”Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige.”
TROENDES FORSAMLING VERDAL.

Judas 3.

Striden nr. 29.

Åp 12:1-5 Et stort tegn ble sett i himmelen: En kvinne, kledd med solen, og
månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av tolv stjerner.
Hun var med barn og skrek i barnsnød og fødselsveer. Og et annet tegn ble
sett i himmelen – og se: En stor ildrød drage som hadde sju hoder og ti horn,
og på sine hoder sju kroner. Med sin hale drog den med seg tredjedelen av
himmelens stjerner og kastet dem til jorden. Og den stilte seg foran kvinnen
som skulle føde, for å sluke barnet hennes så snart hun hadde født. Hun
fødte en sønn, et guttebarn, som skal styre alle hedningefolkene med
jernstav. Og hennes barn ble bortrykket til Gud og hans trone.
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HEMMELIGHETEN MED KVINNEN I JOH. ÅP. 12.
Kvinnen i Joh. Åp. Kap. 12, har vært et stort mysterium for de hellige
gjennom alle tider. Og den siste tid, som vi lever i, ser ikke ut til å være
noe unntak. Meget få mennesker har vært i stand til å se denne kvinnen
som nasjonen Israel. Men dersom du vil lese denne artikkel, så tror jeg at
bildet vil bli forståelig for deg. Vi skal vise deg hva solen representerer,
som hun er kledd i, og om månen som er under hennes føtter. Vi skal
også ta for oss hvorfor Israel ikke kan gå på kompromiss med lederne i
resten av denne verden. For våre verdens ledere forsøker å presse henne
til å trekke seg fra de områder som hun okkuperte i 1967. Vi har også til
hensikt å svare på noen av de spørsmål som har kommet inn til oss om
de emner som handler om vår tid. Dersom du kan forstå at denne
KVINNEN ikke er menigheten, så vil resten av dette kapittel bli lettere å
gripe. Finn ut hva, eller hvem denne dragen er, så vil du lettere kunne
forstå hva du skal se frem mot når disse vindene virkelig tar til å blåse på
toppene.
Vi har forkynt dette budskapet tidligere, men det er tusener av
mennesker som ikke var på vår adresseliste den gang. Og på grunn av de
mange spørsmål som er kommet inn, om denne kvinnen i Åp. 12, og de
mange versjoner som hersker på dette området, så skal vi ta dette emnet
om igjen. Med de mange skriftsteder som jeg her skal ta for meg, skulle
enhver tvil om hvem kvinnen er, kunne ryddes bort. Vi vil ta for oss hele
kapittelet, men vår egentlige intensjon er å bevise hvem denne kvinnen
er. Hun er kledd i solen, med månen under sine føtter. Hun har en krone
på sitt hode, og kronen har tolv stjerner. Det er visse mennesker som
lærer ting fra dette kapitlet, som ingen klart tenkende person, fylt med
den Hellige Ånd skulle la seg lure til å tro. Men forvirrelse er fremdeles
et utbredt fenomen i mange leirer. Mitt begjær er å kunne gi deg nok
fakta fra Bibelen, slik at du kan komme til hvile én gang for alle, og
rydde bort den tvil som enda måtte råde hos deg. Jeg ber deg om å følge
nøye med når vi nå leser teksten.
ET UNDER I HIMMELEN.
La oss begynne å lese vers 1. ” Og et stort tegn ble sett i himmelen: en
kvinnen kledd med solen, og månen under hennes føtter, og på hennes
hode en krone av tolv stjerner, og hun var fruktsommelig og skrek i
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barnsnød og fødselsveer. Og et annet tegn ble sett i himmelen, og se, en
stor ildrød drage, som hadde syv hoder og ti horn, og på sine hoder syv
kroner. ” Du vil kunne se at dette dyret er det samme som står omtalt i
Joh. Åp. Kap. 13. Kapittel 12, gir den himmelske versjon av dette dyret,
mens kapittel 13, gir den jordiske oppfyllelse. Vi skal ta for oss dette
senere, men la oss først lese noen flere vers. 4, ”Og dens stjert drog
tredjedelen av himmelens stjerner med seg og kastet dem på jorden. Og
dragen sto foran kvinnen som skulle føde, for å sluke hennes barn når
hun hadde født. Og hun fødte et guttebarn, som skal styre alle
hedningene med jernstav; og hennes barn ble bortrykket til Gud og til
Hans trone. ” Jeg kan ikke forstå at noen kan lese dette femte verset, og
enda påstå at dette er menigheten, Jesu Kristi brud, som gir fødsel til en
gruppe mennesker som skal overleve trengselen og deretter herske på
jorden med jernstav. Men det er flere som tror nettopp det. Disse
påberoper seg også å følge den lære som bro. Branham forkynte. Du vil
også kunne finne mennesker som lærer at Jesu Kristi brud er en
elitegruppe i den store Kristi menighet. Slik er det ikke. Menigheten er
selve Jesu Kristi brud. Apostelen Paulus brukte ikke uttrykket
menigheten, på andre enn Jesu Kristi brud. Dersom du forestiller deg
dette annerledes, så forlater du skriften, og begir deg på ville veier. Da
Paulus skrev brevet til Eferserne, og Efesermenigheten var en type på
den første menighetstid, så kalte han denne menigheten Kristi legeme.
Selv om du ikke vil kunne finne noe sted i det nye testamentet at
menigheten ble referert til som bruden, så sa dog Paulus i Efeserbrevet,
at Kristus var hode for menigheten. Han brukte sammenhengen mellom
Kristus og menigheten, og førte det over på det naturlige mennesket i
forholdet mellom mann og hustru. Så fortsetter han videre i Ef. 5:25; ” I
menn! Elsk deres hustruer, likesom Kristus elsket menigheten og gav
seg selv for den, 26, for å hellige den, i det han renset den ved vannbadet
i ordet, 27, for at han selv kunne fremstille menigheten for seg i
herlighet, uten plett eller rynke eller noen sådant, men at den kunne
være hellig og ulastelig. ” I Joh. Åp. 19:7, finner vi den samme gruppen
referert til som Lammets hustru. Denne kvinnen var kledd i rent og
skinnende fint lin. Dette var åpenbart å være de helliges rettferdighet.
Når vi går videre over i Åp. Kap. 21:9, finner vi også her bruden,
Lammets hustru. Denne terminologien ble brukt om en spesiell
seiersgruppe. Alt dette sammenfattet, gir oss et vidunderlig bilde av
Kristus og hans menighet. Men du finner aldri nevnt i det nye
testamentet at denne menigheten skulle være i fødselsveer, og føde et
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guttebarn. Menigheten er heller referert til som en jomfru. Da Paulus
skrev til Korinterne, brukte han denne jomfrustanden om sine
bestrebelser på å føre Kristi menighet på den rette vei. 2. Kor. 11:2, ”
Jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet; jeg trolovet jo dere med én
mann, for å fremstille en ren jomfru for Kristus. ” Brødre og søstre, vi
må lære oss å holde fast ved skriften. Når du begynner å leke med Guds
ord, for å gjøre folk til lags, så har du forlatt det kall Gud måtte ha lagt
på ditt liv. Gud går ikke på kompromiss med menneskene. Paulus sa det
til Galaterne i Kap. 5:11, ” Men jeg brødre – hvis jeg ennå forkynner
omskjærelse, hvorfor forfølges jeg da? Da er jo korsets anstøt gjort til
intet. ” Han ble forfulgt fordi han forkynte Kristus, og det som skjedde
på Golgata kors. Dette var ikke forenlig med jødedommen og de
personer som bare lekte seg på grensen av jødedom og Kristendom. De
hadde dem på den tid, likeså sikkert som vi har dem her i våre dager. Vi
har mange haltende predikanter i vår tid. De farer rundt og leker på
grensen til sannheten, men de tar aldri et standpunkt for noe som vil føre
til forfølgelse. De reiser også rundt og leker med denne tids åpenbaring,
men de vil aldri ta et standpunkt i respekt for den virkelige restaurerte
sannhet. De vil aldri gjøre seg opp noen mening om kontroversielle
emner. De bare lar det flyte, og preker om kjærlighet. Alle emner som
måtte føre til et skille mellom mennesker, er tabuområder for dem. De
sier bare at de har ikke studert dette nøye nok. Vel, jeg tror det er på høy
tid for dem å begynne å studere Bibelen, isteden for bare å lese sitater av
profeten for vår tidsalder. Noen av dem sier at de ikke tror Gud vil de
skal skjønne alle disse dype tingene. Men det vil skape vansker for dem i
deres videre kristentro, for de første kristen ble direkte oppfordret til å
være grunnfestet i skriftene. Se bare hva Paulus sa til Efeserne. Kap.
3:17 – 19. ” At Kristus må bo ved troen i deres hjerter, så dere, rotfestet
og grunnfestet i kjærlighet, må være i stand til å fatte med alle de hellige
hva bredde og lengde og dybde og høyde det er, og kjenne Kristi
kjærlighet, som overgår all kunnskap, for at dere kan fylles til all Guds
fylde. ” Det betyr at vi alle skal tilegne oss den åpenbaring Gud har for
oss for den tid som vi lever i. Vi skal selvfølgelig ikke sette kunnskapen
foran kjærligheten. Men all den dårlige unnskyldningen vi får servert i
så mange tilfeller, er til å bli kvalm av. De sier at det er viktigere å ha
kjærlighet, enn å ha forstand på de ting som de vet lager et skille. Men
en slik holdning er langt fra det Jesus talte om i Matt. 10:34 – 38. Jeg har
lest dette skriftstedet for dere mange ganger før, men det er fremdeles i
Bibelen, og det betyr fremdeles det samme. Dersom du står for
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sannheten, så vil det alltid være noen som hater deg. La oss lese det
igjen. ” Dere må ikke tro at jeg er kommet for å sende fred på jorden; jeg
er ikke kommet for å sende fred, men sverd, for jeg er kommet for å
sette splid mellom en mann og hans far, og mellom en datter og hennes
mor, og mellom en svigerdatter og hennes svigermor, og en manns
husfolk skal bli hans fiender. Den som elsker far eller mor mer enn meg,
er meg ikke verd, og den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er
meg ikke verd, og den som ikke tar sitt kors og følger etter meg, er meg
ikke verd. ” Hvem var han? Jo Han var ordet kledd i kjød. Joh. 1:14.
Dersom en mann skal sette ordets sannhet foran sin egen familie, hvor
får da disse kompromiss makerne sine skriftsteder fra for alt det
kjærlighetspratet de beskytter seg bak? Kjærlighet er sannhet.
Kjærligheten korrigerer, og Gud er kjærlighet. Men Gud omgår ikke
sannheten for å spare følelser. Det er på tide at visse mennesker får dette
klart for seg. Kjærlighet er den veien vi vandrer på, men jeg kan forsikre
deg at på denne veien, vil du vandre rett inn i Guds ords hemmeligheter.
Disse ting har Gud beredt for dem som elsker Ham. Du husker kanskje
hvordan Paulus forklarte det i 1. Kor. 2:9 – 10. ” Men som skrevet er:
Hva øye ikke så og øre ikke hørte, og hva ikke oppkom i noe menneskes
hjerte, hva Gud har beredt for dem som elsker Ham. Men oss har Gud
åpenbart det ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, også dybdene i
Gud. ” La du merke til hva som sto der? Ånden ransaker alle ting, og de
er åpenbart for oss ved Ånden. Like før dette sa Paulus at han ikke kom
til dem med mesterskap i tale eller i visdom og forkynte dem Guds
vitnesbyrd. Han kom ikke med menneskelig visdom. Jeg vil heller
ordlegge meg slik. ” Brødre, da jeg kom til dere, forkynte jeg bare det
som var meg åpenbart ved den Hellige Ånd. For det er ikke riktig av
dere å bare bli stående på menneskers visdom. Det er Guds visdom, den
åpenbarte, som er talt til dere gjennom Ånden, som dere skal være
grunnfestet i. I vers 7. sier han; ” Men som en hemmelighet taler vi Guds
visdom, den skjulte som Gud fra evighet av har forutbestemt til vår
herlighet. ” Jeg vil si, og lytt til hva jeg virkelig sier, den skjulte Guds
visdom er ikke tilrettelagt for den denominelle kirkeverden. Den er
heller ikke tilgjengelig for dem som bare vil fare rundt å leke med
evangeliet. De dype Guds hemmeligheter er for dem som har mottatt
åpenbaringen av Hans navn, har latt seg døpe til Hans navn, og har
oppgjort med seg selv at han eller hun fra nå av skal vandre med Ham i
sannhet, samme hva resultat i omverdenen det skulle føre til. Slike
mennesker vil Gud åpne sine hemmeligheter for, så at de kan fryde seg i
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det som er skjult for denne verden. Guds hemmeligheter er til vår
herlighet. De er trappetrinn til forståelse, og åpner opp våre øyne for den
kommende verden, den som vi skal herske og regjere i. La meg lese
noen vers fra 2. Tess. 1:6 - 10. Paulus skriver disse ord til en gruppe
som har lidd forfølgelse for den sannhet de har stått for. ” Så sant det er
rettferdig for Gud å gi dem som trenger dere, trengsel til vederlag, men
dere som trenges, ro sammen med oss, når vår Herre Jesus åpenbares fra
himmelen med sin makts engler, med luende ild, når han tar hevn over
dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår
Herre Jesu evangelium, de som skal lide straff, en evig fortapelse borte
fra Herrens åsyn og fra Hans makts herlighet, når Han kommer på den
dag for å vise seg herlig i sine hellige og underfull i alle de troende – for
trodd ble vårt vitnesbyrd til dere. ” Om jeg skulle bruke min måte å si
det på, så ville det bli slik; ” Selv om det er vanskelig for dere nå, når
opposisjonen er så stor, så kommer det en dag, da dere som har lidd for
sannheten, skal få hvile sammen med oss, mens Herrens gjengjeldelser
skal komme over dem som har forfulgt dere. ” Derfor er det bedre å stå
for sannheten nå, for vi vet at Gud vil lønne den som har stått for
sannheten, og han vil la sin vrede gå over dem som har stått sannheten
imot. Trengsel vil komme over dem. For å gå et skritt videre, så vil jeg si
det slik: ” Dersom du i sannhet har Guds Ånd i deg, hvordan kan du da
stå frem å bekjempe denne sannhet og de som står for den? Tenk over
det når vi nå går videre i vårt emne.
ET GUTTEBARN – FRA HEDNINGENES MENIGHET?
For å slå det fast en gang for alle, som jeg har sagt det mange ganger før,
kvinnen i Joh. Åp. 12, har aldri vært, og vil aldri komme til å være
menigheten. Det er et panorama over nasjonen Israel. Johannes fikk se et
glimt av Israels historie, fra begynnelsen og helt frem til tusenårsrikets
herlighet. Dere kjenner alle historien om hvordan Gud kalte Abraham ut
fra Ur i Kaldea, og gjorde en pakt med ham. Han lovet ham en sønn
gjennom hans hustru Sara, som allerede hadde passert den tid hvor hun
naturlig sett kunne få barn. De fikk sønnen Isak, og gjennom ham ble
Jakob født. Jakob fikk 12 sønner, og det ble de 12 patriarker som formet
nasjonen Israel. Gud lot omstendigheter før dem til Egypten, hvor deres
familier formerte seg til millioner. På den tid øvet herrefolket i Egypten
et større og større press på Guds utvalgte folk. Gud reiste opp Moses
iblant dem, og utpekte ham til å være deres frigjører. Etter utvandringen
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fra Egypt, og under vandringen tilbake til løftets landet, blir forholdet
mellom Gud og nasjonen Israel mer personlig. Han begynner nå å
sammenligne Israel som sin hustru. Herav kommer uttrykket
KVINNEN. Israel ble kvinnen, Jehova Elohims hustru. Denne kvinnen
ble fruktsommelig og ventet et barn. Og ikke noe sted i Bibelen vil du
finne at dette barnet skulle komme fra hedningene. Denne frelser skal
regjere over nasjonene med jernstav. Denne fruktsommelige kvinnen
kan vi merke oss mens vi leser videre i Åp. 12. Når man ser hele
historien og dens betydning, skulle det ikke være noen tvil om hvem
denne hun er. Men sannheten er at mange ikke ser det så klart. Derfor
blir det store forskjeller i forståelsen av Guds ord, og noen får dette
kapittel til å passe inn på hedningens menighet. Men er det menigheten?
Eller er det noen annen? La oss ta det vers for vers i kap. 12. ” Og et
stort tegn ble sett i himmelen: en kvinne, kledd med solen, og månen
under hennes føtter, og på hennes hode en krone av tolv stjerner. ” Alle
vet at den månen som henger her ute i verdensrommet og gir oss lys om
natten. Den reflekterer sitt lys fra solen. Månen gir ikke fra seg noe lys i
seg selv. Månen i denne referanse, er en type på lovens tidsalder i Israel.
Den tjenesten de utførte under denne tidsepoke var en skygge, eller en
type på ting som skulle komme senere. Det er mange som tror at denne
kvinne virkelig er Israel, men de farer vill når de tror at den solen hun er
kledd i, er nådens evangelium. Kvinnen er ikke kledd i nådens
evangelium. Det er en skriftsmessig umulighet. Noen av dere vil nok si;
”Men bro. Jackson du er da svært så enerådig og dogmatisk i dette.” La
meg si det slik, jeg er nødt til å være det. Jeg lærte for lenge siden at man
kommer ingen steds hen med sannheten dersom man bare leker med
skriften. Og de som lar seg lede av versenes mulige uttydninger, eller
føde for tankelivet, vil automatisk havne sammen med en kategori
likesinnede. De diskuterer skriftens mulige uttydninger, uten å komme
til fasthet i ett standpunkt. De ligner en gruppe gutter som henger i hop.
Og før eller siden vil det den ene gjør, bli retningsgivende for dem alle
sammen. Dersom du henger rundt med en gjeng som røker og drikker,
eller spiller om penger og slike ting, så vil det ikke vare lenge før du gjør
det samme. Ved det samme tegn, dersom jeg begynner å gå på
kompromiss med forkynnere som bare liker å leke med Guds ord, så vil
det ikke vare lenge før folk vil si; ”Han er av samme ullen som de
andre.” Brødre og søstre, det er for sent på natten til en slik holdning nå.
Vi må stå for sannheten, og sørge for å være et folk som har den Hellige
Ånds åpenbaring, når denne tiden går mot sin avslutning. Det er ikke at
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jeg ikke elsker dem, for det gjør jeg, men sannhetens prinsipper har
førsteplass. Djevelen liker ikke det, men jeg er ikke her for å
tilfredsstille ham. Er du? La oss slå det fast; den solen som kvinnen er
kledd i (nasjonen Israel), avbilder henne i sitt tusenårsrikets herlighet,
når han skal komme for å regjere med jernstav? De var på utkikk etter en
konge som kunne hjelpe på alle deres problemer. De kunne ikke forstå
eller akseptere en ydmyk Nasareer, som kom ridende på en aseninnes
fole til Jerusalem. Det var ikke en slik Messias de ville ha.
KRISTUS KOMMER TO GANGER
For de av dere som måtte høre denne kassetten eller lese artikkelen, så
vil dere ikke kunne se den illustrasjonen jeg her bruker. Vi skal bruke to
stoler her, og de representerer Kristi første og andre komme. De var
begge forutsagt i det Gamle testamentet. Og så skal vi bevise for deg
med skriften, at denne kvinnen er Israel. La meg også si det slik, at Israel
er i dag like ved å oppleve noen av de verste fødselsveer hun noen gang
har vært i, gjennom tidene. Den politiske verden forsøker nå å sette
sprøyter på henne for å drepe denne fødselen, og få henne til å tie stille.
Men det vil ikke bli mulig. Disse fødselsveene er like ved å begynne, og
jeg elsker dette Guds ord som proklamerer denne fødselen. Jeg fryder
meg ikke over deres lidelser, men jeg fryder meg over Bibelens
nøyaktighet, hvor presis den er. Johannes så denne kvinnen kledd i
solen, et bilde på Israel i hennes tusenårsrikets regjering. Alle hennes
profeter talte om denne tiden. Gud skal da regjere på jorden gjennom et
menneskets skikkelse. Det er Jesus, Han som tok Peter, Jakob, og
Johannes med seg på forklarelsens berg. Der fikk de en liten forsmak på
hva Gud vil gjøre i Israel i tusenårsriket. Han skal der regjere med
jernstav, og Israel skal stråle som en sol i hele denne tidsalderen. ”Men
bro. Jackson, jeg trodde det var kristi menighet, bruden, som skulle ha
førsteplassen med Ham i tusenårsriket?” Jo det er sant, men Hans
nærhets herlighet vil bli i Israels land, og Han skal sette seg på Davids
trone for å herske og regjere. Og Israel som nasjon vil ha den ære å være
den nasjonen som Messias kommer fra. Alt det som denne nasjonen har
sett frem til gjennom tidene vil bli virkeliggjort på den dag. Dere er
sikkert klar over at mange jøder i den første tid, etter pinsefestens dag,
trodde på Jesu Kristi evangelium. De vil være blant de første i denne
Kristi brud. Noen av dem var Apostler, andre profeter, noen hyrder,
evangelister, og andre lærere. Og jeg er sikker på at Filip drev ikke og
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kritiserte Peter for de dype ting som han lærte oppe i Jerusalem. Skam
over de mennesker som handler slik, bare for å få oppmerksomhet! De
har allerede fått sin lønn. Den eneste lønn jeg søker, er å bli gjenkjent og
godtatt av hovedmannen bak Bibelens bok. Han er den eneste som er i
stand til å forstå de dype ting i den Herre Jesus Kristus, og kan stille all
den trang som vi måtte ha. Jeg vil ikke drive noe spill med
menneskesjeler, slik mange gjør det i våre dager.
Denne kvinnens krone hadde tolv stjerner, og det viser til hennes
nasjonale identitet. Hennes nasjon er oppdelt i tolv stammer. Og når Gud
fullfører alt det profetene har talt om henne, så vil hun i tusenårsriket
være restaurert med alle sine tolv stammer. Som vi allerede har sagt, så
fikk Johannes se et panorama som dekket hele Israels historie. At månen
var under hennes føtter, viser til det faktum at hun har reist seg opp over
lovens tidsalder, en epoke som hun var underlagt i mer enn 1900 år. For
Jødene er lovens tidsalder bare en refleksjon av det kommende
tusenårsriket. De fikk aldri noe syn på nådetiden, i de profetier som
profetene la ut for dem. Derfor forstod de heller ikke noe av det da
nådetiden var et faktum. Men på den andre side har hedningene også lest
profetene, og forsøkt å få alt til å passe inn i deres nådetid. Men de
gjorde en stor blunder når de forsøkte å få kvinnen i Åp. 12, til å passe
inn i hedningenes menighet. Dette gjør at vi står ovenfor to saker. Enten
er denne kvinnen gift, eller så er hun skyldig i utroskap. Vi har allerede
bevist med skriften at hedningenes menighet (Kristi brud) er en jomfru,
og på denne måte vil hun ikke kunne være fruktsommelig og vente barn.
Derfor vil vi enkelt kunne fastslå at denne kvinnen er Israel, Jehovas
hustru. Husk nå at Johannes så denne visjonen i himmelen, og det han så
var et komplett bilde. Men her nede på jord må prosessen gå sin gang,
for at bildet skal bli komplett også i virkeligheten. Og dette tar mange
generasjoner, og involverer mange detaljer. Hver eneste generasjon har
gjort sitt til å fylle inn de detaljer som Johannes så. Vi kan best beskrive
en visjon som en himmelens arkitektur tegning over det som skal
utarbeides her på jord. Dere som er kjent med arkitektur tegninger vet at
slike tegninger viser et fullstendig fullført prosjekt, i hver eneste detalj.
Og det stedet hvor tegningen først blir vist, er ikke på byggeplassen.
Videre må vi legge til at det som vises på tegningen trenger en
fremdriftsplan fra begynnelsen, og et tidsskjema over hvor lang tid det
tar å fullføre prosjektet. Slik var det også med den visjonen Johannes så i
himmelen. Han så et fullstendig bilde. Israel har enda en stor prøvelse
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foran seg, før hun kan bli sett slik Johannes så henne i sin visjon. Han så
henne med en krone på sitt hode, som symboliserer at hun er
dronningen over alle nasjoner. En vanlig hustru går ikke rundt med en
krone på sitt hode, men en dronning gjør det. Sakarias 14, stadfester for
oss at Israel vil bli dronningen over alle nasjoner i tusenårsriket. Vers
16, sier det slik; ” Og alle de som blir igjen av alle de hedningefolk som
angrep Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbede kongen, Herren
hærskarenes Gud, og for å delta i løvsalenes fest. ” Israel vil i sannhet
stråle i tusenårsriket, når hennes nasjonale identitet er blitt fullstendig
restaurert. Da skal hun være representert med alle sine tolv stammer. Jeg
går ut fra at du forstår at Joh. Åp. 12, ikke dekker alle de millioner jøder
som måtte finnes på jord. Det er snakk om det åndelige element av
Israels tolv stammer, de som er lojale mot Jehova.
FØDSELSMERTER – VEER – DRAGEN
Når vi går til vers to, finner vi kvinnen i fødsels – veer, i lengsel etter å
få det overstått. Hvem er denne kvinnen? ISRAEL. Hva er hun
fruktsommelig med? Jo, det Guds ord som var talt ved profetene, om en
sønn som skulle bli født, som skulle regjere over nasjonene. Guds
profetiske ord var sådd. Israels tanker er i denne fremstilling deres frukt
frembærere, eller livmor, og hun var i barnsnød og fødsels – veer. De
ventet på en sønn som skulle bli deres frigjører. Like meget som det må
en tidsprosess til for å få det bildet Johannes så om Israel komplett, så
må den samme prosess til for at Satan skal oppfylle sin del av dette
bildet. Johannes så jo ham som dragen. I vers 3, fikk Johannes ”Se en
stor ildrød drage, som hadde syv hoder og ti horn, og på sine hoder syv
kroner.” Venner, vi vet at dette er en beskrivelse av det romerske
imperium. Dette imperium er motivert av djevelen, som er selve ånden
bak dette dyret. Men dette dyret hadde ikke syv horn og ti kroner da
Jesus kom første gang. Daniel så dyret komme opp av havet og da hadde
det ett hode. Det utviklet seg senere til et dyr med syv hoder og med ti
horn, men det skulle en tidsprosess til før det skjedde. Det panorama
Johannes så var en visjon over hele Romerriket. Ikke i dets første
stadium, men i de dager som ledet opp til Jesu andre komme, og vi lever
nettopp i disse dager. Da Johannes ble tatt opp i himmelen i Joh. Åp.
4:1, så ble han vist de ting som skulle skje heretter og i fremtiden. Det
bilde han da fikk se av Romerriket er nå i ferd med å ta virkelig form.
Det er sant at Romerriket regjerte over det Hellige land på den tid da
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Jesus vandret på jorden. Men selve klimakset av det Johannes så, er
fremdeles et fremtidsperspektiv selv i våre dager. Israel har vært i
fødselsveer på en måte gjennom hele den senere historie. Men hennes
største prøvelser ligger fortsatt foran henne. Den røde dragen med de syv
hoder og ti horn, og med syv kroner på sine hoder, representerer det
Romereske dyret som er motivert av djevelens ånd, denne ødeleggende
erobrende ånden som ødelegger sin motstandere.
FØDSEL FØR BARNSNØD
Gud begynte å forvarsle de mørke timer i Israel allerede i det 6 og 7
århundre før Kristus. Han inspirerte Esaias til å skrive om det, men det
vi egentlig ønsker å se ut fra disse skriftstedene er at Israels store
prøvelser og fødsels – veer, de kommende, har ikke til hensikt å føde
frem guttebarnet, men heller til gjenfødelse for hele nasjonen. Vi vil se
det klarere når vi leser de neste to versene fra Esaias 66:7 – 8. ” Før hun
var i barnsnød, har hun født; før veene kom over henne har hun født et
guttebarn til verden. Hvem har hørt slikt? Hvem har sett sådanne ting?
Kommer et land til verden på én dag, eller fødes et folk på én gang? For
Sion har vært i barnsnød og med det samme født sine sønner. ” Dette ble
skrevet etter at de ti nordlige stammene allerede var bortført i
fangenskap. Bare de to sørlige stammene var tilbake i landet, det var
Juda og Benjamin. Disse to stammene ble senere kalt Juda, fordi denne
stammen var den mest dominerende stammen i sør. Og det var ut av
Juda stamme at Messias ble født. Det er grunnen til at Jesus ble referert
til som løven av Juda stamme.
Esaias viser derfor (i ånden) til noe som skal skje, men ikke blant de ti
nordlige stammene, for de er fremdeles i fangenskap. Det hele skulle
derfor skje blant de to sørlige stammene, for de ville fortsatt være tilbake
i sitt land. La meg stykke det opp litt for dere. Vi vet alle at det er
unaturlig for den fysiske lov, at et barn blir født, og at fødselsveene
skulle komme etterpå. Er ikke det sant? I den naturlige prosess er det
alltid veer som annonserer selve fødselen. Jeg har lest og hørt snakk om
at kvinner i enkelte tilfeller kan føde barn under svært lite eller ingen
smerter, og etterpå kunne de ha fått etterrier. Og dette bildet er det vi får
på nasjonen Israel, når vi leser vers 7. Husk at dette ble skrevet ca. 700
år før Johannes Åpenbaring ble skrevet, og det tales om at Israel vil føde
et guttebarn før hennes fødselssmerter kommet. Når kommer da hennes
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fødselsveer? Det er når Gud oppfyller alle de andre profetiene om
hennes gjenforening, med de andre stammene, hennes gjenfødelse. Hva
vil da disse etter riene gå ut på når det gjelder dette guttebarnet? Jo, det
vil bli fødselssmerter ved gjenforeningen og restaurasjonen av nasjonen,
for å gjøre henne klar for Kristi andre komme, hennes Messias. Husk at
dette er en profeti, og at når hun er kommet i fødselsveer så vil det ikke
gi fødsel til noe guttebarn. Det vil heller bli en gjenforening med hennes
egne barn. Hennes barn vil inneholde levningen av Israels hus sprett
omkring i denne verden, og disse vil bli brakt tilbake til sitt land for å
spille den siste avgjørende rolle i Bibelens profetier. Kan du nå se at
hennes fødselsveer heller går ut på og gjenforenes med sine egne barn,
enn å gi fødsel til et guttebarn i avslutningen. Altså ikke at et guttebarn
blir født, men gjenforening med sine brødre og søstre av Israels hus, som
har vært sprett i landflyktighet. Hennes fødsels – veer går ut på å bringe
Israels folk ut av sin landflyktighet, og tilbake til sitt eget land i
avslutningen denne tidsepoke. Dette vil oppfylle skriften om gjenfødelse
av nasjonen.
OM KRONOLOGIEN
Jeg må gjenta det faktum at skriften ikke er gjengitt i kronologisk
rekkefølge, verken i dens profetiske utgivelse eller dens oppfyllelse. Det
er grunnen til at vi har utgitt en artikkel om Kronologien av Johannes
Åpenbaring. (Striden nr. 30, og 31.) Det er for å hjelpe deg å forstå hva
Johannes så i sin himmelske visjon. Den dekker et spenn på mange år,
og Johannes gjengir her hva han så. Han ga ikke noen detaljert kronologi
om tingenes oppfyllelse her på jord. Og videre så ville ikke de som levde
på Johannes tid kunne ha noe særlig utbytte av det i sin tid, som vi i dag
opplever som de siste tider. Det som Gud åpenbarer nå, er for å få den
levende Kristi brud gjort rede til Herrens gjenkomst i luften,
menighetens bortrykkelse.
NÅR BEGYNTE ISRAELS FØDSELS – VEER?
Siden vi nå lever i den generasjon som skal se oppfyllelsen av alle disse
skriftsteder, så vil jeg ta litt tid til å ajourføre noen av de detaljer som
Gud utarbeidet for å få kvinnen (Israel) tilbake til sitt land så hennes
fødsels – veer kunne begynne. Husk at barnsnød er ikke bare en liten rie.
Noen kvinner i det naturlige kan ligge der i mange timer, og ha smerter
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som er nesten uutholdelige. Det er et slikt bilde du må ha av Israel, bare
at hun har hatt denne smerten i måneder og år allerede. Jeg mener ikke
her to tre hundre år. Hennes fødselssmerter vil dekke en periode på en
generasjon. Det vil oppfylle det Jesus sa i Matt. 24, og gi skriften sin
fullstendige kontinuitet. Forsøk å gripe åpenbaringen i det som vi her tar
for oss, når vi nå går videre. Under den andre verdenskrig, ble seks
millioner uskyldige jøder slaktet ned. Hvorfor tillot Gud noe slikt? Jo,
det samme skjedde tilbake i Egypten ca. 3500 år tidligere. Der tillot Gud
at deres forfedre ble plaget av Farao. Det måtte komme en situasjon som
var drastisk nok til å legge en desperat lengsel i dette folket til å komme
tilbake til sitt hjemland. Det var jo dette landet Gud gav til Abraham og
hans etterkommere for all ettertid. Dette var deres arv. Da den andre
verdenskrig var slutt, etterlot krigen en skare med jøder, uten identitet
eller hjemland. De var spredt og følte seg miss plassert. En lengsel og et
skrik begynte å forme seg inne i dem. Det var fødselssmerte nummer 1.
Det førte til at de Forente Nasjoner, FN På bare én natt foretok en
avstemming ved valg, og de gav dem en liten geografisk del av sine
forfedres hjemland. Så langt som de da så, var dette den eneste delen av
landet de i det hele tatt ville få. Men Gud hadde andre planer med Israel,
som vi skal komme inn på senere. Nå skal vi gå enda noen år lengere
tilbake, og se på noen hendelser som for oss er historie. Dette bare for å
bringe våre tanker opp til vår egen tid.
EN SAMLING NASJONER – DE FORENTE NASJONER
Det er ingen tvil om at i begynnelsen av det tjuende århundre, da Gud så
ned på denne verden, hadde hedningene har hatt evangeliet i sin midte i
nesten 1900 år. Da satte Han ting i bevegelse for at Hans ord skulle få
sin oppfyllelse. Jødene hadde nå vært spredt over hele denne jordens
overflate siden år 70 etter Kristus. Det var den gang da Romerne kom
over dem. De hadde nå liten tro på at de noen gang skulle få komme
tilbake til sitt land. Men la oss nå se litt på de forandringer og hendelser
som begynte å snu trenden i deres tankegang. Rundt året 1914 begynte
Europa å rystes av krig. Dette var tilstander som skulle preparere sinnet
for fremtidige hendelser. Spalteplassen i dette heftet vil ikke kunne
rettferdiggjøre alt for oppstyltede detaljer. Men det som skjedde under
den første verdenskrig, forandret tilstandene i Midtøsten og Europa. Da
denne krigen var over, formet de en samling av nasjoner som i prinsippet
skulle forhindre en lignende kommende krig. Dette ble et fremstøt for
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det humanitære velstandssamfunnet. Jeg husker ikke så meget av disse
ting, men jeg husker at vi leste om det på skolen som gutt. Denne
traktaten ble laget i 1920. Og gjennom mellomkrigsårene var det bare
USA og Saudi Arabia av de store nasjoner, som aldri ble medlemmer av
denne organisasjonen. Rent finansielt sett klarte de ikke å holde det
gående svært lenge. Men dets ende og fall ble mer markert i det at de
ikke var i stand til å stanse de alvorlige krisene mellom de land som
hadde makt. Og i det den andre verdenskrig brøt ut, så var
organisasjonen helt maktesløs, selv om den klarte å utøve visse
humanitære fremstøt. Men dens egentlige hensikt, å bevare freden på
jord sto den maktesløs ovenfor. Tiden for hedningene var i ferd med å
rinne ut. Verden som et hele, var i slumre tilstand, og det samme gjaldt
kirkene rundt om. Derfor var tiden inne til et nytt utbrudd. Og her var
det at den andre verdenskrig kom inn. Denne krigen hadde sine
ringvirkninger på den globale verden. Amerikanske tropper ble
stasjonert fra Afrikas jungler, til Europa, og videre til Stillehavs øyene.
Verden ble rystet i sine sammenføyninger. På den tid lød det et stort rop
fra jødene over hele Europa. ”Vi vil hjem,” var deres rop. ”La oss dra
hjem til vårt eget land.” Da nasjonene endelig var kommet til krigens
ende, og de stakk sine hoder sammen igjen, fikk de organisert en ny
verdensomfattende sammenslutning. De kalte den De Forente Nasjoner.
De hadde planene på bordet allerede rundt 1941, og President Rosevelt
og statsminister Churchill var eksponentene for denne avtalen. Og rundt
1943 var de kommet til den konklusjon at en slik krig aldri mer måtte
komme. Dette måtte bli den siste krigen. Jeg skal aldri glemme, jeg satt
på en leirbanke på øya Okinawa, etter at krigen var over, og her kom en
løytnant med hånden full av papirer som var sent fra Washington. Det
kom klart frem at han forsto like lite av det som var i dem, som det vi
andre gjorde. Men han så i papirene ganske lenge, og så begynte han
med å si. Den Amerikanske regjering ønsker å takke dere alle for deres
lojalitet, og iver for deres lands beste. Dere skal nå reise hjem, og vi er
her for å informere om at verdens nasjoner nå har gått sammen og
formet en traktat, kalt De Forente Nasjoner. Denne sammenslutningen
vil arbeide for å bevare freden i verden, og vi vil at dere alle skal vite at
denne krigen skal være slutten på alle kriger i vår verden. Som en ung
mann satt jeg der på leirbanken og tenkte for meg selv, at det er ikke hva
Bibelen lærer. Men dette var andre gang at verdens nasjoner kom
sammen for å bevare freden på jorden. Vi kjenner alle til Koreakrigen,
og Viet Nam, og alle andre konflikter. Disse har pågått siden FN ble
15

dannet. Men det viktigste ved alt dette er, at Israel ble født politisk som
nasjon igjen. Og det hele skjedde på en eneste natt, i Mai 1948. Dette
markerer begynnelsen på en generasjon som skal se enden av alle ting,
slik de gamle profeter har forutsagt det. Siden den gang, har Gud sendt
en profet til denne hedningenes menighet, med et budskap for å kalle
Kristi brud ut av den åndelige Babylonske forvirring, og tilbake til det
åpenbarte Guds ord. På samme måte som Gud kaller jødene tilbake til
sitt geografiske området, som er deres rette eiendom, så kaller Han nå
sin menighet tilbake til Guds ords sannhet. Det spiller ingen rolle om vi
er i Amerika, Afrika, Asia, Europa, eller noe annet sted. Dersom vi er
fylt med Guds Ånd, ser vi alle mot Gud, gjennom Jesus Kristus. Ikke
som baptister, Pinsevenner, eller Katolikker, eller noen annen av disse
forvirrede systemer, men som Kristne. Vi kommer ikke til å ha 1001
forskjellige ideer om de samme skriftstedene, men heller i åpenbaring ha
den samme tanke om de samme tingene. Akkurat som jødene skulle
samles om å tilbede på ett sted, samme hvor de var, så skal enhver
åndsfylt person se Bibelens sannheter på samme måte. Jødene vendte
seg ikke for å be mot høyder eller steder etter sitt eget valg. De vendte
seg mot det sted som Gud hadde utvalgt for dem. Det skulle lære folket
som alltid terper på en menighet som måtte passe best for deg, og at du
kan gå hvor du vil når du vil, at slik fungerer ikke de åndelige premisser.
Guds Ånd fører nå det jødiske folk til sin rettmessige arv, til hele det
land Han gav til deres fedre. Og på samme måte fører Han nå Kristi brud
inn i hele Guds ords åpenbaring, for det er hennes rettmessige arv.
RESULTATET AV ET FORSINKET TELEGRAM
Som jeg tidligere sa, opp til 1967, kjente ikke jødene til noe annet en den
lille biten av landet de ble gitt av FN i 1948. Og så langt som de visste
ville de ikke kunne få noe mer. Men i det minste var de glad for det de
hadde fått. Men jeg fryder meg over den måten Gud lar tingene skje på,
for at Hans ord skal gå i oppfyllelse. Djevelen arbeider sterkt på de
arabiske nasjonene. (Og jeg har intet imot det arabiske folket. Jeg har
bodd på noen av deres hoteller, og de er meget vennlige folk. Men her
tar vi for oss Guds plan og da må sympatien for mennesker komme i
bakgrunnen, slik at Gud kan få utfolde sin plan.) Araberne fortalte
jødene at de kom ikke til å bli værende lenge på sitt lille geografiske
område. De ville kaste dem på sjøen. Det førte til situasjonen i 1967,
som vi alle kjenner til. Jødene ble erklært krig, med den hensikt å jage
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dem på sjøen, men i stedet tok Israel tilbake hele den gamle stad
Jerusalem, og vestbredden av Jordan dalen. Nasser sa; ”Vi skal sende
dere til havs.” Israel kjempet kun for sin eksistens. Og lite ante vel
Nasser at på bare få dager skulle det hedenske flagget fires ned i den
gamle stad, og Davidstjernen komme tilbake på sin egentlige plass, der
den hørte hjemme.
Egentlig ble denne byen tatt som et resultat av et forsinket telegram. Det
nådde ikke frem i tide. Det ble sendt til Kong Hussein av Jordan, med
beskjed om ikke å delta i denne krigen mot dem. Israel hadde ingen
intensjoner om å slåss mot Jordan, men fordi telegrammet ikke kom
frem i tide, åpnet Jordanerne ild mot Israel. Dette åpnet en invitasjon fra
Gud til Israelerne om å gå inn å ta den gamle staden Jerusalem. Det ble
fortalt av militære ledere i Israel, at grunnen til at de mistet så mange
menn i kampen om denne gamle bydelen, var fordi de ville bevare de
gamle bygningene der. Den hadde så mange religiøse hellige steder, og
de ønsket ikke å bruke annet en håndvåpen mot Jordanerne i denne
kampen. Men de tok til slutt byen, heiste Davidstjernen og proklamerte,
”Vi er endelig tilbake der vi hører hjemme.” Denne byen vil de aldri gi
opp igjen. Dette oppfyller Luk. 21:24, som taler om Jerusalem som skal
være ned trått av hedninger, til hedningenes tid er til ende. Så dette var
slutten på hedningenes tid i Jerusalem. Men det er fremdeles et lite
område i denne byen som skal tilbake på jødiske hender. Det er det
gamle Tempelområdet, hvor Omar – Moskeen i dag står. Muslimene har
fremdeles tempelplassen, men de har ikke kontroll over byen. Jeg vil si
dette, i lys av skriften, dersom Jerusalem skulle måtte oppgis igjen, så
ville det føre henne tilbake til hedningenes tid igjen. Men det at 1967
avsluttet hedningenes tid i Jerusalem, forteller oss at byen aldri mer vil
komme på hedningenes hender. Noen av dere vil da sikkert si, ” Hva da
med Antikristen som skal sitte i Hans tempel og utgi seg selv som Gud?
Er ikke det et bevis på hedningenes tid? Nei, du kan ikke overføre det
som Antikrist vil gjøre som en renessanse for hedningenes tid.
Hedningenes tid har vart så langt tilbake som fra Israels bortførelse til
Babylon, og like til 1967, da Jerusalem igjen ble tatt tilbake av jødene.
Den er nå under Israels suverenitet for første gang, siden kong
Nebukadnesars tid. 1967 var avslutningen på en overmåte lang periode
av hedningenes herredømme over Jerusalem. Det som skjer i Joh. Åp.
11, og andre skriftsteder som assosierer med Antikrists herskerperiode,
er bare av foreløpig varighet, og da i høyden 3 ½ år. Og da vil det være
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over for alltid. Dersom vi kan la skriften tale til oss, så vet vi allerede at
hedningene ikke har kontroll over denne byen lenger, og det beviser at
Luk. 21:24, er oppfylt. Derfor vil jeg spørre dere, hva er det så de
politiske ledere forsøker og forhandle seg frem til? De forsøker jo å få
verdensopinionen til å gå imot Bibelens profetier. Det er jo som å leke
med ilden? Gud vil ikke tillate at de får tidens klokke til å gå baklengs.
Sannelig, verden roper etter fred, men det kommer ingen virkelig fred
før den sanne fredsfyrsten skal komme for å herske og regjere med
rettferdighet på jorden.
DENNE GENERASJONEN SKAL SE DET
La meg klargjøre et spørsmål som noen av dere sikkert måtte ha i deres
tanker nå. Vi snakker ikke om fylden av hedningene nå, slik det står
omtalt i Romerbrevet 11:25. Dette verset taler om den tid da Guds Ånd
ikke lenger overbeviser hedningene i den hensikt å lede dem til en
bevisst frelsesopplevelse. Men Luk.21:24, taler bestemt om hedningenes
herskermakt over byen Jerusalem. Jeg er enig med deg at vi kommer
stadig nærmere den tid da fylden av hedningene skal nå sitt mål, men
disse to hendelsene viser til to forskjellige mål eller situasjoner. Jeg har
sagt det mange ganger tidligere at vi nærmer oss enden, og jeg kvier
meg ikke for å si det igjen. Vi er den generasjon som har opplevd å se
mange av de ting som Jesu profeterte om i evangeliene. Og han sa,
denne generasjon, eller slekt, skal ikke forgå før alt dette har skjedd. Jeg
vet at mange mennesker har forutsagt endetiden opp gjennom tidene,
men de har gjort det uten å stå ansikt til ansikt med disse oppfylte
profetier. Vi har i dag disse skriftene oppfylt, og vi ser frafallets tid og
ugudeligheten vokse seg frem over alt. Våre skoler og universiteter er
blitt rene reir for all slags urenheter og korrupsjon. Alkohol og narkotika
er blitt de to dominerende ånder som har ryddet veien for alle de andre
ånder som Djevelen har kastet løs på vårt samfunn. Vårt lovverk og
rettsvesen står maktesløs ovenfor disse krefter, og vet ikke hva de skal
gjøre med problemet. Har du noen gang stilt deg det spørsmålet,
hvorfor? Jeg skal si deg hvorfor. Det er fordi Gud sakte men sikkert nå
trekker sin overbevisende ånd, sin nærhet bort fra hedningenes midte.
Deres tid er nesten over. Han beveger seg nå mer og mer mot den
jødiske nasjonen igjen. Når så Guds ånd trekker seg ut, trenger djevelens
ånd seg inn, og da ser vi et samfunn på fallrepets rand. De har ingen
konstruktiv hensikt å oppfylle mer i livet, og mange av dem er så ned
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dopet at de vet ikke engang hvilken dag det er. Når vi ser slike ting, så
skulle vi kunne forstå at hedningenes tid er i ferd med å ta slutt. Når så
Gud har rørt ved den siste sjel med sitt nådes evangeliet, og vist denne
sjelen veien til evig liv, så vil denne hedningenes menighets – verden se
ut som en uttørket maiskolbe, slik vi ser den sent på høsten. Du kunne
gjerne gå ut på markene å tømme hele tønner med gjødning rundt en slik
stokk, og vanne den hver eneste dag, men jeg kan forsikre deg at du ville
aldri få den grønn igjen. Dødens lov har gått over den, og den er nødt til
å dø. Dette må vi også har klart for oss, med den verdenskirken som
hedningene klynger seg til i dag. Det vil skje på samme vis. Det spiller
ingen rolle hvor meget karismatisk gjødning og vann du heller over den.
Den er ikke mottakelig lenger. Dødens lov har gått over den. Jeg vet
ikke når den siste sjel vil bli brakt inn i folden, men Gud vet det. Han vet
nøyaktig hvor denne sjelen er rett nå. Det kan være i Afrikas jungel, eller
i en ørken et eller annet sted. Det spiller ingen rolle. Når han eller hun
svarer på evangeliets kall, så vil hedningenes klokke stanse rent
frelsesmessig. Jeg vet at vi nærmer oss dette klimaks. Det er tid for
denne gamle verden til å få sitt neste sjokk. Når det skjer, vil du få se en
annen organisasjon av nasjoner ta form. Men denne gang vil det bli
annerledes. Antikrist vil da komme inn å lede det hele. Ser du nå
hvordan det hele leder opp til det bildet Gud har formet gjennom tidene?
Første verdenskrig ga oss en samling av nasjoner i forsøk på å bevare
freden. Det virket ikke. Den andre verdenskrig gav oss FN. Det skjedde i
1946. all makt ble da overgitt til FN. Siden den gang har vi hørt meget
om denne organisasjonen, men like sikkert er det at verden beveger seg
mot sitt neste sjokk. Og det er lite og intet som FN kan gjøre med det.
Hvorfor? Jo, fordi noe skal skje slik at Daniel 9:27 skal få sin
oppfyllelse. En annen fredskontrakt skal undertegnes, og vi vet at den vil
vare bare en kort tid, og da vil den krigen komme som skal gjøre slutt på
alle kriger. Den heter Harmageddon. Når den krigen er over, vil den
virkelige fredsfyrsten komme til jorden, og en endelig fred skal komme
over verden for første gang siden Adam var ulydig mot Gud, og falt i
synd i Edens have.
GUDS SANNE PROFETER – OG HVA DE SÅ.
La oss gå tilbake til hva vi sa om Israel og hennes fødsels – veer. Når
Israel begynte å skrike i barnsnød, og FN gav dem de første kilometer av
sitt hjemland, så var det begynnelsen av hennes fødselsprosess. Dette var
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ikke den endelige fødsel, men det var begynnelsen. Husk at denne
nasjonen må først bli gjenfødt nasjonalt sett, før den kan bli gjenfødt rent
åndelig sett. Hun vil få sin endelige åndelige gjenfødelse når de to
profeter fullfører sin tjeneste, som vi har omtalt i Joh. Åp.11. De skal
fullføre sin tjeneste i 3 ½ år, før de blir drept av dyret. Jeg skal nå gå til
profeten Mika, kap. 5:2 – 3. Mika var en profet som sto i tiden mellom
de ti nordlige stammers bortførelse i år 720 B. C, og de to sørlige
stammenes bortførelse i 586 B. C. De to sørlige stammene var fremdeles
i landet når Mika profeterte, derfor konsentrerte hans tjeneste seg om
dem. Vi starter med vers 1, for det viser hva Gud skal komme til å gjøre
med folket som var tilbake, innen 100 år var gått. Disse versene forteller
om Babylonernes invasjon av jødene. Mika 4:14 – . 5:1 - ” Nu samler
du deg i skarer, du skarenes datter! Voller har de kastet opp imot oss; og
med staven slår de Israels dommere på kinnbenet. ” Og her kommer det
som er referert til i Matt 2:6, da kong Herodes spurte yppersteprestene
og de skriftlærde hvor Kristus skulle fødes. ”Men du Betlehem, Efrata,
som er liten til å være med blant Judas tusener! Av deg skal det utgå for
meg en som skal være hersker over Israel, og hans utgang er fra fordum,
fra evighets dager.” Dette var Jesus Kristus, født i Betlehem, og det
markerer hans første komme. Dette var Israel som ga fødsel til et
guttebarn før hun enda var kommet i barnsnød. Husk at hennes
fødselsveer ligger i å bringe alle de tolv stammene tilbake til sitt
hjemland. Og dette vil legge grunnen til rette for Jesu Kristi andre
komme. Jeg hørte en historie om en kvinne som gikk til sengs, hun
ventet et barn. Men mens hun sov fødte hun sitt barn, og hun hadde
ingen smerter. Det er hva som hendte med Israel da Jesus ble født. Jeg
håper du får tak i hva jeg sier her, for det vil hjelpe deg. De ti nordlige
stammene var fremdeles i landflyktighet, og de skulle ikke komme
tilbake før i de siste dager. Men de to sørlige stammene som enda var
der i landet var nok til å bringe frem guttebarnet. Men fødselsmertene
uteble. Derfor var hun ikke i stand til å registrere det som skjedde. Nå, i
det naturlige, når kvinnen våkner merket hun straks hva som var skjedd.
Men Israel merket ikke hva som skjedde for hun sov. Esaias 66:7, ble
oppfylt den lille byen Betlehem. Denne byen var innenfor Judeas
landemerker. Hans slektsarv rent kjødelig sett kom fra Davids stad
Betlehem. Det oppfylte vers 1, men se på vers 2, for det bringer oss opp
til vår generasjon. ”Derfor skal han overgi dem inntil den tid da hun som
skal føde, har født; og de som blir igjen av hans brødre, skal vende
tilbake sammen med Israels barn.” Kan du se hvor fullkommen dette
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passer inn i bildet? Hun, ( Israel ) fødte et guttebarn uten fødselsveer, og
oppfylte Esaias 66:7, og dette andre verset i Mika 5, forteller at fordi de
ikke godtok ham da han ble født, ledet Gud dem ut i landflyktighet igjen.
De ble solgt på slavemarkedet og spredt over hele verden. Her er det at
Apostelen Paulus plasserer sin åpenbaring om fylden av hedningene i
Rom. 11:25, her sier han. ”For jeg vil ikke brødre, at I skal være
uvitende om denne hemmelighet for at I ikke skal tykkes eder selv
kloke, at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av
hedningene er kommet inn.” Denne forherdelse kan bare godskrives de
to sørlige stammene, for de ti nordlige stammene var ikke i landet på den
tid. Gud hadde profetert for dem gjennom Hoseas, at han skulle sprede
dem ut over hele denne jorden, og at de skulle forbli der til de siste
dager. Så de var ikke ansvarlige for ikke å gjenkjenne deres Messias når
han kom. Men de var ansvarlige for det evangeliet som Paulus forkynte
for dem, når han reiste rundt om til de forskjellige steder hvor jødene var
spredt. Men deres ansvar da, var på individuell basis, slik det er med
hedningene i dag.
1900 ÅR MELLOM VERSENE 5 & 6.
Vi har nå vist dere, gjennom de forskjellige profetier, at intet av det som
har skjedd med Israel har vært noen overraskelse for Gud. Han har
allerede talt om disse ting gjennom sine profeter. Når vi da kommer til
Joh. Åp. 12, så kan vi se at tidsmessig er det ca 1900 år mellom versene
5, og 6. I vers fem ble guttebarnet tatt opp til Guds trone. Det var hans
oppstandelse og himmelfart. Vers seks viser kvinnen, som gav fødsel til
dette guttebarnet, hvor hun flyr ut i ørkenen. Denne hendelse peker frem
mot endenes tid, hvor Israel må fly fra dyrets vrede til et sted som er
beredt for henne av Gud. Der vil hun bli tatt vare på i 3 ½ år, gjennom
den store trengsel. Du må plassere 1900 år mellom disse to skriftstedene,
før du kan se versene i sitt rette tidsmessige perspektiv. Gud talte
gjennom profeten Hoseas, du kan lese det i kap. 1 hvor Han sa til de to
sørlige stammene, at Israel ikke lenger var hans folk. Det var fordi de
forkastet deres Messias. Det ville da bli sagt om hedningene at de nå var
foretrukket som Guds levende sønner. Her har vi de 1900 år tildelt
hedningene. Nådens tid for hedningene er vist i Hoseas 1:10, og når du
leser vers 11, er vi allerede kommet til den tid da alle Israels 12 stammer
kommer tilbake til sitt land. Da skal de bli regjert av én, Messias, og
aldri mer skal Israel bli delt. Dette ligger like foran oss. Kvinnen er i
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barnsnød. Hun vil være i barnsnød inntil alle hennes tolv stammer er
trygt tilbake i Israel. Dette vil frembringe fødselen og oppfylle Mika 5:3.
Vi lever i en tid da dette ser ut til å være det største problemet for hele
verden. Israel er i fødselsveer og må snart føde. Verden for øvrig har en
mengde papirer og resolusjoner på hva som skulle vært gjort med Israel.
Men ingen av dem bryr seg om å se i Bibelen om hva de virkelig burde
gjøre med Israel. Det betyr ikke at alle verdens 16 millioner jøder vil
vende tilbake til sitt land. Men det vil være nok av dem, fra alle de tolv
forskjellige stammene, som drar tilbake til sitt land og dermed oppfyller
skriften. Vi er også gjort kjent med, i skriften, at ikke alle som vender
tilbake vil dermed bli frelst. For mange av dem vil bli fanget av
Antikrists snarer og vil på denne måte komme under Guds vrede, når
Han kommer for å ta hevn over alle dem som ikke kjenner Gud. Dette
tales om i 2. Tess. Paulus` åpenbaring var at levningen av Israel skulle
bli frelst. Vi vet ikke hvor mange personer levningen vil utgjøre, men vi
er klar over en ting at Gud kjenner hver eneste en av dem akkurat nå.
OM DE 144.000
Noen har spurt meg til forskjellige tider om de 144 000 som er beseglet
av Guds ånd, om disse er de eneste som vil bli frelst? Andre har spurt
om disse blir opprykket slik bruden blir det. Det står jo at de er kjøpt fra
jorden som en førstegrøde for Gud og Lammet. Andre har spurt om de
blir drept av dyret som står omtalt i profeten Daniel. Jeg skal forsøke å
besvare disse tre spørsmålene, slik at de kan tilfredsstille alle de som
måtte ha det samme spørsmålet i sine tanker. Jeg vil begynne med å si,
at de vil ikke være de eneste jøder som skal bli frelst. De er Guds
tjenere, salvet av Gud til å forkynne det evige evangeliet rundt om i
verden, i den siste halvdel av Daniels syttiende uke. Når vi tar for oss
teksten i vers seks, ser vi kvinnen i det hun flyr ut i ørkenen. De som flyr
her, er det åndelige element av Israel. De er blitt vekket av de to vitners
tjeneste, de to profeter som du kan lese om i Joh. Åp. 11:3. De to
profeters viktigste tjeneste er å besegle de 144.000 utvalgte av Israels 12
stammer. Deres profetiske tjeneste vil naturlig nok ikke bare bli hørt av
disse 144.000 utvalgte av Israels 12. stammer. Det vil være et annet
stort element av Israels folk som vil bli beseglet sammen med de
144.000. Disse vil gjemme seg mens de 144.000. forkynner sitt budskap,
Joh. Åp. 14:6. Det faktiske bildet av Israel i dette øyeblikk vil da være at
de utgjør fire forskjellige grupper. Først har vi de 144.000. Så har vi det
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åndelige folket i Åp. 12:6. Denne gruppen vil utgjøre menn, kvinner, og
barn i alle aldre. Og det er disse som vil bli ført inn i tusenårsrikets
herlighet, i den hensikt å gjennoppfylle den jødiske rase.(føde barn for
sitt folk) Det tredje element av Israel vil være den politiske jøde. Disse
vil ikke ha noen følelser for Gud, og vil dermed samarbeide med
antikrist. De vil da bli forkastet av Gud til slutt. Disse vil bare være
interessert i politiske affærer og finanser. Derfor vil dyrets merke ikke
være noen vansker for dem. De tar det med en gang. Joh. Åp.16,
forteller om deres endelikt, sammen med resten av dem som ignorerer
Guds advarsel om omvendelse. Til slutt har vi alle de jøder som ikke vil
dra tilbake til Israel. Derfor vil det være millioner av jøder fortsatt i
landflyktighet. Fra denne gruppen kommer de som må gi sitt liv under
den store trengsel, sammen med de dårlige jomfruer. De utgjør
trengselstidens martyrer. De vil heller dø enn å ta dyrets merke å bli
forkastet. Ut fra denne gruppen vil det bare bli en liten prosent som
egentlig vil komme til Gud, og stå imot presset fra antikrist. Resten vil
forgå sammen med alle de andre ugudelige mennesker. Vi har nå svart
på to av de tre spørsmål om de 144.000 menn som blir beseglet i Åp. 14.
Men la meg også si deg, at når Bibelen sier de var kjøpt i fra jorden, så
betyr det ikke at de ble rykket opp til himmelen slik Kristi brud vil bli
det. Det betyr bare at de blir satt til side fra de andre menneskene, slik
også vi, hans forløste menighet er blitt det. Vi bekjenner også at vi er
forløst, eller kjøpt fra jorden, men vi er fremdeles her. Disse menn er satt
til side for å utføre en tjeneste for Gud. De blir da beskyttet fra dyrets
vrede. Det er nødvendig for oss å gripe åpenbaringen av disse ting. Det
er på samme måte Paulus skriver til Kollosenserne, når han taler om de
hedenske kristne, eller skulle jeg kanskje si, bruden, de hellige. Paulus sa
at vi er blitt forløst fra mørkets makt og overført til Hans elskede sønns
rike. Det er dette Guds gjenløsningsplan har gjort for oss. Men vi er
fremdeles her på jorden, og vi gjør enda mange av de ting som vi gjorde
før vi ble kjøpt fra jorden, eller kalt til tjeneste for Gud. Når det kommer
til om disse Guds tjenere blir drept under den store trengsel, så la meg
minne deg om at disse menn kommer til å dra tilbake til de nasjoner som
de kom fra. De vil forkynne for de brødre som aldri reiste tilbake til sitt
hjemland. Deres budskap vil bli; frykt Gud, gi Ham ære, tilbe Ham som
har gjort himmelen og jorden og alt som er i dem. På samme tid vil de
forkynne dommen over det åndelige Babylon. De vil advare alle
mennesker mot å ha noe å gjøre med dette dyret, eller dets bilde. De vil
bli beskyttet fra alle forsøk på å skade dem, Guds kraft vil være over
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dem. De vil etterpå gå rett inn i tusenårsriket sammen med Kristus, når
Guds dom over den falne menneskehet er ferdig. Noen vil kanskje si,
”Bro. Jackson, hvor finner du skriftsteder for en slik forståelse? La meg
først si det slik. I Joh. Åp. 9, da avgrunnens brønn ble åpnet, og helvete
ble sluppet løs over jorden for å plage de mennesker som hadde forkastet
Gud, så ble demonene beordret til ikke å skade noen av dem som hadde
Guds segl på sine panner. Alle de som hadde trodd de to profeters
vitnesbyrd, var blitt flyt med den Hellige Ånd, og de ble beskyttet fra
disse demoners vrede da de ble sluppet løs over jorden. Dette skjer under
lyden av den femte basun, og er også referert til som det første ve over
jorden. Vi skal ikke ta tid til å gå inn på disse tre veer nå, men bare
nevne at disse vanskeligheter vil ikke være i stand til å skade disse som
har Guds segl på seg. Når vi så videre tar for oss den delen om de
144.000 Guds tjenere som forkynner det evige evangelium til hvert folk,
stamme, tungemål, og ætter, så skal vi gå til Joh. Åp. 14:1 – 10. Vi skal
ikke lese versene, men du kan ta dem for deg senere. I dette kapittel
finner vi de 144.000 menn, og de har Lammets Faders navn skrevet på
sine panner, og de følger Lammet hvor det går. Det betyr at de har en
åpenbaring over hvem Jesus Kristus er. De har akseptert ham som deres
Messias. Og det faktum at de følger ham hvor han går, beviser at de er
ledet av den Hellige Ånd. Det er egentlig ikke et bilde av en stor skare
som følger bak Ham i flokk. Det er bare slik Johannes gjengir det i sin
visjon, slik at vi ved åpenbaring skulle forstå budskapet senere. Vi leser i
vers 6, ” Og jeg så en annen engel flyge under det høyeste av himmelen,
som hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, og
for hver ætt og stamme og tunge og folk. ” Nå vil du sikkert si, ” Men
bro. Jackson her står det jo at det var en engel som fløy under himmelen
med det evige evangelium, og du sier at det er de 144.000 som skal
forkynne evangeliet. Det er alltid blitt utført av menn. Dersom Gud
hadde begynt med å bruke engler til denne tjenesten, så hadde han også
måtte fortsatt med det. Nei, dette er bare en åndelig terminologi, og kan
bare forståes ved åpenbaring. Det naturlige mennesket kan ikke forstå
slike ting.
Når vil dette skje? I slutten av Daniels syttiende uke. Hvem er det som
blir plaget av de demoner som kommer ut av avgrunnens brønn? Jo, den
ufrelste menneskehet, de som mottar dyrets merke og tilber antikrist som
Gud. Hvor befinner da denne kvinnen seg, hun som var i barnsnød og
fødte et guttebarn, når disse ting skjer? Hun skjuler seg for dyrets vrede,
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på et sted som er beredt for henne av Gud. Joh. Åp. 12:6. Der vil hun
være gjemt til slaget ved Harmageddon er utkjempet, og den Herre Jesus
Kristus er kommet tilbake til jord igjen for å opprette tusenårsriket.
Templet som da vil være bygget, vil naturlig nok måtte bli renset igjen
og gjort i stand til Jesus skal komme å innta det. Antikrist har jo gjort
templet urent ved å bruke det i 3 1/2 år. Så skal Kristus komme å regjere
på jorden i tusen år.
SHEKINA SKYEN KOMMER TILBAKE
Det som har skjedd med Israel i alle de år, mellom vers 5, og 6, vil
kunne dekke mange bøker. Men for å forstå dette kapittel, er det
nødvendig at vi forstår at vers 5, behandler Jesus Kristus frem til hans
himmelfart, etter oppstandelsen. Vers 6, behandler Israel, som fødte
guttebarnet. Nå er hun i barnsnød til gjenfødelse og samling av alle
Israels tolv stammer. Denne prosessen pågår til hun er fullstendig
restaurert, både naturlig og åndelig. Nådens tidshusholdning kommer
mellom disse to versene. Uten denne forståelse av disse ting, vil ikke
resten av kapittelet kunne bli forstått. Forvirrelse kommer inn når man
prøver å plassere hendelsene i den rekkefølge Johannes skrev dem ned.
Brødre og søstre, hennes åndelige gjenfødelse skjer som et resultat av de
to profeters tjeneste. Men de kan ikke komme inn i bildet før hver eneste
tomme av hennes land er ført tilbake under hennes kontroll. Hennes siste
store fødselsmerter vil komme under den store trengsel, i den siste
halvdel av Daniels syttiende uke. Da vil antikrist gjøre det siste forsøket
på å utrydde hver eneste levning av Jakobs ætt. Israel må fortsatt være i
barnsnød en tid, men jeg kan love deg at en dag vil hun se solen bli
formørket, og månen bli til blod. Da skal hun få se Jesus, hennes lenge
ventende Messias, Kongen, når han skal komme i herlighet for å herske
og regjere. Da skal hun danse og springe av glede. Hans føtter skal ikke
komme ned i New York, Chicago, London eller andre kjente steder.
Hans føtter skal sette seg på oljeberget, rett der hvor Esekiel så ham i
ånden, 600 år før Kristus. Han så den ondskap som var kommet inn i
Israel, blant jøder og presteskapet. Korrupsjonen var stor på den tid.
Moralen var sunket under lavmålet, og Gud lot Esekiel bevitne at
Herrens herlighet forlot templet, for ikke å komme tilbake igjen før
tusenårsrikets regjering skulle etableres. De jøder som kom tilbake
sammen med Sakarias og Haggai, bygget det tempelet som ble stående
da Jesus kom første gang. Jesus så aldri Shekinaskyens herlighet i dette
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templet. Det var en grunn til det. Da Jesus kom til templet for første
gang etter sin dåp i elven Jordan, tok han en svøpe og drev ut alle
pengevekslere, duekremmere, og kjøpmenn. Han veltet deres bord, og
drev ut okser og sauer fra templet. Han sa dem at de hadde gjort hans
Fars hus om til en handelsbod. Vet dere hva det var? Det var
shekinaskyen på vei tilbake igjen. Men det jødene ikke forsto var at
denne gang kom herligheten fra en mann. De gjenkjente ikke denne
herligheten. Han forkynte for dem i 3 år etter at han kom til Jerusalem,
på en aseninnes fole, gikk han igjen inn i templet og kastet ut dem som
kjøpte og solgte der inne. Dette avsluttet hans tjeneste. Han kom til dem
akkurat slik Sakarias hadde forutsagt det i sine profetier. (9:9) ”Fryd
deg storlig, Sions datter! Rop høyt, Jerusalems datter! Se din konge
kommer til deg, rettferdig er han og full av frelse, fattig og ridende på et
asen, på aseninnes unge fole.” Men de sov, de var ikke i stand til å
gjenkjenne ham. Han kom igjen fra Betania til Jerusalem de to tre neste
dagene, og forkynte for dem, men han ventet egentlig bare på at de
skulle arrestere ham, og korsfeste ham. Men selve klimakset i det hele
var da han kom akkurat slik profetiene hadde forutsagt, og de var ikke i
stand til å gjenkjenne ham.
DET GRØNNE – DET TØRRE TRE.
Jeg ønsker å dele med deg en av de virkelig skjønne tildragelsene som
Jesus viste sitt folk, en av de siste timene av hans liv før Golgata. Det
var en av disse morgenene da han forlot Martha og Marias og Lasarus
hus på sin vei til Jerusalem. Da han kom over oljeberget merket han seg
et vakkert tre som sto foran ham. Han var sulten og gikk frem for å ta av
dets frukt. Men når han kom frem, var der ikke annet en grønne blad på
treet. Merk dere at fikentreet var en type på nasjonen Israel. Han så på
treet og sa, ”aldri i evighet skal det vokse mer fikener på deg! Og straks
visnet fikentreet.” Det lar oss vite at selv etter tre års virke iblant dem,
var det ennå ikke noe frukt på Israels tre. Og bare noen få dager senere
ble han arrestert i Getsemane hage, halvveis mellom fikentreet og
østporten i Jerusalem. Han sa til dem. ”Er dere kommet ut imot meg som
en tyv, med sverd og kjepper, for å ta meg. Jeg lærte daglig i deres
tempel men da tok dere meg ikke. Men dette er deres time, skriften skal
bli oppfylt.” Jeg har lagt disse ting inn i dette budskapet for å vise dere
hvordan disse to sørlige stammene var sovnet. De la ikke merke til at et
guttebarn ble født, og rykket opp til sin Fader. Han måtte til Golgata for
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å dø. Han hørte også alle de som gråt over det som var i ferd med å skje.
Han vendte seg da om imot dem og sa. ” Jerusalems døtre, gråt ikke over
meg, men gråt over eders selv og eders barn, for dager skal komme da
de skal si; salig er de ufruktbare, og de som ikke gir die. Da skal de si til
fjellene, fall over oss; og til høydene skjul oss, for dersom de gjør slike
ting mot det grønne treet, hva vil det så bli gjort med det tørre? ”
Kan du gripe det symbolske språket her. Han refererer ikke til seg selv
som det grønne fikentreet. Han er det grønne livsens tre, og det tørre og
ufruktbare treet er antikristens tre, som ikke har noe liv i seg. Med andre
ord, dersom de ikke hadde kommet til dette treet i de 3 ½ år de hadde det
grønne livsens tre i sin midte, hva vil de da gjøre når de får det tørre og
ufruktbare treet (antikrist) i en periode på 3 ½ år? De kunne ha ett av
livsens tre, men de gjorde det ikke. Og når det ufruktbare treet kommer,
skal han bringe klimakset i Joh. Åp. 13. Luk. 21, og Matt. 24. Jerusalem
skal igjen bli omringet og inntatt. Ikke nødvendigvis slik det skjedde i år
70 E.Kr. Men byen skal igjen bli fylt av soldater i den siste del av
Daniels syttiende uke. Da skal antikrist sitte i Guds tempel i Jerusalem.
Ja du snakker om åndelig tørke. De skal i alle fall kjenne tørken når
denne mannen har tingene under kontroll. Jeremias så hver eneste mann
bøyd som en kvinne i fødselssmerte. La oss lese noen ord fra Jeremias
kap. 30:4, ” Og dette er de ord Herren har talt om Israel og Juda: Så sier
Herren: Et redselsrop har vi hørt; der er frykt og ingen fred. Spør og se
etter om en mann føder! Hvorfor ser jeg hver mann med hendene på sine
lender, lik en fødende kvinne, og hvorfor er alle åsyn forandret og blitt
bleke? Ve! Stor er den dag, det er ingen som den, og en trengselstid er
det for Jakob; men han skal bli frelst fra den. ” Jeremias skuet her Israels
avsluttende part av sine fødselssmerter, under den store trengsel.
KAMPEN I HIMMELROMMET
Vi går nå inn i vers 7 – 10, hvor vi skal se hva som skjer i himmelen. En
stor strid utkjempes i himmelen mellom Mikael og Djevelen. Dette skjer
i den åndelige verden. Det er krigen om suveren makt i himmelrommet,
og menneskene på jorden vil bare kunne være tilskuere i denne kampen.
Mens mr. Begin, og Sadat, hadde sine møter med president Carter, så
kunne de bare utføre den jordiske delen av forhandlingene. Men det
foregår også en kamp i himmelrommet mellom Satan og hans engler, og
Mikael og hans engler. På samme tid som FN hadde gitt Israel en del av
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sitt land, startet araberne en offensiv mot Israel. Deres hensikt var å
kaste Israel på havet. De versene vi ser i kap. 12, fra vers 7 – 10, har
vært i effekt i flere år nå. Dere vet hva som hendte i 1948. Men vet dere
hva Gud gjorde for å ta fra England og Frankrike deres koloniale makt i
Midt – Østen? Jeg tror det var i Oktober 1956 at Israel sendte en arme
inn i Egypts del av Sinai, Penisula, og like opp til Suez – kanalen. De
fanget over 6000 Egyptiske soldater, og sikret seg en mengde våpen og
ammunisjon fra Egypterne bare på noen få dager. England og Frankrike
ba da Israel og Egypt om å trekke seg ca 1, 5 mils vei fra kanalen på
begge sider, slik at de kunne opprette en sikkerhetssone mellom dem.
Israel godtok dette men Egypt nektet, derfor okkuperte England og
Frankriket denne buffersonen rent militært som et resultat av dette. Men
FN`s sikkerhetsråd, USA, og Sovjetsamveldet la press på England og
Frankrike slik at de til slutt måtte trekke seg ut av området. Og etter
dette har disse land sakte men sikkert måtte trekke seg ut av mange
andre områder i verden også. Dette markerte avslutningen på
koloniveldet i Midt – Østen. Israel dro seg også tilbake fra sine
okkuperte områder, men siden den gang har de alltid vært i tottene på
araberne. Alt Israel ønsket, var å få være i fred. Men de ville ikke. Dette
indikerer at Mikael og djevelen driver fortsatt og klinger sverdene mot
hverandre i himmelrommet. Vers 8. sier at djevelen vil tape denne
kampen, og bli kastet ut av lufthimmelen. Men kampen i seg selv vil
vare i lufthimmelen til Daniels syttiende uke er et faktum. Indikasjonen
på hvor nære vi er Daniels syttiende uke, kommer an på hvor nære
oppfyllelsen av vers åtte vi er. Så snart tingene på jorden korresponderer
med det som skjer i vers 8, og djevelen er kastet ned fra himmelrommet,
da kan du være sikker på at menneskene på jorden i sin politiske
struktur, er blitt presset så hardt at de har børstet støvet av det gamle
Romerske imperium. Rom vil igjen bli den ledende by, hvor makt og
dominans vil komme fra. Dette må til for å oppfylle Daniels profetier.
Europa vil igjen bli bundet sammen med Rom, slik det var i eldre tider.
Jeg vet ikke om dette er riktig, men da jeg var i Norge på en av mine
møteserier der, ble det meg fortalt at det europeiske fellesmarkedet
hadde allerede en egen pengevaluta ferdigtrykket. De ventet bare på den
rette tid for å sette den ut i livet. Dersom dette er sant, vil den gamle
Amerikanske dollaren snart ha kommet til veis ende. I mange år har vår
dollar vært brukt som en stabiliserende faktor på pengemarkedet, rundt
om i hele verden. Men dersom vi har vært våken for de skiftninger som
nå foregår, så vet vi at det er et annet pengesystem underveis. I de senere
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år har vi sett mange oppbrudd av de store kolonimakter i Europa. Og
ettersom de har frigitt område etter område, så har deres egen
valutaverdi lidd tap på markedet. Det har resultert i at særlig Europa har
gått inn i et tettere samarbeide for å sikre planene for fremtiden. Det vil
ikke vare lenge før USA vil måtte forstå at dette ikke kan oversees
lenger. Mye av vår fremtid som nasjon vil avhenge av hvordan våre
ledere griper tingene an vedrørende Israels sluttføring av sin komplette
gjenfødelse til sin fulle identitet. Satan vil ikke at Israel skal bli
restaurert, og vi vet hvorfor. Han vet at når det skjer, så er hans dager
talte.
EN FALSK FRED.
Når vi kommer til vers 9, så ser vi at kampen i himmelrommet har nådd
sitt klimaks. ” Og den store dragen, ble kastet ned, den gamle slange,
han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele jorderike; han
ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham. ” Når
denne kampen er utkjempet i himmelen, vil tiden være inne for dette
dyresystemet å komme ut i full blomst. Merk dere hva jeg sa; dragen ble
kastet ned, den gamle slangen, kalt djevelen og Satan, han som forfører
hele jorderike. Han ble kastet ned på jorden, og alle de falne englene
med ham. Når alt dette skjer, kan du være sikker på at disse åndene vil
fare inn i menneskesjeler her på jord. Denne planeten vil nå være Satans
eneste mulighet til å gjenvinne et slags herredømme. Han mistet jo det
som var i himmelrommet. Effekten av vers 10, vil ikke nå sitt klimaks
før vi kommer til midten av Daniels syttiende uke. Men jeg vil også si,
at når disse åndene først er kastet ut av himmelrommet, så vil de kun ha
én uke, (7 år) på seg til å utføre det de har planer om. Satan begynner sitt
komplott med å samle Europa inn under en stor fredspakt. Husk at denne
djevelen skal forføre hele jorderiket. Det gjør han ved å samle dem i en
fredspakt, en pakt som hele verden har lengtet etter. Den er kjærkommen
for dem. Husk at Judas var en av Jesu disipler, utvalgt av ham til å være
en av de tolv apostler, og fikk også på denne måte den respekt og støtte
som krevdes av en som fulgte i Jesu fotspor. Hvem hadde ventet at Satan
ville kunne innta en mann, som opp til denne tid hadde stått for Guds ord
sammen med Jesus og de andre elleve Apostlene? Hvem, foruten Guds
utvalgte, ville mistenke at Paven i Rom skulle bli besatt av den samme
ånd, som inntok Judas, og forråde selve menneskesønnen. Vi ser med
forventning frem mot de valg av Paver som etterfølger den som faller
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bort. Vårt spørsmål er, vil den neste bli den som oppfyller Daniels
profeti i kap. 9:27? Vil han bli den antikrist som skal forårsake at Israel
og resten av verden skal gå gjennom den mørkeste tid som historien
noen gang har oppdrevet? Dersom han er den mannen, så vil Kristi brud
vite det meget snart, for hun har blitt opplært gjennom Guds ord hva
som avslører hans identitet som person. Derfor vil vi si, når denne
fredspakten er undertegnet, vil den ikke frembringe den fred som Guds
ord har lovet dem som tror på Hans ord. Det vil bli en kortvarig falsk
fred, utarbeidet av Satan, den store forfører, han som skal kaste hele vår
verden ut i den bitreste krig noensinne. Han skal la dette dyresystemet
presse seg inn i alle økonomiske og politiske affærer. Og i midten av
denne uken, etter 3 ½ år, vil Paven, som er utpekt av alle verdens ledere
som fredsmekleren, han som har hatt det siste ordet i alle avgjørelser, bli
så provosert av de ortodokse jøder at han bryter fredspaken med dem.
De har ikke gitt ham den respekt som hans posisjon krever. Satan tar da
fullstendig kontroll over ham, og han bryter pakten med Israel og driver
jødene ut av deres tempel. Antikrist setter seg da selv i dette templet og
krever tilbedelse av den store forførte menneskemasse. Da er det at vers
10 får sin oppfyllelse. ” Og jeg hørte en høy røst i himmelen si: Fra nu
av tilhører frelsen og styrken og riket vår Gud, og maktens hans salvede,
for våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår
Gud dag og natt. ” Når trengselstiden kommer i midten av Daniels
syttiende uke, så vil den vise frem de virkelige Guds hellige, av dem
som er igjen på jorden. De ekte vil være i stand til å utholde de prøvelser
som da kommer over dem. Når djevelen er kastet ned, og Gud tillater at
han kan begynne sin forfølgelsesprosess, så vil Han ikke være nødt til å
høre mer på Satan. Jeg håper dere forstår hva jeg her mener. Mens
jødene har vært spredt over hele verden, så har Satan kommet frem for
tronen dag og natt, for å anklage dem. Dette har han gjort i hundrevis av
år nå. Han er ikke bare jødenes anklager, men denne profetien er spesielt
beregnet på den jødiske nasjon. Selv om vi vet at denne profetien peker
på jødene, så er det like klart at noen dårlige jomfruer også er medregnet
her. Vi fortsetter i vers 11. ” Og de har seiret over ham ( Satan ) i kraft
av Lammets blod ( hedningene ) og det ord de vitnet; ( Jødene ) og de
hadde ikke sitt liv kjært, like til døden. ” Det er ikke de hedninge –
kristne som får dette kapitlet til å bli så spesielt. Det er jødenes trengsler
i de siste fødselsveer som gjør det. Disse fødselsveer vil vare helt til
Jesus Kristus, deres svært savnede Messias, kommer som konge. Det vil
ikke skje før tusener av jøder og hedninger har gitt sitt liv igjen, som
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martyrer. Når skriften sier at de har seiret over djevelen, så menes det
ikke bare jødene, men hele det folket som har stått djevelen imot. Det
betyr ikke at de overlevde trengselen, nei de seiret over ham ved å stå
fast på deres tro på Gud, selv om det skulle medføre døden. Siste del av
dette verset viser nettopp til en slik holdning. De valgte å dø heller, enn
å nekte sin Herre og Gud. De nektet å ta dyrets merke, og det tok fra
dem alle de menneskelige privilegier de kunne ha fått dersom de antok
dette merket. Grunnen til at så mange av dem var på vakt ovenfor dyrets
merke, var resultatet av de 144.000 Guds tjenere som hadde reist rundt
og advart dem til ikke å ha noe med dette systemet å gjøre. De tre
englers budskap finner du i Joh. Åp. 14:6 – 10, og det er nettopp hva
disse 144.000 utvalgte vil forkynne for jordens innbyggere. Både jøder
og hedninger vil få høre det. Joh. Åp. 14:12, forteller oss hvem som blir
spart for den Guds vrede som er omtalt i vers 11. Jeg ber deg se på disse
versene, for de taler begge om både jøder og hedninger. Hedningene er
de dårlige jomfruene. Vers 12, ” Her er de helliges tålmodighet,
(trengselstidens hellige) de som holder Guds bud og Jesu tro. ” Her har
du de dårlige jomfruer. Dersom vi tar med oss disse tanker over til kap.
15, så ser vi martyrenes ånder stående på et glasshav blandet med ild, og
her finner vi også referanser til begge elementer. Vers 2, ” Og jeg så
likesom et glasshav blandet med ild; og dem som hadde seiret over dyret
og dets bilde og dets navns tall, så jeg stå ved glasshavet med Guds
harper i hånd; ” Beskrivelsen om hva de hadde seiret over, markerer
timen for deres martyrium. Det har aldri tidligere i historien vært en tid
da man måtte ta et merke, eller bøye seg for dyrets bilde på denne måte.
Dette gjelder den siste del av Daniels syttiende uke. Den er like foran
oss. I vers tre synger de en sang som identifiserer at her er både jøder og
hedninger. ” Og de sang Moses, Guds tjeners sang ( jøder ) og Lammets
sang ( de dårlige jomfruer ) og sa: Store og underfulle er dine gjerninger,
Herre Gud, du allmektige! Rettferdige og sanne er dine veier, du folkets
konge! ”
JØDER – DÅRLIGE JOMFRUER – HVITE KJORTLER
Vi går til kap. 12:11, og jeg vil stille dere et spørsmål. Hvordan vet du at
vers 11, forteller om trengselstidens hellige, og hvordan vet du at det
forteller om både jøder og hedninger? Vel, mesteparten av spørsmålet er
nok allerede besvart. Men dersom du går tilbake til Kap. 6:9, hvor det
tales om det femte segl så skal vi se. ” Og da det åpnet det femte segl, så
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jeg under alteret sjeler som var myrdet for Guds ords skyld, og for det
vitnesbyrds skyld som de hadde, og de ropte med høy røst og sa: Herre,
du hellige og sanndru! Hvor lenge skal det vare før du holder dom og
hevner vårt blod på dem som bor på jorden? ” Merk dere at før noe ble
sagt fra himmelen, ” ble det gitt dem lange hvite kjortler, og det ble sagt
til dem at de ennå skulle slå seg til ro en liten stund, inntil tallet på deres
medtjenere og deres brødre som heretter skulle slås i hjel likesom de
selv, ble fullt. ” Merk dere hvorfor de var blitt myrdet. Det var for Guds
ords skyld i det gamle testamentet, og ikke for sitt vitnesbyrds skyld om
Jesus Kristus, det ord de hadde vitnet. Det var bare for det vitnesbyrd
som de i egenskap av jøder hadde arvet fra fedrene. Deres vitnesbyrd
var fra det Gamle testamentet. Deres vitnesbyrd var ikke at de trodde på
den Herre Jesus Kristus, eller at han var deres Messias og frelser for hele
den menneskelige rase. Nei, deres vitnesbyrd var at de trodde på Guds
ord gjennom Mose lov. Så dersom de skulle ha noe vitnesbyrd, så ville
det være et vitnesbyrd som identifiserte dem som jøder i følge den
gamle pakt. De hedninger som måtte ha et vitnesbyrd, måtte fortelle det
ut fra sin opplevelse om frifinnelse gjennom Lammets blod. Og ut fra
dette fikk de sine hvite kjortler. Men disse ble gitt hvite kjortler etter at
de var blitt myrdet. Når vi så går videre til kap. 12:12, og tar opp det ord
som Johannes hørte, så merk deg nøye hva som blir sagt. ” Derfor fryd
dere, I himler, og I som bor i dem! Ve jorden og havet! For djevelen er
fart ned til eder i stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid. ”
Noen mennesker tror alltid at tilstander holder seg stabile over lengere
tid, og så, plutselig kommer noe som forandrer alt. Det profetiske ord
virker ikke slik. Det er alltid en introduksjons periode. Der er grunnen til
at Satan blir kastet ut i begynnelsen av uken. Det må en tid til for at han
skal kunne materialisere seg inn i dyresystemet, før midten av Daniels
syttiende uke trer i kraft. Men dersom han bare skulle ha kommet ned i
midten av kuken, så ville dere hatt en rekke uforklarlige hendelser i den
første delen av uken. Den første delen av uken tror jeg vil være med å
gjøre troen på Gud fast i dem som etter hvert skjønner at det bærer mot
avslutningen av alle ting, og gjøre folket som er oppmerksom, i stand til
den store trengselen. Det gjelder både hedninger, og den nasjonen som
fødte guttebarnet, han som skal bli den rettferdige hersker over denne
verden. Dette kan vi se i vers 13, ” Og da dragen så at den var kastet ned
på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født gutten. ” Dette verset
fører oss tilbake til vers 5, og der har vi allerede bevist at det gjaldt den
Herre Jesu Kristi første komme, og kvinnen var Israel. Vi ser det også
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når vi leser vers 14, at det er en liten repetisjon av vers 6, bare at vi her
får en litt nærmere beskrivelse over hennes flukt. ” Og den store Ørns to
vinger ble gitt til kvinnen for at hun skulle flyge ut i ørkenen til sitt sted,
hvor hun får sin føde en tid og tider og en halv tid, borte fra slangens
åsyn. ” Tidsbeskrivelsen er den samme som i de andre versene. 1260
dager, 42 måneder, 3 ½ år, en tid = 1 år, tider = 2 år, og en halv tid =
seks måneder. Alt faller inn under samme tidsfaktor. Hvorfor forfølger
han kvinnen? Der er fordi hun fødte guttebarnet, og det er denne
forfølgelsen som fører henne inn i de siste fødsels – veer. Det siste
stadium av disse veene vil til slutt føre Kristus tilbake til jorden igjen.
Men da vil han ikke bli tatt opp fra jorden igjen slik han ble det forrige
gang. Han kommer da tilbake til Davids trone for å regjere i
rettferdighet. Vi finner i dette verset at kvinnen blir gitt den store ørns to
vinger, for at hun skulle fly ut i ørkenen TIL SITT STED. Vers seks
fortalte oss at Gud hadde beredt et sted for kvinnen, hvor hun ville få sin
føde i 1260 dager. Spør meg ikke hvor dette stedet ligger, for jeg vet
ikke. Det vil ikke bli ute i ørkenen, slik vi tenker oss en ørken. På det
åndelige språket betyr det et sted hvor hun kan skjule seg fra djevelen,
som nå har inkarnert seg i dyresystemet, hvor antikrist er hodet og hans
hovedsete er Rom selve Pavestolen. For dere som ikke måtte skjønne det
så fikk Johannes se dette dyret komme opp av havet, og hadde syv hoder
og ti horn. Når vi går til Joh. Åp. 17, ser vi at isteden for ordet havet,
brukt om den store skjøgen, så kommer uttrykket de mange vann. Og
vers 15 i samme kapittel er vann fremstilt å være det samme som folk,
skarer, nasjoner og tungemål. Derfor er dyret, som stiger opp, i Åp, 13:1,
av havet, noe som reiser seg ut av folkehavet. Jeg skal ikke gå inn i dette
i sin helhet nå, for vi har andre budskap som tar disse ting for seg i
detaljer. Men det jeg her vil si er at dette dyret med de syv horn og ti
kroner på sine hoder, er ikke annet enn det gamle Romerske imperiet. Vi
har lagt merke til dette rikets gjenreisning i flere år nå. Det er skjedd
gjennom samlingen av det Europeiske fellesmarkedet i vest Europa. De
forskjellige land i fellesmarkedet utgjør hornene på dette dyret. Og det at
dyret hadde syv hoder, er ikke noe annet enn de syv forskjellige
skiftninger eller stadier som Romerriket har gjennomgått, fra Cæsartiden
til den dag da regjeringsstolen endte opp med en mann fra den prestelige
rang isteden for en mann fra den verdslige politiske rang. Det samme
systemet er nå blitt vekket til live igjen, og vil bli, fòret med all den
djevelske nødvendighet som må til, for at dyret skal kunne utøve all den
forfølgelse og bedervelse som det er utvalgt til å gjøre. Derfor vil
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kvinnen, Israel, skjule seg for det romerske dyret, det samme dyret som
korsfestet Kristus i hans første komme
I kap. 12, er dyret beskrevet å ha ti horn og syv kroner på sine hoder.
Men i kap, 13, er det beskrevet med syv hoder og ti horn, og ti kroner
på sine hoder. De syv kroner i kap. 12, forteller om de syv former eller
skiftninger som det romerske diktatur gjennomgikk, og de ti kroner
peker mot de ti nasjoner som også er de ti horn på dyret. Og hver av dem
har en konge eller en hersker. Vi ser at dette gamle systemet kommer
igjen i fokus for å oppfylle de siste dagers profetier, og vi har merket oss
hvordan disse hornene har kommet frem for å innta sine plasser i de siste
år. Derfor er det nå like før det lille hornet gjør sine siste trekk. Det lille
hornet som Daniel talte om i Dan. 7:8, skjøt opp mellom de andre
hornene, og rykket opp tre av de andre hornene med roten. Det lille
hornet hadde øyne som et menneske, og en munn som talte store ord.
Daniel sa at han merket seg dette dyret helt til dets trone ble kastet ned
og den eldgamle av dager satte seg som dommer. Daniel fikk i sin visjon
se hele den tidsepoken som dette dyret skulle herske. Han så det ta form
som det fjerde diktatoriske rike som skulle komme på jorden. Og han
sier at han aktet på disse ting inntil den gamle av dager kom og satte seg.
Han så også den store hvite trones dom i effekt, og at bøker ble åpnet.
Han så dyret bli kastet i ildsjøen. Det lille hornet som reiste seg mellom
de ti, fikk ikke bildet til å se ut som om det var elleve horn på dyret. Det
var fordi dette hornet var av religiøs art og ikke et politisk verdslig horn.
Det var en biskop som hadde inntatt det gamle romerske Cæsar – setet.
Denne biskopen kom for å bli sett på som en suveren hersker, en
universell overhersker, og dette er ren blasfemi. Det finnes bare én
universell hersker, og det er Gud. I Dan. 7:21, sies det; ” Jeg så
hvorledes dette hornet førte krig mot de hellige og fikk overhånd over
dem. ” Vers 25, sier ” Og han skal tale ord mot den høyeste og
undertrykke den Høyestes hellige; han skal tenke på å forandre hellige
tider og lov, og de skal gis i hans hånd én tid og tider og en halv tid. ”
Det er det samme språket Johannes brukte i Åp. 12:14, over 600 år
senere. Det er de samme 3 ½ år, som er den store trengselsperioden. Du
vil kunne merke deg at det lille hornet, Antikrists, som er Paven i den
Katolske kirke, skal føre krig mot de hellige og nedkjempe dem, eller
utarme dem.
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Merk deg at i denne visjonen fikk Daniel se millioner av kristne
nedslaktet etter Pavens ordre, ned gjennom tidene. Men den siste
referansen i vers 25, viser frem til den store trengsel. Det er mye som
kunne være sagt om dette dyret, og om den store skjøgen, som ikke er
annet en den Katolske kirke som sitter på dette dyret. Johannes så det i
Åp. 17, men la oss gå tilbake til vår tekst i Åp. 12:14, ” Og den store
ørns to vinger ble gitt til kvinnen for at hun skulle flyge ut i ørkenen til
sitt sted, hvor hun får sin føde en tid tider og en halv tid, borte fra
slangens åsyn. ” De fleste av dere har vel allerede hørt meg si, at den
store ørns to vinger ikke er annet en de to profeter, eller vitner ( som vi
ser i Joh. Åp. 11:3 ) som forkynner Jesus Kristus til Israel. De instruerer
henne om hvor hun skal fly for å komme unna dyrets vrede, som senere
skal komme. Profeter blir vanligvis referert til som ørner på grunn av de
syner de har inn i fremtiden. De er i stand til å fly høyt, og se langt inn i
fremtiden. En sammenligning finner vi i 2. Mos. 19:4. Her viser Gud
Israel gjennom Moses, hva som har båret dem frem. ” I har sett hva jeg
har gjort med Egypterne, og hvorledes jeg har båret dere på ørnevinger
og ført dere til meg. ” Noen av dere vil nok da si, at Gud brukte bare en
mann til denne tjenesten, hvordan får man da frem flertallsbenevnelsen
vinger? Vel, les verset en gang til, og da vil du se at Gud regner med
hele reisen, helt inn i løftetslandet. Han sa jo, ” Ført dere til meg. ” Vi
vet at Gud var med dem på hele reisen, som en skystøtte om dagen og
som en ildstøtte om natten. Vi vet at de ble ledet inn i løftetslandet ved
Josvas tjeneste, etter at Moses hadde gått bort for å dø. Den samme
engelen, Mikael, sto der ved elven Jordan, og Josva så han rett i ansiktet.
Den samme engelen sa til Josva, ” Vær ved godt mot! ” gjorde han ikke?
De arvet ikke landet før Josva hadde ledet dem over, så si ikke at det var
bare én mann som ledet dem på reisen. Det vil bli to stykker neste gang
også. Det var Moses og Josva som ledet dem inn i løftetslandet første
gang. Men det vil bli Moses og Elias som skal lede dem inn i Daniels
syttiende uke. Jeg mener ikke her de to gamle mennene fra det gamle
testamentet, men to jøder fra vår egen moderne tid. De vil ha den samme
salvelse som Moses og Elias hadde. Du kunne jo tenke deg Moses og
Elias fra gammel tid, dukke opp i våre dager. To menn med
vandringsstaver dukke opp i vår tekniske tidsalder, de ville ha følt seg
helt utenfor. De ville ikke ha kjent forskjellen mellom et tok og et fly.
Nei, det vil være to jøder fra vår egen moderne tid, og de vil ha Jesu
Kristi åpenbaring brennende i sitt indre. Dette vil de dele med sine
jødiske brødre. Derfor, når Gud har alle de andre tingene på sin rette
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plass, vil han sende inn disse to menn på scenen. Deres tjeneste vil vare i
3 ½ år, men på denne tid vil de ha salvet 144.000 jødiske tjenere. De vil
da bli fylt med den Hellige Ånd, og gjennom deres tjeneste vil en stor
skare mennesker kunne høre deres budskap, og bli fylt med den Hellige
Ånd de også, som er Guds segl. Det er den andre gruppen av Israel,
(ikke de 144.000) som vil bli gitt den store ørns to vinger og være i stand
til å fly ut i ørkenen, bort fra dyrets vrede. Det er noen som er uenig med
meg i læren om hvem disse to profetene vil være. De mener at Moses
og Elias er nødt til å returnere tilbake til jorden igjen, fordi de ikke døde
en naturlig død. De bruker det skriftstedet om at et menneskets lodd er
én gang å dø, og deretter dom. Men et slikt grunnlag er meget dåraktig.
Da måtte jo også Enok komme igjen for å dø. En nærmere eksaminasjon
av deres tjeneste viser bare at de kommer til å ha samme salvelse over
seg som det Elias og Moses hadde. De vil gjøre vann om til blod, slå
jorden med bann, brenne opp hvert grønt tre, gjøre vannet bitter, og
stanse regnet. De vil bruke de samme tegn som Moses og Elias. Enok vil
måtte bli utenfor dette bildet for han gjorde ikke noen av disse tegnene.
Når skal da Enok dø, dersom du vil lære noe slikt? Et annet spørsmål for
deg som heller til en slik tolkning, når skal så det levende element av
Jesu Kristi brud dø? Her på jord blir hun jo bare forvandlet, i ett nu. Nei,
det forblir nok din egen private tolkning. Vi må holde linjen i Guds ords
åpenbaring. Vi kan ikke bygge opp egne åpenbaringer for å
rettferdiggjøre våre ideer, for senere å slå i hjel mye av Guds ord for å
stå på våre ideer. Skriften må få vise sin egen profetiske betydning, og
der må vi la den være i fred. Jeg vil si deg at dersom du ikke vet hvem
kvinnen i Åp. 12, er, så vil du også få vanskeligheter med kap. 14.
Forstår du ikke kap. 14, så vil du heller ikke skjønne noe av Daniels
syttiende uke. Og blir du ikke mer forstandig her, så vil du aldri kunne
forstå når kap. 11. slår til rent tidsmessig.
En ting er sikkert, Jesus vil ikke komme mens disse to profetene ligger
der døde i Jerusalems gater. Det ville bryte med hele kontinuiteten i
skriften. Mens jeg er inne på de to profetene så la meg si dette, deres
forgjengere Moses og Elias, hadde de to største tjenestene som noen
gang er blitt vist på jord, foruten Jesus Kristus selv. Og denne salvelse
vil hvile over disse to i 3 ½ år. Du finner det i Joh. Åp. 11.
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TRE OG ET HALVT – ELLER SYV?
Det er fremdeles mennesker i denne endetiden som mener at de to
profeter vil forkynne i den siste halvdel av Daniels syttiende uke. Den
samme gruppen holder på at Jesus ble korsfestet i midten av denne uken.
Man snakker om å rote til bildet i skriften, men der gjør i alle fall disse
menneskene. La meg vise dere hvordan en slik tanke vil føre dem. Vi
begynner med Åp. 11:3, ” Og jeg vil gi mine to vitner at de skal være
profeter i tusen to hundre og seksti dager, kledd i sekk.” Hva går deres
profetiske tjeneste ut på? Jo for det første, å vekke nasjonen Israel opp
for det faktum at deres Messias har allerede vært her og ble forkastet av
dem. De skal besegle de 144.000 jødiske tjenere til forkynnergjerning.
Nummer to, de skal advare sine jødiske brødre om den store trengsel
som er like rundt hjørnet, og om antikrist forførelse. De skal lære Israel å
beskytte seg mot dyrets vrede når den slippes løs over jorden. Vers 7,
viser at det er nettopp dette dyret som skal drepe de to profetene, etter at
de har profetert i 3 ½ år. Og vers 8 viser oss at de vil bli drept i byen
Jerusalem. Den vil da være kalt det åndelig sodoma og Egypt, hvor også
deres Herre og Mester ble korsfestet. Når vi fortsetter med Kap. 12:6- 14
så ser vi den åndelig oppvåknede del av kvinnen fly ut i ørkenen, bort fra
dyrets vrede. Og vers 14, gjør det klart at det var nettopp de to profeter
som gjorde henne i stand til denne flukten. Ser du nå hvilken situasjon
du kommer opp i dersom du forsøker å presse alt dette inn i en periode
på 3 ½ ? Du vil da ha en kvinne på flukt for sitt liv, i samme periode
som de to profetene skal forberede henne på flukten. Du måtte jage
henne rundt om i ørkenen for å få til noe slikt, og de 144.000 måtte da
høre budskapet under flukten. Du vil også måtte ha slaget ved
Harmageddon i avslutningen av de to vitners tjeneste. For i avslutningen
av Daniels syttiende uke vil Harmageddon være selve klimakset på alt.
Man må være fullstendig blind i skriften om man skulle få alle disse
hendelser til å skje innen denne tidsramme på 3 ½ år. Ingen av dine
spesielle åpenbaringer vil kunne rettferdiggjøre en slik behandling av
skriften, og presse det inn under en periode på 1260 dager.
VANN SOM EN FLODBØLGE
La oss så lese Åp. 12:15, ” Og slangen sprutet av sin munn vann som en
elv etter kvinnen, for å rive henne bort med elven. ” Vi må overføre
disse ord til en åndelig åpenbaring. Mange forestiller seg her en slange
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som sprutet en mengde vann ut av sin munn, mot kvinnen. Når vi går
tilbake til vers 9, så ser vi at denne slangen er også kalt djevelen, så vel
som dragen og ser vi på vers 3, så hadde det samme dyret syv hoder og ti
horn. Så vers 15, er det samme dyret som i de andre versene. Dette dyret
er allerede forklart å være det Romerske imperiet, det fjerde verdensriket
i Daniels visjoner. Dette riket inspirert av Satan, sto klar til å sluke
guttebarnet så snart som det var født. Det er 1900 år mellom vers 4, og
det Romerske systemet som vi ser klar til aksjon i vers 15. Hva er da
denne flodbølgen som blir sprutet ut mot denne kvinnen? Husk at vannet
representerer mennesker, og dyresystemet utgjør også mennesker.
Mannen i dyresystemet er antikrist. Dersom du kan holde disse bildene
klart for deg så vil du lett kunne se at det vann som blir spurtet ut mot
kvinnen, er et intens Romersk hat og en forfølgelse mot Israel. Denne
flodbølgen er en forfølgelse av kvinnen. Satan hater Israel fordi hun
fødte guttebarnet, og fordi hun nå har erkjent ham som Messias og tilber
Gud gjennom det. Antikrist, Paven, hodet for den Romersk katolske
kirke, som opp til denne tid er blitt sett opp til som Jesu Kristi
stedfortreder på jord, og på denne måte også forført en hel verden med
sitt intrikate skuespill, er nå ( i vers 15 ) blitt en mer politisk leder, enn
en religiøs leder med kristne prinsipper. Vi snakker nå om den store
trengselstiden, og om et fryktelig hat mot denne kvinnen. Vi vet alle at
de land som utgjør Fellesmarkedet, (EU) stort sett er meget katolsk tro.
Særlig de nasjoner som utgjør de ti horn, og dermed har makten i
fellesskapet. Vi har også lagt merke til at kommunismen har sneket seg
inn i Europa, litt etter litt, og ved den tid da den store trengsel setter inn,
vil Europa ha formet sin egen kommunisme. Et faktum er, at i
avslutningen av trengselstiden vil den kommunistiske holdning
fullstendig ha fortært den religiøse holdning til det punkt, at det
oppfyller kap. 17, vers 16. Der står det. ” Og de ti horn som du så, og
dyret disse skal hate skjøgen ( den Katolske kirke ) og gjøre henne øde
og naken, og hennes kjøtt skal de ete, og henne selv skal de brenne opp
med ild. ” Kommunismen vil da sluke opp resten av det som er igjen av
det katolske systemet. Det er et kjent faktum at kommunisme og religion
ikke går sammen. Kommunismen er imot religion i enhver form. På
denne måten er den et redskap i Guds hånd, til ødeleggelse av det
katolske systemet. Nå forstår du kanskje hvordan dette dyret i
trengselens avslutning, vil bli motivert av en kommunistisk ånd, og hate
alt og alle som har befatning med det som kalles religion. Derfor vil
også alle dårlige jomfruer blant hedningene bli martyrer. De velger
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heller å tro på den Herre Jesus Kristus, isteden for å bli identifisert med
dette verdenssystemet.
JORDEN ÅPNER OPP SIN MUNN
Slangen vil altså sprute vann mot kvinnen, og starter da en forfølgelse
mot henne. Men vers 16, sier at jorden vil komme henne til hjelp.” Men
jorden kom kvinnen til hjelp, og jorden åpnet din munn og slukte elven
som slangen sprutet av sin munn. ” La du merke til at vers 15, taler om
slangen, men senere skifter det om til dragen (17). Denne hendelsen fikk
vi alle en liten forsmak på under den andre verdenskrig, da alle jøder i
Europa som da lå under Hitler måtte gå rundt med et jødemerke. Hitler
hadde planer om å utrydde jødene fra jordens overflate. Han hatet dem
med et usigelig hat, men også her kom jorden kvinnen til hjelp. Hvordan
ble jødene hjulpet? Historien forteller at svært mange mennesker i
Danmark bar David stjernen. Det var en solidarisk protest mot de jøder
som var i fangenskap. Det var som å si at, dersom du først skal ta jøder,
så får du komme å hente oss alle sammen. De hadde tatt hundrevis av
jøder og skjult dem i sine hjem. De ga dem mat og et skjulested. Det er
nettopp hva jeg er overbevist om vil skje under den store trengsel, når
djevelen igjen vil forsøke å utrydde alle de jøder de kan komme over.
Det vil også da være et folk med sympatiske følelser for det jødiske folk,
og de vil gjøre nøyaktig det samme som så mange mennesker gjorde
under den andre verdenskrig. Jeg tror dette setter en type også for oss.
Mange har sagt: ” Jeg kan ikke forstå hvordan så mange mennesker skal
kunne holdes skjult i 3 ½ år uten å bli tatt, og enda kunne få den føde for
dagen som skal til. ” Vel, den andre verdenskrig varte i 5 år, og mange
jøder kom helskinnet gjennom den prøvelsen. Det er ingen mulighet for
oss å gå videre i detaljer her, og fortelle nøyaktig hva som vil skje fra
dag til dag. Men en ting er sikkert, det vil bli nok jøder tilbake etter
trengselen, nok til å starte opp igjen på nytt med en jødiske rase som skal
prise Gud gjennom tusenårsriket.
Det å fortelle om barnefødsler i tusenårsriket vil sikkert nøre opp under
ilden til mange av mine kritikere. Det er så alt for mange predikanter
som løper rundt om i dag, som ikke kan akseptere dette faktum. Deres
unnskyldning er at vår profet for endenes tid ikke lærte noe om det. Vel,
for meg behøver ikke profeten å si noe om det, for det var jo allerede
nedskrevet i Bibelen. I Esaias 11:6, tales det om tusenårsriket. ” Da skal
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ulven bo sammen med lammet, og Leoparden ligge hos kjeet, og kalven
og den unge Løve og gjøfeet skal holde sammen, og en liten gutt skal
drive dem. Ku og Bjørn skal beite sammen, og deres unger skal ligge
hos hverandre, og Løven skal ete halm som oksen. Diebarnet skal leke
ved huggormens hule, og over basiliskens hull skal det avvente barn
rekke ut sin hånd. ” Dette skulle være nok informasjon for alle dem som
er åpne for sannheten. Men enda har du jo, Esaias 65, hvor du kan lese
mer i samme tråd
Brødre og søstre, tiden er kommet da alle disse budskap som vi har
forkynt skal måtte presse frem en avgjørelse i folket. Guds folk vil enten
våkne opp for sannheten, og begynne å søke dybdene i Guds ord, ellers
så vil de forgå i sin opprørstrang. Kan du si meg hva forskjell det gjør,
om en profet talte om et spesielt emne i Bibelen eller ikke? Dersom
Bibelen selv har nok skriftsteder til å stadfeste det selv, er da ikke det
nok? Denne verden er på randen av noe, og ikke et eneste menneske
kommer til å forbli uberørt av dets virkning. Derfor må vi alle søke all
den sannhet som er tilgjengelig for oss mens vi enda har friheten til å
gjøre det.
Jeg leste nettopp en artikkel om tidligere president Carters initiativ til å
få i stand Camp David avtalen mellom Israels Mr. Begin, og Egypts Mr.
Sadat. Carter hadde hentet seg opplysninger gjennom såkalt fortrolige
kilder, at Begin var i ferd med å ruste opp til forsvar mot Egypt. Sadat
hadde nemlig tenkt å starte opp en ny krig i området. En ting er sikkert,
dersom forhandlingene mellom slike land bryter sammen, så er det lite
våre presidenter kan gjøre for å stanse det. Gud er i ferd med å oppfylle
sitt ord. Om vi er samarbeidsvillige eller ikke, spiller ingen rolle. Er vi
imot, blir det bare verst for oss selv. Jeg vil dog si dette, Russland er i
ferd med å få spesielle nasjoner med seg på sitt program, og dette vil
igjen i sin tid oppfylle Esekiel 38. Og før den krigen kommer over Israel,
vil Egypt ha inntatt en mer nøytral stilling i konflikten enn den har hatt
til denne tid.
KVINNEN OG DE ANDRE AV HENNES ÆTT
Vi har enda et vers igjen, vers 17. ” Og dragen ble vred på kvinnen og
dro av sted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder
Guds bud ( jøder ) og har Jesu vitnesbyrd ( hedninger, de dårlige
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jomfruer ). ” Legg merke til at dragen nå fører krig mot resten av
kvinnens ætt. La oss se på hvorfor de dårlige jomfruer blir martyrer
sammen med de andre jødene, og også den store skare som ingen kunne
telle, fra alle nasjoner, folk og tungemål. Her er representanter fra hele
jorderiket. Vi finner dem i Åp. 7:9. I vers 14, blir de klassifisert som
dem som led martyrdøden under den store trengsel. Men du sier kanskje,
hvordan kunne hedningenes dårlige jomfruer i det hele tatt bli
nummerert som kvinnens ætt? Det er jo bare Israel som kalles kvinnen?
Vel, jeg skal fortelle deg det. Da Gud talte til Abraham den gang Han ba
ham om å se mot Nord, Sør, Øst, og Vest, så gjorde Han en pakt med
Abraham. Abraham var far til den jødiske rase, og Gud ga ham et løfte.
Gud sa, jeg vil gi deg alt det landet du kan se. Det skal være for din ætt
til alle tider. Gud sa at hans ætt skulle bli så tallrikt som støvet på jorden,
som stjernene under himmelen, og i ham og hans ætt skulle alle jordens
folk velsignes. Du kan lese det i 1. Mos 13:14 – 17. 15:1 – 5. og 28:14.
Da Gud talte til Abraham, hadde han enda ikke en arving, og Sara hans
hustru hadde passert tiden i sitt legeme da hun kunne få barn, og hun var
barnløs opp til da. Men Abraham trodde Gud, og Gud regnet ham det til
rettferdighet fordi han trodde. Her er det at Abrahams løfte ble oppfylt i
kvinnen. Da Gud ga Abraham løftet om et folk, så mange som
himmelens stjerner, så ga Han ham et dobbelt løfte. ” I deg og din ætt,
skal alle jordens slekter velsignes. ” Her har vi den åndelige linje i ætten.
De av alle nasjoner som tror på Guds ord, ble inkludert. Når da dragen
skal føre krig mot resten av kvinnens ætt, så må han også drepe alle dem
som identifiserer seg med Gud. Det vil ta livet av alle de dårlige
jomfruer, så vel som de jøder som stoler på Jehova. Satan forsøker sitt
beste på å utrydde den jødiske rase fra jordens overflate. Han vil forsøke
å bringe til taushet en gang for alle, alt det pratet om en Messias som
skal komme å herske i tusen år. De dårlige jomfruer vil da sympatisere
med jødene, da de kjenner Guds løfte til Israel. De vil da bli et offer for
det samme blodbad som det jødene må gjennomgå. De som ikke spiller
på parti med verdenssystemet vil da bli fengslet og avlivet, etter først å
bli forelagt å fornekte sin tro på Gud. Djevelen vil da ha frie hender til å
gjøre hva han synes, for Guds beskyttende hånd vil ikke lengere holde
tilbake de sataniske krefter, slik han gjorde det under nådens
tidshusholdning. Satan kan da gjøre nesten som han vil, med bare ett
unntak, han kan ikke legge hånd på dem som har Guds segl på sine
panner. Det er dem som tror de to profeters budskap, og blir forseglet
med den Hellige Ånd. Gud kommer til å våke over dem. I motsetning til
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hva mange tror, så vil Gud fortsatt kontrollere hele sluttspillet. Gud vil
ikke reise det hvite flagget i overgivelse til de onde makter. Skriften
forklarer at Gud er i stand til å få mennesket til å oppfylle Hans vilje. I
over seks tusen år nå, har Gud tillatt djevelen å bederve menneskesinnet.
Satan har fått menneskene til å gjøre opprør mot sin skaper. Men dersom
du ser nærmere etter, så har Gud fremdeles alt under kontroll. Hver
eneste profeti i Bibelen er blitt oppfylt i rette tid, opp til denne dag.
Derfor tror vi at Gud, som er den som sørger for at profetordet går i
oppfyllelse, fortsatt vil være i rute med resten av det som står igjen til
oppfyllelse. Det er så vakkert ordnet, bare vi vil tillate oss selv å se etter.
Jeg vil gjerne vise dere noe i Esekiel 36:24 – 36. Du kan lese det
sammen med Åp. 11:1– 4. Det forteller om utmålingen av Guds Tempel,
alteret, og dem som tilbeder der. Det forteller om de to vitner som skal
profetere i 1260 dager for dem som er kommet tilbake til Israel fra
hedningenasjonene. Disse er de to oljetrærne, og de to lysestakene som
står for all jordens Herre. Det er gjennom deres tjeneste at versene i
Esekiel 36, fullbyrdes. La oss lese det. ” Jeg vil hente dere fra folkene og
samle dere fra alle landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land.”
Det er hva Gud har gjort med dem nå i de siste tretti årene. Det er en
sakte prosess, men det hele vil være over i løpet av én generasjon.
Venner, jeg håper dere forstår at vi lever i den generasjonen rett nå. Bare
tenk på at disse ordene er nedskrevet for over 2500 år siden. Tenk bare
på alle de generasjoner som har lest disse versene før oss, og vi er det
folket som skal få se det hele gå i oppfyllelse. Det er virkelig et
privilegium som er gitt oss av Gud. Her sitter vi også og vet at Israel
skal oppleve enda en krig ( Esekiel 38, 39 ), og være i store fødselsveer
en tid. Etter dette skal hun få to profeter, og disse skal legge grunnen for
Esek. 36, så det kan gå i oppfyllelse. Husk at Israels velsignelser er bare
effektiv når de er tilbake i sitt eget land. Jeg vil nevne en annen ting
også. Israel har enda ikke de samme geografiske grenselinjer intakt, som
det Gud ga til Abraham. Men hun vil snart få det, samme hva resten av
denne verden måtte ha imot det. Vel, vers 25, ” Og jeg vil sprenge rent
vann på dere, og I skal bli rene; fra alle deres urenheter, og fra alle deres
motbydelige avguder vil jeg rense dere.” Det rene vannet er selve
budskapet som de to profeter skal forkynne for Israel. Husk at det var på
grunn av deres avguder at de ble jaget bort fra sitt land først gang. De
bygget avguder i stedet for å tilbe Jehova i Templet. 26, ” Jeg vil gi dere
ett nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inni dere, og jeg vil ta bort
42

steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. ” Steinhjerter høres ut
som et avleggs språk i dag, dersom du da ikke skulle ha vært innom en
jødisk forretning en mandag morgen, slik min far og jeg gjorde det for
noen år siden. Vi hadde sauehold, og tok med noen skinn til forretningen
for å selge dem. Vi kom inn i butikken, og der drev de og kranglet så
fillene føk rundt dem. Hver av dem fikk sine pass påskrevet for hva de
var verdt, og de var alle jøder. Etter oppstyret å dømme, kunne de være
på grensen til å drepe hverandre. Jeg undret på om de hadde noe
hjertelag i det hele tatt. Men slik er bare deres måte å være på. Jeg sier
ikke dette for å kaste dårlig lys over dem. De er bare slik på grunn av
den behandling de selv har måttet gjennomgå i landflyktighet blant
hedningenasjonene. Men når Gud er ferdig med dem, vil de ikke oppføre
seg slik lenger. 27, ”Min Ånd vil jeg gi inni dere, og jeg vil gjøre det slik
at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. 28, I skal
bo i det land jeg ga deres fedre, og I skal være mitt folk, og jeg vil være
deres Gud.” Merk deg bare hvor fullkomment Gud oppfyller sitt ord. Og
her har vi i dag en rekke nasjoner som bråker noe aldeles forferdelig om
Israels okkupasjon av landområder, og at de må se å avstå fra det som de
har vunnet tilbake. Israel kan ikke gi det fra seg, hun skal ha mer land.
Du kan kanskje si, ”Det er ikke tid for det enda.” Vel, er det ikke tid
enda så vil det hele stagnere, men dersom tiden er kommet så ber jeg deg
lese vers 29. ”Jeg vil fri dere fra alle deres urenheter, og jeg vil kalle på
kornet og gjøre det rikt og ikke la hungersnød kommer over dere.” Selve
fylden av dette verset vil lede oss inn i tusenårsriket, men begynnelsen
til det kan vi se allerede nå. De av dere som har vært i Israel i senere tid
kan visselig være vitne til at Gud allerede velsigner deres
jordbruksområder. Det ser nesten ut som om alt kan gro der, og grøden
er mangfoldig, slik vers 30 indikerer. ”Jeg vil mangfoldiggjøre trærnes
frukt og markens grøde, så dere ikke mer for hungerens skyld skal lide
blant hedningefolkene.” Vi vet at de to profetene skal slå landet med
plager for en liten tid, men det er for å stadfeste deres profetiske verdi i
Israels folks øyne. Det vil da komme en tørke, men det er for å berede
dem for vers 31, ” Da skal I komme i hu deres onde ferd og deres
gjerninger, som ikke var gode, og dere skal vemmes ved dere selv for
deres misgjerninger og deres vederstyggeligheter. 32. Ikke for deres
skyld gjør jeg det, sier Herren, Israels Gud, det skal dere vite! Blues og
skam dere over deres ferd, Israels hus! ” Dette gjelder ikke bare de to
sørlige stammene, dette er for hele Israels hus, alle de tolv stammene.
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33. ” Så sier Herren Israels Gud: Den dag jeg renser dere fra alle deres
misgjerninger, vil jeg la det bo folk igjen i byene, og ruinene skal bygges
opp igjen.” Ikke å undres over at Israels regjering igjen har besluttet å
bygge ut flere boligfelt i de okkuperte områder. Så snart som de vestlige
nasjoner hørte om det, ropte de ut: ” Dere kan ikke gjøre det! ” Klart hun
kan det! Gud sier, 34. ”Og det land som var lagt øde, skal bli dyrket, i
stedet for at det var en ørken for hver manns øyne som gikk forbi. 35. Da
skal de si: Dette land som var lagt øde, er blitt som Edens have, og de
herjede og ødelagte byer er gjenreist og har fått murer. ” I 1968, da vi
var over der, husker jeg at Jordandalen var et ørkenområde. Men da vi
var der siste gang, vi viste dere på film, var nå det samme landområdet
oppdyrket. Over alt hvor de kan komme til med sitt redskap for å dyrke
det opp, vokser det nå alle slags grønnsaker, vakre å se på. Ikke å undres
over at man sier det er som Edens have. Men dette er bare begynnelsen.
En annen ting jeg merket meg var at de små landsbyene hadde gjerde
omkring seg, som også vers 35 sa det. Nå vers 36, ” Og de folk som blir
igjen rundt omkring dere, skal kjenne at jeg, Herren, har bygget opp
igjen det som var revet ned, og tilplantet det ødelagte land. Jeg Herren
har sagt det, og jeg skal gjøre det. ” Priset være Herren, Esekiel
oppfylles rett for våre øyne. Denne verden må i hovedsak erkjenne at
Gud gjør dette underet i dag. Derfor vil han måtte komme over
hedningenasjonene på grunn av deres trossighet. Dere merket dere i vers
35, at de hadde gjerder rundt sine byer. Jeg vil si, disse gjerdene er bare
for å holde gerilja unna, ellers kunne de ha sovet rolig hele natten. Disse
gjerdene er strømførende, av en eller annen grunn.
HEDNINGENE VIL HJELPE ISRAEL
Vi leste skriften i Es. 66:7 – 8, om et guttebarn som ble født uten smerte,
og at fødselsveene gjaldt samlingen av Israels tolv stammer i
avslutningen av endenes tid. Men jeg vil lese noe som også viser at
hedningene skal komme til å hjelpe Israel med penger, våpen, osv: Gud
vil bruke blant hedningene det som må til for at Israel skal være rustet.
Es. 60 :16, ” Og du skal die hedningefolkenes melk, ja kongens bryst
skal du die, og du skal kjenne at jeg, Herren er din frelser, og Jakobs
veldige din gjenløser.” Brødre og søstre, jeg håper dette budskapet vil
kunne svare på noen av de spørsmålene du måtte ha i ditt sinn. Og jeg
inviterer enhver av dere som leser denne artikkel til å føle dere fri til å
skrive til meg, dersom det er spørsmål som ikke er blitt besvart til din
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tilfredstillelse. Min bønn for dere er at Bibelens Gud, som vi elsker så
høyt, må åpenbare seg for deg på en spesiell måte. 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.”
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