og han 

refererte det på sin tids språk og forståelse. Det var slik han så det. Og det 

var også Guds måte å skjule den virkelighet som vi med dagens språk kunne 

ha ordlagt oss på. Derfor er det skjult for de vise og forstandige av denne 

verden, og er en preservert og bevart sannhet, som er åpenbart kun for Jesu 

Kristi brud, like før Kristi komme. Men denne spesielle scene som her er 

sitert, vil ikke begynne sin oppfyllelse før vi kommer til midten av Daniels 

syttiende uke. Og det skjer etter at fredspakten er brutt med antikrist, og at 

han har tatt fullstendig kontroll over de store politiske saker i denne verden. 

De to profeter vil da allerede være drept, og tilbake er den store 

trengselsperiode på 3 ½ år, den siste del av Daniels syttiende uke. 

 

IDENTIFISERINGEN AV DE 144.000. 

 

Noen av dere som leser vårt budskap, forstår kanskje ikke alt det vi her taler 

om, men vår begrensede spalteplass vil ikke tillate oss å forklare alle disse 

ting til minste detalj. Derfor kan det være nødvendig for noen av dere å 

supplere denne lesing med andre artikler av ”Striden”, for å forstå de 

referanser vi bruker i Bibelen. La oss gå over til Joh.Åp.7, hvor vi finner et 

annet skriftsted som forklarer hvem disse 144.000 menn er. Dette kapittel 

forteller oss litt om den sosiale og politiske tilstand som hersker, rett før 

Daniels syttiende uke starter opp. Kapitlet åpner opp med fire engler som 

står på jordens fire hjørner og holder jordens fire vinder. Vi kan naturligvis 

ikke se på jorden som en firkantet planet, hvor det står fire engler på hver av 
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jordens fire hjørner. La oss heller se litt på de historiske fakta som vi alle er 

kjent med. Jerusalem er kjent for å være selve senteret, eller jordens 

midtpunkt. Rent profetisk er alle retninger lagt ut fra dette senteret. 

Menneskets opphav og begynnelse hadde også sin start i Midtøsten. Så når vi 

finner disse fire englene i kap.7, stående på jordens fire hjørner, så er de alle 

lokalisert i Midtøsten. Der er jordens hjerte hvor alle rettinger begynner. De 

vindene som de holder, er de politiske, sosiale, økonomiske, og religiøse 

vinder som blåser over denne verden. De holder nå disse vindene i ro, eller 

de lar dem ikke fare ukontrollert frem over verdensbildet, før den riktige tid 

er inne da Gud skal la dem slippe løs. Vi finner også en annen engel i vers 2 

og 3, som hadde i oppgave å sette innsegl på Guds tjenere, de 144.000, før 

disse vindene ble sluppet løs over jorden. Skriften gjør det meget klart at 

disse Guds tjenere er jøder, 12.000  fra hver av Israels 12 stammer. Og deres 

segl er åpenbaringen av hvem Jesus Kristus er, og innseglingen er selve 

dåpen i den Hellige Ånd. Dette vil skje på grunnlag av den tjeneste som de to 

profeter fører i Joh.Åp. 11:3-. For de to profeter vil vitne i 3 ½ år til jødene. 

Dette skjer etter at Gud har vendt seg fra hedningene og gått tilbake til 

Jødene, med den Herre Jesu Kristi evangeliet. På den tid vil evangeliet ha 

gjort sin totale runde rundt denne jord. Det begynte i Midtøsten og forflyttet 

seg vestover, til det har gått rundt hele jorden tilbake til Israel. De 144.000  

menn som følger Lammet hvor det går, er jøder som tror evangeliet, og de 

mottar den Hellige Ånd i den første halvdel av Daniels syttiende uke. Denne 

uken vil starte opp og fullendes i det hedningenes tidsalder renner ut. Det 

faktum at de har sin Faders navn skrevet på deres panner, viser at de har 

mottatt åpenbaringen av Guddommen, og at de helt og fullt lyder Herren. De 

følger jo Lammet hvor det går. De blir beseglet i den første halvdel av denne 

uken, og blir tjenere, utsendt med budskapet i den siste halvdel av denne 

uken. 

 

Fra det øyeblikket Daniels syttiende uke inntrer i sin profetiske orden, vil det 

bare gå syv år til Tusenårsrikets regjering begynner. Brødre og søstre, tro 

ikke at tiden vil drøye enda en stund etter at denne uken har fullført sin 

misjon. Nei, for Jesus sa, ”Øyeblikkelig etter disse dagers trengsel skal solen 

bli formørket og månen skal ikke gi sitt skinn. Og stjernene skal falle ned fra 

himmelen, og himlenes krefter skal rokkes. Da skal Menneskesønnens tegn 

vise seg i himmelen, og da skal alle jordens slekter jamre seg, og de skal se 

Menneskesønnens komme i himmelens skyer med kraft og meget herlighet.” 

Disse tegn vil da bebude at den syttiende uke har utført sin misjon, og 

stadfestet profetiene om Jesus, ved å annonsere hans komme. I mellomtiden 
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skulle vi vokte tidens tegn, ettersom, den politiske verden blir mere og mere 

ustabil og korrupt. De religiøse systemene blir mere og mere overlatt til og 

kontrollert av Satan. Den økonomiske situasjonen i verden blir satt på hode. 

Det viser oss bare at vi er nære Daniels syttiende uke, og også brudens 

opprykkelse. Et eller annet sted på jorden i dag, går det to menn som skal 

inneha rollen som de to vitner i Joh.Åp. 11:3. De vet kanskje ikke enda hva 

de er utvalgt til å gjøre. Men jeg kan love dere at Gud har satt dem til side for 

å fullføre den tjenesten, når tiden er moden. 

 

GUDS TO VITNER. 

 

Jeg er blitt stilt dette spørsmålet, ”Bro. Jackson, hvor vil disse to profetene 

være? Vil de bli de egentlige Moses og Elias?” Det er noen som tror at 

Moses og Elias fra Det gamle Testamentets dager må komme tilbake for å bli 

drept av dette dyrets system etter at de har vitnet i 3 ½ år. Grunnen for deres 

påstander er at skriften sier, at ”Det er menneskets lodd en gang å dø, og 

deretter dom.” De sier at disse to menn ikke døde, derfor må de komme 

tilbake å bli drept. Men la meg først minne deg om at skriften også sier, at 

menneskets dager skal være 70 år. Men mange blir aldri så gammel, og andre 

igjen lever mye lengre enn det. Betyr det da at Guds ord er feil? Absolutt 

ikke. Sytti år er et vanlig livsløp. Men en ting vet vi sikkert, som Apostelen 

Paulus sa det; ” Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles.” Og 

en annen ting, husk, Gud er suveren. Dersom han velger å ta en, nå og da, 

slik han tok Enok, og Elias, så behøver han ingen spesiell tillatelse til det. 

Men inntil Jesus kommer igjen, er det menneskets lodd å dø. Og vi behøver 

ikke å forandre skriften av den grunn. Det faktum at disse to vitners tjeneste 

vil være lik Moses` og Elias, skal ikke behøve å få deg til å gå utenom Guds 

ord. Vi vet at døperen Johannes ble omtalt som Elias, men var han da Elias? 

Han var ikke en reinkarnasjon av den gamle Elias. Han var en jøde fra sin 

egen generasjon, men han hadde den samme identifikasjon i sin tjeneste som 

det Elias hadde. Johannes tjente i den generasjon som han var født inn i, og 

han levde der. Og ved å tilhøre denne generasjon visste han også å takle den 

tid han var av. Han var familiær med den livsstilen, og visste om den synd og 

korrupsjon de var involvert i. På dette grunnlag vil jeg si, ”Hvorfor skulle da 

Gud bringe tilbake en profet som levde 1400 før Kristus, og som da 

nødvendigvis bare kjente til det sosiale aspekt som han da kom fra, og føre 

ham inn i vår moderne tidsalder?” Noen tror, at bare fordi Peter, Jakob og 

Johannes så Moses og Elias på forklarelsens berg, så vil det være de som 

skal komme tilbake. Men la meg da presisere med en gang, at det var ikke 
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deres naturlige legemer disse så, for Jesus sa at de så en visjon. Matt. 17:9. 

Denne hendelsen på forklarelsens berg skulle bare tilkjennegi den tjeneste de 

skulle inneha når Jesus skulle komme tilbake å regjere i tusenårsriket. En 

visjon slik de så den, plasserer ikke deres naturlige legemer ned på vår 

jordiske scene. En gang hadde jeg en drøm hvor jeg så Jesus komme til meg, 

men han forlot ikke sin yppersteprestlige stilling, bare for å komme til meg. 

Og til deg som enda tror at Moses og Elias i egen person må komme for å bli 

drept, hva da med Enok? Hvor vil du da plassere ham inn i bildet? Du vil 

fremdeles ha en her som ikke hadde sett døden. Det er nok best å la disse 

ting ligge i Guds allmektige hånd. Strekk ikke bildene i dine tanker for langt, 

for da sager du bare av den grenen du selv sitter på. Jeg vil gjerne si dette så 

klart som mulig. De to vitnene i Joh.Åp.11:3, kledd i sekk, som skal vitne i 3 

½ år, kommer til å være to moderne jøder fra dette tjuende århundre. De vil 

være født i vår generasjon. De vil kjenne den sosiale orden for vår tid. 

Psykologisk sett vil de være formet for vår tids tenkemåte. De vil vite 

hvordan man skal kjøre en bil, eller dra bort til en flyplass, bestille billett på 

et jetfly om nødvendig. Men Moses og Elias ville ha noen spørsmål å komme 

med, om de skulle ha kommet inn i vår tid. Det eneste transportmiddel de 

kjente til i den tid, var oksevogn og kameler.  

 

KVINNENASJONEN. 

 

Vi har talt om de 144.000  menn av Israels tolv stammer, som vil bli beseglet 

av den Hellige Ånd som et resultat av de to profeters vitnesbyrd. Men de er 

ikke de eneste som vil dra fordel av denne tjenesten. I kap. 12, finner vi en 

annen gruppe jøder, avbildet som en kvinne som gav fødsel til et guttebarn. 

Dette guttebarn skulle herske over nasjonene med jernstav. Denne gruppe 

mennesker vil utgjøre både menn, og kvinner, gutter og jenter, og 

representere hele nasjonen Israel. De kommer også til å tro det budskap som 

blir forkynt av de to vitner, og bli beseglet med den Hellig Ånd. Jeg vil vise 

deg det skriftstedet som beviser at denne gruppen mennesker representerer 

den sanne kvinnenasjonen, som brakte frem guttebarnet, bedre kjent som 

Jesus Kristus. Denne gruppen vil Gud bevare i live gjennom den store 

trengselstiden, i den hensikt å reprodusere den jødiske rase i tusenårsriket. 

Noen vil da kanskje si; hvorfor er det da bare nevnt om de 144.000  som blir 

beseglet på den tid? Disse er menn som har en spesiell gjerning å utføre, når 

tiden kommer for dem. Vi skal bruke noen minutter å gå gjennom dette på, 

slik at du kan få et fullstendig bilde av det hele. 
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REKKEFØLGE AV TINGENE. 

 

Kap. 14, viser oss et bilde av de 144.000  som har mottatt en åpenbaring og 

blitt beseglet av den Hellige Ånd. Dette skjer i slutten av den første halvdel 

av Daniels syttiende uke. Tidsmessig er vi da kommet til midten av Daniels 

syttiende uke. Og der blir de to profeter, eller vitner drept. Antikrist har brutt 

pakten med nasjonen Israel. Israels privilegier, som å ofre på Guds alter blir 

tatt fra dem, og Antikrist gjør templet urent med å komme og plassere seg 

selv på den tronen som rettmessig bare tilhører den Herre Jesus Kristus. Når 

det er skjedd, blir det oppfylt, som står i 1.Tess.2:4, hvor antikrist  

presenterer seg som Gud for folket, og krever at de skal tilbede ham. Dette er 

oppfyllelsen av ødeleggelsens vederstyggelighet, hvor ingen jøder får lov å 

ofre på alteret. De får heller ikke komme frem for sin yppersteprest for å be 

til Jehova. På den tid vil den sanne, åndelige jøde (kvinnen i Åpenbaringen 

12) fly til sitt sted, et sted som Gud har beredt for henne. Dette vil være et  

skjulested for henne mens Antikrist gjennomfører sitt blodbad i den store 

trengsel. Merk dere at de politiske jøder, som har solgt seg til antikrist, vil 

ikke fly bort, for de er bare interessert i dollar og verdslige verdier. Forsøk å 

grip dette bildet brødre og søstre. Kvinnen i Åp. 12:6, inkluderer ikke hver 

eneste jøde i Israels nasjon. Kvinnen er bare den åndelige jøde, som lever i 

åndelig åpenbaring. Dette viser oss bare enda klarere Guds utvelgelse på 

grunn av Hans forkunnskap om tidenes og menneskenes valg og vandring. 

Vi ser her hvordan disse ting er nedskrevet, tusener av år før de i det hele tatt 

skjer. Gud vil bevare disse åndelige jøder, for å bevare en Abrahams sed for 

tusenårsriket. Når vi ser disse ting klarlagt, vil vi også forstå, at hendelsene i 

kap.14 skjer i den siste delen av Daniels syttiende uke. I visjonen ser 

Johannes et lam. For ham så det ut som et virkelig lam, men det var bare et 

symbolsk lam, et symbol på det som skulle skje. Vi må prøve å få tak på det 

bildet som den Hellige Ånd her viser oss. Han så lammet og de som fulgte 

det, stå på Sions berg. Dette er det sted som Jerusalem er bygget på. Mange 

av dere har sikkert vært på dette stedet. Hele området som Jerusalem er 

bygget på, kalles Sions berg. Innen dette store området finnes det små høyder 

som bærer sine egne navn, slik som Moria, det sted som templet er bygget 

på. Moria berg er det sted som Abraham ofret sin sønn Isak på. Og det er 

allment trodd at Salomo bygget templet på samme sted som dette alter, eller 

denne offerstenen stod. Men berget Moria er bare en av de ellers mange 

høyder som utgjør fjellet Sion. Derfra kan du bevege deg oppover til det de 

kaller den øvre bydelen, og på den øverste  delen av Sions berg vil du finne 

stedet som de kalte den øvre sal. Det er fremholdt at Kong David ble 
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begravet i en hule der oppe et sted. Senere er det bygget et hus over dette 

stedet. Denne bygningen ble muligens brukt til minnehøytidligheter, og ble 

mye brukt på Jesu tid. Dette sted er etter tradisjonen ment å være plassen 

hvor Jesus innstiftet nattverden, før sin korsfestelse. Dette er bare sagt for å 

gjøre deg kjent med hva Johannes så i sin visjon, da han så lammet og de 

144.000  som ble beseglet i kap.7. Ordet sier at de hadde sin Faders navn 

som er skrevet på disse menns panner. Faderens navn vil da være Jehova, og 

Jehova`s gjenløsernavn er det samme navn som ble manifestert i lammet, 

Jesus Kristus. Med andre ord, det navnet som var skrevet på deres panner, 

var JESUS. Nå kommer spørsmålet om hvordan dette navnet var skrevet. Det 

Johannes så i sin visjon, så ut som en virkelig inskripsjon på disse menns 

panner. Men det er klart at inskripsjonen var kun av symbolsk art. Disse 

menn hadde en virkelig åpenbaring om hvem dette lammet egentlig var. 

Disse mennesker vil ikke gå rundt med noen tatoveringer på sine panner. Det 

symboliserer bare at deres forhoder, eller panner, er hvor deres tanker ligger. 

De vil ha en åpenbar kunnskap om hvem som er den sanne Messias. En slik 

åpenbaring vil okkupere hele tankelivet på dem som mottar det. I det neste 

verset sier Johannes at han hørte en røst far himmelen, som lyden av mange 

vann og som lyden av en sterk torden. Dette var Åndens røst, den samme røst 

som Esekiel hørte. Denne tordenrøsten er beskrevet i forskjellige  

skriftsteder, og her som røsten av mange vann. Harpespillerne som spilte på 

sine harper, var engler som vil synge sammen med ham på den dag, som 

Johannes var brakt opp til i sin visjon. Priset være Herren, brødre og søstre. 

Det forteller oss at den røsten som talte til Esekiel over 500 år før Kristus, er 

den samme røsten som vil tale til de 144.000  menn som er beseglet med den 

Hellige Ånd, i siste del av Daniels syttiende uke. Johannes hørte også at 

englene sang en ny sang for tronen og for de fire livsvesner og de eldste, og 

ingen kunne lære  sangen uten de 144.000 som mottok åpenbaringen om den. 

Halleluja! Gud vet hvordan han skal tale til sine utvalgte, og verden vil aldri 

kunne forstå det. 

 

EN NY SANG. 

 

For en tid tilbake talte en av våre brødre, som også er en pastor, med en som 

var Jehovas vitne. Og under samtalen sa dette Jehovas vitne; ”Jeg vil du skal 

forstå at vi er den gruppe som vil utgjøre de 144.000.” Denne vår bror sa da, 

Har dere fått den nye sangen? Dette Jehovas vitne visste ikke en gang hva 

han talte om. Han sa da til ham at Bibelen forteller at de 144.000 vil få 

overgitt en ny sang som ingen andre kan lære. Venner, kan dere ikke se 
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hvordan Bibelen kan knuse mange menneskers private åpenbaringer i 

småbiter? 

 

FORLØST. 

 

Vers tre, sier at disse menn som er forløst fra jorden, eller kjøpt fra jorden. 

Det betyr ikke at de var bortrykket, eller tatt bort fra jorden. Denne 

terminologi innehar den samme betydning som den vi i dag bruker  på vår 

tids forløste gjenfødte troende venner. Det betyr bare at de er satt til side for 

å tjene Gud. De er også bevart fra dyrets vrede. Vi som i dag lever og tror, 

vitner om at vi er forløst ved Jesu blod, men vi vandrer fremdeles her på 

jord, og i det samme fysiske kjød som vi var i da vi vandret og deltok i denne 

verdens forlystelser. I Kollosenserbrevet 1:13-14, sier Paulus; ”Han som 

fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike, i 

hvem vi har forløsning, syndenes forlatelse.” Men vi er jo fremdeles her på 

jord. Disse 144.000 vil også være forløst fra jorden, men de vil fremdeles 

være her når dette skriftstedet blir oppfylt. 

 

Å SAMMENLIGNE JUDAISMEN MED KRISTENDOMMEN. 

 

Legg nøye merke til vers 4, i Joh.Åp.14: ”Disse er de som ikke har gjort seg 

urene med kvinner, for de er som jomfruer”. Dette høres meget naturlig ut, 

ikke sant? Man skulle tro at disse levde i sølibat, men det er ikke det riktige 

bildet. Også dette innehar en åndelig fremstilling. Det forteller oss at disse 

menn ikke hadde blandet seg med hedningenes karismatiske dogmer og 

læresetninger. Gud vil ikke la en eneste én av disse jødiske menn bli 

omvendt til hedningenes kristendom, selv om vi i dag lever i en tid da mange 

predikanter og misjonærer er så oppglødd over at så mange jøder er blitt 

interessert i Kristi evangeliet. Ut fra mye av den litteratur som kommer til 

min postkasse, blir jeg gjort oppmerksom på at mange jøder har begynt å 

stille  spørsmål om hedningenes Kristus, og også om de Kristnes levemåte. 

Det igjen forårsaker at mange hedninger ønsker å ile over til Israel for å dele 

ut Bibler og traktater. Jeg deler selvfølgelig gleden over at Gud nå er i ferd 

med å myke opp disse jøders hjerter. Men allikevel vil det måtte to profeter 

til, for å presentere evangeliet for jødene i Israel, før de virkelig får taket på 

det. Åp.11:3-12. en av brødrene i vår forsamling rakte meg en artikkel nylig, 

hvor de jødiske rabbier hadde diskutert forskjellige emner om jødedom og 

kristendom. De brukte sammenligninger om hvordan begge trosretninger 

fikk sin basistro tilbake til Bibelen. Noen av dem sier at, Jesus i hedningenes 
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Bibel, som de kaller Kristus, var en jøde. De kan også godta ham som en 

jødisk profet. Og selv om de ikke mottok ham som Messias for over 1900 år 

siden, så konkluderte de sine samtaler med å si, at ”Dersom denne Jesus som 

hedningene kaller Kristus, skulle vise seg å være Jødenes Messias, Så ville 

de ikke finne det vanskelig å akseptere, når den tiden kommer. Brødre og 

søstre, det skulle kunne gi oss en god følelse, at Gud er i ferd med å myke 

opp jødenes hjerter på denne måten. Det er i seg selv et tegn på den 

endetiden vi er inne i. Det peker mot den Herre Jesu Kristi snare gjenkomst.  

 

FØLGER LAMMET. 

 

 Vi vet at disse 144.000  jødiske menn, aldri vil la seg affektere av falsk 

kristendom, ellers ville de ikke kunne bli fremstilt som jomfruer, (åndelig 

talt). Vers 4, sier at de følger Lammet hvor det går. De vil aldri motta sine 

instrukser fra disse protestantiske organisasjoner, eller kirkens hovedkvarter, 

eller misjonsrådene rundt omkring. Deres instrukser vil komme direkte fra 

Herren. De vil bli ledet av Guds Ånd. Når vi nå kommer til ordet FORLØST 

igjen, så merk dere hvordan det er brukt. I vers 3, sies det at de er syngende 

jordiske mennesker. Men i vers 4, finner vi at de er en utvalgt gruppe, satt til 

side, og reservert for Herren. ”Disse er kjøpt fra menneskene til en 

førstegrøde for Gud og Lammet, og i deres munn er ikke funnet løgn; for de 

er uten lyte.” Det var den samme ordlyden Jesus brukte da han talte til 

Natanael, da han kom til Ham. ”Se en ekte Israelitt, som det ikke er svik i”. 

Dette var altså menn med en slik kvalitet, at de kunne se på en sak med en 

åpen og en ærlig holdning, uten å ta kompromitterende hensyn på grunn av 

humanistiske organiserte program. Alt det de gjorde ville bli direkte  

orientert fra Gud. De er uten lyte, eller svik. De er utvalgt av Gud til en 

spesiell tjeneste, og vi skal se hva denne tjenesten går ut på senere. Men la 

oss første se på den siste del av vers 4. Det var billedspråk. Ordet 

førstegrøde, forteller oss at det vil være flere enn bare de 144.000 menn. Det 

vil også være kvinner og barn, som mottar den samme åpenbaring som de 

144.000  får. Det hele ligger i ordet førstegrøde. Apostelen Paulus refererer 

til Jesus som å være en førstegrøde av de døde, men vi er klar over at Jesus 

ikke er den eneste som skal komme frem fra de døde. Forstår du dette?  Jesus 

blir igjen omtalt som den førstefødte blant mange brødre. Dersom vi da kan 

gripe betydningen av ordet førstegrøde, førstefødte, så betyr det at Han står i 

fronten for mange andre. I 1.Kor.15:20, forklarer Paulus seg slik; ”Men nu er 

Kristus oppstanden fra de døde og er blitt førstegrøden av de hensovede.” 

Han forklarer videre denne uttalelse i vers 23; ”Men hver i sin egen avdeling: 
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Kristus er førstegrøden; deretter skal de som hører Kristus til, levendegjøres 

ved hans komme.” Åp.14:4, forteller at de 144.000  er en førstegrøde av den 

store jødiske vekkelsen, og dette setter dem til side fra den jødiske 

tradisjonelle samfunsstil. Dette forklarer hvordan de er kjøpt, eller forløst fra 

menneskene. Det hele er skrevet på en slik måte at det kan forvirre tankene 

til de høyt skolerte. For de vil ikke godta noen annet enn det deres 

skolesystem lærer dem. Det fører oss igjen til det Jesus sa til Peter i Matteus 

16:18. ”Og på denne klippe (åpenbaring) vil jeg bygge min menighet: og 

helvetes porter skal ikke få makt over den.” Det er åpenbaringsklippen Jesus 

bygger sin menighet på. For når du har mottatt en åpenbaring om en sannhet, 

så blir den en del av deg. Det er ingen menneskelige argumenter som kan 

skille deg fra denne åpenbaring. 

 

DEN STORE ØRNS TO VINGER. 

 

Vi har også tatt for oss det budskapet ”KVINNEN I ÅPENBARINGEN 12.” 

hvor vi identifiserte kvinnen som var kledd med solen, og som var 

fruktsommelig, og bragte frem et guttebarn. ((Dette budskap blir neste 

nummer av striden)) senere flydde hun ut i ørkenen, da den store trengsel 

startet, i midten av Daniels syttiende uke. Vi så også at kvinnen ble gitt den 

store ørns to vinger, for at hun skulle fly ut i ørkenen til sitt sted, hvor hun 

får føde en tid tider og en halv tid, ( 3 ½ år) borte fra slangens åsyn. Kvinnen 

som flyr ut i ørkenen er en stor skare av det jødiske folk, og dette er ikke de 

144.000  De 144.000  er førstegrøden, men denne gruppe er resten av det 

åndelige Israel. De vil også tro budskapet fra de to profeter, da de profeterer i 

de første 3 ½ år av Daniels syttiende uke. Den store ørns to vinger er selve 

budskapet, og de instruksjoner som de mottar fra de to profeter. For profeter 

er i 2.Mos19:4, referert til som ørner. Grunnen til at disse skriftsteder virker 

forvirrende på så mange mennesker, er at de ikke forstår at ved den tid 

midten av Daniels syttiende uke er et faktum, så vil jødene være splittet opp i 

fire forskjellige grupper eller avdelinger. Først vil vi ha den politiske jøde, og 

de vil selge seg til Antikrist. De vil senere bli ødelagt sammen med resten av 

de ugudelige. For det andre vil vi ha de 144.000  menn, og disse kan ikke bli 

berørt av dyret. Dyret har ingen makt over dem. Disse har en spesiell tjeneste 

å utføre i den siste halvdel av uken. For det tredje har vi en stor skare av 

kvinner og menn, gutter og jenter, som også har trodd budskapet fra de 

samme to profeter. Sammen med de 144.000  spesielt utvalgte. Disse blir her 

i Bibelen omtalt som Kvinnen. De vil fly fra Antikrists vrede, til et sted som 

er beredt for dem, og vil skjule seg for dyrets vrede i 3 ½ år, altså gjennom 
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den store trengsel. Grunnen til at de er i stand til å fly og skjule seg for dyrets 

vrede, er at de har lyttet til anvisningene fra de to profeter. Når så Jesus setter 

opp sin tusenårige regjering, så vil denne åndelige gruppen komme frem fra 

sitt skjulested, og bli ført rett inn i dette riket som en forgjengelige gruppe 

jøder. Og sammen med levningen fra de andre nasjonene blir de gitt rett til å 

gå inn i tusenårsriket. De vil da gjennoppfylle jorden, og også den jødiske 

rase. Gjennom dette tusenårsriket, vil Djevelen være bundet. For det fjerde 

har vi den gruppe jøder som fortsatt lever i landflyktighet blant fremmede 

nasjoner. De har ikke vært så alt for interessert i det som foregår i Israel opp 

til denne tid. Disse vil da våkne opp for det som skjer, på samme tid som de 

dårlige jomfruer begynner å forstå hva som foregår. Ut fra denne gruppen vil 

det fremstå mange martyrer. De vil da heller velge å la seg bli drept av dyret, 

enn å fornekte sin Gud og skaper. Det er denne gruppe jøder, sammen med 

de dårlige jomfruer blant hendingenasjonene, som vanligvis er referert til 

som trengeselstidens hellige. Disse blir senere sett i Joh.Åp.20:4, som vi har 

tatt for oss i andre budskap tidligere. Noen ble halshugget for Jesu vitnesbyrd 

skyld, og andre ble halshugget for Guds ords skyld, ( Hedninger, og Jøder fra 

den fjerde gruppen som vi nevnte.) ” Disse ble levende og regjerte med 

Kristus i tusen år.” De ble levende mellom avslutningen av den store 

trengsel, og begynnelsen av tusenårsriket. 

 

NOEN VIL SKJULE SEG OG ANDRE VIL FORKYNNE. 

 

La oss nå forlate de andre en stund, og holde oss til de 144.000  Vi må nå se 

hvor de går, og hva resultatet vil ble av deres tjeneste. Kvinnen har nå flyktet 

til sitt sted, men de 144.000  flykter ikke fra noen, for intet kan skade dem. 

Når avgrunnens brønn åpnes, slippes helvete løs over jorden, slik at 

menneskene i hysteri flykter for å gjemme seg. Ja de roper til fjellene at de 

må falle over dem. Da er det at de 144.000 blir spesielt beseglet med den 

Hellige Ånd, og ikke kan bli skadet av denne trengsel. Åp.9:4. De vet at når 

tiden kommer for kvinnen, at hun skal fly ut i ørkenen til sitt sted, da er tiden 

inne for dem til å begynne sin forkynnergjerning. Priset være Herren, det er 

akkurat hva de vil gjøre. Vel, hva vil de da forkynne? Vi går tilbake til 

Åp.14:6. Den siste del av Daniels syttiende uke begynner nå, og disse menn 

er klare til å starte sin forkynnergjerning. De vil ikke flykte fra dyret. De har 

en åpenbaring i sitt hjerte, og bare en kort stund å bære den frem på. ”Og jeg 

så en annen engel flyge under det høyeste av himmelen, som hadde et evig 

evangeliet å forkynne for dem som bor på jorden, og for hver ætt og stamme 

og tunge og folk”. Brødre og søstre, denne engel er ikke en mann. Han er en 
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absolutt overnaturlige skapning i himmelen, som er sett flyvende gjennom 

himmelrommet. Denne engelen utfører ikke forkynnelsen her på denne jord. 

Men han er definitivt ordinert av Gud til å begynne et rop i den himmelske 

atmosfære, når tiden på jord er kommet i den stilling at Guds plan for den 

skal settes i verk på denne måte. Når så denne engel begynner sitt rop i 

himmelen, så vil disse menn, som har sine åndelige antenner oppe, gripe tak i 

budskapet. Da de er innstilt i samsvar med Guds vilje, så omformer de dette 

ropet til et buskap på jord. Mens da denne engel roper i himmelrommet, blir 

de 144.000  inspirert til å proklamere sitt budskap, eller det evige evangeliet, 

til de forskjellige nasjoner og folkeslag. Det er ikke et budskap om 

omvendelse og dåp, slik du og jeg kjenner det i dag. Vi er bare kjent med det 

gode evangeliet fra vår side, slik Gud utvalgte  det for hedningenes tidsalder. 

Vi fikk et nådens budskap, og Djevelen har forsøkt sitt beste for å ødelegge 

det, ned gjennom tidene. Men det budskap som vil bli proklamert av disse 

144.000  utvalgte  menn, skal ikke kunne kveles at Satan. Det vil bli det siste 

gode evangeliet som i det hele tatt vil bli forkynt for denne jordens 

innbyggere. Det gjelder ikke her å bli frelst og tillagt noen form for 

menighet, for på denne tid vil menigheten allerede være bortrykket, og feirer 

da Lammets bryllupsnattverd. AMEN. Hvordan kan du få noen inn i en 

menighet, som allerede er bortrykket? Vi kan si at det ikke er et nådes 

evangeliet, men i virkeligheten er det jo Guds nåde som er i virksomhet for å 

preservere seg et folk, like meget som det å advare de hedenske dårlige 

jomfruer, og resten av de jøder som enda er i landflyktighet. Budskapet gikk 

ut på å ikke bøye seg for antikrist og tilbede ham. Vers 6, forteller oss at det 

er et budskap som skal forkynnes til alle nasjoner. Disse menn vil ikke være 

nødt til å bli godkjent av noe diakoni, eller eldsteråd, før de kan forkynne sitt 

budskap. De vil kun være lydig mot den Hellige Ånds ledelse. De er overgitt 

til åndens ledelse. Jeg må også si, at denne gruppen menn, er den eneste  

gruppe som sosialt og rasemessig vil være i stand til å innta en slik posisjon, 

og utføre et slikt hastig verk, på så kort tid. Kan du forstå hvorfor? Husk at 

disse jødene kommer alle fra landflyktighet fra de forskjellige land, og 

behersker da også de forskjelligste språk, sammen med sitt eget. Og de har 

vært i Israel og hørt og trodd de to profeter.  

 

Dette vil bli i seg selv en likedan tilstand fra det som skjedde for ca. to tusen 

år siden, da evangeliet i begynnelsen ble proklamert. På den tid hadde de en 

befaling om å vitne om Herren, først i Jerusalem, så i Judea og Samaria, og 

så like til verdens ende. Når da disiplene drog ut fra Jerusalem med 

evangeliet brennende i sine hjerter, skjedde en tosidig hensikt. Evangeliet ble 
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først forkynt for jødene, og så gikk det til hedningene, i følge befalingen. På 

denne måten ble de i stand til å kommunisere med jøder  på hvert sted de 

reiste til, på grunn av deres morsmål HEBRAISK, som alle jøder kjente. Ved 

å presentere budskapet til jødene først, og vinne seg disipler på de 

forskjellige steder, vant de seg automatisk folk med muligheter til å tale det 

språk som hedningene førte på det sted de bodde. Merk dere at det nye 

testamentet var ikke blitt nedskrevet enda, og alle jøder i landflyktighet 

hadde bare det gamle testamentet. Derfor var det bare vitnesbyrdene om den 

Herre Jesus Kristus, og deres bevis ut fra skriftene, det gamle testamentet, 

som jødene hadde tilgjengelig. De visste ut fra skriftene at Jesu død var 

virkelig profetert om i skriftene. Det viser oss bare  at når menneskene følger 

Guds instruksjoner, så har han også veien beredt foran dem. Det var også 

grunnen til at det ikke tok den første menighet 40 år for å komme frem med 

evangeliet dit de kom. De visste hvor de skulle. Jødene først, og så 

hedningene. Det var steg for steg i Guds ledelse. 

 

HVOR VIL DE FORKYNNE? 

 

Når midten av Daniels syttiende uke er kommet, og den store trengsel 

begynner, så tro ikke at disse jødene, som er kommet tilbake fra alle verdens 

nasjoner, derfor vil reise rent vilkårlig rundt om til forskjellige land under 

himmelen. De har nå en åpenbaring som brenner i deres hjerter, og de vil gå 

rett tilbake til det land som de først var kommet fra. Det vil ikke være noen 

språkvanskeligheter, for de vil forkynne for de samme menneskene som de 

var vokset opp sammen med. De vil kjenne folkets kultur, og da også kjenne 

den beste måten å kunne nå dem på. Det vil ikke behøves et kjempestort 

opplegg med samarbeid av alle de kjente kirkeorganisasjoner, slik vi kjenner 

de religiøse korstogene i vår tid. Alt de trenger er å være i rett kontakt med 

Gud; og Han vil se til at de får den mulighet som trengs til å få  budskapet ut 

til folket. Får dere tak i hva jeg sier her? I mine tanker kan jeg se for meg 

disse jødene, som kommer tilbake til Amerika, Canada, Mexico, Sør-

Amerika, Frankrike, Spania, og alle de andre landene som de har emigrert 

fra, til Israel. Kanskje ikke de samme eldre menneskene, men i noen tilfeller 

vil kanskje barna til emigrantene få oppdraget. De vil kanskje tenke som så, 

at de har onkler og tanter tilbake i de land som de kom fra, som må få høre 

dette. Og så drar de tilbake. Klart de vil også gå tilbake til de respektive 

Synagoger. De ønsker å tale med Rabbien. Det vil være den orden Gud vil la 

dem arbeide ut fra. De vil gå til Rabbien først, og så til alle de andre. Du vil 

da kanskje spørre, ”Vil de da høre på dem? Ja, for tiden vil da være den rette. 
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Intet er umulig for Gud. Dersom det som gjøres, er i henhold til skriften, så 

vil Gud se til at en vei blir banet for det. Dersom du hadde forsøkt å forkynne 

gjenfødelsen og dåpen i den Hellige Ånd, hundre år før tiden, så hadde du 

ikke kommet noen vei med det. Men når tiden var inne for det til å bli 

forkynt, så kunne intet stoppe det. Jo mere Satan forsøkte å stanse det, jo 

mere bredte det seg ut. De satte de første Kristne i fengsel, de steinet dem til 

døde, naglet dem til korset. De forfulgte dem på alle mulige slags måter, men 

evangeliet gikk frem som en ild i tørt gress. Hvorfor? Jo, fordi tiden var inne 

for Gud å sende det ut. Slik vil det også  bli når de 144.000  blir salvet til å 

forkynne sitt budskap. En brann i deres hjerte  vil drive dem til å besøke sine 

felles brødre, dem som aldri reiste tilbake til sitt hjemland Israel,  slik de selv 

gjorde det, så de fikk høre de to profetene. De som kom hjem, fikk se disse 

to slå jorden med alle slags plager, akkurat som Moses gjorde i Egypten. La 

meg legge dette inn i buskapet her og nå. Når de to profetene skal slå jorden 

med alle slags plager, så vil det geografiske området være i Israel og landene 

rundt Middelhavet. Resten av verden vi bli uanfektet av disse plager. La meg 

si det igjen. Disse plager vil bestemt ligge over Israels land og de 

omliggende områder. Du vil kanskje si, hvorfor det? Det er fordi folket har 

nå vendt tilbake til sin Gud gitte eiendom, men i samme åndedrett vender de 

seg om, og inngår en pakt med Antikrist. Gud vil tale  til dem gjennom disse 

plagene. Tror du, at når Elias ba, og himmelen sluttet å gi regn, at det ikke 

regnet i noen annen del av verden heller? Tror du, at når Moses lot 

Egypternes vann vende til blod, at folk over hele verden da måtte drikke 

blod? Absolutt ikke. Dette var bare tegn til det folk som Gud hadde under 

behandling på den tid. Det er derfor Gud lar disse to profetene få slå landet. 

Gud vil stadfeste deres ord med tegn som følger. Nå kan du kanskje forstå at 

de 144.000  vil ha et budskap å bringe til sine landsmenn rundt om i verden, 

når de drar tilbake til de steder de emigrerte fra. Dette budskapet vil i første 

rekke inneholde tre hovedting. ”FRYKT GUD, OG GI HAM ÆRE! FOR 

TIMEN FOR HANS DOM ER KOMMET; OG TILBE HAM SOM 

GJORDE HIMMELEN OG JORDEN OG HAVET OG VANNKILDENE!” 

Dette er kalt det evige evangeliet, og skal forkynnes til hver eneste nasjon, 

stamme, tunge og folk. Dette er selvfølgelig hva engelen sa. Du vil ikke 

finne at engelen sier svært mye. Men når den taler så er det meget viktige 

ord. Hva Guds engler sier med få ord, kan mennesker taler ut fra i over tjue 

år om nødvendig. Derfor vil vi her si, at selv om engelen ikke sa mange ord, 

så vil de 144.000  ha litt av et budskap å komme med når de drar ut. 
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INGEN FRYKT FOR GUD. 

 

Jeg vil forsøke å vise deg hva jeg tror av hele mitt hjerte vil komme til å skje, 

når disse menn begynner å tale. I årevis nå har våre skoler lært om 

evolusjonsteorien, og om ateistiske læresetninger over menneskets 

opprinnelse. De har snart utkonkurrert alt som finnes av andre teorier som på 

noen måte kan gi Gud ære for skapelsen. De har gjort narr av 

skapelsesberetninger i edens have på en slik måte, at mange unge mennesker 

er skamfull over å være sammen med studenter eller lærere som tror på noen 

form for skapelse i det hele tatt. Bibelen er annullert. Deres sinn er fylt med 

tanker om utviklingen fra  en eller annen stagnert sølepytt tilbake i tiden, og 

om deres arv, apene, som henger ned fra tretoppene. Og det eneste de kan 

bruke sine  hoder og tanker til, er disse idiotiske tingene. Brødre og søstre, en 

skulle tro at unge mennesker som lever i en slik tid som vår, med all den 

moderne teknologi som de har tilgjengelig i dag, skulle kunne være visere en 

den unge skare fra eldre tid. Men det ser ut som den nye generasjon faller for 

hva som helst disse forkvaklede forskerspirene kan få med seg inn i 

klasserommet. Dert er ingen Gudsfrykt tilbake i folks holdning i denne 

verden, og tilstanden blir gradvis bare verre og verre i stedet for bedre og 

bedre. Jødiske gutter og jenter, som har levd i hedningenes samfunn, og gått 

på deres skoler og fått sin opplæring, vil ikke kunne ha noen kjennskap til 

den Gud Jehova som deres forfedre trodde på, og tjente. De vil selvfølgelig 

kunne se på historien om Abraham, som forlot sitt land og folk, fordi han 

hørte Guds røst, og hvor den ledet ham, som en slags myte. De er opplært til 

å se på disse ting som noe de gamle lærte og trodde på, fordi de var ulærte og 

enkle i sitt levesett. Men lovet være Herren at disse fedre hadde enkle nok 

tanker, slik at de kunne tro Guds eget ord. Jesus tok et lite barn en dag, og 

plasserte det midt blant det folket han lærte, og sa til dem; ”Uten at dere 

omvender dere og blir som et lite barn, vil dere aldri komme inn i Guds 

rike.” Naturlig nok henviste Jesus til et lite barns evne til tillit ovenfor sine 

foreldre. Et slik barn spør ikke etter beviser, eller vil sjekke 

vitenskapsbøkene for å se hva doktorer og vitenskapsmenn har sagt om 

emnet for de godtar det. Dette er ikke blind ignorering, som mange mener 

det er. Det er bare enkel tillit. Jesus fremholdt sterkt at man måtte ha tro og 

stole på Guds ord. Guds ord er ikke skyldig å bevise  noe for noen. Jeg har 

bare sagt dette for å vende din oppmerksomhet mot den tilstand vi har i 

verden i dag og hvordan menneskets tanke vil være når tiden er moden for 

disse spesielle Guds tjenere til å begynne sin forkynnelse. Jeg kan se dem for 

meg hvordan de går til sine landsmenn rundt om i verden og forkynner dem; 
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brødre, det er én Gud; vi har sett ham i aksjon. Vi har sett to av hans profeter 

gjøre mirakler. De gjorde vann om til blod, de tørket ut både gress, trær og 

vegetasjon. De gjorde solen og månen mørk som en hårsekk. De fortalte oss 

om Messias, om hvorledes våre forfedre korsfestet ham, og om hvordan han 

oppstod igjen på den tredje dag, og at han lever i dag. Vi vet forvisset at den 

Jesus som ble korsfestet av våre forfedre, var den Messias som de hadde 

ventet på. Disse to profeter har nå fortalt oss at Han skal komme  igjen om 

litt over tre år. Priset være Herren. Vi vil fremdeles være her når han kommer 

igjen. Jeg kan se dem mens de vandrer opp til disse unge studenter og spør 

dem; Hva er det de lærer dere i skolen? Jehova lever, og vi har hans Ånd i 

oss. Han er virkelig, og han kommer til å gjøre alt det som står skrevet om 

ham i skriften. Og før de er ferdige vil de ha hatt en stor mulighet til å vitne i 

både universiteter og høyere skoler rundt om i verden. Si bare ikke at slike  

ting er umulige. Intet er umulig for Gud. Jeg tror de vil rette sin finger mot 

disse store vitenskapelige menn og deres systemer og si; dere har lært disse 

studenter feil, dere er skyldige for Gud. Hvorfor sa denne Guds engel; ”Frykt 

Gud”? Det er fordi det ikke lenger finnes noen frykt for Gud. De tror ikke det 

finnes noen Gud lenger. Det er derfor den perverse holdning florerer så stort 

i verden i dag. Mennesket har ingen Gudsfrykt mere. 

 

GUD GÅR IKKE PÅ KOMPROMISS. 

 

Det evangeliet som blir forkynt av disse menn, vil bekjempe ateismen. Merk 

dere den første advarsel; Frykt Gud, så vil de lede folket til å ære Gud, og 

gjøre dem oppmerksomme på at dommen er like for døren. Den tredje tanken 

er å få dem til å tilbede han som gjorde himmelen og jorden og havet og 

vannkildene. Du vil kanskje spørre; Bro. Jackson, vil alle som hører  deres 

vitnesbyrd, tro det?” Nei, det tror jeg ikke, men det vil utvilsomt være flere 

som gjør det, og det er jo hva forkynnelse er til for. Alle skal få en sjanse til å 

høre, og de som har et mottakelig hjerte vil da få en sjanse til å tro. Satan vil 

jo selvfølgelig gjøre alt han kan for å nedbryte Guds plan, i det han vet at 

tiden er meget kort. Han vil ikke gi opp før han er bastet og bundet, og kastet 

i fengsel for å gi plass til tusenårsrikets fredsregjering. Jeg vet at noen av 

dere sikkert vil si, eller tenke, at det er jo fremdeles en masse unge 

mennesker som fortsatt tror på Gud. De går imot ateismen, og 

evolusjonsteorien, og det er jeg enig med deg i. Men på den annen side 

finner vi ut at de fleste av dem tror på en likeverdig forståelse av alle 

religioner. De har den holdning at de tror på en Gud, men de tror også at han 

kan bli nådd gjennom hvilken som helst religion eller tro. Men sier ikke 
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Bibelen at Gud ikke har respekt for personer i så måte, kan du kanskje 

spørre? Jo alle er sikkert enige i det, men vi må plassere skriften der den 

hører hjemme. Jeg kan forvisse deg om en ting, at Gud respekterer dem som 

har en ekte åpenbaring om hvem Han er, og er fylt av Hans Ånd. Han vil 

respektere dem og være med dem gjennom evigheters evighet. På den annen 

side er ikke Gud bundet til å vise respekt til noen som ikke er villig å komme 

opp til Hans normer. Og dersom du forsøker å få Ham til å passe inn i alle 

disse forskjellige bevegelser som finnes, så er du på god vei til å ta Ham bort 

fra sitt eget ord. Er du en av de som forsøker på dette, så eksaminere deg 

selv, og du vil finne ut hvems tjener du virkelig er. Djevelen har alltid for 

søkt å få Gud til å gå  på kompromiss med ordet. Tenk han prøvde på det, 

ovenfor ham som var Guds ord kledd i kjød. Joh.1:4. Hvorfor skulle ikke da 

Satan forsøke å få oss til å gå med på de samme kompromisser. Han vet jo at 

vi har vår tillit til det samme Guds ord. Dersom Satan ikke kan få oss til å gå 

imot Guds ord, så vil hans neste forsøk være å få oss til å tro at Gud er 

fornøyd med oss, samme hva vi tror, bare vi tror på noe av det han har sagt, 

og at vi går til kirke av og til. Men dette er en løgn, og det kommer alt fra 

denne løgnens far, Djevelen selv. Gud utvalgte seg en spesiell rase 

mennesker, som han ville åpenbare seg gjennom. Han gav dem en 

åpenbaring om sin store enhet. Han fikk dem til å skrive en bok, (BIBELEN) 

en bok som ikke finner sin like. Den har blitt testet og utfordret gjennom alle 

tider, og på alle måter. Det er den eneste boken som er blitt ferdigskrevet, og 

som hele tiden viser at den går i oppfyllelse. I denne boken gir Gud 

instruksjoner til dem som har i hensikt å vandre med Ham, og være i 

fellesskap med Ham. Og la meg si deg dette med en gang, du vil ikke kunne 

finne et halvt dusin måter å gjøre hans vilje på. Gud har én vei, og denne 

veien er fullkommen. Det er ingen grunn til å lage en reserveløsning i 

vandringen med Ham. Gud har laget en vei for alle de som har til hensikt å 

vandre med Ham i sannhet. 

 

EN FORDØMMELSE AV BABYLON. 

 

La oss fortsette videre nå, for når vi går videre, finner vi at det er mere enn 

bare én engel. Priset være Gud venner og det fryder mitt hjerte, for her i vers 

8 har vi en annen engel med et budskap. Vi skal straks lese det, men først vil 

jeg si. Vi har mange mennesker i dag som gjerne vil være en av disse 

englene. De går til åp. 10:7, og de vet at den engel som der står omtalt, var 

en tjenende budbærer for vår tid. Derfor, når de da senere finner engler 

omtalt i ordet, så tror de det er en annen mann. Brødre og søstre, slik er det 
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ikke. Disse er englevesener i himmelrommet. Vers 8. ”Og atter en annen 

engel fulgte etter og sa: Falt, falt er Babylon, den store, som har gitt alle folk 

å drikke av sitt horelevnets vredes vin.” Merk dere at denne engel taler i 

fortid. Han sier ikke at hun holder på å få nasjonene til å drikke. Han sier at 

hun har allerede fått dem til å drikke. Bare på den tid vil den Romersk 

katolske kirke motta sin endelige fordømmelse, og det vil ikke være den 

Herre Jesu Kristi brud som gjør det. Det vil være disse Guds tjenere som er 

blitt salvet til å fordømme dette horesystemet. Jeg vet at vi har hatt vår tid, 

og vårt budskap har åpenbart hva det Romersk katolske system er i Guds 

øyne. Men den siste fordømmende røst mot henne vil være budskapet fra de 

144.000 Guds tjenere. Vi har talt mot dette skjøgesystemet, de religiøse  

organisasjoner, og særlig mot den Romerske katolisismen, som er moren til 

dem alle. Men vår røst hadde bare til hensikt å advare de uskyldige sjeler 

mot å bli innblandet sammen med dem. Men på den tid disse menn fullfører 

sitt kall, så vil de forkynne fordømmelse over all falsk religion. 

 

FOR JØDENE ER KRISTENDOM KATOLISISME. 

 

Noen av dere har sikkert vært i Israel, og dere har sett med deres egne øyne, 

at den Romersk Katolske Kirke eier mere land og eiendommer enn hva alle 

de andre organisasjoner har til sammen. Det er  takket være den romerske 

keiser Konstantin, at det er kjøpt opp eiendommer og bygget kirker på nesten 

hvert eneste geografiske punkt, hvor det er trodd at spesielle religiøse eller 

åndelig opplevelser har skjedd. Dersom man etterforsker dette litt, finner 

man ut at katolikkene eier landområder for millioner av dollar i det Hellige 

land. Når så jødene tenker på kristendom, må de nødvendigvis sammenbinde 

det med katolisismen. Mr. Begin har gjort den uttalelse, at de ønsker å gjøre 

Jerusalem en fri internasjonal by, åpen for alle former for tro, under 

beskyttelse av Israelsk bevoktning. For jødene vil det bety judaisme, 

kristendom, og Islam. Kristendommen vil da for dem bety katolisismen. 

Katolikkene har forskjellige kirker sprett over nesten hver eneste Hellig sted, 

om så kan sies, der viktige hendelser tok sted i den første menighet. Men la 

meg også skynde meg å si, at når disse to profeter er ferdige med sitt 

budskap, og har åpenbart falskheten i det katolske systemet for disse 

nyomvendte, de 144.000, og antikrist bryter pakten med Israel, da vil disse 

menns sjeler bli satt i brann. De vil fordømme dette systemet hvorhen de går 

frem. Vi hedninger kan tale mot dette systemet til vi blir blå i ansiktet, men 

vi er ikke i stand til å rokke dette systemet en eneste centimeter. Det må en 

jøde til for å få det i effekt, og i tillegg må tiden være den rette. Når så tiden 
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er inne for dem å begynne sin forkynnelse, så vil de fordømme dette 

systemet for hver eneste nasjon under himmelen. Ved den tid vil den 

økumeniske ånd som er utsendt fra Rom for å samle inn alle organisasjoner, 

og få sine protestantiske brødre under sine vinger, ha gjort sitt verk. Og all 

falsk kristendom vil være samlet under ett hode, nemlig Paven, antikrist. Det 

vil ende med blodbad for alle dem som forsøker å sette seg imot ham da. En 

ting vil dog frustrere ham. Han vil ikke være i stand til å legge hånd på de 

tjenere som er så opptatt med å avsløre ham. 

 

DOMMEN OVER DEN STORE SKJØGE. 

 

Joh.Åp.17, gir oss et godt innblikk i hvordan Gud vil dømme denne store 

skjøgen. Den Romersk katolske kirke, når Guds tjenere har avsluttet sin 

fordømmelse av henne. Han vil bruke de ti horn i Europa. Brødre og søstre, 

det er grunnen til at vi leser så mye om kommunismen i en eller annen form. 

Den reiser seg innen regjeringskretsene i Europa, (foreløpig som sosialisme). 

Det nærmer seg hurtig den tiden da Gud vil bruke kommunismen til å 

ødelegge katolisismen. Legg bare merke til kommunismens fremgang i den 

senere tid, selv i Italia, der katolisismen har sin høyborg. Det betyr ikke at 

kommunismen vil overta Italia, Spania, eller noen av de andre landene i 

Europa, før tiden er inne til det. Men fordi vi er kommet så nære Herrens 

komme, og oppfyllelsen av disse ting allerede er profetert, så har Gud latt 

disse ånder begynne å reise seg og identifisere seg for denne verden. Frykt 

dog ikke, Gud vil holde dem tilbake til tiden for oppfyllelsen av Hans plan er 

inne. Priset være Herren, det betyr at ved den tid vil Kristi levende menighet 

allerede være i herligheten med ham. Denne verden vil heller ikke komme til 

å se menigheten. Det vil fremdeles finnes falsk kristendom på jord, i form av 

Romanisme og forfalsket protestantisme. Det er disse ting som utgjør 

helheten i det Babylonske systemet. Det vil ikke være annet enn religiøs 

forvirring, full av politikk og korrupsjon. Det er grunnen til at de 144.000  

kan referere til det som åndelig frafall. Den er i en død tilstand. Den har 

ingen Gud orientert hensikt. 

 

Følg meg nå mens vi lar skriften underbygge hva vi her har sagt. Tro nå ikke 

at det som skjer i kap. 14, 17, og 18, hender på forskjellige tidspunkt. Nei, 

disse to kapitler går sammen med det de 144.000 sier i kap.14. Kap.16. 

omhandler selve dommen som blir eksekvert i slutten av Daniels syttiende 

uke. Engelen sa altså; ”Falt, falt er Babylon den store by, som har gitt alle 

folk å drikke at sitt horelevnets vredes vin.” Jeg ønsker å fastslå noe her, til 
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hjelp for den som enda ikke er sikker på hva denne byen står for. Det var 

Daniel, og Johannes som hadde åpenbaring om, at når antikrist kom på 

scenen og tok tingene under sin kontroll, så ville han gjenoppbygge det 

gamle Babylon. Det er et naturlig resonnement om en naturlig by. Babylon 

slik den er nevnt her, kan se ut som en naturlig by. Men venner, de som tror 

på en slik lære har i alle fall ikke lest Jeremias 51:62-64. Babylon den gamle 

byen, er gått under, for aldri mere å reise seg igjen. Da den gamle byen 

Babylon gikk under, ble den et sted for flaggermus, ugler og ørkendyr. Det 

var de innbyggere den ville få for ettertiden. Den skulle aldri reise seg mere. 

Derfor er det Babylon, det her er referert i Åp.14:8, en åndelig symbolsk 

fremstilling. Jødene ble bortført til det naturlige Babylon i gammel tid,  for å 

sette en type på hva den sanne levende menighet ville gå igjennom i det 

åndelige mørke, i den mørke middelalderen. Ved det femte århundre hadde 

menigheten blitt drevet så langt bort fra Guds ord at de ble bortført til 

Babylon, i en åndelig fremstilling. Og Den Romersk Katolske kirke ble det 

systemet som huset denne ånden. Reformasjonstiden var Guds gjerning for å 

bringe den sanne menighet ut av det åndelig Babylon, eller ut av de 

organiserte systemer som hersket over henne, Babylon den store, moren til 

skjøgene og vederstyggelighetene på jorden. Jeg siterer her deler av vers 5, i 

kap.17. Så følg nå med meg inn i dette kapittelet, og vi vil sammenligne vers 

2, med vers 8 i kap.14. Men la oss starte med vers 1. ”Og en av de syv engler 

som hadde de syv skåler, kom og talte med meg og sa: KOM , JEG VIL 

VISE DEG DOMMEN OVER DEN STORE SKJØGE, SOM SITTER 

OVER DE MANGE VANN, SOM KONGENE PÅ JORDEN HAR 

DREVET HOR MED, OG DE SOM BOR PÅ JORDEN, BLEV DRUKNE 

AV HENNES HORELEVNETS VIN.” Merk dere ordlyden i vers 2, og se 

om det ikke stemmer med de siste ordene i kap. 14,vers 8. Johannes ser i en 

visjon den fremtidige dommen av den store skjøge, mor til skjøgene, som på 

den tid har gjort jordens innbyggere drukne av sitt horelevnets vin. Det er 

hennes læresetninger. Kap. 18:3, er en annen stadfestelse over det som vi her 

viser deg. ”For av hennes horelevnets vredes-vin har alle folk drukket, og 

kongene på jorden har drevet hor med henne,” Alle disse tre versene taler om 

den samme ting. Den store forskjellen er at Kap.17, refererer til systemet 

som en kvinne, og viser hennes feminine rolle som et kirkesystem hvorved  

kongene på jorden har drevet hor med henne. Er ikke dette måten den 

Romersk Katolske kirken har introdusert sin lære, og så har hun arbeidet seg 

like opp til det politiske topplan, i den hensikt å kontrollere denne nasjonen. 

Du kan spørre hvordan hun får det til. Det er enkelt, hver eneste sann 

katolikk er først og fremst underlagt Paven, samme hva andre måtte forsøke 
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å fortelle deg. Brødre og søstre, dette er et sted hvor skriften i seg selv vil 

peke ut for deg det romerske systemet, dersom du bare vil eksaminere det 

som vi her viser deg. Når en nasjon eller et land har plassert katolske menn 

eller kvinner i sine strategiske viktige lederroller, så har de også overgitt seg 

til Roms lederskap. Hun har da drevet hor med kongene og de som har makt 

på jorden. Hun lærer da bort sine teser og dogmer, og folket blir da forgiftet 

av det. De blir med andre ord drukken. Rent basisk sett er det deres  messer 

og bønner, og tragiske med det, er at det ikke finnes frelse i dette i det hele 

tatt. Det kan ikke produsere en ny fødsel. Kapittel 17, viser kvinnen i sin 

internasjonale forfører rolle med kongene og kjøpmennene på jorden. Hun er 

et åndelig moralsk forfall. Hun er ikke avbildet som en tøs, på jakt etter 

mannfolk. Hun er heller avbildet som en celeber nattklubb kvinne, en 

gallatype fra overklassen. Venner, jeg håper dere kan gripe min illustrasjon. 

en billig tøs blant de prostituerte vil være å finne på de billige ølbarene og 

tavernene. De vil hente tak i den vanlige mannen i gata. Men det er andre 

typer som du bare finner i de dyreste klubbene i byen, blant politikere, 

konger, og herskere over nasjonene. Du finner dem der utspjåket i fine 

drakter, med juveler og det hele. Det er det bildet Johannes så i sin visjon, en 

”Kvinne kledd i purpur, (17:4-6) og lyste av Gull og edelstener og perler; 

hun hadde et gullbeger i sin hånd, fullt av styggheter og av hennes 

horelevnets urenheter, og på hennes panne var skrevet et navn, en 

hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på 

jorden. Og jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vitners 

blod, og jeg undret meg storlig da jeg så henne.” Dere må huske at selv om 

denne visjonen pekte hen mot en spesiell by, og til et spesielt system som har 

hovedkvarter i denne byen, så var den en vakker kvinne Johannes så i denne 

visjonen. Hun var kledd i den fineste kledning man kan få kjøpt for penger. 

Den var prydet med juveler. Hun var ikke bare vakkert kledd, nei det var en 

overdådig utstaffering, et tegn på overklassens stand i denne verden. Dette er 

det språk Guds ånd brukte når Han inspirerte sine tjenere til å skrive denne 

boken. Jeg vet mange av dere som ikke er familiære med et slikt billedspråk, 

sikkert vil spørre seg selv, hvordan kan han få til at dette fremstiller den 

katolske kirke, ut fra denne beskrivelsen? Vel, for å hjelpe dere på vei, vil 

jeg gi dere noen få punkter som vil kunne hjelpe til å identifisere henne. 

 

KVINNEN  - DYRET – BYEN. 

 

Åp.17:1, forteller om en kvinne som sitter over de mange vann. Vi har 

allerede lest beskrivelsen av henne, og hvordan hun begår sine skitne 
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handlinger med jordens innbyggere, inkludert konger og herskere. Vi har sett 

at hun er drukken av de Helliges blod, de som hun har sendt til martyrpelen. 

Johannes ser en vakker kvinne og han blir svært forundret. Men engelen 

svarer ham. ”Hvorfor undrer du deg? Jeg vil si deg hemmeligheten med 

kvinnen, og med dyret som bærer henne.” Først beskriver han for Johannes 

dyret som kvinnen sitter på, og forklaringen er fremdeles i et åndelig språk, 

slik at verdens skolerte menn ikke skal kunne begi seg inn i denne 

åpenbaringen. Men når han kommer til vers 15, forteller han ham åpent hva 

vannene er, som skjøgen sitter på.  De er folk og skarer og ætter og tunger. 

Det forteller oss at vannene som omtales i vers 1, også er mennesker. Så i 

vers 18, sier engelen rett ut; ”Og kvinnen som du så, er den store by som har 

kongedømme over kongene på jorden.” Vil dere så fortelle meg hvilken by 

som kan inneha noen form for makt over konger og fyrster, gjennom 

Pavestolen. Noen vil kanskje si, dette viser til det gamle Babylon. Men det 

stemmer ikke med skriften. Denne kvinne er drukken av martyrenes blod, de 

som har vitnet om Jesus. Og hun skal fordømmes av de 144.000  jødiske 

Guds tjenere som enda ikke er salvet til denne oppgaven. Vi kan ikke 

plassere dette skriftstedet til en periode før Kristus. Hun var jo drukken av 

Jesu vitners blod. Og det faktum at hele denne hendelse er lagt til perioden 

under den siste del av Daniels syttiende uke, forteller oss at denne kvinne 

fremdeles er aktiv og virksom, i vår tid. Derfor, dersom du sammenligner 

kap. 14,17, og 18, skulle du ikke ha vansker med å se at Babylon i kap. 14 og 

18, hører sammen med kvinnen i kap.17. Men å bare si at Roma i Italia skal 

herske over folkene, gir oss ikke det riktige bildet. Vi må også identifisere 

den personen, eller tjenesten som vil ha denne autoriteten. For Italias 

regjering, som vi kjenner den, har ingen innflytelse over nasjonene. Men vi 

har identifisert kirkesystemet i denne byen, som har makt over mennesker 

spredd over hele verden. 

 

EN KIRKE – EN BY. 

 

Så kommer spørsmålet, hvorfor er en kirke referert til som en by? Jo fordi en 

by i det naturlige, alltid er blitt sett på som et tilfluktsted, et senter for 

kommunikasjon, og det spesielt i gamle dager. Enhver religion som har 

sprunget opp, har alltid hatt et senter, en by å se tilbake på. Jeg bruker bare 

dette som en illustrasjon så du forstår hva jeg mener. I gamle dager, dersom 

det oppstod vanskeligheter og krig, hvor samlet folket seg da? Jo i byene. 

Byene var alltid bygget med høye murer til beskyttelse av menneskene som 

bodde der. I Hebr.12 sier Paulus noe som kan sammenlignes med det jeg her 
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sier. Der formaner han de kristne til å vandre i Helliggjørelsen, for uten 

Helliggjørelsen, skal ingen se Gud. Han satte Esau som et advarende 

eksempel, for han ville ikke gjøre det som var rett. Så går Paulus videre og 

sier; ”For I er ikke kommet til et fjell som en kan ta på med hender, og til 

brennende ild og til skodde og mørke og uvær,” Her beskriver han tilstanden 

Israels barn var under, da de fulgte Moses ut av Egypten. Han konkluderer 

videre med å si. ”Men I er kommet til Sions berg og den levende Guds stad, 

det nye Jerusalem, og til englenes mange tusener.” Jeg er sikker på at dere 

forstår hvorfor jeg her siterer dette verset. Paulus sier at de er nå kommet til 

den levende Guds stad, det Himmelske Jerusalem. Vi vet dog, at ingen av oss 

var nødt til å dra til det geografiske Sions berg for å bli frelst. Hva er det da 

Paulus snakker om? Vel, før jeg svarer på det, skal vi ta for oss noen vers fra 

Hebr.6:17. ”Derfor, da Gud ville enn mere vise løftets arvinger hvor 

uryggelig hans vilje var, gikk han imellom med en ed, for at vi ved to 

uryggelige ting, hvori Gud umulig kunne lyve, skulle ha en sterk trøst, vi 

som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som venter oss,” Dette er den 

samme tilflukt, med andre ord, som det folk søkte til da de flydde til byene 

for å få beskyttelse. De søkte det mot ville dyr, så vel som mot inntrengere. 

Dette var den naturlige side, så la oss nå se på den åndelige side. Paulus sa at 

vi var kommet til Sions berg. På dette fjellet ligger det naturlige Jerusalem. I 

det naturlige var Jerusalem jødenes tilfluktssted. Men vi er nå kommet til det 

nye Jerusalem, og denne himmelske byen er de førstefødtes menighet. Det er 

dit den falne menneskehet kan søke sin tilflukt. Men hvorfor søke tilflukt? 

Det er ikke noen fysisk tilflukt, den er åndelig. Menigheten er altså det 

åndelige senteret for kommunikasjon, aktivitet, og beskyttelse, akkurat som 

det naturlige Jerusalem var det for  jødene. Når du leser Bibelen skulle du 

ikke ha så meget vanskelig for å se at menigheten er referert til som en by. 

Derfor er også den falske menighet (den som Satan fikk startet opp, og fikk 

folket til å avvike fra Guds ord) avbildet som en by. Se på den forfalskede 

kristendom verden over. Innenfor deres vegger vil du finne mennesker sitte 

der i deres ufrelste, falne tilstand. De røker sine sigaretter, og sigarer, drikker 

sitt øl, eller sitt brennevin, og holder hus med alle slags urene ånder man kan 

finne under solen. De har åpnet sine dører for alt og alle som er villig til å slå 

seg sammen med dem. Ikke å undres over at skriften sier, at hun er blitt en 

bolig for alle slags urene djevelånder. (Åp:18:2.) ”Og et fengsel for hver uren 

ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl.” Ved den tid disse ting 

oppfylles, vil den hedenske frafalne kristenhet ha lagt seg fullstendig inn 

under sitt hode. Den Romerske katolisisme. Og deres åndelige stilling vil 

være så langt borte fra Gud at de tillater all slags Satans urenhet og 



 28 

korrupsjon. Det er i dag kommet så langt at en veloppdragen person med 

sans for moral og rett, ikke lenger har lov til å uttale seg om homoseksualitet 

eller noen form for pervers levesett i det sosiale samfunn vi lever i. Alt dette 

er dog en vederstyggelighet for Gud. (Det som skjedde med en kjent person, 

når hun talte ut mot at homoseksuelle skulle lære hennes små barn i skolen, 

kan stå som et godt eksempel på hva vårt tids sosiale samfunn består av.) 

Dere vet sikkert hvem jeg mener uten at jeg er nødt til å nevne navn. Mitt 

poeng er dog, at når mennesker mister det åpenbarte Guds ord i sin midte, så 

stiller de seg åpen for alle de djevelske ånder som det helvete kan huse. Det 

var endog predikanter fra Indianapolis, i Indiana, som gikk imot denne 

kvinnen. Venner, det er trist å måtte miste sitt arbeide på grunn av de 

overbevisninger man måtte stå for. Men det er ti ganger verre å høre at de 

som skulle værer predikanter, som egentlig skulle stå for Guds ord, går imot 

deg og stiller seg på vederstyggelighetens side. Men en ting er sikkert, en 

Guds mann vil aldri gå på kompromiss med Guds ord. Du vil heller ikke 

finne ut at han selger seg for et eller annet religiøst program. Babylon står for 

forvirrelse, og denne gamle religiøse verden med all sin villfarelse, har ikke 

annet enn ødeleggelse i vente. I mellomtiden lar Gud vredesskålen fylles til 

randen, og tilstanden blir bare verre og verre. Når så tiden er inne, vil disse 

144.000  jødiske tjenere avsløre det hele. Noen tror kanskje at jødene ikke 

vet noe om katolisisme. Men la meg si deg, at noen av dem har hatt 

muligheten til å finne ut hvor råtten hun i virkeligheten er. Og på toppen av 

det, så vil de to profeter som skal profetere i de første 3 ½ år av Daniels 

syttiende uke, vite alt som er verdt å vite om dette korrupte systemet, og 

advare mot det.  

 

Vi går nå til kap.14, og vender tilbake til vår tekst. Jeg føler bare at det var 

nødvendig å sammenbinde kap.17 – 18, mens vi var inne på dette området. 

Vi sa tidligere at det var tre spesielle ting de 144.000  skulle utføre når tiden 

kom til dem. Vi har tatt for oss de to første allerede, og det bringer oss ned til 

vers 9, hvor vi finner en tredje engel som roper med høy røst. ”Dersom noen 

tilbeder dyret og dets bilde og tar merket på sin panne eller i sin hånd, da 

skal også han drikke av Guds vredes-vin, som er skjenket ublandet i hans 

harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for de hellige engler og 

for Lammets øyne.” Det var budskapet til den tredje engelen. Og lik de andre 

to, så var det bare noen få ord han sa. Men det som kom, vil gi de 144.000  

den salvelse som skal til for å gi dem grunnlaget for en mektig forkynnelse. 

De vil være opplært av de to profeter, så de trenger ikke lange leksjoner for å 

komme i gang. Det de tre englene setter i gang, vil være selve rammeverket 
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for det evige evangeliet. Disse tjenere vil da bli satt i brann, og de vil være i 

stand til å tale i timevis ut fra disse tre basistingene. Bare ta deg litt tid til å 

tenke over hvor meget det kunne bli sagt bare ut fra den første engelens 

budskap. Disse menn vil ikke bare stå der å si, ”Frykt Gud, gi ham æren,” 

osv.: Og så sette seg ned. Tenk bare på alle de Bibelske bilder og historier 

som kunne trekkes ut fra disse ting, slik at folket kan lære av de fordums 

hellige hvorfor man må ære Gud. Og når de har hørt et slikt budskap, 

kommer tiden for virkelig å gi ham ære i tilbedelse. Så kommer tiden om 

avsløringen og fordømmelsen av Babylon. Det var budskapet fra den andre 

engelen. Og etter å ha fullført det, kommer forklaringen om dyresystemet, 

om hodet for systemet, og hvordan Satan blir inkarnert i mennesket ved den 

tid. Jeg kan nesten høre dem si: ”Derfor brødre, dersom noen av dere tilber 

dette dyret, eller dets bildet, dersom dere mottar dette merket på deres panner 

eller på deres hånd, så vil dere ikke ha annet enn Guds vrede å se frem til. 

Det er bedre å fornekte dyret og hans onde veier, selv om det skulle koste 

dere livet. For lønnen for å frykte Gud vil bli at dere blir akseptert av Ham.” 

En slik forkynnelse vil forårsake at mange jøder og også hedninger, bedre 

kjent i Bibelen som dårlige jomfruer, vil nekte å motta dyrets merke, og ende 

sine liv som martyrer. 

 

Å TILBEDE DYRET. 

 

Mange har hørt oss tale om å tilbede dyret eller dets bildet, og de tenker da at 

vi kanskje mener at mennesket skal falle ned å tilbede et eller annet slags 

dyr, eller tillaget billedstøtte. Venner, en slik fremstilling vil være meget 

kjødelig å påstå. Dyret på denne tid, vil være et verdenssystem, presset frem 

av den ugjenfødte fallene menneskehet. Dette systemets hode vil være et 

frafallent kirkesystem. Dette systemets hode vil være Antikrist, fortapelsens 

sønn, den falske profet. Alt dette vil være inngitt i ett menneske, han som 

hele tiden har forsøkt å bli fremstilt som den store verdensleder, og en 

fredens mann. Jeg vet at noen av dere vil synes dette høres rart ut. Og dere 

vil kanskje ikke se det helt klart enda. Men kast det ikke fra deg før du har 

bedt Gud hjelpe deg å forstå hva vi taler om. Du må først få det fakta klart at 

det hele står skrevet i Bibelen. Så må du også vite at Gud ikke bare setter 

slike ting i Bibelen for at det skal oppta spalteplass. Det ville være dårskap å 

tro at Gud bare legger fyllekalk inn i sitt eget ord. Når du har forstått det, så 

forsøk å forstå at vi nå er i endetiden. En annen ting, dersom mennesker ikke 

før har vært i stand til å forstå de ting som her står omtalt i Bibelen, så er 

siste mulighet nå i våre dager. Kan du være ærlig nok ovenfor Gud opp til 
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dette punkt, så vil han også hjelpe deg å forstå hva vi lærer i dette budskapet. 

La oss gjøre disse ting klart. Jeg vil ta det fra en annen vinkel. I den siste 

halvdel av Daniels syttiende uke, den periode som kalles den store trengsel, 

så vil det bli et likt verdens pengesystem, et politisk verdenssystem, og en 

verdenskirke. Og fra din side må du velge. Du vil enten slutte deg til dette 

systemet og bli forkastet av Gud, eller forkaste dette systemet og bli drept 

som en fiende av systemet, men gjennom det finne nåde hos Gud. Jeg taler 

naturlig nok ikke til Jesu Kristi brud nå, for hun vil allerede være bortrykket 

før trengselen setter inn. Men dette budskap kunne falle i hendene på en eller 

annen stakkar sjel, som er blitt igjen etter brudens bortrykkelse. For deg vil 

dette budskapet bli en hjelp til å forstå hva som da er i vente. Husk at dette 

dyret er et verdenssystem på den tid, og denne kvinnen sitter og rir på dette 

systemet. Kvinnen er den falske menighet. Kvinnens hode eller leder vil 

være Antikrist. Denne kirken vil da naturlig sett bli den som fører ordet og 

innehar makten over det politiske systemet. Hodet for denne menigheten vil 

være røsten og lederen for det hele. Dyrets bildet er selve 

verdenssammenslutningen av kirker, den økumeniske verdenskirken. De vil 

alle være nødt til å legge seg inn under Pavens autoritet, og tilbede dyrets 

bilde. De må  ganske enkelt  være enig med det, og akseptere deres veier. 

 

HVA ER BILDET? 

 

Jeg forstår at det er mange mennesker som ikke liker å høre noen tale imot 

kirker og organisasjoner. Jeg beklager at du måtte føle det slik. Men jeg føler 

at de som har lengsel etter å høre sannheten, har krav på å få høre det, selv 

om vi må gi tingene sitt  rette navn. Men vær klar over at jeg ikke taler imot 

den sanne Jesu Kristi menighet. Jeg sier heller ikke at denne menighet som 

jeg her taler i, er den eneste sanne menighet som Gud har på jord. For jeg vet 

at Gud har sanne troende mennesker spredt over hele denne jorden. Men en 

ting vil jeg si deg; Guds sanne folk vil ikke slutte seg til disse frafalne 

organiserte systemer, som har solgt seg til djevelen. Jeg vet også at de fleste 

av oss begynte vår vandring med Gud, i disse organiserte systemer. Men 

takket være Gud, så viste han oss at vi ikke kunne bli værende i dem og 

samtidig holde oss i live åndelig talt. Dersom en person ikke vil følge Gud i 

sannhet, så blir det ikke noe annet tilbake for dem enn å selge seg til djevelen 

på en eller annen måte. Det finnes ikke noen gylden middelvei her. Du er 

enten på den ene eller den andre side. Jesus forklarte det slik når han talte 

med sine disipler, ”Dersom de ikke er imot oss, så er de med oss” Noen av 

dere vil kanskje ikke godta at den økumeniske verdenskirke sammenslutning 
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er dyrets bilde, eller selve refleksjonen av Den Romersk Katolske Kirke. 

Men du kan være forvisset om det, at selv om du ikke er villig til å tro det, så 

vil det ikke  forandre realitetene. Den gang vi var involvert i krigen i 

Vietnam, så var det en gruppe predikanter fra det økumeniske 

verdenskirkerådet som protesterte på våre politikeres bestemmelser i 

Washington. De førte det til et slikt punkt at de forsøkte å sende sine 

utsendinger til Nord Vietnam for å se hva som kunne bli gjort for å stanse  

krigen. De meglet i politiske foretak i stedet for å konsentrere seg om Guds 

ord. Den levende Guds menighet har ingen forretninger å bestille med å 

stikke sine neser inn i politikken, eller i internasjonale affærer. Du ville aldri 

finne de første Apostler i megling med politikerne. Tenke seg til Paulus på 

den tid, forsøke å fortelle Keiser Nero at han ikke burde invadere det og det 

landet. Du vet hva som ville ha skjedd ham da. Jesus ba oss ikke å dra ut i all 

verden å bli involvert i politikken. Han formante oss til å forkynne 

evangeliet. Den vanlige forståelse i dag er, å la seg involvere, men jeg tror 

ikke på det. Jeg har tro på å være en Amerikansk statsborger, og jeg tror også 

at om vi elsker vårt land, så vil vi også stå på for vårt land. Jeg vil være en 

Amerikansk statsborger med dets  retter og plikter. Hvis det kaller på krig, 

vel så får vi ta en krig, men la oss da kjempe som i krig. La oss kjempe for å 

vinne den, og ikke bare drive å leke. Det er en hyklersk holdning å ha, 

dersom man ikke er involvert med den intensjon å vinne seier. Jeg er 

takknemlig til Gud at han har noen mennesker på denne jord, som når de går 

til krig, er rede i sitt sinn til å vinne kampen, samme hva det måtte koste. Må 

Gud velsigne disse Israelitter. Må de ta tilbake hver eneste centimeter av det 

land Gud gav deres far Abraham, jo før jo bedre. Gud lærte dem, øye for 

øye, tann for tann. Og i mine øyne har de virkelig litt av en kolleksjon  å 

samle seg. Du vil kanskje si, ”jeg tror ikke på dødsstraff.” Ja det er mange 

flere med samme mening som deg. Det er derfor denne verden er i den 

tilstand vi i dag finner den. Du kan ikke kristne alle mennesker, samme hvor 

mye du prøvde. Det gir oss bare to alternativer. Enten må man avrette den 

kriminelle, ellers så må man la ham gå fri, slik at han kan komme tilbake å 

fortsette sin kriminalitet, igjen og igjen. Loven ble laget for lovbryterne i 

denne falne menneskehet. En Guds mann trenger ikke loven for å bli 

korrigert. Alt han trenger er Guds ord, og Hans lære så han kan lære å leve 

rett, og kunne ha samfunn med sin himmelske far. Det er trist å måtte vedgå, 

at det i sannhet ikke er mye åndelig mat å hente i vårt land i dag. Nesten alle 

åndelige bord er fulle av råttenskap. Flere og flere protestantiske 

organisasjoner blir blinde for sannheten, og vender seg om for å rekke den 

Katolske kirke hånden. De bruker nå mere og mere tid på politiske og 
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rasemessig emner, isteden for evangeliet. Det var en tid da disse 

organisasjoner hadde en del sannhet å fare med. Men de har nå lagt dem fra 

seg for å forsøke å tilnærme seg sine verdsligsinnede kirkemedlemmer. Til 

slutt er det ikke mere ryggrad tilbake i dem. Det er nå bare skjelettet tilbake 

av det de en gang søkte. 

 

NÅR VIL DETTE MERKET KOMME? 

 

Når det gjelder dyrets merke, vil jeg du skal forstå at det ikke vil bli 

introdusert, eller satt i gang, over ti år før tiden er inne. Identifiseringen av 

dette systemet vil ikke bli en universell ting, før etter at syndens menneske, 

fortapelsens sønn, er blitt introdusert for verden. Og selv da vil ikke disse 

ting komme frem i det klare dagslyset, før etter den første halvdel av Daniels 

syttiende uke er over. Det er først da at Satan vil forsøke å kontrollere 

verden, ved å trekke i de økonomiske tråder gjennom dette systemet. Og på 

samme tid vil da de 144.000  være spredd ut over hele verden for å forkynne 

det evige evangeliet. De vil advare folket mot overhode å ha noe å gjøre med 

dette onde systemet. Romansimen satt og kontrollerte og trakk i alle tråder i 

den mørke  middelalderen, og det samme vil skje med den i avslutningen av 

endenes tid. Jeg vet at dere ikke vil finne slike uttalelser i vår tids moderne 

bøker, men i det 9,10,11, og 12 århundre så forandret de Romerske paver 

lover og forordninger slik de selv ville. Dersom du kan finne noen gamle 

bøker om romersk historie, så vil du finne det der, men du vil ikke finne det i 

vår nyere tids bøker. Den moderne generasjon ønsker ikke å høre noe om 

det. Men det var en tid da pavestolen kontrollerte hele den europeiske 

utvikling. De kunne stanse alle de foretnings foretak de ville, når de ville det. 

Det skjedde i Tyskland, og Frankrike, så si bare ikke at slikt ikke kan skje. 

Når denne tidshusholdningens klokke er kommet frem til begynnelsen av 

Daniels syttiende uke, så vil den Romersk Katolske Paven, hvem han nå enn 

vil være, begynne å bli registrert som en stor fredsforkjemper, og 

verdensleder. Det er da at han får i stand en fredspakt med Israel, som da vil 

være et av de land han har kontroll over. Du vil kanskje ikke finne noen 

kontrakt hvor det står at pakten skal vare i syv år. Men Gud er den som 

passer på tidsklokken, og det var Han som sa at pakten ville bli brutt i midten 

av uken av antikrist, og jødene vil da bli nektet å gå inn i sitt tempel for å 

ofre til Jehova. Dan 9:27, ”Og en uke skal gjøre pakten fast for de mange; og 

i midten av uken skal slaktoffer og matoffer opphøre.” På den tid vil antikrist 

ha kontroll over pengesystemet, og hele verden vil begynne å kjenne at det 

hele snører seg sammen for dem. Joh.Åp.13:16-18, ”Og det gjør at der blir 
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gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i deres høyre 

hånd eller på deres panner, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som 

har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. Her er visdommen. Den 

som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og 

dets tall er seks hundre og seks og seksti.” (666). Vi har allerede publisert 

noen artikler hvordan Paven og det Romerske system ender opp med 

numrene 666, så vi skal ikke ta for oss det i denne artikkel. Men disse 

artikler kan fåes ved henvendelse til oss. Når så denne befaling er gitt i 

midten av uken, vil det bli gitt signaler til de 144.000  til å begynne sin 

tjeneste. Bli nå ikke forvirret om du leser på et sted i våre artikler at vi sa at 

selve mordet på de to profeter vil bli startsignalet for de 144.000  til å 

begynne sin tjeneste, og på et annet sted vil du kanskje lese at antikrist bryter 

pakten med Israel, og det vil bli deres utgangspunkt, og igjen, når antikrist 

snører til slik at ingen kan kjøpe eller selge uten dyrets merke, at det er deres 

startsignal. Merk dere at de to profeter har advart jødene om alle disse 

tingene, akkurat på samme måte som jeg advarer dere om å komme opp til 

den standard som Gud krever av dere. Hvem kan vel egentlig si hvilken av 

disse hendelser som vil bli utløseren og sette disse ting i bevegelse. Du må 

bare merke deg at disse ting skjer ikke over en lengre periode, de skjer alle 

på cirka samme tid. Derfor kan hvilken som helst av dem bli utløseren for de 

144.000, menns forkynnergjerning. De vil i alle fall øyeblikkelig starte med å 

advare folket i denne verden, til ikke å ha noe å gjøre med dette 

dyresystemet. Ha intet å gjøre med dyret, for Guds ord sier at om du mottar 

dette merket på din panne eller på din hånd, så vil du også måtte drikke av 

Guds vredes vin som skjenkes ublandet fra hans beger. Det er Guds vrede 

som kommer over verdens folk, og de vil bli utsatt for ild og svovel under 

oppsikt av Lammet og engleverdenen. Ild og svovel er egentlig deres siste 

lidelse, deres sjels ødeleggelse. Hvem er da dette myntet mot? Jo alle de som 

har tatt imot dyrets merke, og identifisert seg med det, slik at de kan få 

fortsette sitt vanlige liv med å kjøpe og selge. 

 

Å HOLDE SEG INNE MED SYSTEMET. 

 

Venner, kan dere nå forstå hvordan det ville ha sett ut, dersom de 144.000  

utvalgte, ikke hadde gått ut med sitt advarende budskap? Alle ville ha lagt 

seg inn under dette systemet og gjort hva som måtte kreves av dem. Den 

vanlige mann i denne verden vet jo svært lite om hva som foregår på slike 

områder. Og det som verre er, er at også flertallet av kristenheten har liten 

eller ingen ide om hva som vil skje med dem som mister opprykkelsen. Det 
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er derfor jeg sier, at var det ikke for de 144.000  som forkynner det evige 

evangeliet på den tid, så ville de andre menneskene, når matdiskene i 

supermarkedene blir tomme og sultne barn gråter etter mat, både mødre og 

fedre, gjøre det som systemet krevde av dem. I det hele vil jo dette systemet 

begynne som en materialistisk ting, og ni av ti mennesker ville uten tvil 

akseptere villkårene uten spørsmål, dersom de ikke ble advart til å holde seg 

borte fra  systemet. Kan du tenke deg hva bildet ville blitt dersom ingen 

ropte ut noen advarsel? Du ville ha millioner av mennesker som fulgte dyret, 

uten å vite at Jesus Kristus sto like for døren, bare noen få måneder unna. 

Når Jesus da kommer for å oppfylle ordet, så måtte han da ødelegge dem alle 

sammen, fordi de hadde tatt dyrets merke. Hvem skulle så bruden regjere 

over i tusenårsriket? Åp.19, forteller at Jesus kommer ned fra himmelen, 

ridende på en hvit hest, ”Og hærene i himmelen fulgte ham på hvite hester, 

kledd i hvitt og rent fint lin. (dette er bruden) og av hans munn går det ut et 

skarpt sverd, for at han med det skal slå hedningene;” Det er klart at blodet 

vil flyte. Men det vil også flyte mye blod før den Herre Jesus kommer tilbake  

for å stride i avslutningen av Harmageddon. Men fordi de 144.000  har 

forkynt sitt evangeliet, vil det være en liten rest av menneskeheten, ut fra alle 

nasjoner, som vil unnslippe dyrets vrede og gjennom det, også gå fri fra 

Guds vrede. Og disse vil bli gitt rett til å gå levende inn i tusenårsriket. 

 

EN NY HIMMEL OG EN NY JORD. 

 

Det er noen som tror at hele denne menneskehet vil bli utrensket fra vår jord 

når enden er over. Dersom det var et faktum, så vil himmelen også måtte få 

sin ende. For skriften sier 2.Pet.3:13, ”Herrens dag skal komme som en tyv 

om natten, og da skal himlene forgå med stor brak, og himmellegemene skal 

komme i brann og oppløses, og jorden og tingene på den skal oppbrennes.” 

Med dette som underlag er det noen som tror at alt skal bli ødelagt. Men de 

ser ikke videre på vers 5, og 7. Peter minner dem om at i de siste dager skal 

det komme spottere som vandrer etter sine egne lyster, og har liten eller 

ingen respekt for Guds ord. Så går han videre i vers 5, ”For de som påstår 

dette, er blinde for at det fra gammel tid var himler og en jord som var  blitt 

til ut av vann og gjennom vann ved Guds ord, og derved gikk den verden 

som da var, under i vannflommen. Men de himler som nå er og jorden er ved 

det samme ord spart til ilden, idet de oppholdes inntil den dag da de 

ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt.” Legg merke til vers 6, 

hvor han sier at den gamle verden ble oversvømmet av vann, og de gikk 

under. Kan du da fortelle meg om hvilken verden det var som Noa levde i? 
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Var det ikke den samme jord som den vi har nå? eller ødela Gud denne 

jorden og skapte en ny? Vi vet alle svaret på det. Gud gav den en dåp i vann 

for å rense den fra all ondskap. Den ble ved dette gjort ny. Det er den samme 

terminologi som er brukt i 2.Kor.5:17, om den nye fødsel. ”Derfor, dersom 

noen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forgangent, se, alt 

er blitt nytt!” Kjødet er det samme gamle kjødet som før man ble født på ny. 

Men det gjennomgikk en rensingsprosess da du fikk den nye fødsel. Priset 

være Gud, det vil bli den samme gamle jorden når ildåpen har gått over den, 

bare den forskjellen at all synd og korrupsjon er nå utryddet. Jorden vil bli 

som ny, men det vil være den samme gamle planeten. Gud vil ta seg ut 

mennesker fra alle nasjoner og spare dem, slik han gjorde det med Noa og 

hans familie. De fikk da anledning til å gjennoppfylle jorden. Peter sa at vi så 

etter nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Slik sa også Esaias det. 

Men planeten vil være den samme. Guds rensende ild vil fare gjennom 

jorden og brenne opp alt som er i opposisjon til Ham, og alle ting vil da bli 

gjort nye. Når bruden kommer for å regjere på jorden sammen med Jesus, så 

vil hun komme rett tilbake til denne samme planeten som hun var tatt fra. 

Som vi tidligere har sagt, dersom ikke Gud hadde hatt et evangelium å 

komme med under denne trengselen, så ville han ha vært bundet til å 

ødelegge hver eneste sjel som var igjen på jorden. Og så ville det ikke ha 

vært noen å regjere over, når den Herre Jesus Kristus kom tilbake, sammen 

med sin brud, for å være konge og hersker i tusenårsriket. Men fordi det vil 

være en proklamasjon av evangeliet også under trengselen, og også en hel 

del mennesker utvalgt til å tro det, så vil Gud spare en levning fra alle 

nasjoner, og disse vil bli gitt nåde til å leve i tusenårsriket sammen med 

Kristus og Hans brud. 

 

DE HELLIGES TÅLMODIGHET. 

 

Vi har to vers til, som jeg gjerne vil ha med i dette budskapet før vi avslutter. 

Åp.14:12, ”Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud (jøder) 

og Jesu tro (hedninger-eller dårlige jomfruer).” Ordet hellige, har ingen 

referanse til den Herre Jesu Kristi brud. Dette er ene og alene jøder i 

landflyktighet, som vil ha sin tålmodighet utprøvd i den mørke 

trengselsperioden. Der vil de bli krevd av dyret enten å frafalle sin tro på 

Gud, eller bli drept for å ha stått imot dyret. Deres tålmodighet vil bli prøvet, 

men de vil ikke avgi sin tro på Gud. Vers 13, ”Og jeg hørte en røst fra 

himmelen si; skriv: Salige er de døde som dør i Herren heretter! Ja, sier 

Ånden, de skal hvile fra sitt arbeide; for deres gjerninger følger med dem.” 
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Vi kunne si det med andre ord; ”Velsignet er trengselstidens hellige, de som 

velger å dø for sin tro, heller enn å gi den fra seg til fordel for dyret, når 

deres tålmodighet blir prøvet av ham.” Dette skriftstedet kan bare ha sin 

gyldighet i denne perioden. Vi har hørt dette verset bli brukt under 

begravelser, på dem som har gått bort. Mange av de døde som dør nå, dør en 

naturlig død, og det er sant at de hviler fra sitt arbeide. Men overføringen av 

dette verset har ingen henvisning til dem. Dette verset gjelder bare for 

trengselstidens hellige, disse som blir drept på grunn av sin standhaftighet i 

troen på Gud, de som blir martyrer gjennom det de må lide. For dem vil 

døden komme som en velkommen utfrielse fra lidelser og vansker. Dere må 

vite at disse mennesker kommer til å leve under tider da det ikke er mulig å 

kjøpe mat, klær og andre nødvendigheter i livet, under trengselen. De vil 

heller ikke være i stand til å selge noe, for de er ikke villige til å ta dyrets 

merke. 

 

Jeg vet at mange mener vi ikke behøver å forstå disse ting, for de gjelder 

ikke i vår tid. De vil da heller ikke synes noe om et slikt budskap. Men la 

meg si det slik, denne Åpenbaringsboken, selv om den er skrevet av en jøde, 

og det meste av dette gjelder jødene, så er ikke dette brevet skrevet eller 

ment som et brev til jødene. Jødene hadde vært i fangenskap i over 20 år alt 

da dette brevet ble skrevet og sent til de syv menigheter i Lilleasia. Og der 

var det menigheten blant hedningene som fikk det. Dette brevet er Guds 

kjærlighetsbrev til Jesu Kristi brud. Når jeg gikk sammen med min 

tilkommende hustru, før vi ble gift, så var det en eller to ganger jeg ikke var i 

stand til å holde en avtale vi hadde blitt enige om. Under disse 

omstendigheter skrev jeg til henne et brev for å forklare forholdet. Brevet var 

meget enkelt å forstå for henne, for hun visste hva det dreide seg om. Men 

dersom en annen jente skulle ha fått tak på brevet før min hustru, så ville hun 

sikkert ha sagt, ”dette forstå jeg ikke noe av.” Hvorfor? Det var bare ikke til 

henne. Det kunne bare bli forstått av den som var familiær med forholdet. 

Det er slik også denne Åpenbaringsboken er. Noen leser den og skjønner 

ingen ting. Det er enkelt, for det er et kjærlighetsbrev til Jesu brud her i 

enden av nådens tidshusholdning. Dette brevet har hatt sine instruksjoner på 

konvolutten; ikke åpne før tiden er inne. Åpenbaringsboken kunne ikke bli 

forstått før endetiden var et faktum, og da ville den bare bli forstått av Jesu 

Kristi brud. Brødre og søstre, vi er nå ved enden. Denne boken er åpnet for 

vår forståelse, og det er nødvendig for oss å komme i tråd med åpenbaringen 

av den. Vi skal gjøre oss i stand til å møte brudgommen når han kommer i 

skyen. Ikke alle skal se ham da, bare de som er rede. Åp.19:7, ”La oss glede 
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og fryde oss og gi ham æren! for Lammets bryllup er kommet, og hans brud 

har gjort seg rede.” Vi må ta vårt åndelige bad, og etterpå kle oss i 

åpenbaringen av hans ord. Det er dette som forteller oss om vi er rede eller 

ikke. 

 

Må den Herre Jesu Kristus være med dere alle, mens vi nå med forventning 

lengter mot hans snare komme. 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.” 
 


