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

Judas 3.

Striden nr. 30.

Åp 1:1-3. Jesu Kristi åpenbaring, som Gud gav ham for at
han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han
sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin
tjener Johannes, som har vitnet om Guds ord og Jesu Kristi
vitnesbyrd, alt det han så. Salig er den som leser og de som
hører det profetiske ord og tar vare på det som der står
skrevet. For tiden er nær.
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“Striden,” er en oversatt utgave av det Amerikanske, evangeliske tidsskriftet,
“The Contender”. Dette blad er utgitt av menigheten, “Faith Assembly
Church”, 1715 Old Potters Lane, Jeffersonville, 47130 Indiana. Bladet
inneholder taler av menighetens pastor og grunnlegger, Raymond M.
Jackson. Originalutgaven på Engelsk kan fåes ved henvendelse til vår
redaksjon, eller til bladets hjemmeadresse i USA. Der kan de også bli
abonnent på tidsskriftet. “The Contender “ kommer ut 8 ganger i året. Her i
Norge vil vi oversette de mest aktuelle emner, som kan være til åndelig
oppbyggelse og hjelp, i en ellers så forvirrende tid, hvor Guds ord blir
tilsidesatt til fordel for menneskelagde tanker og lære.
“Striden”, sendes fritt til alle som ønsker det, uten omkostninger for deg, så
langt som vi har mulighet til det. Hver utgave vil bli utsendt, straks en ny
oversettelse foreligger. Vi har ingen limit eller begrensninger for antall
utgivelser i året. De oversettelser som foreligger er ikke utgitt i kronologisk
eller numerisk rekkefølge til det Amerikanske tidsskriftet.
Taler på kasett av Raymond M. Jackson foreligger også på Engelsk med
Norsk tolk, eller bare på Engelsk. Møter på Norsk av Rolf Strømmen er
også tilgjengelig. Disse kassetter er ikke gratis, men kan bestilles til en
meget rimelig pris. Møtene er innspilt på C - 90 kassetter. Kassettlister er
tilgjengelige som egen folder, ved å kontakte redaksjonen.
Ansvarlig utgiver og oversetter av “Striden”, er Rolf Strømmen. Alle
henvendelser om “Striden”, gjøres til bladets adresse.
Alle seriøse
henvendelser vil bli besvart. Bladets adresse er.:
Den troendes forsamling, Verdal.
Rolf Strømmen
Lerkeveien 10.
7650 Verdal.

Tlf.: 740 71190.
Fax.: 740 72190.
Mob.: 980 49302.

Menighetens møtelokalets adresse er.:
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Feskarveien
Verdal

KRONOLOGIEN I JOHANNES ÅPENBARING
DEL 1.

TEKST. JOH. ÅP. 1:1 – 22:21.
Helt siden begynnelsen, i året 96. E.kr, har menneskene trålet gjennom
innholdet i denne boken, i et forsøk på å finne en nøkkel til den
språkform og den symbolikk som åpenbaringen står for. Men Gud har
holdt disse tingene forseglet helt til denne endenes tid slik Han sa det til
Daniel, da han søkte å forstå disse ting. For å skjule budskapet i denne
boken for mennesker av andre generasjoner, til vi kom til den tid og
generasjon som skulle se oppfyllelsen av de gjenværende profetier, lot
Gud Johannes blande bokens innhold på en slik måte at bare den Hellige
Ånd kunne sette den sammen igjen. Og da bare når tiden var moden for
det. Vi tror at vi er det folk, den generasjon, som skal få oppleve
avslutningen av det vi kaller hedningenes tidshusholdning, eller
nådetiden. Vi tror også at det er grunnen til at Gud har ledet meg (Bro.
Raymond Jackson) til å sette boken sammen i dens kronologiske orden.
Det gjøres for å sette Jesu Kristi brud i stand til å lese dette
kjærlighetsbrevet, som egentlig er formet til henne. Dette vil gjøre henne
rede for Den Herren Jesu Kristi komme. Vi utgir derfor resultatet av dette
arbeidet, i det vi tror at det vil bli til stor hjelp for de oppriktige leseres
forståelse. Husk det venner, at en riktig forståelse av de ting skrevet i
denne bok, vil kunne forsyne deg med den riktige rustning eller
beredskap for det som ligger like foran oss. Derfor vil vi be deg studere
innholdet av denne artikkel under bønn. Dersom du føler at du må
kritisere denne artikkel, så la din kritikk være konstruktiv, og fylt med
kjærlighet til Vår Herre og frelser Jesus Kristus. Må så Herren velsigne
deg i fortsettelsen.
Vi kan si at denne boken var den siste åpenbaring, profetisk sett, som i
det hele tatt er gitt til Kristi menighet, den universelle Herrens menighet.
Og det var den siste åpenbaring de har mottatt inntil for noen få år siden.
Etter at denne boken var skrevet, i brevs form, og sendt til de syv
menigheter i Lilleasia, ble det senere kopiert og sendt til andre
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menigheter rundt om. Senere er boken blir lagt inn i kronologien av de
andre hellige skrifter. Denne boken har vært et puslespill for mange
teologiske studenter gjennom årene. De har forsøkt å løse dens innhold.
Det er meget enkelt å kunne se Jesus Kristus som ypperstepresten, når du
leser de tre første kapitler. Når du leser kapittel 2. og 3, vil du finne
hvordan menighetene i Lilleasia blir satt i rette skikk av Kristus. Den er
på dette tidspunkt blitt spredd rundt om i verden (Jerusalem er ødelagt og
jødene ført bort som fanger) blant hedningene. Gud har nå i hovedsak gitt
evangeliet over til hedningene. Ved året 96. E.K. har de syv menigheter i
Lilleasia eksistert lenge nok til å sette en retningslinje for hvordan
kristenheten ville bli ført videre, mot slutten av hedningenes
tidshusholdning.
JESUS SOM YPPERSTEPREST.
JOHANNES ÅPENBARING Kap. 1-3, er Herrens egne ord, hvor han
retter seg mot Johannes oppmerksomhet. Johannes snur seg, og får se én
stå der, kledd i en hvit kledning, hans hodehår var hvit som sne, hans
øyne som ildslue, og hans føtter var lik skinnende kobber, som om de var
blitt gjort glødende i en ovn, og hans røst som en lyd av mange vann. Han
var ombundet under brystet med et gullbelte, og det er selve emblemet på
den ypperste prestelige posisjon. Denne billedlige fremstilling hadde den
hensikt å forklare Johannes, at denne Jesus som for opp i det høye, ikke er
mindre enn selveste ypperstepresten på våre vegne. Slik er det også
fremstilt i Hebr. 3:1. Jesus skal forbli vår yppersteprest gjennom hele
nådetiden. Da Johannes hørte røsten, og snudde seg for å se på Ham, så
kunne han ikke hjelpe for at han så Jesus stå der midt imellom syv
lysestaker. De syv lysestaker symboliserte det åndelige lyset i de syv
menigheter i Lilleasia. I sin høyre hånd hadde han syv stjerner, som var
de syv engler for hver av disse menighetene. (disse englene var da syv
ledere eller eldste i disse menighetene.) Alle disse symboler viser oss at
Jesus har vært yppersteprest for dem alle, og at i hver menighetstid har
disse ledere vært ledet av den Herre Jesu Ånd, slik at et budskap kun bli
forkynt i sin respektive tid.
Mange mennesker sier at de ikke kan forstå hvordan folk kunne bli frelst i
den mørke mellomalder, siden av ingen av dem ble døpt i den Herre Jesu
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Kristi navn. Men da må du huske at det var Jesus selv som førte ordet i
denne boken. Hver sjel vil bare kunne stå ansvarlig for Gud med det lys
de hadde levd. Jesus forandret seg ikke. Guds Ånd forandret seg heller
ikke. Det er mennesket som forandrer seg, og det er mennesket i sin
jordiske makeup som vil utgjøre menigheten. Menigheten kunne bare
reflektere det som den selv, i sitt kollektive legeme, kunne forstå i sin
periode. Derfor var alle bare ansvarlig å vandre i den åpenbarte sannhet,
som var fremlagt for den tid de levde i. Men Jesu Ånd har ledet dem hele
tiden. Det er grunnen til at Jesus taler om de syv lignelser i Matteus
kap.13:1-51. Jesus talte om de syv lignelser på samme tid. Han ga dem ut
i den orden de skulle bli oppfylt. Når da Jesus, som yppersteprest talte til
Johannes, og ba ham å skrive disse ting og sende dem til de syv
menigheter i Lilleasia, så behandlet Han disse menighetene i kronologisk
rekkefølge. Johannes valgte ikke selv denne rekkefølgen, det var det
Jesus som gjorde. Johannes var bare mottakeren og vidreføreren.
Dere må forstå at det også var andre menigheter etablert av apostelen
Paulus, (Paulus hadde nå vært død i nesten 30. år) men disse spesielle
menighetene var alle blitt tent av den vekkelsens flamme som Gud hadde
tent ved den Hellige Ånds kraft i byen Efesus. Det står omtalt i Ap.Gj.
19-20. Paulus, på sin tredje misjonsreise, kom til denne byen og forkynte
evangeliet der i tre år. Ap.Gj. 20:31. Da denne perioden var over, hadde
hele Lilleasia hørt evangeliet. Ut fra denne ene byen hadde de andre seks
menighetene blitt etablert. Dette var for å sette en type på hvordan den
Hellige Ånd ville falle i den første menighetstid, og føre dette
vekkelseslyset videre over i de seks andre menighetstider som skulle
komme etter. (man tar et lys og tenner det neste lys med det første) Det er
den samme Hellige Ånds ild. Mennesket i sin makeup er ansvarlig for
hvordan han tillater denne ilden å brenne i ham, og ikke Gud.
Hver budbærer for sin respektive tid, utøver den autoritet som han er
overgitt av Jesus Kristus, som er ypperstepresten over ham. Denne
mannen kunne bare gjøre det som ypperstepresten, ved inspirasjon hadde
inspirert ham til å gjøre. Det betyr ikke at ikke noen mennesker gjennom
den mørke tidsalder så disse vidunderlige sannheter. Mange ganger var
det nettopp disse ting som førte dem i vanskeligheter. Martin Luther var
den første mann på vår side av den mørke tidsalder som Gud salvet på en
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spesiell måte. Gud brukte ham til å reformere en tapt sannhet, at den
rettferdige, ved tro skal han leve. Rom. 1:17. Men tro nå bare ikke at det
ikke var menn (som Wycliff og andre lik ham) som tidligere hadde sett
denne sannhet. Mange av dem så lyset og forsøkte å forkynne det, men
det kostet nesten hver eneste av dem hodet. Det forteller oss bare at når
tiden er moden, da Gud skal la en sannhet skinne frem i en spesiell
tidsalder, så salver han sin mann med autoritet nok, til at Satan og hans
handlangere ikke er i stand til å stanse ham om de aldri så mye forsøker
det. Det lys Gud vil skal skinne frem, må komme i den tid Han har
bestemt det. Et slikt lys kommer vanligvis mot slutten av den periode som
menighetstiden er bestemt til å vare. De individer som Gud vil bruke,
begynner å se ting ved den samme åndsåpenbaring som var over
apostelen Johannes. De kan nok bli forfulgt, ja endog drept for det lys de
står for. Men når tiden er kommet at dette lyset skal stråle frem, SÅ
FINNES DET INGEN MAKT SOM KAN STANSE DET.
EFESUS, ER MENIGHETEN SOM VIL VÆRE MODELL FOR DE
ETTERFØLGENDE.
Når vi ser på Joh. Åp.kap.2. og 3. Vil vi finne at Jesus behandler
menigheten i EFESUS først. Dette setter opp modellen for den fullkomne
Guds menighet blant hedningene. Jeg tror ikke noen andre menigheter
strålte med et slikt lys som det Efesus gjorde, under Paulus` tjeneste. Det
var uten tvil en stor menighet. Den hadde så vel jøder som hedninger i
sine rekker. Paulus skrev brevet til Efeserne etter at han hadde avsluttet
sin periode der. Intet annet brev inneholder slike dybder i åpenbaring som
det Efeserbrevet gjør. Er det ikke rart, at ned gjennom reformasjonen er
Efeserbrevet nesten ikke brukt som et evangelisk brev? Det er et brev
skrevet til en samling hellige, som søker å vandre i Guds direkte
åpenbarte vilje. Det inneholder hovedinnholdet av den åpenbaring som
ble overgitt til Paulus. Gud hadde gjort kjent for ham sin viljes
hemmelighet, hvordan Gud i Kristus hadde introdusert en tidsepoke, som
nå gjaldt hedninger like så meget som andre av samme åndelige
åpenbaring og tro. Disse ville utgjøre den sanne menighet. Dette mystiske
Kristi legeme (boende her på denne jord sammen med den fallende
menneskehet) skulle demonstrere og reflektere Kristi natur og
egenskaper, og føre dem frem fra den ene menighetstid til den andre. Det
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sanne Kristi legeme fortsetter bare å reflektere disse karakterer og
leveregler gjennom tidene. Selv om de ikke bruker de samme ord for å få
brakt frem budskapet, så vil det alltid være den samme åpenbaring.
Etter som disse menigheter blir satt i sin perfekte orden av Kristus selv,
forflytter vi vår oppmerksomhet raskt over til den siste av dem, nemlig
menigheten i Laodikea. Selv om den eksisterte i Lilleasia på den tid, så er
den ikke lenger virksom i dag. Både menigheten og byen den var
lokalisert i, er lagt i ruiner i dag. Men den Ånd som eksisterte i denne
menigheten, representerte den holdning som Gud visste ville være
rådende i den siste menighetstid. Det ville ikke bare være den rådende
ånd i en storby, nei, det ville være det universelle bildet av kristenheten i
den tidsalder som begynte her i det tjuende århundre. Menneskeheten har
gjennomlevd mange århundrer med store materielle vanskeligheter. Men
det tjuende århundre har introdusert mange forbedringer i så måte.
Vitenskapelige oppdagelser, hurtigere måter og reise på, raskere
kommunikasjonsmetoder, og også lettere måter å tjene penger på, alt
dette har ført menneskeheten inn i et hektisk kappløp. Og hvor er vi i
dag? Folket lever for denne materialismens Gud, og det dreper dem både
åndelig og psykisk.
Dette er den tidsalder hvor folket, når de vender seg til Gud, reflekterer
den samme åndstilstand som rådet i byen Laodikea (sett fra en menighets
tilstand.) Den Laodikeiske tidsalder, som vi ser den her i kap.3, i de siste
versene, er den tid som du og jeg lever i akkurat nå, og den er en
forferdelse å skue. Mere og mere kan vi se den åndelige og moralske
nedbrytelsen av verden i dag. Det gjør at alle andre skriftsteder også
kommer i fokus, om de nå var forkynt gjennom Johannes, Paulus, eller
Jesus. Vi vet at denne verden formes nå sakte til å passe inn i de
avsluttende profetier i Guds ord. Men selv under slike tilstander er Guds
nåde enda ikke slutt for menneskene, om de bare har et øre å høre med
hva Gud sier til menigheten. Når Gud fordømmer den Laodikeiske
menighet for dens materialistiske blindhet, dens nakenhet, og forkrøplede
tilstand, (og husk at dette er et bilde av vår tid) så lar det oss vite at den
generelle åndelige standard ikke ligger på noe særlig høyt plan i dag. Vi
ønsker her å kalle dette budskap for ”Kronologien i Johannes
Åpenbaring”, og vil her plassere de forskjellige kapitler og vers i den

7

rekkefølge de kommer til å bli oppfylt. De første tre kapitler inneholder
Guds ord til menighetene i de forskjellige tidsepoker under nådens
tidshusholdning. Men fra dette punkt av, var mesteparten av det Johannes
så, hendelser som skulle skje under Daniels syttiende uke. Det er en uke
som gjelder for den jødiske nasjon. Det var bare etter at han hadde forlatt
kap. 3, og begynte å gå inn i kap. 4,5, og 6, at det begynte og rotes litt for
Johannes. Du vil kanskje spørre, hvorfor? Det var fordi Herren talte til
ham og befalte ham å skrive ned de ting som han hadde sett, de ting som
er, og de hendelser som skal komme, og sende det til de syv menigheter i
Lilleasia.
GUDS KJÆRLIGHETSBREV.
Størsteparten av skriftene i denne boken tilhører den periode hvor Gud
behandler den jødiske nasjon. Det er den siste uken før Kristus skal
komme tilbake til jord igjen for å sette opp den tusenårige regjering. Men
brevet ble i sin helhet sendt til den levende Guds menighet. Det er Guds
budskap til menigheten. Siden dette er Guds brev, så vil jeg si at det er
Hans kjærlighetsbrev til sin venninne. Det er grunnen til at de nominelle
organiserte religiøse venninner ikke forstår hva det hele dreiser seg om.
Men Jesu Kristi brud, når hun får sine øyne åpnet og forstår hva det hele
dreier seg om, da er det at Gud vil la henne få se hva han har uttrykt
gjennom dette brevet. Vi vet alle at de hellige ned gjennom tidene er alle
døde og begravet, så hva Gud gjør med denne bruden her i endetiden,
spiller ingen rolle for dem som allerede er begravet. Denne boken er
imidlertid skrevet for det element av troende i Kristi menighet som lever i
den tid da alt dette skal oppfylles. Og Gud ønsker å gjøre budskapet kjent
for henne.
Johannes blir kalt opp til himmelen i Joh.Åp. 4. Der så han Guds trone,
og Han som satt på den, og en regnbue over tronen, og han så de tjuefire
eldste. Han så de fire livsvesner, og et stort antall engler. Alt dette gjorde
Johannes oppmerksom på at han var i en himmelsk avdeling. Johannes
ble tatt opp til himmelen ved den tid, da han var type på den opprykkelse
som skal skje etter at menighetstiden for Laodikea er over. Dette
fastsetter en viktig tidsperiode. Jeg er helt oppmerksom på at bro.
Branham, i et møte i Sheverport. La. uttalte at brudens tidsalder var nå
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satt i bevegelse, eller noe i den retningen. Det har forårsaket at noen sier
vi nå lever i brudens tidsalder. Vel rent åndelig talt kan vi jo kalle det
slik. Men når vi går tilbake til Bibelen så er det ingen brudetid nevnt her,
bare Laodikeatiden. Etter at bruden er rykket bort fra jord, vil fremdeles
Laodikeatiden være i effekt, for denne tiden var ikke en type på bruden,
men heller på den religiøse kirkeverdenen som vi lever i. Når tiden
kommer at bruden rent tidsmessig blir ledet av Gud, for å ta henne ut av
den Laodikeiske tidsånd, så distanserer hun seg ikke fra avslutningen på
den siste religiøse tidsepoke for hedningene.
Da Johannes ble tatt opp og så Jesus sitte på tronen, så fikk han se i hans
høyre hånd, en bokrull. Han ble tatt opp i den tid hvor han selv levde, for
å sette en type, (at bruden vil gå opp tidsmessig i kap.4:1,) og også for i
symbolsk form vise hva som ville skje i himmelen, når tiden var kommet
at hendelsene i kap.6,skulle bli oppfylt på jorden. (Må Herren hjelpe meg
å si dette på en riktig måte.) Det forteller oss at hendelsene i kap.6:1, og
videre frem til vers 11, hører inn under den Laodikeiske tidsalder. Bro.
Branham nevnte at menigheten ikke er nevnt etter kap.3, og helt frem til
kap.19. ”Det er sant,” men under den kronologiske orden i oppfyllelsen
av ordet, så vil menigheten i kap.6:1-11, (selv om Johannes så dette i
himmelen, og det måtte vises på denne måten for å sette en type på
opprykkelsen og avslutningen på denne menighetstiden), fremdeles være
her på jorden.
Når Gud sendte sin profetbudbærer til denne menighetstid, ( WILLIAM
MARRION BRANHAM), så var det for å vekke bruden for det faktum at
Gud igjen ville komme henne nærmere, og tale med henne slik han gjorde
det i den første menighetstid. Etter den første menighetstid, mistet de sin
åndelige åpenbaring. Gud kommuniserte ikke lenger med dem i åndelige
saker. Merk dere nå, Han var med dem og bevarte dem slik at de var i
stand til å overleve, men de mistet sin åndelige åpenbaring. Dersom de
ikke mistet den, hvorfor tok de da imot hver eneste råtten lære som ble
gitt dem, og det i over tusen år? Du vil kanskje si: hva da med Martin
Luther når han kom på scenen, var det ikke en åpenbaring han kom med,
da han så at den rettferdige, ved tro skal han leve? Nei, det var en
restaurasjon av noe som de hadde allerede, men hadde mistet.
Menigheten hadde tapt denne åpenbaring for mere en tusen år siden. Det
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samme kan man si om John Knox, og hans utvelgelse. Det var i sannhet
en åpenbaring fra skriften, men det var ikke noen ny åpenbaring. Det var
ikke en ny åpenbaring ved hvilken Herren gjorde sin kjærlighet kjent for
sin menighet. Vet dere at det er på denne måte han gjør sin kjærlighet
kjent for sin tilkommende hustru? Han åpenbarer seg for henne, og
dersom hun er åndelig (gjennom åndelige ører og øyne) så vil hun kunne
forstå og vise sin kjærlighet tilbake ved å si, priset være Herren, dette var
vidunderlig, takk Herre.
HVORDAN DJEVELEN KOM INN.
Vi vet hvordan Djevelen var ute etter den første menighet i den første tid.
Antikristens ånd begynte å gi ut falske åpenbaringer til den nye
oppvoksende generasjon. De kjødelige mennesker som satt der slukte
dette rått. Djevelen viste kjærlighet til sitt folk også: han flørtet med dem
med sine falske åpenbaringer. Og vet dere hva hensikten med dette var?
Han ønsket å stjele det arbeidet som var utført av de første kristne og
bygge seg en egen institusjon, som også skulle kalles Guds menighet.
Ved dette ville han forvrenge ordet gjennom de tidsaldrer som skulle
komme, slik at alle til slutt kunne vise kjærlighet til Guds vei, på det
grunnlag de måtte ønske for seg selv. Det ble den gamle kjødelige
kjærligheten som menneskeheten kunne håndtere på sin måte.
Da John Wesley kom på scenen, så var det ikke gjennom kjærlighet til
hele sannheten. Men det var Guds måte å si det til menigheten på, at jeg
vil nå gi dere tilbake noe som dere har mistet, slik at dere kan begynne å
elske meg på den rette måte. Menigheten hadde mistet så meget av
sannheten, at hun ikke var i stand til å møte Herren i den kjærlighets
atmosfære som hun hadde begynt med i den første menighetstid.
Johannes så i kap.5 den himmelske tilstanden. Han måtte se den mens han
levde, slik at han kunne få skrevet det i boken. Men dersom du kan gripe
min tanke her, så ble ordet skrevet på en slik måte, at når tiden kom,
kunne vi høre og forstå den åpenbaring som det er satt en type på i kap.6
som ble skrevet da, men bare kunne bli forstått i våre dager. Når så tiden
kom for at disse ting kunne bli forstått, i vår Laodikeiske tidsalder, så
sendte Gud sin budbærer på scenen. (En menighetstidens englebudbærer)
Han var en profetbudbærer, for Guds ord, akkurat slik han hadde gjort det
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i den første menighetstid. Den første menighet, når den begynte sin
virksomhet med jøder først, og så deretter til hedningene, så var
byggverket åpenbaring på åpenbaring, inntil hun mistet sin posisjon og
gikk inn i den mørke tidsalder. Når Johannes fikk se disse ting, som når
de første fire segl ble brutt, og den hvite, røde, sorte, og den flekkete
hesterytteren red ut, og selv om han hørte det som ble sagt, hvem visste
egentlig hva det betød? Vi må si at ingen egentlig forstod disse ting før
den generasjon kom, som skulle se oppfyllelsen av tingene i sin egen tid.
Det kom en dag i vårt liv da vi ikke lenger behøvde å famle oss frem i
denne jungelen av ord i forsøket på å forstå. Vi visste da hva ordet skulle
bety.
DE FIRE HESTERYTTERE.
Visste du at når den syvende engel, budbæreren til denne siste
menighetstid var i blant oss, og tiden for det Johannes hadde skrevet om i
kap.6 skulle bli forstått, så sto han der en kveld og sa, at denne hvite
hesterytteren ikke var noe annet en antiristens ånd, som red der i
avslutningen av den første menighetstid, og red inn i solen. Åpenbaringen
hang der i det faktum at han hadde en krone, og viste at han krevde
autoritet. Han hadde en bue, som viste at han var bevæpnet, men han
hadde ingen piler. Det viser oss at det egentlig var en bløff, men merk
dere hvor mange han fikk over ende med dette forsøket. Det viser oss at
alle de som ikke hadde den Hellige Ånd, falt for Antikrist lære. Bro.
Branham sa at den røde hesterytteren, som hadde makt til å ta freden fra
jorden, og egget folket til å drepe hverandre, (til ham som ble gitt et stort
sverd) var den samme gamle antikristelige ånd, som red inn i en
tidsperiode av martyrium. Dette er alt stadfestet gjennom historien, om
man vil lese den. Ved den tid den andre menighetstid var i full gang,
hadde kristenheten spredd seg over hele det Romerske kontinentet, og var
fremdeles i vekst. Historien fra denne perioden vil gi deg navn på de
Romerske herskere som Djevelen brukte i sitt forsøk på å drepe alle de
kristne, og bekjempe Guds plan. De drepte kristne med alle midler og på
de mest oppfinnsomme, tenkelige grusomme måter. Men de kristne gikk
inn i døden med lovsang og lovprisning. De døde i troen, og Gud ga dem
nåde og styrke til å kunne dø på denne måten.
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Den tredje hesterytter (den sorte hesten) for frem med en vektskål i sin
hånd. Han sa: ”Et mål hvete for en penning, og tre mål bygg for en
penning, men oljen og vinen skal du ikke skade”. Hvem visste egentlig
hva det betydde? Du kunne se på det og forstå at det hadde noe med den
mørke tidsalder å gjøre, men hvem kunne egentlig sette fingeren på den
eksakte betydning? Ingen kunne det, før tiden var rett. Da tiden var inne
at mennesket skulle få vite hva den sorte hesterytter var, så sendte ikke
Gud en doktor i teologi fra et eller annet stort universitet avgårde med
budskapet. Nei, han tok en liten fyr som likte å vandre i skogene, og titte
på ekornene, en som ikke hadde mye formell utdannelse. Men som heller
på dypet hadde sitt hjerte rett med Gud. Og når tiden var inne kunne dette
menneske tale med Gud, og Gud (som lot dette bli skrevet) kunne tale
med ham. Åpenbaringen av den sorte hesterytter var de gjerninger som
den romersk katolske kirke hadde gjort mot den sanne menighet og Guds
ord, gjennom den lange periode bedre kjent som den mørke
mellomalderen. hvete og bygg er de to kornsorter som hele verden har
sett på som hovedingrediensene for å lage brød. Guds ord er livets brød,
akkurat som naturlig brød et hovednæringen for menneskeheten. Når det
ble sagt ”et mål hvete for en penny og tre mål bygg for en penny, men
oljen og vinen skal du ikke skade”, da var det at den sorte hesterytter dro
ut. Vi vet nå at denne sorte hesterytter var igjen Antikristens ånd gjennom
det romersk katolske systemet, og det sorte symboliserte åndelig død.
Den tok Guds ord og forandret det, og satte inn menneskelagde
læresetninger i stedet. Ritualer, seremonier, og menneskedoktriner ble
hovedmåltidet. Den tok Herrens nattverd, som den første menighet hadde
praktisert, og gjorde den om til en pengeinnbringende affære. Det er
grunnen til at denne verden ble kjørt inn i et totalt mørke. De gjorde ingen
fremgang verken rent intellektuelt, åndelig, eller materielt. All framgang
stagnerte. De solgte messer og bønner for de døde isteden for å be for de
levende. Når røsten sa, skad ikke oljen og vinen, så er oljen et bilde på
den Hellige Ånd, den salvelse som ligger over de hellige. Man kan
nemlig ikke kjøpe eller selge den Hellige Ånd. Det faktum at vinen ble
nevnt setter en type på den åndelige åpenbaring som skjer gjennom den
Hellige Ånd. Man kjøper heller ikke åpenbaring.
Når vi så ser det fjerde segl åpnet, rir døden på en flekket, hest, ikke
hvit eller sort men en blanding, og helvete følger ham. vi finner ut at det
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er fremdeles den samme Antikristens ånd som rir helt til enden. Han tar
den romerske katolisismen og alle hennes religiøse læresetninger,
sammen med den frafalne protestantismen og blander dette godt sammen,
og lager et verdens kirkesystem ut av det. Dette gjøres for å forblinde den
religiøse verden, og han (antikrist) vil da sitte som et hode over det hele,
etter som Laodikeas kirketid går mot slutten. Apostelen Johannes
registrerte at denne ånden var i fullt arbeide allerede på hans tid. 1. Joh.
2:18. Han tenkte at enden var nær. Vi ser at alle disse fire hesteryttere er
den ene og selv samme ånd hele tiden. Når vi ser på verdens kirken i vår
tid, og registrerer rent læremessig hva de lærer og ser hvordan de lever, så
ser vi hva som foregår. Det er frafallen religiøsitet over alt hvor man snur
seg. Det er et slikt religiøst system antikrist vil overta, og vise seg i sin
sanne identitet, når denne tiden går mot slutten.
Vi skal ta litt tid i dette sjette kapitlet, for jeg vil du skal se at selve
forståelsen i oppfyllelsen av skriften var ment å komme til de hellige når
det nærmet seg slutten av Laodikeas menighetstid. Gjennom dette ville
Gud igjen oppvekke et folk, og gi dem en ny åpenbaring. Profeten for
denne tid gjorde en rekke bemerkninger mellom åpenbaringen av hvert
segl. Gjennom dette har mange mennesker gjort seg meninger og bygget
opp egne læresetninger. Dette har igjen blitt ånder til forførelse. Vet dere
hvorfor disse åndene har tilgang til å florere? Det var for å holde den
denominelle kirkeverden bort fra den sanne åpenbaring, som alene
tilhører Jesu Kristi brud. Det finnes ikke en eneste nominell organisert
menighet som vil ha noe å gjøre med den lære som William Marrion
Branham forkynte, selv i dag. Deres egen rettferdighet og deres øyne for
de store ting, ser alt for mange torner forbundet med denne lære. Derfor
sier de at denne lære er av Djevelen, og de fortsetter i blinde i det de
holder seg til treenigheten, bare for en dag å våkne opp for at de må vaske
sine klær i Jesu Kristi blod, ved å gi sine liv i martyrium for å besegle sitt
vitnesbyrd.
JØDER SOM MARTYRER.
Da det femte segl ble brutt, fikk Johannes se sjeler under alteret. De var
jøder som ble drept av Adolf Hitler under den andre verdenskrig. Jeg vet
at det ble jøder drept også i det 1300 og 1400 århundre. Under
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forfølgelsene i Spania, ble de ikke jaget ut av sine områder for så om
mulig å komme seg tilbake til Israel. Tiden var ikke rede for det enda, så
dersom disse sjeler under alteret var jøder, så måtte det være jøder som
lever i de avsluttende timer av den Laodikeiske tidsalder. Det er på denne
tid at Gud preparerer dem for å dra tilbake til sitt hjemland. Under
perioden fra 1939 – 1945, lot Gud en mann ved navn Adolf Hitler, få en
ide at man skulle reise opp en superrase i Europa. For å kunne lykkes i
sitt forsett, følte han at han måtte rense Europa for den jødiske
infiltrasjon. Han visste at det jødiske folk kontrollerte børs og
valutamarkedet, og dermed også all velstand. Han brukte da jødenes
raseart som unnskyldning, og begynte å arrestere dem og sette dem i
fengsel. De ble torturert og drept etter de mest fryktelige metoder, og
mere enn 6.000.000 jøder ble drept under denne perioden. Betyr det at
alle 6.000.000 ble funnet under alteret? Absolutt ikke! Mange av dem
fortsatte å forbanne sin skaper, og levde uten tro på sin Gud, mens da
andre igjen ropte på Jehova og ba Gud om nåde for sine liv, idet de ikke
skjønte hva som var i gjære. Men denne grusomme perioden, satte det
gjenlevende jødiske folk på tanken om å finne veien hjem til sitt gamle
fedreland.
EN LITEN STUND.
Husk nå at det femte segl i sitt tidsperspektiv, fremdeles hører inn under
den Laodikeiske tidsalder. Disse sjeler under alteret ropte ut. ”Herre, du
hellige og sanndru! hvor lenge skal det vare før du holder dom og hevner
vårt blod på dem som bor på jorden?” Før det ble svart på dette
spørsmålet, kom det engler til dem og leverte dem lange hvite kjortler.
Jeg kan tenke meg at mens de ble kledd i disse hvite kjortlene, ble de fylt
med fred. Da de var kledd ferdige, ble de gitt et trøstens ord. ”Slå dere til
ro ennå en liten stund, inntil tallet på deres medtjenere og deres brødre
som heretter skulle slås i hjel likesom de selv, ble fullt.” Jeg kan ikke tro
at en slik liten stund kan vare mye lenger enn én menneskelig generasjon.
Husk at rent tidsmessig vil denne perioden skje under den Laodikeiske
menighetstid. Vi lever nå i selv avslutningen av denne perioden. Vi kan
klart se denne flekkete hesterytteren farte rundt i vår religiøse verden i
dag. (Det er den store økumeniske åndskampen.) Den binder
kirkesystemene sammen og gjør dem klare for å kastes på ilden. Vi kan i

14

dag også merke effekten av det femte segl, etter at 6.000.000 jøder er
drept. Over 3.000.000 jøder er allerede kommet hjem til Israel. De spør
seg selv, ”hva skal vi gjøre med Israel?”
Den evangeliske budbærer for vår tidsalder, (Som ikke var noen annen
enn William Marrion Branham) kom på scenen og avleverte sitt budskap.
Vi som lever i denne tids avslutning, kan kun vite gjennom
Guddommelig åpenbaring selve innholdet av dette sjette kapitlet. Vi vet
nå hva disse seglene betydde. Vi vet også hva det sjette segl står for.
Dette kapitlet er en av nøklene til hele Johannes åpenbaring, ikke
nøkkelen i entall, men en av flere nøkler. Vår Herre Jesu Kristi andre
komme vil skje under det sjette segl, under den syvende domsbasun, og
under den syvende vredesskål. Vi vet alle at han ikke vil komme tre
ganger. Hans synlige komme fra sin herlighet, vil bli for å herske og
regjere. Men mange av disse hendelser, selv om de er beskrevet på flere
forskjellige plasser, og kan se ut som de oppfylles adskilt fra hverandre
på grunn av den måten de er plassert i skriften på, så vil de rent
tidsmessig skje på samme tid. Det er lik byggeklosser plassert oppå
hverandre.
Det syvende segl følger ikke det sjette segl rent numerisk i rekkefølge.
Hendelsene i det syvende segl tilhører den Herre Jesu Kristi brud, og vil
bli oppfylt før hun rykkes hjem til himmelen. Dette vil skje i begynnelsen
av Daniels syttiende uke. Du vil kunne merke deg at Daniels syttiende
uke vil ha sin endelige oppfyllelse under det sjette segl. Derfor vil
oppfyllelsen av det syvende segl komme før det sjette segl. Vi har
tidligere sagt at en riktig forståelse av det som står under femte segl er en
nøkkel til resten av åpenbaringsboken. Det var de jøder, ikke hedninger,
som Hitler drepte i massakrene under den andre verdenskrig. Denne
forfølgelsen resulterte i at et stort antall jøder presset på for å komme seg
hjem, tilbake til Abrahams løftesland. Dette var begynnelsen på den lille
perioden, omtalt under det femte segl. Jesus sa i Matt.24”denne slekt skal
ingenlunde forgå før alt dette skjer.” Vi kan derfor med trygghet si, at de
som lever i vår generasjon vil se oppfyllelsen av alt det som står skrevet i
denne boken om avslutningen. Det sjette segl viser oss hvordan Guds
vrede vil bli når denne Daniels-uken nærmer seg slutten. Harmageddon
vil være i full sving i denne avslutning. Kommunistene fra Østen vil da ha
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kommet opp til Israel for å ta hærfang, og når de kommer inn i denne
dalen, vil de møte kommunist kreftene fra vest. Hver eneste krigsleir vil
ha dette begjær i sitt hjerte, at de ønsker verdensherredømme. Den krigen
som der skal utfolde seg, har vært omtalt i mange år av så vel kristne,
som verdslige. De fleste har forespeilet seg en krig hvor hærene i denne
verden samles til en krig mot Gud, i avslutningen av Daniels syttiende
uke. Men det er ikke det riktige bilde, ettersom vi studerer skriften videre.
Denne krigen vil nå sitt høydepunkt i de siste månedene av denne
profetiske uken. Det hele vil ende i en råtten stinkende gryte helt på
slutten av uken, når Jesus blir sett kommende på himmelens skyer
etterfulgt av himmelens hærer på hvite hester. Oppfyllelsen av det sjette
segl vil da komme i fokus. Gud vil da utøse sin vrede over den allerede
blodige krigssonen på en slik måte, at konger og stormenn, slaver og frie
blir sett på vill flukt mot fjellene, huler og berghammer, for å skjule seg
for Guds vrede. De roper til fjellene om at de må falle over dem for å
skjule dem for ham som sitter på tronen, og for Lammets vrede. Derfor
må vi se hendelsene under det sjette segl som selve avslutningen av
Daniels syttiende uke. Det vil kuliminere i krigen på
Harmageddonsletten. Jesus Kristus vil da komme ned for å utøse den
allmektiges strenge vredes vin, for å ta hevn over dem som ikke kjenner
Gud. Dette er også referert til i skriften som Herrens dag. (Esaias 13.
Matt.24. og 2.Tess.2.)
Husk at det sjette segl ikke hører inn under den Laodikeiske menighetstid,
og heller ikke under den lille perioden, selv om Gud lar denne åpenbaring
bli kjent for sin brud her i denne avslutningen. Det sjette segl vil ikke
fullbyrdes før under avslutningen av Daniels syttiende uke. Når vi
kommer til kap 7, får vi se to hendelser som skjer under Daniels syttiende
uke Først får vi se at det er 144.000 sjeler fra den jødiske nasjon som blir
beseglet med den åpenbaring om hvem den Herre Jesus Kristus virkelig
er. Vi ser også i kap.7,”en stor skare som ingen kunne telle, av alle ætter
og stammer og folk og tunger som sto for tronen og for Lammet, kledd i
lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender”, og de lovpriste
sin Herre og Gud. La oss først eksaminere versene 1-8, hvor vi ser” fire
engler stod på jordens fire hjørner og holdt jordens fire vinder.” Så får vi
se ”en annen engel, som steg opp fra solens oppgang og hadde den
levende Guds segl, og han ropte med høy røst til de fire engler som det
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var gitt å skade jorden og havet, og sa: skad ikke jorden eller havet eller
trærne før vi har satt innsegl på våre Guds tjenere i deres panner!” Vi
finner videre at de tjenere som er beseglet er de 144.000 jøder (tolv tusen
fra hver av Israels tolv stammer), som vi videre finner over i kap. 14.
”Lammet sto på Sions berg, og med det 144.000, som hadde dets faders
navn skrevet på sine panner.”
La oss nå gå tilbake til de fire englene som holdt jordens fire vinder. De
vinder som disse englene holder tilbake er kriger eller konflikter, altså
ikke naturlige vinder, men verdenskonflikter. Dette foregår i Midt Østen.
Disse vindene vil hjelpe til å sette opp tilstanden for krigen ved
Harmageddon, så snart de blir sluppet løs. Men denne engelen fra øst, (fra
solens oppgang) er den engel som har fulgt evangeliet, eller ledet
evangeliet i sin vandring fra Israel, vestover rundt jorden, og like tilbake
til opphavslandet. På denne måten vil han komme fra øst igjen, inn til
Israel. Denne engel vil ikke tillate at de fire vinder skal begynne å blåse
før de 144.000 jøder er blitt beseglet. De 144.000 vil da bli beseglet av
den Hellige Ånd, som et resultat av de to profeteres tjeneste i Joh. Åp.
11. Og dette igjen kan ikke skje før Gud er ferdig med det vi kaller
hedningenes tid. Gud vil ikke være ferdig med hedningene før etter at det
syvende segl er brutt, og Jesus blir sett i en engels skikkelse komme ned
til jorden med en åpent bokrull i sin hånd. Kan du nå begynne å forstå
hvorfor denne boken har vært slik et mysterium for den vanlige
kirkegjenger? Det er kun den Hellige ånd som er i stand til å vise tingenes
tilstand i sin rette orden. Vi finner seks av de syv seglene gjengitt i kap.6,
og vi vet hva disse seks segl inneholder rent åpenbaringsmessig. Men vi
ser også at det er et stort tidsmessig gap mellom oppfyllelsen av hvert av
disse seks segl. Vi har allerede dekket de første fem segl, i den orden som
de er skrevet, men nå skal vi ta oss tid til å legge frem de neste hendelser
på en slik måte, at hver eneste person som måtte motta dette budskapet,
vil kunne være i stand til å skjønne hendelsesforløpet i Johannes
Åpenbaring, etter dens tidsmessige oppfyllelse. Det betyr at vi kommer til
å forflytte oss til forskjellige vers og kapitler ukronologisk, men rent
tidsmessig vil vi vandre i direkte kontinuitet.
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DET SYVENDE SEGL.
Det syvende segl blir ikke brutt før vi kommer til kap.8 vers 1, og vi har
allerede sett i kap. 7: 1-8, hvordan de 144.000 jøder beseglet. De blir
beseglet av de to profeteres tjeneste i løpet av de første 3 ½ år i Daniels
syttiende uke. ”Venner, jeg vil forsøke å si disse ting på en slik måte at du
kan forstå hvordan jeg finner frem til dette når jeg studerer skriften.”
Merk dere nå at i kap.6:11, finner vi begynnelsen på den lille perioden,
som markerer tiden fra starten på det femte segl, (som begynte ved
Hitlers forfølgelser og massakrering av jødefolket) og frem til at tallet på
deres medbrødre blir fullt, som vil skje i løpet av de siste 3 ½ år av
Daniels syttiende uke. Hele resten av denne boken, fra kap.6:11, og hele
veien gjennom frem til kap.18,tilhører Guds behandling av jødene under
den periode som vi kaller Daniels syttiende uke. Unntaket her er kap. 8:1,
som er åpningen av det syvende segl med den etterfølgende halve times
stillhet, og kap.10, som viser når Jesus kommer ned i engels skikkelse
med den lille åpene bok i sin hånd, ”og han satte sin høyre fot på havet og
den venstre på jorden, og ropte med høy røst, som en løve brøler.” Dette
er hans måte å identifisere seg på. Han er jo løven av Juda stamme, og på
denne måte viser han sin autoritet. Det var jo ikke egentlig en kjempe av
en engel som sto der med en fot på havet og den andre på jorden. Dette er
et symbolsk språk, hvor han viser sin autoritet. Den lille åpnede bokrullen
i hans hånd, viser oss at alle de syv segl er nå blitt brutt, og han er
kommet for å hente resultatet av bokens innhold. De navn som er skrevet
i denne bokrullen, er de navn som han gjennom sin ypperste prestelige
tjeneste har vært i forbønn for, mens han var mellommann på nådestolen
under den nesten to tusen årlige nådens tidshusholdning. Nå er han altså
på jorden i en engels skikkelse for å gjøre krav på dem. Etter at han da
har ropt med høy røst, ”talte de syv tordner med sine røster. Og da de syv
tordner hadde talt, ville jeg til å skrive, og jeg hørte en røst fra himmelen
si: Sett segl for det som de syv tordner talte og skriv det ikke!” Hvor
dåraktig er det vel ikke da å si, at det de syv tordenrøster skal talt, ikke
kan bli forstått. Johannes var der i ånden da han hørte dem, og selv om
Johannes er død nå, så er ikke den ånden som var over ham død. Når så
tiden er inne for bruden å vite hva de syv tordenrøster skal tale, så vil Gud
ha menneskelige tjenere her på jord som han kan kommunisere med, (i
ånden) på samme måte som han hadde det da Johannes var blant sin
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samtid. Selve budskapet fra de syv tordenrøster vil kun være for bruden,
og når hun mottar dette budskapet i sin tid, så vil hennes tid her på jorden
løpe ut. Laodikeatiden og den lille perioden vil da også løpe ut. Vi har nå
holdt fingeren på Joh.Åp.6:11, og nå kan vi ta Joh.Åp.8:1, og kap 10:111, og sette dem inn i tid i kap.6:11, etter at det femte segl er åpenbart.
DANIELS SYTTIENDE UKE STARTER.
La oss nå gå til kap.8:2-13, hvor vi ser englene med de syv basuner. De
plagene som ble kastet ned på jorden av de første tre basunrøster, passer
nøyaktig inn med tjenesten som de to profeter i Joh.Åp.11:3-6, har. De vil
profetere i 1260 dager, kledd i sekk. Disse to profeter vil ha sin tjeneste i
den første halvdel av Daniels syttiende uke. Det vil være den samme
tjeneste som skal salve de 144.000 utvalgte jøder i kap.7. La oss derfor ta
Joh.Åp.11:1-6, og legge dem over Joh.Åp.8:2-13. På samme vis tar du
også Joh.Åp. 7:1-8, og setter det alt foran kap.6:12. Du merker sikkert at
vi holdt tilbake Joh.Åp.7:9-14,som omhandler den ”Store skare som
ingen kunne telle, av alle ætter og stammer og folk og tunger, som sto for
tronen og for lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i
sine hender.” Disse er alle hellige fra den store trengselsperioden.
Johannes ble fortalt at disse menneskene var ”kommet ut av den store
trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets
blod.” Dette skjer først i den siste halvdel av Daniels syttiende uke.
Opprykkelsen av Jesu Kristi brud vil komme til å skje en eller annen gang
i begynnelsen av Daniels syttiende uke. Bruden vil da være borte, men
den store skare av dårlige jomfruer vil bli etterlatt her for å stå ansikt til
ansikt med antikrists system, i det Romerriket setter igang en ny
verdensorden, et falskt fredsrike. Uttrykket seks, seks, seks, 666. vil da til
fulle komme på dagsorden. Disse stakkars dårlige jomfruer har vært så
opptatt med sine denominelle religiøse program, at de ikke hadde tid til å
svare på Guds kall til å bli en del av den herre Jesu Kristi brud. Gud har
en spesiell standard som han krever at bruden skal komme opp mot, men
de dårlige jomfruer vil være den gruppe som til slutt forstår at de er
kommet for sent til å erkjenne den sanne renhet gjennom dåpen i den
Hellige Ånd, og dåpen i den Herre Jesus Kristi navn. Gud krever av
bruden at hun skal være et adskilt folk. Gud vil ikke akseptere noen
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annenplass i brudens hjerte. Hun vil måtte gi Ham førsteplassen, eller bli
latt tilbake til trengselen, som en dårlig jomfru.
Når verdenssystemet blir konfrontert med dem som er latt tilbake, så vil
det bli kjent hvem de dårlige jomfruer er. De vil bli stilt ansikt til ansikt
med den største avgjørelsen i sitt liv. Det blir å ta dyrets merke eller bli
utryddet blant de levendes tall. (Å ta dyrets merke er det samme som å
fornekte Jesus Kristus, troen på Gud.) Resultatet av deres valg vil bli
halshogging eller andre former for avrettelse. Dette for å besegle deres liv
og vitnesbyrd, og gi dem rett til å regjere med Kristus i tusen år etter å ha
gitt fullgodt bevis for troen på Gud, ved døden.Joh.Åp.20:4,b.
Johannes så bruden i himmelen kledd i det rene fine hvite lin, (dette er de
helliges rettferdighet) mens de dårlige jomfruer var igjen her på jorden og
måtte lide martyrium. Gud renser dem på denne måte fra deres flekker og
lyte i åndelig forstand, gjennom trengselens ild. De hadde allerede lange
hvite kjortler, som indikerer at de hadde vært i kontakt med evangeliet og
også hadde en frelsende opplevelse. Men de hadde utelatt å gjøre seg selv
rede. (Se kap.19:1-8.) Johannes så altså bruden kledd i det rene hvite fine
lin. Lin på Johannes tid var det mest kostbare tøy som fantes. Så bruden
var der kledd i det beste klesplagg som kunne oppdrives. Vi finner også
ut fra Joh.Åp.19. at hun hadde gjort seg selv rede. Hun hadde ikke ventet
på noe spesielt mirakel fra Gud, som skulle gjøre henne rede. Hun hadde
levd et liv, opptatt med å kle seg i rettferdighet.
Det var nødvendig å gå til dette 19.kapitlet for å finne en sammenligning
mellom bruden, som blir tatt opp, og de dårlige jomfruer, som blir latt
tilbake for å møte martyrdøden. Men vi plasserer ikke det 19. kapitlet
sammen med kap.7, i den tidsmessige kronologiske oppfyllelse. Kapittel
19, faller sammen med kap. 20, 21, og 22, og vil komplettere bokens
kronologi. Det er mange som sier de ikke tror at Johannes Åpenbaring
skal kunne forstås. Men jeg spør dere, hvorfor skulle Gud kaste bort plass
i denne boken med noe som ikke skulle bli forstått? Jeg har sagt det før,
og sier det igjen, Johannes Åpenbaring er Guds kjærlighetsbrev til Jesu
Kristi brud. Det var aldri ment at de organiserte kirkesamfunn skulle
forstå det som er skrevet i denne boken. Det er alt sammen reservert for
bruden, her i endetiden. Hun er det eneste element av Guds folk som vil
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ha noe utbytte av innholdet som står i dette brevet. Ingen annen tidsalder
er overlatt et slikt ansvar, som det som hviler på bruden i vår tid.
Da det femte segl ble åpnet, satte det i gang den lille periode, kalt: ( en
liten stund) og på samme tid sendte Gud sin budbærer. Oppgaven var å
kalle ut et folk fra de organiserte nominasjoner (kirkesamfunn). De skulle
føres tilbake til Guds ords åpenbaring, slik at Gud igjen kunne tale til dem
ved Ånden, om de ting Han hadde nedskrevet i denne boken. Vi lever i
den generasjonen som Jesus talte om i Matt.24, hvor han sa: ”Når du ser
disse ting skje, skal du vite at denne generasjon ikke skal dø ut før det alt
sammen er oppfylt.” Bruden vil vite hva som skal skje under Daniels
syttiende uke, selv om det ikke vil berøre henne i tid.
Vi leser i Joh.Åp.10:7, men i de dager da den syvende engels røst blir
hørt, når han skal blåse i basunen, da skal Guds hemmelighet være
fullbyrdet, således som han forkynte for sine tjenere profetene.” Hvilken
hemmelighet? Jo, den hemmelighet som hadde vært skjult for de gamle
profeter, men som ble åpenbart for apostelen Paulus i henhold til Ef.3:112, Kol.1:26-27. Mens denne budbærerens budskap fremdeles går sin
gang rundt den ganske jord, så blir vi alle gjort kjent med, at dette Guds
budskap vil kalle ut bruden. Dette er det budskapet som vil avslutte den
hemmelige tidsalder. Det budskapet vi refererer til, er det budskap som
ble forkynt oss av Guds profetbudbærer ”William Marrion Branham”.
Hans budskap var å vende Guds barns tro tilbake til våre åndelige fedre.
En tro som var grunnlagt på det ubesmittede Guds ord. Dette ordet skaper
et skille, og setter den denominelle verdenskirke i sitt virkelige lys. Den
som forkaster denne åpenbarelse vil føre en åndelig død over seg selv.
Ettersom den falske kristenhet raser rundt med sitt budskap i dag, så kan
vi allerede se hvordan verdenskirken bygger seg opp, og gjør seg rede til
å ta imot sin antikrist. Han skal innsettes som hode over dem alle
sammen, og denne mørke timen er bare like foran oss. I Joh.Åp.10:8,
leser vi hvordan Johannes blir befalt å ta ”den lille åpnede boken i den
engels hånd som står på havet og på jorden!” i vers 9, blir han bedt om å
ete boken: ”Ta og et den! og den skal svi i din buk, men i din munn skal
den være søt som honning.” Johannes tok boken og gjorde som han ble
befalt. Det ble også fortalt Johannes at han igjen skulle profetere om
mange folk og ætter og tunger og konger. Jeg tror de ord som her står
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nedskrevet, men jeg tror ikke at Johannes var der opp i ånden i himmelen
for å spise papir. Jeg tror heller ikke at han i egen person skulle oppfylle
den delen av skriften som han her refererer til i vers 11. Dette var alt
skrevet i symboler. Det hadde å gjøre med en åndelig forståelse av det
han så og hørte. Vårt åndelige system er på mange måter likt vårt
naturlige system, når det kommer til hva vi spiser. Det er tider da vi
kommer til fremmede strøk av den verden vi lever i, og begynner å ete
eller drikke av deres matvarer, at vårt eget fordøyelsessystem ikke
fungerer slik som det gjør når vi er hjemme. Vi får halsbrann eller
maveproblemer. Å spise åndelig mat, er å høre og forstå. Men å fordøye
maten, er å absorbere den med ditt sinn, og å føre den videre inn i din
ånd. Når vi er blitt vant til å ete gammel organisert mat, og våre
fordøyelsesorganer er blitt innstilt på det, så vil det føre våre åndelige
organer i ulage når man begynner å motta virkelig åpenbaring. Men
dersom vi bare fortsetter å venne oss til denne nye maten, så vil vårt
fordøyelsessystem kunne justere seg til den nye type mat. Jeg sa tidligere
at jeg ikke trodde at Johannes i denne åpenbaringen, (husk han var
bortrykket i ånden under denne befalingen) vil leve her i vår tidsalder. De
troende vil kunne se, og forstå hva Johannes hadde mottatt, men som han
ikke ble tillatt å skrive ned. Johannes kunne ikke bli tillatt å skrive ned
det som de syv trordenrøster talte. Disse ting skulle være gjemt til bruden,
til tiden var inne for henne å forstå at Herrens komme nå var like ved å bli
oppfylt. Når det gjelder Joh.Åp. 8:1, ”det ble stillhet i himmelen omkring
en halv time”, da det syvende segl ble åpent, så vet jeg ikke om det dreier
seg om 30. minutter, 30 timer, eller 30 dager osv.: Det jeg vet er, at ikke
en gang englene i himmelen vet når Jesus blir gitt autoritet fra Faderen til
å bryte det syvende segl, og forlate nådestolen som yppersteprest, en
stilling han nå har hatt i snart 2000 år. Hvorfor skulle det vel ikke bli
stillhet i himmelen, når alle disse englene nå har voktet og ventet på de
neste begivenheter helt siden den lille perioden ble nevnt, under det femte
segl? Jesus har jo ventet i snart 2000 år før han åpner det syvende segl, og
forlater nådestolen. Noen og enhver ville nok ventet i stillhet for å se det
neste trekk i hendelsesforløpet. En ting er i alle fall sikkert, at når den lille
periode er utløpt, og Jesus har åpnet det siste seglet, så vil tidspunktet for
Daniels syttiende uke for jødene starte. Bruden kan ikke bli her svært
lenge etter det. All yppersteprestelig tjeneste vil da være over, når Jesus
forlater nådestolen.

22

Den teorien om at bruden vil bli bortrykket 2 – 3, år før denne uken
starter, er bare nonsens. Gud arbeider ikke på en slik måte. Det ville virke
mye mere forståelig å tro at disse periodene kommer til å overlappe
hverandre, enn at det skulle være et gap mellom dem. Vi ser at apostelen
Paulus skriver i 2Tess. 2:1-12. ”vedkommende vår Herre Jesu Kristi
komme og vår samling med ham, at dere ikke må la dere drive fra vett og
sans eller la dere skremme, hverken ved noen ånd eller ved noen tale eller
ved noe brev, likesom det skulle være fra oss, som om Herrens dag sto for
døren. La ingen dåre dere på noen måte! for først må frafallet komme, og
syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn.” Han vil komme på
scenen som en stor vismann, og ha svaret på de fleste av verdens store
problemer. Frafallet vil tilta på alle fronter, og fordi folkene i disse
verdenssystemer ikke har noen kjærlighet til sannheten, så sender Gud
dem en kraftig villfarelse, så de tror løgnen som blir servert dem. Paulus
sa aldri at bruden ville bli her for å gå gjennom den store trengsel. Han sa
bare at hun ville bli her lenge nok til å se dette dyresystemet reise seg opp
og komme i profetiske former. Vi har i sannhet begynt å se formasjonene
av disse ting allerede i noen grad. Det er bare ikke blitt introdusert for
denne verden enda.
DETTE BUDSKAP VIL BLI UTGITT I TO DELER, OG HER I DEL 1,
FØLGER NÅ EN KRONOLOGISK OMSTILLING AV JOHANNES
ÅPENBARING SLIK AT VERSENE KAN LESES I DERES
TIDSMESSIGE OPPFYLLELSE, I STEDET FOR DEN MÅTEN DE
ER PLASSERT PÅ I BIBELEN.
Jeg ønsker å si til leseren, at den måten de følgende bibelvers er arrangert
på, slik du nå kommer til å lese dem, er den virkelige sanne kronologi,
med den progresjon skriften vil bli oppfylt på rent tidsmessig. Herren ga
Johannes denne åpenbaring på en slik måte, at innholdet i budskapet ikke
ville bli forstått før vi var ved endenes tid. De første tre kapitler dekker de
syv menighetstider. Det fjerde og femte kapittel viser hvordan Johannes
ble tatt opp til himmelen, som i og for seg er en type på den kommende
opprykkelse av Jesu Kristi brud. Dette vil skje etter at alle de syv
menighetstider har gått over denne jorden. Dette vil igjen avslutte
hedningenes nådetid, og Daniels syttiende uke vil starte for jødene. Vi
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merker oss også i det andre og tredje kapittel at Jesus selv nevner de syv
menighetene i Asia, og det på en slik kronologisk måte og rekkefølge
som hver menighetstid skulle inneha for hver sin periode. Derfor behøver
vi ikke å omgjøre noen av disse første kapitlene, de er allerede nedskrevet
i den orden de vil bli oppfylt. Leseren må også forstå at den lille perioden
som er nevnt under det femte segl: Joh.Åp.6:11, begynner der i den siste
delen av den Laodikeiske menighetstid, altså under nådens tidsalder, og
vil fortsette inn i Daniels syttiende uke. Denne perioden begynte rundt
1939-1945, og vil sikkert ikke vare lenger enn én generasjon. Det vil
oppfylle Jesu ord i Matt.24:32-34.
Joh.Åp.6:1-17, inneholder de første seks segl, som vil bli åpenbart på
jorden like før nådetiden er over. Dette skjedde gjennom den Laodikeiske
menighetstids budbærere: ”William Marrion Branham”, dette var Elia`s
ånden i følge Malakias 4:5-6. Den siste delen av disse versene. Den
samme budbæreren vil du finne i Joh.Åp.10:7. Derfor vil jeg starte i
Joh.Åp.6, med den videre arrangering av de kommende vers i dette brevet
fra Johannes. Vi lever nå i den lille perioden som ble omtalt i
Joh.Åp.6:11, derfor vet vi også at Vår Herre Jesu Kristi komme er såre
nær. Det vil også resultere i at antikrist snart vil komme på scenen å
introdusere den siste av Daniels sytti uker. Du finner disse ukene omtalt i
Dan.9:27.
ARRANGERING AV SKRIFTEN.
Joh.Åp.6:1-11.
Og jeg så da Lammet åpnet et av de syv segl, og jeg hørte et av de fire
livsvesener si som med tordenrøst: Kom! og jeg så, og se, en hvit hest, og
han som satt på den, hadde en bue, og det ble gitt ham en krone, og han
drog ut med seier til seier.
Merknad: Dette var antikrists ånd som red mot Kristi menighet i
avslutningen av den første menighetstid. Se også 2. Tess.2:7. 1.Joh.4:1.
2.Joh.1:7.
Og da det åpnet det annet segl, hørte jeg det annet livsvesen si: Kom! Og
det kom ut en annet hest, os var rød, og han som satt på den, ble det gitt å
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ta freden fra jorden, og at de skulle slakte hverandre, og det ble gitt ham
et stort sverd.
Merknad: Dette er den samme Djevel-ånden som forsøker å drepe de
Kristne. Dette var bedre kjent som martyralderen. Sammenlign dette med
Joh.Åp.2:8-11.
Og da det åpent det tredje segl, hørte jeg det tredje livsvesen si: Kom! Og
jeg så, og se en sort hest, og han som satt på den, hadde en vekt i sin
hånd. Og jeg hørte liksom en røst midt iblant de fire livsvesener, som sa:
Et mål hvete for en penning: men oljen og vinen skal du ikke skade.
Merknad: Dette er den samme djevelen, den antikristelige ånd i den
Romerske katolisismen. I denne mørke tidsalder selger de Guds ord
gjennom kirke seremonier og ritualer. Men de kunne ikke røre ved den
Hellige Ånd. Disse ting førte til åndelig død blant menneskeheten.
Sammenlign dette med den fjerde lignelse i Matt.13:33. Dette brakte den
mørke tidsalder inn i verdenshistorien.
Og da det åpnet det fjerde segl, hørte jeg røsten av det fjerde livsvesen,
som sa: Kom! Og jeg så, og se, en gul(flekket) hest, og han som satt på
den, hans navn var døden, og dødsriket fulgte ham, og det ble gitt dem
makt over fjerdelen av jorden, til å drepe med sverd og med sult og med
pest og ved villdyrene på jorden.
Merknad: Dette er den samme antikristelige ånd. Den har litt sannhet, litt
Romersk katolisisme, og litt protestantisme rørt sammen. Det gjøres klart
til endenes tid. Den falske enighet, den frafalne kristenhet ble omtalt av
apostelen Paulus i 2.Tess.2:3. Sammenlign også med Joh.Åp.13. Selve
oppfyllelsen av dette fjerde seglet vil ha sitt store klimaks i avslutningen
av nådetiden, når de store verdenskirkesamfunn er blitt fullstendig
oppslukt av den romerske katolisisme. Derfor må man bevege det fjerde
segl i tid, mellom oppfyllelsen av det femte og sjette segl. Det vil kunne
sammenlignes i tid med Joh.Åp.13:11-18.
Og da det åpnet det femte segl, så jeg under alteret deres sjeler som ropte
med høy røst og sa: Herre, du hellige og sanndru! hvor lenge skal det vare

25

før du holder dom og hevner vårt blod på dem som bor på jorden? Og det
ble gitt hver av dem en lang hvit kjortel, 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.
Merknad: Disse er de jødiske sjeler som ble drept av Hitler under den
andre verdenskrig. Dette skjedde for å forberede jødene på å reise hjem til
sitt land for å oppfylle de gjenstående profetier, og Daniels syttiende uke.
Det var under denne lille perioden her i det femte segl, at Gud ville sende
en profet budbærer til hedningenes menighet. Han skulle restaurere
bruden tilbake til Guds ords sannhet. Dette er den apostoliske sannhet
som våre første apostoliske fedre forkynte. Denne endetidens profets
budskap vil fullbyrde Guds hemmelighet, som hadde vært skjult for de
gammeltestamentlige profeter, men åpenbart for Paulus. Se Ef.3:1-9,
Kol.1:26-27. Det er fra dette punkt jeg ønsker at leseren skal studere det
videre arbeidet meget nøye. Det sjette segl kommer ikke i den numeriske
orden som man skulle tro. Dette segl hører inn under den store
trengselstiden. Kristus kommer under det sjette segl. Hendelsene i det
sjette segl er selve klimakset av alt som skal skje under Daniels syttiende
uke. Dette er når Kristus kommer ned sammen med sine hellige, for å
utøse sin vrede over denne jorden. Det vil igjen føre til en slutt på den
antikristelige regjering. Harmageddon er selve avslutningen, og derfra
toger vi inn i tusenårsriket. Derfor må vi nå gå fra Joh.Åp.6:11, til
Joh.Åp.8:1, som er selve åpningen av det syvende segl. I tid hører det
sammen med Joh.Åp.10:1-11, for å komplettere den delen som
omhandler hedningene, før Daniels-uken begynner.
Joh.Åp.8:1. Joh.Åp.10:1-11.
8:1, og da det åpnet det syvende segl ble det stillhet i himmelen omkring
en halv time.
10:1-11. Og jeg så en annen veldig engel komme ned fra himmelen, kledd
i en sky, og regnbuen var over hans hode, og hans åsyn var som solen, og
hans føtter som ildstøtter, og han hadde i sin hånd en liten åpnet bok, og
han satte sin høyre fot på havet og den venstre på jorden, og ropte med
høy røst, som en løve brøler, Og da han hadde ropt, talte de syv tordner
med sine røster. Og da de syv tordner hadde talt, ville jeg til å skrive, og
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jeg hørte en røst fra himmelen si: Sett segl for det som de syv tordner
talte, og skriv det ikke! Og engelen som jeg så stod på havet og jorden,
løftet sin høyre hånd opp mot himmelen og svor ved ham som lever i all
evighet, han som skapte himmelen og det som er i den, og jorden og det
som er på den, og havet og det som er i det, at det ikke skal være mere
tid, men i de dager da den syvende engels røst blir hørt, når han skal blåse
i basunen, da skal Guds hemmelighet være fullbyrdet, således som han
forkynte for sine tjenere profetene. Og den røst som jeg hadde hørt fra
himmelen, hørte jeg atter tale med meg og si: Gå å ta den lille åpnede bok
i den engels hånd som står på havet og på jorden! og jeg gikk bort til
engelen og sa til ham at han skulle gi meg den lille boken! og han sier til
meg: Ta og et den! og den skal svi i din buk, men i din munn skal den
være søt som honning. Og jeg tok den lille bok av engelens hånd og åt
den, og i min munn var den søt som honning, og da jeg hadde ett den,
svidde det i min buk. Og de sier til meg: Du skal atter spå om mange folk
og ætter og tunger og konger.
Merknader: Nådens tidshusholdning avsluttes med de hendelser som her
er beskrevet i Kap. 10. Det fullstendiggjør de Guds hemmeligheter som
Paulus talte om i Ef.3. Det neste hendelsesforløpet på den profetiske
kalenderen vil bli selve åpningen av Daniels syttiende uke, som også er
referert i Dan.9:27. Det er en syvårs periode som Gud har avsatt som en
tildeling for den jødiske nasjon. På den tid vil antikrist, dette syndens
menneske, fortapelsens sønn i 2.Tess.2, bli manifestert for denne verden,
og Romerriket vil igjen komme til makten. De to profeter i Joh.11:1-6, vil
da komme på scenen og utføre de handlinger som det refereres til i
Joh.Åp.7:1-8, og kap.8:2-13. I de første vers av Joh.Åp.11, blir Johannes
bedt om å måle Guds tempel. I 2.Tess. 2:4, ser vi antikrist sitte i Guds
tempel, og det forteller oss at tempelet må bygges for å kunne oppfylle
profetiene.
Joh.Åp.11:1-6. (Les også Sakarias 4:1-14.)
1-6. Og det ble gitt meg et rør, likesom en stav, med de ord: Stå opp og
mål Guds Tempel og alteret og dem som tilber der, men forgården
utenfor Tempelet, la den være, og mål den ikke! for den er gitt til
hedningene, og de skal trede ned den hellige stad i to og førti måneder.
Og jeg vil gi mine to vitner at de skal være profeterer i tusen to hundre og
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seksti dager, kledd i sekk. Detter er de to oljetrær og de to lysestaker som
står for jordens Herre. Og dersom noen vil gjøre dem skade, da går det ut
ild av deres munn og fortærer deres fiender, ja dersom noen vil gjøre dem
skade, da skal han drepes på den måte. Disse har makt til å lukke
himmelen, så det ikke skal falle noe regn i de dager de er profeter, og de
har makt over vannene til å omskape dem til blod, og til å slå jorden med
all slags plage, så ofte de vil.
Joh.åp.7:1-17.
1-8. Deretter så jeg fire engler som stod på jordens fire hjørner og holdt
jordens fire vinder, for at det ikke skulle blåse noen vind over jorden eller
over havet eller noe tre. Og jeg så en annen engel, som steg opp fra solens
oppgang og hadde den levende Guds segl, og han ropte med høy røst til
de fire engler som det var gitt å skade jorden og havet, og sa: Skad ikke
jorden eller havet eller trærne før vi har satt innsegl på våre Guds tjenere i
deres panner! og jeg hørte tallet på dem som var beseglet: hundre og fire
og førti tusen beseglet av alle Israels barns stammer: av Juda stamme tolv
tusen beseglet av Rubens stamme tolv tusen beseglet, av Gads stamme
tolv tusen beseglet, av Asers stamme tolv tusen beseglet, av Naftalis
stamme tolv tusen beseglet, av Manasse stamme tolv tusen beseglet, av
Simeons stamme tolv tusen beseglet, av Levi stamme tolv tusen beseglet,
av Issakars stamme tolv tusen beseglet, av Sebulons stamme tolv tusen
beseglet, av Josefs stamme tolv tusen beseglet, av Benjamins stamme tolv
tusen beseglet.
Merknader: De som nå kommer er dårlige jomfruer av hedningenes ætt,
og jøder, alle disse vil bli martyrer under den store trengsel.
9-17. Deretter så jeg, og se, en stor skare, som ingen kunne telle, av alle
ætter og stammer og folk og tunger, som stod for tronen og for Lammet,
kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender, og de
ropte med høy røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på
tronen, og Lammet! og alle englene stod omkring tronen og om de eldste
og om de fire livsvesner, og de falt ned for tronen på sitt åsyn og tilba
Gud og sa: Amen! Velsignelsen og prisen og visdommen og takken og
æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet! Amen. Og en av
de eldste tok til orde og sa til meg: Disse som er kledd i de lange hvite
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kjortler, hvem er de, og hvor kommer de fra? Og jeg sa til ham: Herre! du
vet det. Og han sa til meg: Dette er de som er kommet ut av den store
trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod.
Derfor er de for Guds trone og tjener Ham dag og natt i hans Tempel, og
han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem. De skal ikke
hungre mere, heller ikke tørste mere, solen skal heller ikke falle på dem,
eller noen hete, for Lammet, som er midt for tronen, skal vokte dem og
føre dem til livsens vannkilder, og Guds skal tørke bort hver tåre av deres
øyne.
Merknader: De syv englene med de syv basuner vil bringe dom over
Israel. De tilstander som de tre første englene basunerer ut i himmelen, er
de plager som de to profeter vil plage Israel med under de første 3 ½ år av
Daniels syttiende uke.
Joh.Åp.8:2-13.
2-7. Og jeg så de syv engler som står for Gud, og det ble gitt dem syv
basuner. Og en annen engel kom og stod ved alteret, og han hadde et
røkelses kar av gull, og det ble gitt ham meget røkelse, for at han skulle
legge den til alle de helliges bønner på gullalteret foran tronen. Og
røkelsen steg fra engelens hånd opp for Gud med de helliges bønner. Og
englen tok røkelseskaret og fylte det med ild fra alteret og kastet det på
jorden, og det kom tordner og røster og lyn og jordskjelv. Og de syv
engler som hadde de syv basuner, gjorde seg ferdig til å blåse i dem. Og
den første engel blåste, og det kom hagl og ild, blandet med blod, og ble
kastet ned på jorden, og tredjedelen av jorden ble oppbrent, og
tredjedelen av trærne ble oppbrent, og alt grønt gress ble oppbrent.
Merknader: Dette er et resultat av at himmelen blir lukket, det kommer
ikke noe regn i de dager de er profeter. Dette er den samme tjeneste som
Elias innehadde i sin tid. Den samme salvelse vil hvile over en av disse to
profetene.
8-9. Og en annen engel blåste, og det ble likesom et stort brennende fjell
kastet i havet, og tredjedelen av havet ble til blod, og tredjedelen av
skapningene i havet, som hadde liv, døde, og tredjedelen av skipene ble
ødelagt.
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Merknader: Dette er et tegn på den samme salvelse som hvilte over
Moses i sin tid, da Gud sendte ham til Farao.
10-11. Og den tredje engel blåste, og en stor stjerne falt ned fra
himmelen, brennende som en fakkel, og den falt ned på tredjedelen av
elvene og vannkildene. Og stjernens navn er malurt, og tredjedelen av
vannet ble til malurt, og mange mennesker døde av vannet, fordi det var
blitt beskt.
Merknader: Husk at dette er en av de store plager som Moses og Elias vil
slå denne jorden med. Disse plagene vil i hovedsak berøre Midtøsten.
12. Og den fjerde engel blåste, og tredjedelen av solen ble slått, og
tredjedelen av månen og tredjedelen av stjernene, for at tredjedelen av
dem skulle formørkes, og tredjedelen av dagen miste sitt lys, og natten
likeså.
Merknader: Merk dere at dette er antikrist tegn i midten av Daniels
syttiende uke.
13. Og jeg så, og jeg hørte en ørn, som fløy under det høyeste av
himmelen og sa med høy røst: Ve, ve, ve dem som bor på jorden, for de
andre basunrøster av de tre engler som ennå skal blåse!
ANTIKRIST BRYTER SIN PAKT MED ISRAEL.
Han skal bryte sin pakt med Israel, se Dan.9:27, og også Dan.12. Dette
markerer midten av Daniels syttiende uke. Det er på dette tidspunkt av
perioden de 42 måneder i Joh.Åp.13, starter opp. Også tidsdelingen, én
tid, tider og en halv tid. Du finner det i Dan.7. Man kaller også denne
perioden for ødeleggelsens vederstyggelighet, som den ble referert til av
Jesus i Matt.24. Det er under denne perioden at den store trengsel starter.
I Jer.30:7, blir perioden kalt Jakobs trengselstid. Merk dere at det første
VE-rop trår i kraft ved at avgrunnenes brønn åpnes. Nå blir ondskapen
tillatt å gjøre sin virkelige effekt. Satan blir nå en maktfaktor som farer
frem med full kraft.
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Joh.Åp.9:1-12.
1-11. Og den femte engel blåste i basun, og jeg så en stjerne som var falt
fra himmelen ned på jorden, og nøkkelen til avgrunnenes brønn ble gitt
den. Og den åpnet avgrunnens brønn, og en røk steg opp av brønnen som
røken av en stor ovn, og solen og luften ble formørket av røken fra
brønnen. Og ut av røken kom det gresshopper over jorden, og det ble gitt
dem makt, slik som skorpionene på jorden har, og det ble sagt til dem at
de ikke skulle skade gresset på jorden, heller ikke noe grønt, heller ikke
noe tre, men bare de mennesker som ikke hadde Guds segl i sine panner.
Og det ble gitt dem at de ikke skulle drepe dem, men pine dem i fem
måneder, og pinen de voldte var som pinen av en skorpion når den stikker
et menneske. Og i de dager skal menneskene søke døden men ikke finne
den, og stunde etter å få dø, og døden skal fly fra dem. Og gresshoppenes
skikkelse var lik hester, rustet til krig, og på deres hoder var det liksom
kroner som så ut som gull, og deres åsyn var som menneskers åsyn. Og
de hadde hår som kvinnehår, og deres tenner var løvetenner, og de hadde
brynjer likesom jernbrynjer, og lyden av deres vinger var som lyden av
vogner når mange hester løper til strid. Og de har stjerter som skorpioner,
og brodder, og i deres stjerter ligger deres makt til å skade menneskene i
fem måneder. Til konge over seg har de avgrunnens engel, på hebraisk er
has navn Abaddon, og på gresk har han navnet Apollyon.
MERK DERE HER AT DET FØRSTE VE-ROPET HAR NÅ SIN
VIRKNING OVER JORDEN.
12. Det første ve er over, se, ennå kommer det to VE-rop etter dette.
Merknader: Det andre ve-ropet er selve mytteriet på de to profeter, og det
blir utført av antikrist, som er dette dyrets menneske i Joh.Åp.13. Han er
også dette syndens menneske i 2.Tess.2:3-4. Han er også den lille fyrsten
i Daniel 9:26. De tre veer trer egentlig i kraft på samme tid, og alle er det
tilstander fremført av Satan og antikrist. Og det hele begynner i midten av
Daniels syttiende uke. Når nå det romerske systemet trer frem i sin fulle
kraft igjen, så er dette selve legedommen av det dødssåret som står omtalt
i Joh.13:3. Det er paven som igjen vil komme tilbake til heder og
verdighet, og han vil ha den samme makt som han hadde i
mellomalderen, mellom det 10-14,århundre. Dødssåret fikk dette
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systemet gjennom reformasjonen. DRAPET PÅ DE TO PROFETENE I
MIDTEN AV DANIELS SYTTIENDE UKE ER ALTSÅ DET ANDRE
VE-ROPET.
Joh.Åp.11:7-14.
Og når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp av
avgrunnen, før krig mot dem og seire over dem og drepe dem. Og deres
lik skal ligge på gaten i den store by den som i åndelig mening kalles
Sodoma og Egypten, der hvor deres herre ble korsfestet. Og noen blant
folkene og stammene og tungene og ættene skal se deres lik i tre dager og
en halv, og ikke tillate at deres lik blir lagt i grav. Og de som bor på
jorden, skal glede seg over dem og fryde seg, og de skal sende gaver til
hverandre, fordi disse to profeter var til plage for dem som bor på jorden.
Og etter de tre dager og en halv kom det livsånde fra Gud i dem, og reiste
seg opp på sine føtter, og en stor frykt falt på dem som så dem. Og de
hørte en høy røst fra himmelen si til dem: stig opp her! og de steg opp til
himmelen i skyen og deres fiender så dem. Og i samme stund ble det et
stort jordskjelv, og tiendedelen av byen falt, og syv tusen mennesker ble
drept i jordskjelvet, og de andre ble forferdet og ga himmelens Gud ære.
Det annet ve er over se det tredje ve kommer snart.
Joh.Åp.13:1-18.
1-13. Og jeg så et dyr stige opp av havet, som hadde ti horn og syv hoder
og på sine horn ti kroner, og på sine hoder bespottelse navn. Og dyret
som jeg så, var likt en leopard, og dets føtter som på en bjørn, og dets
munn som en løvemunn, og drage gav det sin kraft og sin trone og stor
makt. Og jeg så et av dets hoder likesom såret til døden, og dets dødssår
ble legt, og all jorden undret seg og fulgte etter dyret, og de tilba dragen,
fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilba dyret og sa. Hvem er lik
dyret? og hvem kan stride mot det? Og det ble gitt det en munn som talte
store og spottende ord, og der ble gitt det makt til å holde på i to og førti
måneder. Og det åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotte hans navn
og hans bolig, dem som bor i himmelen. Og der ble gitt det å føre krig
mot de hellige og seire over dem, og der ble gitt det makt over hver
stamme og folk og tunge og ætt. Og alle som bor på jorden, skal tilbede
det, hver den som ikke, fra verdens grunnvoll ble lagt, har fått sitt navn
skrevet i livsens bok hos lammet som er slaktet. Dersom noen har øre,
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han høre! Om noen fører i fangenskap, han skal i fangenskap, om noen
dreper med sverd, han skal drepes med sverd. Her er de helliges
tålmodighet og tro.
Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden, og det hadde to horn likesom
et lam, og talte som en drage. Og det bruker det første dyrs hele makt for
dets øyne og gjør at jorden og de som bor på den, tilbeder det første dyr,
hvis dødssår ble legt, og det gjør store tegn, så at det endog får ild til å
falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øyne. Og det forfører
dem som bor på jorden, for de tegns skyld som er det gitt å gjøre for
dyrets øyne, idet det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et
bilde til det dyr som fikk såret av sverdet og ble i live. Og det fikk makt
til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde endog kunne tale, og gjøre
så at alle de som ikke ville tilbede dyrets billede, skulle drepes. Og det
gjør at det blir gitt alle små og store, rike og fattige, frie og træler, et
merke i deres høyre hånd eller på deres panne, og at ingen kan kjøpe eller
selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. Her
er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tal! for det er et
menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og seksti.
Merknad: Det tredje ve-ropet er selve forfølgelsen av Israel i den siste
halvdel av Daniels syttiende uke. Men Gud gir henne et skjulested i dette
tidsrommet. Den store ørns to vinger er de to profet budbærernes
budskap, som hun ble advart ved gjennom den første halvdelen av
Daniels syttiende uke. Vi har plassert Kap. 13, foran Kap. 12. for i det 13,
ser vi hvordan dette dyret reiser seg opp mot den maktposisjon det skal
inneha, og det bildet som her fremstilles er, at det gjør seg rede til en
masseutryddelse av alle dem som ikke vil la seg undertvinge dets store
makt, og legge seg inn under systemet. I kap 12:6, ser vi hvordan denne
kvinne (Israel) flyr unna for dyrets vrede, og i Kap 12:11, ser vi hvordan
jøder og dårlige jomfruer lider martyrdøden.

Joh.Åp.12:1-17.
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,

33

og hun var fruktsommelig og skrek i barnsnød og fødsels-veer. 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, 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.
Merknad: Begynnelsen av dette kapittelet omhandler tiden før Kristi
fødsel, like til hans himmelfart, til og med vers fem. Nådens
tidshusholdning kommer også inn mellom vers 5, og 6, her, og vers seks
starter opp i midten av Daniels syttiende uke.
6-17. Og kvinnen flydde ut i ørkenen hvor hun har et sted som er gjort i
stand til henne av Gud, for at de der skulle gi henne hennes føde i tusen to
hundre og seksti dager. Og det ble en strid i himmelen: Mikael og hans
engler tok til å stride mot dragen, og dragen stred, og dets engler. Men det
maktet det ikke, heller ikke ble deres sted mere funnet i himmelen. Og
den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen
og Satan, han som forfører hele jordriket, han ble kastet ned på jorden, og
hans engler ble kastet ned med ham. 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. Og de har seiret over ham i kraft av Lammets
blod og det ord de vitnet, og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden.
Derfor fryd eder, I himler, og I som bor i dem! ve jorden og havet! for
djevelen er faret ned til eder i stor vrede, fordi han vet at han bare har en
liten tid. Og da dragen så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den
kvinnen som hadde født gutten. 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. Og slangen
sprutet av sin munn vann som en elv etter kvinnen, for å rive henne bort
med elven, men jorden kom kvinnen til hjelp, og joden åpnet sin munn og
slukte elven som slangen sprutet av sin munn. 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 og har Jesu vitnesbyrd.
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Merknader: I kap.12:1, ser vi et bilde av Israel, (kvinnen) det viser et
panorama over nasjonen gjennom hele lovens tidsalder, og gangen frem
mot tusenårsrikets herlighet sammen med Kristus. Vers 2-5, viser henne
som fruktsommelig på grunn av alle de profetier som kom, gjennom de
gamle profeter, om dette guttebarnet, Jesus Kristus. Han skulle regjere
nasjonene med jernstav. Versene viser også en stor ildrød drage, som sto
rede til å sluke barnet når det ble født. Dette var djevelen personifisert
gjennom det gamle romerske imperium, og dette imperium sto ansvarlig
for korsfestelsen av Kristus. Han ble tatt opp til Himmelen etter sin
oppstandelse. Nådens tidshusholdning kommer inn mellom vers 5, og 6.
Vers 6, bringer oss så frem til midten av Daniels syttiende uke, hvor
kvinnen blir sett på flukt til det sted som var gjort i stand til henne av
Gud. Der skulle hun være i trygghet i de neste 42 måneder. Lyden av den
sjette engels basunrøst, utløser de tilstander i Midtøsten som vil berede
veien for slaget ved Harmageddon, som vil bli utkjempet i slutten av
denne uken.
Joh.Åp.9: 13-21.
13-21. Og den sjette engel blåste, og jeg hørte en røst fra de fire horn på
det gullalter som sto for Gud, og den sa til den sjette engel, han som
hadde basunen: Løs de fire engler som er budet ved den store elv Eufrat!
Og de ble løst, de fire engler som hadde stått ferdig på timen og dagen og
måneden og året til å drepe tredjedelen av menneskene. Og tallet på
hestefolkenes hær var to ganger ti tusen ganger ti tusen, jeg hørte tallet på
dem. (200.000.000.) Og således så jeg hestene i mitt syn, og dem som satt
på dem: De hadde ildrøde og mørkerøde og svovelgule brynjer, og
hestene hoder var som løvehoder, og av deres munn gikk det ut ild og røk
og svovel. Av disse tre plager ble tredjedelen av menneskene drept: av
ilden og av røken og av svovelet som gikk ut av deres munn. For hestenes
makt ligger i deres munn og i deres hale, for deres haler er som slanger og
har hoder, og med dem gjør de skade. Og de andre mennesker, de som
ikke ble drept i disse plager, omvendte seg ikke fra sine henders verk så
de lot være å tilbe de onde ånder og avgudsbildene av gull og av sølv og
av kobber og av sten og av tre, de som hverken kan se eller høre eller gå,
og de omvendte seg ikke fra sine mordergjerninger eller fra sine
trolldoms kunster eller fra sitt horelevnet eller fra sine tyverier.
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Merknader: De 144.000 vil forkynne det siste evangeliet som i det hele
tatt skal forkynnes mere for denne verden. De vil forkynne dom over
katolisismen, og fordømmelse over ateismen og materialismen. Effektene
av dette kan vi se i de følgende skriftsteder.
LAMMET OG DENS FLOKK.
Joh.Åp.14:1-13.
Og jeg så, og se Lammet sto på Sions berg, og med det hundre og fire og
førti tusen, som hadde dets navn og dets faders navn skrevet på sine
panner. Og jeg hørte en røst fra himmelen som lyden av mange vann og
som lyden av sterk torden, og røsten jeg hørte, var som av harpespillere
som spilte på sine harper. Og de sang en ny sang for tronen og for de fire
livsvesner og for de eldste, og ingen kunne lære sangen uten de hundre og
fire og førti tusen, de som er kjøpt i fra jorden. Disse er de som ikke har
gjort seg urene med kvinner, for de er som jomfruer. Disse er de som
følger Lammet hvor det går. Disse er kjøpt fra menneskene til en første
grøde for Gud og Lammet, og i deres munn er ikke funnet løgn, for de er
uten lyte. 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, og han sa med høy røst: Frykt
Gud og gi ham ære! for timen for hans dom er kommet, og tilbe ham som
gjorde himmelen og jorden og havet og vannskillene! Og atter en annen
engel fulgte etter og sa: Falt, falt er Babylon, den store, som har gitt alle
folk å drikke av sitt horelevnets vredes-vin. Og atter en tredje engel fulgte
etter dem og sa med høy røst: Dersom noen tilbeder dyret og dets bilde og
tar merket på sin panne eller i sin hånd, da skal også han drikke av Guds
vredes-vin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger, og han skal
pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øyne, og
røken av deres pine stiger opp i all evighet, og de har ikke hvile dag eller
natt de som tilber dyret og dets bilde, hver den som tar dets navns merke.
Her er de helliges tålmodighet og tro, de som holder Guds bud og Jesu
tro. Og jeg hørte en røst fra himmelen si: Skriv: Salige er de døde som
dør i Herren heretter! Ja, sier Ånden, de skal hvile fra sitt arbeide, for
deres gjerninger følger med dem.
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Merknader: De 144.000, utvalgtes forkynnelse vil være en fordømmelse
av katolisismen handel og vandel. Under denne perioden kan ikke Jesu
Kristi bud forkynne dette, for hun vil da allerede være i himmelen, men
de 144.000 vil forkynne dette her nede på jord.
DOMMEN OVER BABYLON.
Joh.Åp.18:1-24.
1-24. Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen, han hadde
stor makt, og jorden ble opplyst av hans herlighet, og han ropte med sterk
røst og sa. Falt, er Babylon, den store, og den er blitt et bosted for onde
ånder, og et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for enhver uren og
hatet fugl, for av hennes horelevnets vredes-vin har alle folk drukket, og
kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøpmennene på jorden
er blitt rike av hennes vellevnets fylde. Og jeg hørte en annen røst fra
himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, for at I ikke skal ha del i hennes
synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager! For hennes
synder når like til himmelen, og Gud har kommet hennes urettferdige
gjerninger i hu. Gi henne igjen som hun har gitt, og gjengjeld henne
dobbelt etter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det beger hun har
skjenket! Så meget som hun har opphøyet seg selv og levd i vellevnet, så
meget skal I gi henne av pine og sorg! Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg
sitter som dronning og er ikke enke, og sorg skal jeg aldri se, derfor skal
hennes plager komme på én dag. Død og sorg og sult, og hun skal bli
oppbrent med ild, for sterk er Herren, som dømte henne. Og kongene på
jorden, som har drevet hor og levd i vellevnet med henne, skal gråte og
jamre seg over henne når de ser røken av hennes brann, mens de står
langt borte av frykt for hennes pine, og de skal si: Ve, ve, du store by
Babylon, du sterke by, at din dom er kommet i én time! Og kjøpmennene
på jorden skal sørge over henne, fordi ingen mere kjøper deres
skipsladninger, skibsladninger av gull og sølv og edle steiner og perler og
fint lin og purpur og silke og skarlagen, og all slags velluktende tre og all
slags kar av elfenben og allslags kar av kostelig tre og av kobber og jern
og marmor, og kanel og hårsalve og røkelse og myrra og virak og vin og
olje og fint mel og hvete og storfe og får og hester og vogner og træler og
menneskesjeler.
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Og den frukt som din sjel hadde lyst til, er blitt borte for deg, og alt det
fete og glimrende er blitt borte for deg, og aldri mere skal noen finne det
igjen. De som handler med slikt, de som er blitt rike ved henne, skal stå
langt borte av frykt for hennes pine og gråte og sørge og si: Ve, ve den
store by, som var kledd i fint lin og purpur og skarlagen og lyste av gull
og edelstener og perler, at så stor en rikdom er ødelagt i én time! Og hver
styrmann og hver skipsfører og alle sjøfolk og alle de som ferdes på
havet, sto langt borte og ropte da de så røken av hennes brann, og sa:
Hvem er lik den store by? Og de kastet støv på sine hoder og ropte med
gråt og sorg og sa. Ve, ve den store by, hvor alle som har skip i sjøen, er
blitt rike av dens kostbarhet, at den er ødelagt i én time! Fryd deg over
den, du himmel, og I hellige, og I apostler og profeter, fordi Gud har
holdt dom over den for eder! Og en veldig engel løftet en sten som en stor
kvernsten og kastet den i havet og sa: så skal Babylon, den store by,
kastes ned med hast og ikke finnes mer. Og lyd av harpespillere og
sangere og fløytespillere og basun blåsere skal ikke mere høres i deg, og
ingen som driver med kunst, skal mere fines i deg, og lyd av kvern skal
ikke mere høres i deg, og lys av lampe skal ikke mere skinne i deg, og
røst av brudgom og brud skal ikke mere høres i deg, for dine kjøpmenn
var stormennene på jorden fordi alle folk ble ført vill ved din trolldom.
Og det ble funnet blod av profeter og hellige og av alle dem som er
myrdet på jorden.
Merknader: Dette er et bilde av verdenssystemet som lå under det gamle
Romerriket. Paven som vil være dette syndens menneske, fortapelsens
sønn, antikrist, skal bruke dette systemet som sin hest og ri på det. Det er
den indre Euro kommunismen selv som vil ødelegge dette romerske
religiøse systemet. Etter som denne Daniels syttiende uke går mot sin
avslutning, vil den politiske maktfaktor i disse Europeiske land til slutt
vende seg til kommunismen, og utslett katolisismen. Dette gjør de for å
oppfylle Guds ord. (De vet jo ikke selv at de oppfyller Guds ord.)
Joh.Åp.17:16. Vi har plassert Kap.18, foran Kap.17, for vi ser der
hvordan de 144.000, som startet der tilbake i Kap. 14, fortsetter sin
fordømmelse av dyresystemet. De kaller folket ut av det Babylonske
systemet, slik at folket kan unnfly de plager som skal komme over denne
byen. Kap.17, identifiserer henne og viser hennes ødeleggelse på det
åndelige plan, idet hun blir oppslukt av kommunismen, vers 16. Begge
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disse kapitler er plassert foran Kap.16, for dette kapitlet viser hvordan
Guds vrede blir utløst over alle de ugudelige som enda er blitt tilbake.
Den syvende vredes skål i kap. 16, er det visuelle komme av den Herre
Jesus Kristus til jorden. Da Han skal gjøre slutt på all motstand og sette
igang tusenårsriket. Derfor må vi innsette kap.15, som viser de hellige
martyrer fra den store trengsel, både jøder og hedninger. Hedningene her
er de dårlige jomfruer. Vi må også bringe inn kap.14:14-20, som
annonserer timen for Kristi komme. Men nå skal vi gå tilbake til
Joh.Åp.6:12-17, for her har vi det sjette segl som vil få sin oppfyllelse når
Kristus skal komme i Kap.16. Men rett før Kap.16, Vil vi plassere
Kap.11:15-19, hvor vi ser den syvende engel annonsere enden ved å si at
”Kongedømmet over verden er tilfalt vår Herre og hans salvede, og han
skal være konge i all evighet.” Etter Kap.16, vil Kap.19 – 22, få sin
oppfyllelse i den orden de er oppskrevet i Bibelen.
Joh.Åp.17:1-18.
Og en av de syv engler som hadde de syv skåler, kom og talte med meg
og sa: kom, jeg vil vise deg dommen over den store skjøge, som sitter
over de mange vann, som kongene på jorden drev hor med. Og de som
bor på jorden, ble drukne av hennes horelevnets vin. Og han førte meg i
ånden ut i ørkenen, og jeg så en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr, som
var fullt av bespottelse navn og hadde syv hoder og ti horn. Og kvinnen
var kledd i purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler,
hun hadde et gullbeger i sin hånd, fullt av styggheter og av hennes
horelevnets urenheter, og på hennes panne var skrevet et navn, en
HEMMELIGHET: BABYLON DEN STORE, MOR TIL SKJØGENE
OG TIL STYGGHETENE PÅ JORDEN. Og jeg så kvinnen drukken av
de helliges blod og av Jesu vitners blod, og jeg undret meg storlig da jeg
så henne. Og engelen sa til meg: Hvorfor undret du deg? Jeg vil si deg
hemmeligheten med kvinnen og med dyret som bærer henne, og som har
de syv hoder og de ti horn. Det dyr du så, var og er ikke, og det skal stige
opp av avgrunnen og fare bort til undergang, og de som bor på jorden,
skal undre seg, de hvis navn ikke var skrevet i Livets bok fra verdens
grunnleggelse av, når de ser dyret som var og ikke er og skal komme
igjen. Her gjelder det vett som har visdom. De syv hoder er syv fjell, som
kvinnen sitter på, og de er syv konger, de fem er falt, den ene er til, og
den annen er ennå ikke kommet, og når han kommer, skal han bare holde
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seg en kort tid. Og dyret som var og ikke er, er selv det åttende, og er
samtidig en av de syv, og farer bort til undergang. Og de ti horn som du
så, er ti konger som ennå ikke har fått riket, men de får makt som konger
én time sammen med dyret. Disse har én tanke, og sin kraft og sin makt
gir de til dyret. Disse skal stride mot Lammet, og Lammet skal seire over
dem, fordi det er Herrenes herre og Kongenes Konge, og de som er med
det, de kalte og utvalgte og trofaste. Og han sier til meg: De vann som du
så, hvor skjøgen sitter, er folk og skarer og ætter og tunger. Og de ti horn
som du så, og dyret, disse skal hate skjøgen og gjøre henne øde og naken,
og hennes kjøtt skal de ete, og henne selv skal de brenne opp med ild. For
Gud ga dem i hjertet, å fullføre hans tanke, og å fullføre én og samme
tanke, og å gi dyret sitt rike, inntil Guds ord er blitt fullbyrdet. Og
kvinnen som du så, er den store by som har kongedømmet over kongene
på jorden.
Merknader: Når nå Daniels syttiende uke går mot sin avslutning, så vil de
helliges ånder som blir drept under den store trengsel være i himmelen.
Jøder og hedninger vil nå være martyrer som et resultat av antikrist
forfølgelser.
Joh.Åp. 15: 1-8.
Og jeg så et annet tegn i himmelen, stort og underfullt: syv engler som
hadde de syv siste plager, for med dem er Guds vrede fullendt. 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, og de sang Moses Guds tjeners sang og Lammets sang og
sa: Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du Allmektige!
rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge! Hvem skulle ikke
frykte, Herre og ære ditt navn? Du alene er hellig, og alle folkene skal
komme og tilbede for ditt åsyn, fordi dine rettferdige dommer er blitt
åpenbart. Og deretter så jeg, og templet med vitnesbyrdets telt i himmelen
ble åpnet, og de syv engler som hadde de syv siste plager, kom ut av
templet, kledd i rent og skinnende lin og ombundet om brystet med
gullbelter. Og et av de fire livsvesner ga de syv engler syv gullskåler fylt
med Guds vrede, Hans som lever i all evighet. Og templet ble fylt med
røk av Guds herlighet og av hans makt, og ingen kunne gå inn i templet
før de syv englers syv plager var fullendt.
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Merknader: Daniels syttiende uke er nå i sin avsluttende fase. Syndens
menneske, fortapelsens sønn har nå fullendt sine tilmålte 42 måneder.
Djevelen er blitt tilbedt gjennom dette falske fredssystemet, og jorden er
allerede farget rød av de hellige martyrers blod. I himmelen gjør nå Jesus
Kristus seg klar for sin herlighets fremtreden, som vil skje under kampen
på Harmageddon sletten. Det faktum at han nå er kledd med en gullkrone,
viser at han nå er Kongenes Konge, og hans brud er i himmelen sammen
med ham.
Joh.Åp.14:14-20.
Og jeg så, og se en hvit sky, og på skyen satt en som var lik en
menneskesønn, og på sitt hode hadde han en gullkrone og i sin hånd en
skarp sigd. Og en annen engel kom ut av templet og ropte med høy røst til
ham som satt på skyen: Send din sigd til høst! Timen til å høste er
kommet, for høsten på jorden er overmoden. Og han som satt på skyen,
lot sin sigd gå over jorden, og jorden ble høstet. Og en annen engel kom
ut fra alteret, og han hadde makt over ilden, og ropte med høy røst til ham
som hadde den skarpe sigd: Send ut din skarpe sigd og høst druene av
vintreet på jorden! for dets bær er modne. Og engelen lot sin sigd gå over
jorden og høstet vintreet på jorden og kastet frukten i Guds vredes store
vinpresse. Og vinpressen ble trådt utenfor byen, og det gikk blod ut av
vinpressen like til bisselet på hestene, så langt som tusen sekshundre
stadier.
Merknader: Det sjette segl avslutter den store trengsel og frembringer
Herrens dag. Esaias 13. Matt.24. Se også profeten Joel.
Joh.Åp.6:12-17.
12-17. Og jeg så da det åpnet det sjette segl, og se, det ble et stort
jordskjelv, og solen ble sort som en hårsekk, og hele månen ble som blod,
og stjernene på himmelen falt ned på jorden, likesom et fikentre kaster
sine umodne fikener ned når det rystes av en sterk vind. Og himmelen
vek bort, likesom en bokrull som rulles sammen, og hvert fjell og hver øy
ble flyttet fra sitt sted. Og kongene på jorden og stormennene og
krigshøvdingene og de rike og de veldige og hver træl og hver fri mann
gjemte seg i hulene og imellom berghamrene, og de sier til fjellene og
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hamrene: Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen og
for Lammets vrede! For deres vredes store dag er kommet, og hvem kan
holde stand?
Merknader: Det er den syvende engel som annonserer enden. Ved å si at
denne verdens kongeriker er blitt underlagt kongenes konge, vår Herre, så
annonserer han også Guds vrede.
Joh.Åp.11:15-19.
Og den syvende engel blåste, og høye røster lot seg høre i himmelen, som
sa: Kongedømmet over verden er tilfalt vår Herre og hans salvede, og han
skal være konge i all evighet. Og de tjue fire eldste, som sitter for Guds
åsyn på sine troner, falt på sitt åsyn og tilba Gud og sa: Vi takker deg
Herre Gud, du allmektige, du som er og som var, fordi du har tatt din
store makt og er blitt konge. Og hedningene er blitt vrede, og din vrede er
kommet, og den tid da de døde skal dømmes, og da du skal lønne dine
tjenere profetene og de hellige og dem som frykter ditt navn de små og de
store, og da du skal ødelegge dem som ødelegger jorden. Og Guds tempel
i himmelen ble åpnet, og hans pakts ark ble sett i hans tempel, og det kom
lyn og røster og torden og jordskjelv og svær hagl.
Merknader: Nå er det at hans vredes dag begynner, som skal oppfylle alle
de ting som er talt om ved profetene og apostlene i henholdsvis det
Gamle og den Nye testamentet.
Joh.Åp.16:1-21.
1-21. Og jeg hørte en høy røst fra templet si til de syv engler: Gå av sted
og tøm de sju Guds vredes skåler ut på jorden! Den første gikk av sted og
tømte sin skål ut på jorden, og det kom en ond og farlig byll på de
mennesker som hadde dyrets merke, og som tilba dets billede. Og den
andre engel tømte sin skål ut i havet, og det ble til blod som av en død
mann, og hver levende sjel i havet døde. Og den tredje engel tømte sin
skål ut i elvene og i vannkildene, og de ble til blod. Og jeg hørte engelen
over vannene si: Rettferdig er du som er og som var, du hellige, at du har
dømt således, for blod av hellige og av profeter har de utøst, og blod ga
du dem å drikke, de er det verd. Og jeg hørte alteret si: Ja Herre Gud, du
allmektige, sanne og rettferdige er dine dommer. Og den fjerde engel
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tømte sin skål ut på solen, og den fikk makt til å brenne menneskene med
ild, og menneskene brente i svær hete, og de spottet Guds navn, hans som
har makt over disse plager, og de omvendte seg ikke til å gi ham ære. Og
en femte engel tømte sin skål ut over dyrets trone, og dets rike ble
formørket, og de tygget sine tunger av pine, og de spottet himmelens Gud
for sine byller, og omvendte seg ikke fra sine gjerninger. Og den sjette
engel tømte sin skål ut i den store elv Eufrat, og vannet tørket bort, for at
det skulle ryddes vei for kongene fra Østen. Og jeg så at det av dragens
munn og av dyrets munn og av den falske profets munn kom ut tre urene
ånder som lignet padder, for de er djevle-ånder som gjør tegn, og de går
ut over hele jorderike for å samle dem til krigen på Guds, den allmektiges
store dag.
Se jeg kommer som en tyv, salig er den som våker og tar vare på sine
klær, så han ikke skal gå naken og de skal se hans skam. Og han samlet
dem på det sted som på hebraisk heter Harmageddon. Og den sjuende
engel tømte sin skål ut i luften, og en høy røst kom fra tempelet i
himmelen, fra tronen, og sa, Det er skjedd! Og det kom lyn og røster og
tordner, og det kom et stort jordskjelv, et slikt som ikke har vært fra den
tid menneskene ble til på jorden, et sådant jordskjelv, så stort. Og den
store by ble delt i tre deler, og folkenes byer falt, og Babylon, den store
ble ihukommet for Gud, at den skulle få begeret med hans strenge vredes
vin. Og hver øy vek bort, og fjell ble ikke funnet. Og et svært hagl, som
en hundre pund, falt ned fra himmelen på menneskene, og menneskene
spottet Gud for haglets plage, for plagen av det var meget stor.
Slimete frosker fra gamle stagnerte froskedammer representerte effektivt
de urene ånder som kom ut av dragens munn Joh.Åp.16:13.
Joh.Åp.19:1-21Deretter hørte jeg likesom en sterk lyd av en stor skare i himmelen, som
sa: Halleluja! Frelsen og æren og makten tilhører vår Gud! for sanne og
rettferdige er hans dommer, han har dømt den store skjøge, hun som
ødela jorden med sitt horelevnet, og han har krevd sine tjeneres blod av
hennes hånd. Og de sa annen gang: Halleluja! Og røken av henne stiger
opp i all evighet. Og de fire og tyve eldste og de fire livsvesener falt ned
og tilba Gud, som satt på tronen, og sa: Amen! Halleluja! Og en røst gikk
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ut fra tronen, som sa: Lov vår Gud, alle I hans tjenere, og I som frykter
ham, både små og store! Og jeg hørte likesom en lyd av en stor skare,
som en lyd av mange vann, som en lyd av sterke tordner, som sa:
Halleluja! for Gud Herren, den allmektige, er blitt konge! La oss fryde og
glede oss og gi ham æren! for Lammets bryllup er kommet, og hans brud
har gjort seg rede, og det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint
lin. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. Og han sier til
meg: Dette er Guds sanne ord. Og jeg falt ned for hans føtter for å tilbede
ham, og han sier til meg: Var deg for det! jeg er din og dine brødres
medtjener, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbede! For Jesu
vitnesbyrd er profet ordets ånd.
Og jeg så himmelen åpnet, og se, en hvit hest, og han som satt på den,
heter trofast og sanndru, og han dømmer og strider med rettferdighet.
Hans øyne er som ildslue, og på hans hode er det mange kroner, Han har
et navn skrevet som ingen kjenner uten han selv, og Han er kledd i et
kledebon som er dyppet i blod, og Han er kalt Guds ord. Og hærene i
himmelen fulgte Ham på hvite hester, kledd i hvitt og rent fint lin. Og av
Hans munn går det ut et skarpt sverd, for at Han med det skal slå
hedningene, og Han skal styre dem med jernstav, og Han treder
vinpressen med Guds, den allmektiges, stenge vredes vin. Og på sitt
kledebon og på sin lend har Han et navn skrevet: Kongenes Konge og
Herrers Herre. Og jeg så en engel som sto i solen, og han ropte med høy
røst og sa til fuglene som flyver under det høyeste av himmelen: Kom hit
og samle eder til Guds store måltid, for å ete kjøtt av konger og kjøtt av
krigshøvdinger og kjøtt av veldige og kjøtt av hester og av dem som satt
på dem, og kjøtt av alle, frie menn og træler, små og store! Og jeg så
dyret og kongene på jorden og deres hærer samlet for å føre krig mot ham
som satt på hesten, og mot hans hær. Og dyret ble grepet, og sammen
med det den falske profet, han som for dets øyne hadde gjort de tegn
hvormed han hadde forført dem som tok dyrets merke og tilba dets bilde,
disse to ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel. Og de
andre ble drept med hans sverd som satt på hesten, det sverd som gikk ut
av hans munn, og alle fuglene ble mettet av deres kjøtt.
VI VIL FORTSETTE DEL 2 I NESTE NUMMER AV STRIDEN. MÅ
GUD VELSIGNE DERE ALLE.
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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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