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

 

TROENDES FORSAMLING  VERDAL.      Striden nr. 31. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 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        Tlf.:  740 71190. 
Lerkeveien 10.        Fax.:  740 72190. 
7650  Verdal.        Mob.: 980 49302. 
 

Menighetens møtelokalets adresse er.:       Feskarveien   1. 

 

        Verdal 
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KRONOLOGIEN I  JOHANNES ÅPENBARING 

DEL2. 

 

 

I den siste delen av ”The contender”, (”Striden nr.30,”) gjorde vi en 

rearrangering av skriften i Johannes Åpenbaring. Vi begynte med Joh.Åp. 

6:1. og avsluttet med Joh.Åp. 19:21. I første del av vår artikkel tok vi for 

oss så meget av budskapet som plassen måtte tillate. ((”The Contender” 

har et format som en avis, og plassen er begrenset til 8 sider. Dette har 

ingen innvirkning på den Norske oversettelsens format. Da dette er en 

oversettelse fra den engelske utgaven, vil noe av ordlyden enkelte ganger 

ikke harmonere med den utgivelsesorden og størrelse som vi opererer med 

i Norge)) Vi sa i den første delen av vår artikkel at de fem første kapitler i 

Joh.Åp. ikke behøvde noen omgjøring av rekkefølgen, da disse kapitler vil 

oppfylles i den rekkefølge de er beskrevet. Derfor var det bare nødvendig å 

behandle denne delen som en plattform, for å møte den omorganisering av 

de kapitlene som fulgte etter. Den delen som fulgte i Joh.ÅP.6:1-11, 

dekker de fem første segl, og disse ting er allerede blitt oppfylt, med 

unntak av den effekt som den flekkete (gule) hesten vil ha på den siste 

menighetstid. Denne hesterytteren vil ri i den perioden, da det vi ser at det 

syvende segl åpnes. Joh.Åp.8:1, handler om Jesu Kristi brud, sammen med 

Joh.Åp.10, og når vi vet at det sjette segl i  Joh.Åp.6, tar for seg den vrede 

som Gud vil komme til å utløse over jorden under avslutningen av Daniels 

syttiende uke, så vil det være nødvendig å holde til side versene 12-17, i 

Joh.Åp.6, og innsette andre vers og kapitler foran dem, når det gjelder 

oppfyllelse. I del 1, av vårt budskap hadde vi ikke mere spalteplass for vår 

artikkel, og vi måtte avslutte mens vi talte om Jesu Kristi brud, hvordan 

hun ville bli her på jorden lenge nok til å se hvordan dyret skulle gjøre seg 

mere gjeldende, før hun ble rykket opp. (Side 21-23 i del 1. av vårt 

budskap.) Vi vil så ta opp tråden der vi forlot vårt avsnitt i del 1. Skulle du 

derfor være blant dem som ikke har lest del 1, av vår artikkel, og skulle 

gjerne ha fått med deg også denne delen, så bestille gjerne dette hefte til 

foranstående adresse. Bladet vil bli tilsendt deg gratis fra ”DEN 

TROENDES FORSAMLING (VERDAL)” 
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Fortsettelse fra del 1. 

 

Det vil komme en dag da bruden vil ha sett nok til at hun begynner å se 

opp, hun vet at tiden for hennes opprykkelse står for døren. Jeg vet at dere 

ikke vil kunne finne noen brudens opprykkelse direkte beskrevet i 

Johannes Åpenbaring. Men husk at Palus så dem bli opprykket 

(1.tess:4:17) og Johannes så dem i himmelen ( Joh.Åp.19:1). Han så dem 

også komme ned fra himmelen, ridende sammen med Kristus, på hvite 

hester. Derfor venner, er det nødvendig for oss å rettelig utdele Guds 

sannhets ord, (2Tim.2:5.) Vi skal nå tilbake til Kap.7:9-17. Vi holdt denne 

delen tilbake for å kunne frembringe bevis rent hendelsesmessig, at denne 

delen av skriften vil skje under den andre halvdelen av Daniels syttiende 

uke. Det skal skje like etter at disse fire englene, som holder jordens fire 

vinder i ro, har fått de 144.000 sjeler av Israels stammer, beseglet for Gud. 

Beseglingen vil foregå under hele den første delen av Daniels syttiende 

uke. Denne delen dekker også den tjeneste som de to profeter skal inneha. 

De skal profetere i 42 mnd. helt til antikrist bryter fredspakten med Israel 

og gjør ende på det stadige offer, som står omtalt i Dan.9:27. 

 

Vi kan så gå tilbake og se på den fjerde basunen, som egentlig vil bringe 

oss tilbake til Joh.Åp.8:12. De første tre basuner vil lyde i sammenheng 

med tjenesten til de to profeter i den første halvdel av Daniel`s uken. Den 

fjerde basun, når den lyder, vil markere selve midten av denne uken, og da 

vil pakten med antikrist brytes. Dette markerer igjen begynnelsen på den 

periode som er bedre kjent som den store trengsel. Merk dere hva som 

skjer når den fjerde basun lyder. Det er vers 12. Tredjedelen av solen, 

månen og stjernene ble formørket. De ble forhindret å lyse med sin vanlige 

styrke, både om dagen og om natten. I vers 13, ser vi en ørn flyge under 

det høyeste av himmelen og rope ut tre VE-ROP, som skulle komme over 

jordens innbyggere, et resultat av den femte, sjette og syvende engels 

basunrøst. Dette fører oss over til Joh.Åp.9:1-12. 

 

Før vi fortsetter, så la meg si dette til dere som nå følger med i disse 

hendelser. Dere vil kunne se at når den fjerde engel blåser i sin basun, så 

blir tredjeparten av solen, månen og stjernene formørket. Dette vil føre vår 

oppmerksomhet tilbake til den gangen da Jesus hang der på korset. 

Matt.27, forteller oss at det kom et mørke over hele landskapet der 
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omkring, like fra den sjette til den niende time. Ved den niende time ropte 

Jesus ut med høy røst, og oppgav ånden. Da kom det et stort jordskjelv og 

forhenget i Tempelet revnet i to, fra øverst til nederst. Fjellene revnet og 

gravene åpnet seg. Dette viser oss hvordan himmelen reagerer på det som 

menneskene gjør her på jorden. Og når himmelen reagerer slik, vil det ha 

en oppvåkende effekt på den menneskehet som måtte  være vitne til slike 

ting. De Romerske ledere som voktet Jesus da han hang på korset, måtte 

slå seg for sitt bryst å medgi, ”Sannelig, denne var Guds sønn.” 

 

Den fjerde basun er tegnet for antikrist. Når denne engel har blåst i sin 

basun, vil det være et signal for de 144.000, og resten av de jøder som 

måtte ha våknet opp ved de to profeteres tjeneste, at de må fly ut av sitt 

land og til det sted som er gjort rede for dem. Der vil de få sin føde i 42 

mnd. Denne tidsperiode er de siste 3 ½ år av Daniels syttiende uke. Når så 

kvinnen flyr ut i ørkenen, til det sted som er gjort rede for henne av Gud, ( 

Joh.Åp.12:6) for at de der skulle gi henne hennes føde i 1260 dager, så vil 

de 144.000 spesielt utvalgte jøder spre seg ut over hele jorden, til alle 

nasjoner. Og under sin reise vil de forkynne det ”evige evangelium” 

Joh.Åp.14:6-7 og si ”Frykt Gud og gi ham ære! for timen for hans dom er 

kommet, tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og 

vannkildene!” Disse 144.000 jøder vil også fordømme Babylon, og advare 

folket om ikke å ta dette dyrets merke, og heller ikke tilbede dyret eller 

dets merke. Vi skal gå mere detaljert inn i disse ting når vi kommer så 

langt. Men la oss først gå tilbake til disse basunrøstene. Den neste basun 

som lyder, finner vi i Joh.Åp.9:1-12. 

 

Selv om vi allerede har nevnt disse domsbasunene, og sett hva de setter i 

bevegelse når den femte engel blåser i sin basun, så ønsker vi å 

konsentrere oss litt mere om de ord som er talt av englen i Joh.Åp.8:13. 

Her er det tale om TRE VEER som skal komme over jordens innbyggere. 

Ved lyden av de tre første basunrøster merker vi oss at, for det første faller 

det hagl, og ild, blandet med blod, og dette ble kastet ned på jorden. Det 

resulterte i at tredjedelen av jorden og trærne ble oppbrent, samt alt grønt 

gress. Så ble det liksom 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. Den tredje 

basunrøst resulterte i at en stor stjerne falt ned fra himmelen, brennende 
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som en fakkel, og den falt ned på tredjedelen av elvene og vannkildene. 

Og stjernens navn var malurt, og mange mennesker døde av vannet, fordi 

det var blitt beskt. Vi skulle ikke ha noe problem med å akseptere at disse 

plager er et resultat som kan sammenlignes med de to profeteres tjeneste 

som Moses og Elias hadde i gamle dager. Derfor vil vi her  kunne se de 

samme likhetstegn, under de tre første basunrøster. Resultatet av disse 

englers basunrøster er at to profeter Joh.Åp.11:3, som også er referert til 

som de to oljetrær og to lysestaker, som står for all jordens Herre, vers 4, 

vil bli salvet med kraft til å lukke himmelen, stoppe regnet, gjøre vann om 

til blod, og slå jorden med all slags plage så ofte som de vil, så lenge de er 

profeter. Dersom du kan forstå at det er disse to profeteres tjeneste som 

forårsaker de tilstander som er nevnt i Joh.Åp.8:2.11, så skulle det ikke 

være vanskelig å skjønne hvorfor antikrist (som nå har underskrevet en 

fredstraktat med Israel, og de andre infiltrerte nasjoner) blir så desperat at 

han ikke lenger kan kontrollere seg selv. Her har han gitt inntrykk av å 

være en leder for oppgangstider og fred, men så dukker det opp to 

forkynnere med en åpenbaring fra den Herre Jesus Kristus, to som er fylt 

med den Hellige Ånd, og disse vil ikke underordne seg under de såkalte 

fredstider. Disse to forkynnere, eller profeter, reiser nå rundt om i hele 

Israel med evangeliet, og dersom noen forsøker å skade dem så går det ild 

ut fra deres munn og fortærer deres fiender. Dette gjør det umulig for noen 

å forsøke og hindre dem i deres forsett, før de har fått beseglet alle de 

tjenere som Gud har utvalgt av de 144.000 jøder. Joh.Åp.7:3-8. Når så de 3 

½ år er gått av disse to profeteres tilmålte tid, Joh.Åp.11:3, så vil denne 

store freds elskeren, Antikristen, som da på den tid vil være fullstendig 

besatt av djevelen, være så lei av alle disse plagene, tørkekatastrofene, og 

vanskelighetene forårsaket av disse to menn, at han setter alt inn på å få 

dem drept. Han ønsker nå å få bort denne tornen i kjødet, som disse to har 

forårsaket. Og det er nettopp den tid som Gud har forordnet for å oppfylle 

sitt ord. Joh.Åp.11:7-13. Vers 14, annonserer at det andre VE er over. De 

to profeter blir drept og deres legemer blir liggende der på gatene i 

Jerusalem i 3 ½ dager. Etter disse dager kommer det plutselig livsånde fra 

Gud i disse to, og de reiser seg opp på sine føtter. En røst fra himmelen blir 

hørt som sier, ”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.” Men husk nå, dette 
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var ingen omvendelse til å tro på Gud. Nei, det kan sidestilles med det som 

ble sagt ved Jesu kors, av Romerne. (Matt.27.) Også de måtte medgi at 

”Sannelig, dette var Guds sønn”. De kunne takke Gud for at de ble spart. 

 

Mens vi nå behandlet de to profeteres tjeneste, frem til deres død, så 

glemte vi å ta med en sak som skjedde rett før de døde. La oss nå gå 

tilbake til det punkt hvor Satan kommer og salver denne falske 

fredsfyrsten. Denne antikristen er selve hodet for den romersk katolske 

kirke, og er ingen annen en selveste PAVEN I ROM. Det er han som skal 

inngå, og etterpå bryte, den pakt som han inngår med jødene. Når de to 

profeter blir drept, vil han drive jødene ut av deres tempel, og nekte dem å 

fortsette den offertjeneste som de frem til da har drevet der. Det oppfyller 

skiftenes ord i Dan. 9:27. og Dan.12:11. Selve bruddet på denne 

fredspakten med Israel og pavekirken, vil utløse den fjerde engels 

basunrøst. Dette igjen vil alarmere de 144.000 spesielt utvalgte jøder, samt 

resten av den åndelige delen av Israel, (referert til som kvinnen i 

Joh.Åp.12:6.) og de vil forstå selve startskuddet for å fly fra sitt land, for å 

unnfly dyrets vrede. Vi har tidligere sagt at den fjerde basunrøsten vil være 

selve begynnelsen på den store trengsel, og her er det at annonseringen av 

de tre VEER skjer. Den store trengsel vil vare i 3 ½ år, og vil utgjøre den 

siste delen av Daniels syttiende uke. 

 

”Den femte engel blåste i sin basun, og en stjerne falt fra himmelen ned på 

jorden, og nøkkelen til avgrunnens brønn ble gitt den. Da avgrunnens 

brønn ble åpnet, steg det opp en røk fra 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, og heller ikke noe grønt, heller ikke noe tre, men bare de 

mennesker som ikke hadde Guds segl i sine panner.” Gjennom dette 

skjønner vi at det er snakk om demoner som ble løst fra avgrunnens brønn, 

og de fikk ikke lov å røre ved de jøder som var fylt med den Hellige Ånd. 

Disse demoner hadde et utseende som store skorpioner, eller gresshopper, 

og de skulle ikke røre vegetasjonen på jorden, for det hadde Gud allerede 

gjort gjennom den tredje basunrøsten, utført ved de to profeteres tjeneste. 

Det som vi leser om under den femte basunrøsten, er hva Gud vil gjøre 

som et resultat av det religiøse frafall som er gått over jorden. Djevelen 
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blir nå tilbedt gjennom antikrist, og Gud løser nå de demoner som har vært 

bundet gjennom tidene, slik at folkene til fulle skal kunne få alt det som 

Satan har stått for gjennom tidene. Folkene vil da kunne plage de religiøst 

verdslige mennesker i fem måneder, men de fikk ikke makt til å drepe 

dem. Gud vil nå til fulle gi dem inn med de åndsmakter som de har flørtet 

med. Vi vil si det på denne måte. Dette blir helvete løs på jorden, i full 

skala. Du får en full beskrivelse av det som blir referert til som det første 

VE-ROP, I  Joh.Åp.9:1-12. Vi har også en annen artikkel som kalles ”De 

tre VEER,” (Striden nr. 33) hvor vi i detaljer tar for oss det som her skjer. 

 

Uttrykket VE, peker alltid mot noe som indikerer sorg eller noe dårlig. Når 

den femte engel blåser i sin basun, åpnes avgrunnens brønn og alle de 

demonånder som har vært bundet, vil da bli sluppet løs. Johannes så en 

mørk røk komme opp av avgrunnen og ut av den igjen kom gresshopper 

som hadde makt som skorpioner. la meg først si, at de kom ikke opp fra 

noe hull i jorden. Det er heller et symbolsk språk på en tilstand som skal 

reise seg blant de ugudelige mennesker. Gresshoppene hadde makt som 

skorpionene, og alle vet at skorpioner kan tilføre offeret et dødelig stikk. 

Men før døden kommer, vil giften ha en meget smertefull effekt på den 

som er stukket. En meget høy feber er som regel resultatet, og smerten kan 

bli så stor at mennesket heller ser døden som en befrielse enn noe annet. 

De pines mere og mere før døden endelig befrir dem for smerten. Men i 

denne spesielle tildragelse ligger gresshoppenes makt i å pine folket i fem 

måneder, uten at døden kommer som noen befrielse. Gud vil rett og slett 

ikke la dem dø. Denne delen lar seg ikke åndeliggjøre. Disse mennesker 

vil svært gjerne få slippe å leve, for å unnslippe denne pinen, men det er 

ikke mulig å komme unna. 

 

Mens disse mennesker ligger der og ønsker seg døden, noe Gud ikke 

tillater, så er Antikrist i full gang med å arrestere de dårlige jomfruer, og 

resten av de åndelige jøder som han kan få tak på. De blir kastet i 

torturkamrene og må gjennomgå pinsler som den Stefanus fikk oppleve, da 

han ble steinet til døde. ”Hvilken parallell.” En gruppe vil søke døden, og 

ikke være i stand til å finne den. En annen gruppe søker å bli funnet 

verdige for Gud gjennom et kristent levesett, og de blir gitt døden som 

utfrielse. Men deres død blir til deres sjels seier, gjennom frelse i Kristus. 

Dette er vel hva vi i sannhet kan kalle helvete løst på jorden. 
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Siden vi allerede har referert til det andre VE-ROPET, gjennom de to 

profeteres tjeneste i 42 mnd, ( den første halvdel av Daniels syttiende uke) 

så skal vi nå forflytte oss til Joh.Åp.12:6-7, og der ta for oss det tredje VE-

ROPET. Jeg vet at vi ikke vil finne det tredje VE-ROPET nevnt som det 

tredje VE, men ikke glem at den fjerde basunrøsten annonserte VE-VE-

VE, tre VE-ROP  som skulle komme. To av dem har vi sett spesifisert. 

(Joh.Åp.9:12. og 11:14.) Vi kommer nå til kap.12:12, hvor vi finner et VE-

ROP nevnt for siste gang i Johannes Åpenbaring. Det er ikke tvil om at 

dette er det siste VE-ROPET av de tre. Men la oss først gå inn i Kap.13. 

for dette kapittel vil ha sin oppfyllelse før kap.12. og forårsaket at hun må 

fly ut i ørkenen til sitt sted.  

 

VISJONENE OM DYRET. 

 

Det dyret Johannes ser beskrevet i Joh.Åp.13. er det samme dyret som 

Daniel beskriver i Dan.7:7-12. Daniels så i sine syner fire forskjellige dyr 

komme opp av havet. Alle var de forskjellige fra hverandre. Disse fire dyr 

representerte fire forskjellige verdensimperier. Det første var like en løve 

(Babylon), den andre var lik en bjørn (Medo-Persia), det tredje var lik en 

leopard (Grekenland), og det fjerde var stort og fryktelig, (Romerriket) 

med store tenner av jern. Det knuste alt som kom i dets vei, og trampet det 

ned med sine føtter. Det var forskjellig fra de andre tre, for det hadde ti 

horn. Du må gjerne åpne din Bibel og lese Dan.7:1-12, der får du hele 

sammenhengen. Merk dere at vers 12 forteller at de andre tre dyr mistet sin 

makt, selv om de var i stand til å holde sin posisjon for en tid. Mens tilbake 

til Joh.Åp.13, og la oss se hva Johannes fikk se komme opp av havet. Dette 

dyret hadde ti horn, likt det Daniel så i sin visjon, men Johannes fikk se at 

det også hadde syv forskjellige hoder. De syv hoder indikerer de syv 

forskjellige former for regjeringsmakt som passerte gjennom Romerriket 

fra Cæsarenes storhetstid og opp igjennom, til vi ender opp med den siste 

formen som viser Pavestolen og dens endelige makt. Pavestolens makt ble 

symbolisert med det lille hornet, som Daniel så komme opp blant de ti 

hornene, og dette hornet rykket opp tre av de andre hornenes innflytelse. 

Dette lille hornet (og horn symboliserer makt) hadde øyne som 

menneskeøyne, og en munn som talte store ord. Johannes så kroner på 

disse hodene, og på deres hoder bespottelses navn. (Suveren imperialistisk 
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Universell Regjeringsmakt.) Dette er ren bespottelse, for det er bare Gud 

som innehar en slik stilling. Men dette var den tittel som de gamle 

Cæsarene prydet seg med, og denne stilling er nå blitt flyttet over til 

Paven. Han er nå sett på som vår Herre Jesu Kristi stedfortreder på jord. 

Han har satt seg i Guds sted. Hvilken forferdelse. 

 

DETS HODE LIKESOM SÅRET TIL DØDEN. 

 

Merk dere nå i vers 2, hvordan dette dyret som Johannes så, også 

identifiserer seg med de andre tre dyrene i Daniels visjon. Dyret så ut som 

en leopard (Grekenland), med føtter som en bjørn (Medio-Persia), en 

munn som en Løvemunn (Babylon), og dragen, med hodet såret likesom til 

døden. Men når han fortsatte å studere denne hendelsen, så fikk han se at 

dødsåret ble legt, og hele verden undret seg og begynte å følge dyret. Og 

de tilba dragen, som hadde gitt dyret sin makt. De tilba dyret å sa. ”Hvem 

er lik dyret? og hvem kan stride mot det? og det ble det gitt en munn som 

talte store og spottende ord, og der ble gitt det makt til å holde på i 42 

mnd.” Videre sies det at dyret åpnet sin munn og talte bespottelser mot 

Gud. Vers7, forteller hvordan dyret blir gitt makt til å føre krig mot de 

hellige, og seire over dem. Dette er de hellige som må gi sitt liv under den 

store trengsel, både jøder og hedninger. ”Og det ble gitt dyret 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 livets bok hos lammet som er slaktet.”  

 

Før vi går videre, så er det noen få ting som vi skulle ha sett nærmere på. 

Dette for ikke å etterlate oss for mange løse tråder. Først vil jeg ta for meg 

en uttalelse som Daniel gjorde i Dan.12:7. Han pekte på at selv om de 

andre tre dyresystemene mistet sin makt, så var også deres liv bestemt til 

tid og sted. Det som Daniel her forklarer i sin visjon, viser oss hvorfor 

Johannes kunne se det Romerske systemet, kledd i de samme 

karakteristiske trekk som de tre forrige systemer hadde tidligere. Hodene 

som skiftet fra system til system rent ytre sett, var forskjellige, men selve 

livet i hvert av disse imperiene bar på den samme karakteristikk. Det var 

den samme ånd som fortsatte over i det neste systemet. Dette hjelper oss å 

forstå hvorfor det fjerde dyret var så stor og fryktelig. Hvert av de tre 

forrige rikers fordervelse inkarnerte seg bare over i det neste riket, etter 
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som de overtok hverandres roller. Det fjerde riket hadde alle de tre andre 

rikers styggedommer i seg. Det så ut som en stor gammel bjørn, som 

etterlot seg enorme fotavtrykk hvor det enn måtte vandre. Ondskapen var 

overmektig, og det knuste alt som ikke var av samme ånd og skikk. Dets 

kraft var som Løvens, og dette dyret er jo kjent som kongen blant dyrene. 

Og den hadde en smidighet som leoparden. 

 

Daniel så ti horn på det siste dyret, og han merket seg et lite horn som 

vokste opp midt i blant. Dette hornet rykket opp tre av de andre originale 

ti. Man kunne begynne å tro at dette ville ende med elleve horn, dersom 

man ikke studerte nøye hva som skjedde. La oss først få klarhet i, at det 

gamle romerske imperium i hovedsak utgjorde ti store geografiske 

områder, og hver av disse områder hadde hver sin konge eller hersker over 

seg. Det ville være lettere for oss å forstå disse ting dersom vi tar for oss 

det som skjer nettopp i vår egen tid. Det er nå en føderasjon i Europa som 

kalles Fellesmarkedet. Dette fellesskapet vil ha handelsforbindelser med 

flere dusin andre nasjoner. Men selve maktapparatet vil forbli innen de ti 

medlemsnasjonene. Ni av dem har vi observert i flere år nå. (Dette heftet 

ble utgitt på engelske i April 1977. I dag er det flere enn 20 nasjoner i dette 

fellesskapet, men det forandrer ikke på de gamle grenselinjer som ble 

trukket da Romerriket hadde sin storhetstid.) En dag om ikke lenge, så vil 

de som får leve, kunne se dette lille hornet begynne å bevege seg igjen. I 

Daniels visjon så han det lille hornet vokste frem, og tre av de andre 

hornene ble rykket bort. Gud lot Daniel se den klassiske makt som 

biskopen i Rom ville ha, når han skulle begynne å gå inn på de politiske 

baner. Han siktet seg nå inn mot Cæsars gamle trone. Når hans politiske 

makt har nådd de høyder som trengtes, så vel som den religiøse, så 

begynte han å trenge seg inn i de andre rikers affærer for å influere dem. 

Da tre av disse kongene nektet å adlyde Paven, (denne delen er allerede 

historie) satte han  i gang en oppstandelse mot dem, og det førte til at de 

måtte reise til paven å be om nåde. Dette utryddet ikke de tre kongene og 

etterlot bare syv tilbake. Nei, det var fremdeles ti horn på dyret, men se 

hvem det er som fører an tonen. Det er biskopen, eller paven i Rom. Slik 

holdt han det gående helt til reformasjonen startet sin motoffensiv. 

 

Da Guds ånd begynte å rote opp i Martin Luthers liv, så skjønte Luther at 

det religiøse systemet ikke lærte den samme sannhet som den første 
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menighet gjorde det, i Apostlenes gjerninger. Luther begynte å søke 

gjennom skriften etter en sann forståelse av Guds ord. Han begynte å se at 

de rettferdige, ved tro skal de leve. Rom.17. Gal.3:11. Dette kom inn i 

stedet for de ritualer og dogmer som var godtatt på den tid. I året 1517 

begynte Luther offentlig å gå imot noen av de falske læresetninger som 

den katolske kirke hadde undertrykt folket med. Han gjorde det ved å 

skrive ned 95 teser, eller avsnitt, som han hengte opp på kirkedøren i 

Wittenberg, i Tyskland. Mange mennesker var enige med ham i dette og 

ble hans medarbeidere og etterfølgere. Kirken befalte Luther å ta tilbake 

disse ordene, men Luther sa til dem, ”Det er hverken trygt eller rett å gå 

imot samvittigheten. Jeg har tatt mitt standpunkt. Etter at kirken startet 

forfølgelse mot ham, skjulte hans venner ham et helt år i en gammel borg. 

På den tid begynte han med den første oversettelsen av det Nye 

Testamentet på Tysk. Tidligere hadde det alltid vært trykket på Gresk og 

latin. 

 

Den Romeske-vennlige Tyske keiseren, Charles den femte, beordret at alle 

Luthers bøker skulle brennes. Men det gjorde bare folket mere nysgjerrige 

på å lese dem. Herskerne i noen av de tyske provinsene var enige med 

Luther, mens andre igjen insisterte på at den katolske tro skulle være den 

eneste religion i Tyskland. Til slutt bestemte keiseren at den eneste tro 

Tyskerne skulle holde seg til, var den katolske religion. De andre lederne 

protesterte på dette, og ut fra denne kampen oppstod betegnelsen 

protestanter. Luther, med hjelp av noen andre, skrev da en redegjørelse om 

sin tro. Dette ble kalt den Augsburgske bekjennelsen. Den ble publisert i 

året 1530, og ble senere hovedhjørnesteinen i den Lutherske kirkes 

bekjennelse. 

 

Den protestantiske bevegelse vokste seg frem etter dette, på en slik måte at 

det Romerske hodets (paveveldet) innflytelse nesten ble fullstendig 

ødelagt. Slik var det Johannes så det dødssår som var påført dyret i 

Joh.Åp.13:3. Men dødssåret ble legt, og her er vi egentlig i dag. Det 

økumeniske kirkeråd er blitt et redskap i Satans hender, og 

sammenblandingen av katolikker og protestanter på dette området har 

fiksert det banesår som den katolske kirke en gang fikk. Så før Daniels 

syttiende uke er blitt et faktum, er det Romerske system tilbake i full kraft 

igjen. Og Rom vil få i stand en fredspakt i Midtøsten. Innen da vil 
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dødssåret være fullstendig helbredet. Hele den sekulariserte verden vil da 

undre seg  og følge dyret hvor det går. I vers 4-10 blir de sett i tilbedelse 

av Satan gjennom dyret i det de sier, ”hvem er lik dyret? og hvem kan 

stride mot det?” Han spotter Gud og fører krig mot de hellige. 

 

ET DYR MED TO HORN. 

 

Mens Johannes ser alt dette i en panoramisk visjon, blir han også vitne til 

et annet dyr som kommer fra jorden. ”Dette hadde to horn likesom et lam, 

og det 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.” Joh.ÅP.13:11-12. Venner, ser dere dette? Kan dere 

forstå det? Johannes så alt dette på samme tid, men rent hendelses messig 

har det tatt mange år før oppfyllelsen kunne registreres som et faktum. 

Dyret med de to horn, var ikke noe fryktelige dyr i begynnelsen. Det var 

ikke noe annet enn den nye verden, (Nå kalt Amerika) som menneskene 

flyktet til under det middelalderske mørke. De søkte et land og et nytt liv 

med religiøs frihet. De to horn som Johannes så på dette dyret, var de to 

maktfaktorer som skulle regjere i systemet på et senere tidspunkt. Det var 

den politiske og den klassisk religiøse makt. Både rent politisk og religiøst 

har denne nasjonens røst blitt hørt over  hele verden. Vi har vært involvert 

i nesten hver eneste stor konflikt, som har reist seg rundt om i denne 

verden. Vi har gjort oss bemerket som en stor politisk maktfaktor over alt, 

og også satt makt bak våre krav. Vi har sendt misjonærer til alle deler av 

verden, og har vært kjent som en kristen nasjon. Men vi vet alle at landet 

forfaller både rent moralsk, religiøst, og politisk. Så vårt land er ikke 

lenger sett på med  de øyne, av de andre nasjoner, slik det ble for noen år 

tilbake. Men husk, Guds ord må oppfylles. Dyret med de to horn som 

Johannes så, vil bli oppfylt i disse siste dager. Kirkenes verdensråd, (som 

er avbildet av dyret, Joh.Åp.13:14,)  som har sin største styrke nettopp i 

vårt land, vil komme til å få en slik makt at de som opponerer mot dette 

rådet, vil bli kastet i fengsel eller drept. Vers 13, ”og det gjør store tegn, så 

at det endog får ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes 

øyne.” Dette er vitenskapelige mirakler. Tenk deg bare hva slags språk du 

skulle ha brukt dersom du levde på Johannes tid, og skulle ha sett det som 

Johannes så? Hvordan ville du ha forklart en raketts ferd fra himmelen ned 

mot jorden, med en ildsprutende flamme bak seg? Eller hva med en 
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forklaring på hydrogenbomben, når den eksploderer, eller en romstasjon 

der ute i himmelrommet? Med dette land i ledersiktet av romfartsprogram 

og våpenbruk, vil det kunne gjøre oss i stand til å forstå oppfyllelsen av 

vers 14, ”og det (AMERIKA) forfører dem som bor på jorden, for de tegns 

skyld som det er gitt å gjøre for dyrets øyne”. Gjennom sin militære makt 

har vårt lands ledere gått inn med store løfter om beskyttelse mot russerne, 

dersom de skulle gjøre noen invasjon i Europa. Vi har brukt mange 

milliarder dollar under hjelpeprosjekt i Europa. Hele verden vet at dersom 

det noen gang blir en konfrontasjon mellom Russland og Europa, så vil 

bare Amerikas Forente Staters bistand med sitt våpenarsenal, være den 

eneste redningen for de europeiske nasjoner. Derfor er dette lammet i 

Johannes Åpenbaring fortsatt ganske høyrøstet. Versene 16-17, ”gjør at 

der blir gitt alle små og store, rike og fattige, frie og treller, 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.” Det er 

grunnen til at de dårlige jomfruer og de åndelig jøder, som fortsatt er i 

utlendighet, vil bli drept. De vil nekte å ta imot noe bilde. Dyrets merke er 

noe mere enn bare et stempel på hånden eller på pannen. Det er en status 

på vantro i de sjeler som mottar dette merket. Tenk på Esau som solgte sin 

førstefødselsrett for en bolle med suppe. 

 

Vi vet at vi lever på randen av et sammenbrudd i et likegyldig samfunn. 

Men det er enda ikke tiden for dyrets merke. Det vil i vårt samfunn være 

nødvendig å følge med i visse forandringer i noen grad. Men la meg si deg, 

gå ikke lenger en absolutt nødvendig. Dyrets merke vil ikke trå i kraft før 

tilstanden er ført til midten av Daniels syttiende uke. På den tid er bruden 

allerede rykket opp i herligheten, for å være med i Lammets bryllups- 

nattverd. Hun vil ikke bli berørt av dyrets merke. Men dersom det er noen 

som leser dette, som skulle være så likegyldig med Guds ord, at de fortsatt 

befinner seg her på jord når bruden er gått hjem til Gud, så la dette bli en 

advarsel til dem. Det kontantløse (pengeløse) systemet som vil være i 

effekt på den tid, vil bli overtatt av dette dyresystemet i midten av Daniels 

syttiende uke. Gjennom en slik overtakelse vil Antikrist bli leder for alle 

Satans ugudelige handlinger. Han vil ha tilgang på all den informasjon han 

måtte trenge, om alle de personer som står innført i systemet. Han vil bare 

behøve å sende ut en ordre som innbefatter at alle som vil kjøpe eller 
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selge, må akseptere å bli merket med seks, seks, seks. Systemet vil da være 

på data allerede.  

  

EN KVINNE KLEDD MED SOLEN. 

 

Som vi nå forlater kap.13, hvor vi så dyret som kom opp fra havet, og et 

annet dyr stige frem fra jorden, og at det andre dyr gir fra seg sin makt til 

det første, så skal vi fortsette over i Kap.12. Her finner vi noen av dette 

systemets gjerninger. Kap.12 åpner med en fullstendig himmelsk profil om 

Israels historie, fra hennes begynnelse som en nasjon, og frem til hennes 

posisjon i tusenårsriket. Johannes så ”i himmelen en kvinne, kledd med 

solen, og med månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av 

tolv stjerner.” Det faktum at hun er kledd med solen, lar deg vite at Gud 

allerede ser henne i tusenårsriket. Mange vil si, at dette er når hun får 

tilbake sitt evangelium. Hvilken skam for noen å komme med en slik 

påstand. La meg vise dere hvorfor en slik ide er gal. Dere vet at ved vår 

Herre Jesu Kristi første komme, så hadde Israel tilgang til evangeliet i 

nesten sytti år. Men det satte henne ikke i solen. Så hvorfor skulle du da 

tro at bare 3 ½ år skulle kunne gjøre det? Derfor lar det meg vite at dette er 

et bilde av Israel, der hun sitter i det fremtidige tusenårsriket, sammen med 

Kristus, hvis kledning vil stråle som middagslyset. Det er når hun sitter der 

som en nasjon i tusenårsriket, og hennes Messias sitter på tronen. Da er det 

at Israel vil stråle. 

 

Du vil finne andre som sier, at fordi månen er under hennes føtter, så 

representerer dette loven. Og solen vil da måtte representere nådens 

tidshusholdning. Men la meg si deg dette. Det er flere skriftsteder der 

tilbake i loven som peker frem mot tusenårsriket, enn det er ord om nådens 

tidshusholdning. Derfor er månens refleksjon av solen heller et bilde på 

lovens refleksjon av tusenårsrikets herlighet. For å få en bedre forståelse 

av disse ting kan du lese profeten Mika,  og også Esaias. 11:24,66. Hun 

kalte det sitt rike, da hun visste at hennes Messias ville herske og regjere. 

Ved den tid da nasjonene skal fly til Zion, da skal Israel(kvinnen) stråle, 

for da vil hun være nasjon nummer én i Guds øyne. Hun har en krone, men 

det er ikke de tolv apostlers krone, det er de tolv stammenes krone. Israel 

er den eneste nasjon som enda kan skryte av å ha en tolv stammers 

identitet.  



 16 

HVEM ER GUTTEBARNET? 

 

Kvinnen er sett fruktsommelig og hun skrek i barnsnød og fødselsveer. 

Mens Johannes ser på denne scenen, får han også se et annet syn. En stor 

ildrød drage med syv hoder og ti horn, og med syv kroner på sine hoder. 

Den sto foran kvinnen når hun skulle til å føde, rede til å sluke barnet så 

snart som det var født. Forstår du nøkkelen til dragens identitet. (SYV 

HODER OG TI HORN) Det niende verset forteller oss at dragen er 

Djevelen, og beskrivelsen, av de sju hoder og de ti horn, peker mot det 

Gamle Romerske Imperium. Visjonen forteller oss at det er djevelen som 

inkarnerer seg i det Romerske systemet. Det venter på at Israel skal gi 

fødsel til et guttebarn, (Jesus deres Messias) som skal styre alle 

hedningene med jernstav. 

 

Kvinnen er fruktsommelig med de profetier som profetene fra gammel tid 

av har fremsatt om guttebarnet, som skulle oppfylle så mange skriftsteder. 

Profetisk sett skulle de komme til å forkaste ham som Messias ved hans 

første komme. Det ga ham anledningen til å oppfylle alle de andre 

skriftsteder som omhandler ham. ”Foraktet var han, en mann full av piner, 

og vel kjent med sykdom, han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, 

foraktet, og vi aktet ham for intet.” Es.53:3, Han ble gitt til dem som 

konge, men deres forkastelse satte ham automatisk i stand til å oppfylle de 

andre skriftsteder om han. Vers 5. første del, viser hans fødsel, og den siste 

delen viser hans oppstandelse og opprykkelse til Gud og hans trone. 

Dragen, Djevelen, hadde makten i det Romerske systemet allerede da. 

Derfor da de ropte ”korsfest ham”, og dømte ham til døden, så var det 

djevelen i det systemet som egentlig ledet ham opp til Golgatahøyden. 

Soldatene i dette dragesystemet sendte ham inn i døden. Djevelen tenkte 

nå at han hadde fullført sitt mål, da han så Jesus gå ned i helvete 

(dødsriket). Ef.4:8-10 1Pet.3:19-20 Men Jesus seiret over døden, helvete, 

og graven, 1Kor.15:55. og ble sett, etter sin oppstandelse av mere enn fem 

hundre brødre. 1.Kor.15:6. Det skjedde før han ble tatt opp til Gud og hans 

trone. 

 

DET TREDJE VE-ROPET. 

Vers 7, viser at det var en krig i himmelen, hvor Mikael og hans engler 

stred mot dragen og hans engler. Da krigen endelig var over, ble den store 



 17 

dragen, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, kastet ned 

på jorden. Når han blir kastet ned på jorden, vil han inkarnere seg i 

antikrist, som opp til denne tid har vært en stor fredens mann Dan.9:27. 

Men her i midten av Daniels syttiende uke blir han overvunnet av 

Djevelen, akkurat som det skjedde med Judas da han forrådte Jesus. Dette 

fører oss tilbake til den fjerde basunrøsten i Joh.Åp.8:12-13, en hendelse 

som skaper store rystelser i himlene. Solen, månen og stjernene taler sitt 

språk i denne time. Det er stunden da Antikrist bryter pakten som han har 

inngått med mange nasjoner. Han forårsaker at det stadige offer i den 

jødiske offertjenesten blir avskaffet, og han flytter selv over til templet for 

å gjøre seg lik Gud. Dan.9:26-27. 2.Tess. 2:4, På det tidspunkt hører vi en 

engel annonsere de TRE VEER. Joh.Åp.8:13. To av dem har vi allerede 

beskrevet i Kap.9, og 11. Det tredje VE-ROPET er beskrevet i 

Joh.Åp.12:12, og viser til den forfølgelse som skal gå over kvinnen som 

fødte guttebarnet. 

 

Merk dere at selv om skriften strekker disse VE-ROPENE over fire 

kapitler, så lyder alle disse VE-ROP på samme tid. Når Satan er kastet ned 

på jorden, sammen med sine engler, så vil den femte basun åpenbare at 

helvete er sluppet løs over jorden, i det mann kan se alle slags demoner 

komme opp av avgrunnens brønn. På samme tid beordrer antikrist at disse 

to profetene må drepes, og den store trengsel, eller forfølgelse av Israel 

starter opp. 

 

OM NÅDETIDEN. 

 

Det er lett å forstå at vers 5 taler om Jesu Kristi første komme, og hvordan 

han ble tatt opp til Gud etter sin oppstandelse. Men når du kommer til vers 

6, så ser du kvinnen på flukt. Det setter nødvendigvis tiden til midten av 

Daniels syttiende uke, for dette er nøkkelen til å forstå det hele. Kvinnen 

som fødte guttebarnet flykter nå ut i ørkenen hvor Gud har beredt henne 

sted, og hvor hun får sin føde i 42. mnd. Dette er under den store trengsel. 

Vi ser her at det er et gap på nesten to tusen år mellom disse to versene. 

Mellom disse to hendelsene ligger nådens tidshusholdning. Dette er en av 

de plasser hvor det er nødvendig å lese mellom linjene. Dette  kapittel 

behandler i hovedsak jødene, derfor var det ikke nødvendig for Johannes å 

bli vist hvor stor tidsforskjell det ville bli mellom de to versene. 
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Når de to profeter blir drept i midten av Daniels syttiende uke, vil det 

markere begynnelsen av en masseutryddelse av alt og alle som på noen 

måte identifiserer seg med Gud. Vers 11, forteller hvordan de seirer over 

ham i kraft av Lammets blod, (dette er de dårlige jomfruer.) og det ord de 

vitnet, (dette er de åndelige jøder.) kap.6:9, gir oss identifikasjonen, for det 

samme språk er brukt på begge steder. De sjeler som var under alteret ble 

drept på grunn av det vitnesbyrd om Guds ord som de hadde. Det var ikke 

Lammets blod som de appellerte til, slik som hedningene gjorde det. 

 

DEN STORE ØRNS TO VINGER. 

 

Joh.Åp.12:12. ”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 

har bare en liten tid.” (3 ½ år.) Det neste verset fører oss tilbake til det 

faktum at Satan (dragen) nå er kastet ned på jorden, og han vet han bare 

har en liten tid igjen. Derfor sender han ut en befaling gjennom antikrist, at 

alle jøder over hele jorden nå skal utryddes. Men Gud har allerede gjort 

klart et sted for dem som var åndelig oppvakt, gjennom de to profeteres 

tjeneste. Guds profeter er kjent gjennom Bibelens åndelige språk som 

ørner. De har den evne at de kan løftes opp åndelig sett, og se lange 

tidsmessige avstander, langt borte. Det kan man få bekreftet gjennom 

lesing av 2.Mos.19:4, hvor Gud minner Israel om hvordan han fridde dem 

ut av Egyptens trellebånd, gjennom det profetiske budskapet, og den 

ledelse som han gjennomførte der. Han minner dem om at han hadde båret 

dem på ørnevinger for å bringe dem til Ham. (Denne profeten var Moses). 

Her i vers 14, leser vi, ”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, (merk dere språket her, hvordan det korresponderer 

med Dan. 7:25, 12:7.) borte fra slangens åsyn.” Det vil bli spesielle 

områder i den verden vi i dag kjenner, som ikke vil bli berørt av 

dyresystemet. De to jødiske profeter kommer til å informere det jødiske 

folk hvor disse plassene er lokalisert, og hvordan de skal komme seg dit 

når tiden kommer så langt. Det er grunnen til at det sies, at den store ørns 

to vinger ble gitt henne. Det var de to profeteres budskap som ble gitt dem. 

Vi har en annen ledetråd her i vers 16, som kan hjelpe oss å se hva som 

skjer når kvinnen flyr for å finne sitt skjulested. Det vil uten tvil bli et eller 
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annet sted i den nyere verden. Det står at når slangen sprutet av sin munn 

vann, som en elv etter kvinnen, for å rive henne bort med elven, så kom 

jorden kvinnen til hjelp. Den åpnet sin munn og slukte elven som slangen 

sprutet av sin munn. Den politiske jøde har ingen plass her, for kvinnen 

har alltid vært omtalt som den åndelige delen av jødene, disse som har 

funnet nåde for Gud. Den kvinnen som vi ser flyr ut i ørkenen til sitt 

skjulested, vil utgjøre åndelige jøder, og vil være et utvalg av Israels tolv 

stammer. De vil bli holdt i live og vil bli overført rett over i tusenårsriket i 

den hensikt å gjenoppfylle den jødiske del av befolkningen i dette riket. 

Gud vil på denne måte preservere en sed fra hver nasjon av samme 

hensikt. De jøder som her er referert til som kvinnen, må ikke 

sammenblandes med de 144.000 spesielt utvalgte tjenere, som er beseglet 

ut fra de to profeteres tjeneste. De har en tjeneste å utføre som vi skal 

diskutere senere, under en annen del av dette budskapet. 

 

DANIELS VISJON. 

 

La oss nå et lite øyeblikk se litt i Dan.12:1, hvor det er annonsert en 

trengselstid for Israels folk, en trengsel man ikke har sett maken til fra den 

tid folk ble til, like til denne tid. Men Daniel ble garantert at alle de hvis 

navn var skrevet i livets bok skulle bli frelst. Gud lot også Daniel få se litt 

av oppstandelsen, både av de onde så vel som de rettferdige. Han så at 

mange ville bli renset og gjort hvite gjennom prøvelser, og mange ville 

flykte både hit og dit, og at kunnskapen skulle bli stor på jorden. Dette 

inkluderte også hedningene som ble renset og gjort hvite gjennom 

Lammets blod. Daniel ble befalt å gjemme disse ting og forsegle dem til 

endens tid. Men selv om hans hode ble forvirret av alt dette, så ønsket han 

å få vite hvor lenge det skulle vare før disse ting skulle skje, og hvordan 

slutten på alle ting ville arte seg. Engelen løftet da sine hender opp mot 

himmelen og sverget ved ham som lever i evighet, ”En tid tider og en halv 

tid, og når det hellige folks makt er fullstendig knust, skal alle disse ting 

fullendes.” Men engelen sa at de ugudelige ville bli ved å være ugudelige, 

og ingen av de ugudelige ville forstå, men de forstandige ville forstå. Når? 

Jo, når endenes tid er kommet. Dette ble overgitt til Daniel, og mye mere, 

og dette faller helt sammen med det vi har her i Joh.Åp.12. Fra den tid da 

det daglige offer blir tatt bort, at ødeleggelsens vederstyggelighet blir 

innsatt, (og her er det ikke snakk om å ofre en gris på jødenes alter, men 
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heller et uttrykk for hat og forfølgelse mot jødene) skal det gå 1290 dager. 

Velsignet vil den være som bier, og når frem til 1345 dager. Gud lot 

Daniel få se en ekstra tid på nøyaktig 75 dager her, at når det blodige 

slaget ved Harmageddon er over, så vil det bli en opprenskningens tid. Det 

hellige sted må renses, og alteret skal igjen settes i stand, før Kristus skal 

komme inn og sette seg på tronen. 

 

Nå, la oss gå tilbake til vår tanke her i Joh.Åp.12. Et eller annet sted her på 

kloden vil det finnes et lite land som ikke vil bli involvert i dyresystemet, 

når det setter i gang sin knusende maskin. Hele den globale verden vil ikke 

forene seg med dette dyresystemet. Når Bibelen taler om hele denne 

verden, så refererer den til den profetiske verden. Basisk sett vil det gjelde 

Midtøsten, og den gamle verden som var kjent i Bibelens tid. Paulus sa jo i 

Romerbrevet, at deres tro var kjent og omtalt over hele verden. Men det 

var jo bare den verden som de da kjente til. Det er også sagt at Romerne 

regjerte verden. Men Romerne styrte bare over det som vi kjenner som den 

bibelske verden. Columbus oppdaget mye mere av vår verden på et senere 

tidspunkt, som den gang ikke var kjent. I dag kaller vi dette for den nye 

verden. Så den verden som omtales i Bibelen, er den delen som sterkest vil 

bli regjert av Romerriket. Når så vers.16, forteller om en jord som kommer 

kvinnen til hjelp, så vil man underforstått rette blikket mot den vestlige 

verden. Bare tenk på Joh.Åp.13:11, hvor Johannes så dyret som steg opp 

av jorden, et dyr med to horn, som  vi i dag kjenner som USA Disse to 

horn representerte den politiske og religiøse makt. Det første dyret ble sett 

komme opp av havet. Nøkkelen til disse riker ser ut til å være jorden, og 

havet. Joh.Åp.17:15, viser havet avbildet som folk, og forteller oss at det 

første dyret steg opp fra  et meget befolket området i den gamle verden. 

Men det andre dyret steg frem av jorden, (den nye verden) så det kunne 

være et lite land  i Sør-Amerika, eller et sted i Canada, ja endog i USA Ett 

sted vil i alle fall Gud ha rede for denne kvinnen, så hun kan skjule seg i 

42 mnd, mens dyret herjer der nede i Midtøsten. Når det blir sagt at jorden 

kom henne til hjelp, så er det ikke snakk om jordskjelv slik som under 

Koras og Datans tid, men heller om et folk som i kjærlighet til jødene, vil 

skjule dem så djevelen ikke kan få tak på dem. Vers 17, ”Og dragen ble 

vred på kvinnen (hvorfor, jo fordi hun hadde klart å slippe unna) og drog 

av sted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds 

bud og har Jesu vitnesbyrd.” Her har vi et identifiserende sitat igjen, slik vi 
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brakte det frem av vers 11. Dette er da jøder, og dårlige jomfruer. Siden 

det er over 16 millioner jøder i verden, og bare en liten prosent av dem vil 

noen gang ønske å reise tilbake til sitt land, så har vi altså en stor gruppe 

jøder spredd over hele verden. Det vil være disse landflyktige jøder og de 

dårlige jomfruer, som dragen vil komme til å føre krig mot. Dere vil 

kanskje spørre, hvordan klarte de dårlige jomfruer å bli kvinnens sed? 

Husk da at det er en naturlig, genetisk sed gjennom reproduksjon. Dette er 

jødene. Men det er også en åndelig sed, gjennom troen, og dette inkluderer 

hedningene, se Gal. 3:6-9. 

 

KVINNEN HAR TO SLAGS SED. 

 

Den gang Gud ledet Abraham opp i høydene, og ba ham se mot nord, sør, 

øst og vest, gjorde Han en pakt med Abraham. Gud sa, ”Jeg vil gi deg alt 

dette landet, som du nå ser. Det skal være for deg og din ætt til evig tid.” 

Gud sa også at hans ætt skulle bli tallrik som støvet, ja som stjernene på 

himmelrommet. Og i ham og hans ætt skulle alle jordens folkeslag bli 

velsignet. Les 1Mos.13:14-17. 15:1-5. og 28:14. Da Gud gjorde sitt løfte 

med Abraham, hadde han ikke en gang noen sønn. Hans hustru hadde 

allerede passert alderen for normal barnefødsel, men Abraham trodde Gud. 

Og skriften sier at Gud regnet ham det til rettferdighet, fordi han trodde. 

Her er hvordan løftet til Abraham ble oppfylt gjennom kvinnen. Da Gud sa 

til ham at hans ætt skulle bli tallrik som himmelens stjerner, så ga Han 

ham et dobbelt løfte. ”Og i deg og din sed, skal alle jordens familier bli 

velsignet.” Her er det at den åndelige sed kommer inn. Derfor når dragen 

går ut for å føre krig mot resten av hennes ætt, så kommer han til å drepe 

enhver som på noen måte identifiserer seg med Gud. Og det vil bli 

hedningenes dårlige jomfruer, så vel som de jøder som er sprett omkring 

på jorden, så mange som han kan få tak på. 

 

Djevelen forsøker sitt beste for å få likvidert hele den jødiske rase. Han 

håper å kunne forstumme alt det snakket som verserer om at jødene har en 

Messias, eller konge, som skal regjere på jorden i tusen år. De dårlige 

jomfruer vil ha sympati for det jødiske folk, og vil på denne måte blande 

seg inn i det blodbadet som Satan har satt i gang. Han vil fengsle og 

likvidere dem som gjør kjent noen form for tro på Gud. Dette blir i sannhet 

Satans høydepunkt. Guds vernende makt vil da ikke lenger holde tilbake 
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ondskapens åndehær. Satan vil være fri til å gjøre hva han lyster, da med 

ett unntak. Han kan ikke gjøre dem noe, som er beseglet med Guds segl, 

disse som er kalt ut gjennom de to profeteres tjeneste. Gud vil vokte over  

dem. I motsetning til hva mange mennesker vil tro, så er det fortsatt Gud 

som styrer det hele. Han har aldri og vil aldri komme til å reise det hvite 

flagg, i overgivelse til ondskapens åndehær. Skriften sier klart, at Gud er i 

stand til å inngi i menneskenes hjerter å fullføre hans vilje. I seks tusen år 

har Gud latt Satan få anledning til å forvrenge, og vri på menneskenes sinn 

og tanker, og fått dem til å reise seg i gjenstridighet mot Gud og hans 

veier. Men dersom du studerer det hele litt nøyere, så kan du se at Gud 

fremdeles har alt under kontroll. Hver eneste profeti i Bibelen er blitt 

oppfylt i sin rette tid og rett mengde, opp til denne dag. Derfor tror vi at 

Gud, (som er den som holder tidsrammen på de ting som skal skje) fortsatt 

vil være like prisis i de saker som enda gjenstår å bli oppfylt. 

 

IDENTIFISERE NUMMERET. 

 

La oss ta litt tid, før vi beveger oss alt for langt fra kap.13, og forsøke å se 

den rettmessige eier av nummeret 666. Skriften har en bestemt person i 

tankene. Jeg forstår at det finnes mange menn gjennom tidene som lett kan 

identifiseres med dette tall 666, gjennom de metoder som vi her skal 

bruke. Men det har aldri vært noen annen som også samtidig ville kunne 

oppfylle resten av skriften med sin identitet. Tallet er ikke det eneste, 

resten av identifikasjonene må også stemme. Joh.Åp.13:17 og 18. Der 

finner vi at det skal komme en tid under Daniels syttiende uke, da intet 

menneske skal kunne kjøpe eller selge uten å identifisere seg med dyrets 

tall, eller nummeret for dets navn. ”Her er visdommen” sier, vers 18. ”Den 

som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskets tall, og 

dets tall er seks hundre og seks og seksti!.” Vi ser her at nummeret tilhører 

en spesiell mann, og denne spesielle mannen er også identifisert med dyret 

i samme kapittel. La oss nå ikke bli forvirret gjennom de mange måter 

dyret er brukt på gjennom denne boken. For det første er dette dyr en ånd, 

og denne ånden er Djevelen. For det andre er dette dyret et system, og 

dette systemet er inspirert og motivert av Djevelen. For det tredje er dette 

dyret styrt av en mann, (et menneskelig vesen) også inkarnert av ham som 

en fyrste som skal komme. Og denne fyrstens folk skal  komme for å 

ødelegge byen og helligdommen. Vers 26. Vi vet at det folket som kom og 
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ødela byen og deres helligdom, var Romerne. Deres leder Titus, inntok 

Jerusalem i året 70 E.K. Derfor vil den fyrsten som nå skal komme, også 

måtte komme fra Rom. Han skal gjøre en pakt med de mange i én uke, og 

han kommer fra de samme rekker som inntok Jerusalem i år 70 Dette gjør 

ham til Romernes fyrste, og han vil da komme i den posisjon at han 

oppfyller resten av de profetier som henger sammen med denne tjenesten. 

Hvem vil han da være? INGEN ANNEN EN PAVEN I ROM. Han er den 

eneste Romerske fyrste med verdensvid innflytelse nok til å kunne megle 

seg frem til den slik fredspakt.  

 

Merk deg i Dan.9:27, at den samme fyrsten skal komme til å bryte denne 

pakten med Israel. Dan.7:8, omtaler ham som det lille ”hornet som skyter 

opp mellom de andre hornene, og det hadde øyne som menneskeøyne og 

en munn som talte store ord.” Dan.7:25,  viser at ”han skal tale ord mot 

den Høyeste og undertrykke den høyestes hellige, han skal tenke på å 

forandre hellige tider og lover, og de skal overgis i hans hånd én tid tider 

og en halv tid.” Den høyestes hellige kan du også finne omtalt i  

Joh.Åp.13:7. Dan.7:11, identifiserer det lille hornet på dyret, og at det skal 

bli tilintetgjort og kastet på ilden for å brennes, etter å ha fullført sin 

gjerning. Denne fyrsten har tilrevet seg en tittel som bare tilhører Gud selv. 

SUVEREN IMPERIALISTISK UNIVERSELL LEDER.  Dette gjør ham 

til en gudsbespotter. Joh.Åp.17:3, taler om bespottelses navn i forbindelse 

med kvinnen som sitter på det skarlagenrøde dyret. Dette binder denne 

fyrsten og den katolske kirken sammen, og gjør ham til leder for dette 

systemet. Han tenker på sin posisjon som suveren leder, og det gjør ham til 

den falske profet i Joh.Åp.13:18. Når du så legger sammen tallverdien for 

de forskjellige bokstaver, vil du til slutt komme frem til tallet – 666 - . 

 

V = 5              F   =   0              D    =   500 

I = 1               I    =   1              E    =    0 

C = 100          L   =    50            I     =    1 

A = 0              I    =    1 

R = 0              I     =   1  

I = 1 

U = 5 

S = 0             DEN TOTALE VERDI BLIR DA 666. 
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Det har aldri vært en religion på denne jordens overflate som bedre kunne 

passe inn i Dan.7:25, enn den Romersk Katolske Kirke. De har i sannhet 

forandret mange ting, og vil nå sitt klimaks i den siste delen av Daniels 

syttiende uke, og særlig da dyrets merke bir en vedtatt lov. 

 

OPPTAKTEN TIL HARMAGEDDON. 

 

Vi sa tidligere i vårt budskap at mange av de ting som vi ser på i denne 

boken, rent tidsmessig, er plassert opp på hverandre. Og siden vi bare kan 

se på én ting av gangen, må vi forsøke å holde plassen åpen til å gå tilbake, 

og få andre ting satt i samme tidsrom, selv om de er lokalisert i andre 

kapitler. La oss nå for eksempel ta for oss noen av de forskjellige kapitler 

som i sin oppfyllelse, i en del av kapitlet, kommer inn under den første 

halvdel av Daniels syttiende uke. Den andre delen vil dekke hendelsene i 

den andre perioden av uken. I Joh.Åp.7:1-8, finner vi den delen som 

omhandler den første part av Daniels syttiende uke, mens versene 9-17, 

hører inn under den siste halvdelen av uken. I kap.8, finner vi at midten av 

Daniels syttiende uke er lokalisert mellom versene 11-12. I kap.11, vil 

midten av denne uken være å finne mellom versene 6-7. I kap.12:6, blir 

hendelsene tatt opp under midten av Daniels syttiende uke. Derfor må dere 

forsøke å ha det klart at mye av det vi taler om, skjer under samme 

tidsrom. Den fjerde basun lyder (kap.8:12) på samme tid som de to 

profeter blir drept, (kap.11:7) og på samme tid blåser den femte basun 

(Kap.9:1,) og helvete blir sluppet løs over jorden. Den store forfølgelsen 

(den store trengsel) starter opp på samme tid (Kap.12:13). Det forteller oss 

bare at denne boken må bli riktig utlagt, for å kunne forståes. 

 

Du vil kanskje huske at når vi så på kap.7:1-3, så var det fire engler som 

sto på jordens fire hjørner. La meg først si dette, at disse fire englene er 

ikke spredd ut over de fire verdenshjerner, som om de sto flere tusen 

kilometer fra hverandre. Det er nok et helt annet bilde som må 

koordineres. De fire verdenshjørner, som her er referert, er heller et 

område i Midtøsten, der hvor de fire himmel retningene begynner. De 

gamle kartbeskrivelser forklarer det slik. Dette er det området hvor all 

oppmerksomhet senterer seg, ettersom budskapet går mot avslutning. 

Geografisk er Midtøsten selve sentret på jorden, eller jordens navle. Her 
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var det at konfliktene i verden hadde sin begynnelse, og her vil de 

avsluttes.  

 

De fire englene holdt på jordens fire vinder, og de avholdt seg fra å blåse 

over jorden til alle Guds tjenere hadde fått sitt innsegl på sine panner. Vi 

sa tidligere at disse vinder var verdenskonflikter. Når disse blir sluppet løs, 

vil det sette i gang opptakten til slaget ved Harmageddon. Vi må altså se 

på dem som ånder, som holdes tilbake, og når de slippes løs, så vil de kaste 

seg over de politiske så vel som de religiøse ledere over hele verden. Til 

slutt vil lederne samles på Harmageddon sletten, og den Allmektiges store 

dag vil være et faktum. Daniel så i sin visjon ”Fire store vinder som brøt 

frem over det store hav.”  Dan.7:2-3. Hav representerer folkemasser, det 

har vi vært inne på før. Det er uten tvil de samme engler som er omtalt i 

Joh.Åp.7:1-3, og dersom det stemmer, så vil også disse englene være å 

finne i Joh.Åp.9:14-15, der de står bundet ved den store elv Eufrat. Vi må 

ikke tenke på disse englene som om de er bundet fast med lenker der nede 

i elven. Nei de er heller lokalisert i Midtøsten med instruks om, når disse 

vindene skal begynne å blåse. Når da den sjette engel begynner å blåse, og 

røsten fra de fire horn på gullalteret som står for Gud, begynner å tale til 

ham som hadde basunen, sier han: ”løs de fire engler som er bundet ved 

den store elven Eufrat!” Dette var annonseringen av selve tidspunktet, da 

de skulle utføre det de var beredt til å gjøre. Tenk ikke på dem som bastet 

og bundet, og at de har forsøkt å komme seg løs hele tiden. Dette viser 

bare at de må vente til deres tid kommer. Guds hjelpere i engleverdenen 

venter alltid på sine instrukser. Det er grunnen til at Guds plan alltid 

oppfylles i rette tid. Dersom oppfyllelsen av profetiene hadde vært opp til 

menneskene, så ville tingene skjedd lenge før de skulle, for mennesket er 

meget utålmodig når det handler om å vente på Gud. 

 

DEN SJETTE BASUN. 

 

Du merker deg sikkert nå at vi har gått tilbake til kap: 13-21,  som i rekken 

av oppfyllelse vil skje etter kap.12. Vi forlot det niende kapitlet etter å ha 

tatt for oss versene 1-12, som frembringer at helvete blir sluppet løs over 

jorden. Dette fastsetter det første VE-ROPET. Vi gikk til de andre to VE-

ROPENE som dekker kap.13:1-18, og kap.12:1-17. Alt dette settes i sving 

midt i Daniels syttiende uke. Den sjette engelen annonserer ikke noen av 
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disse VE-ROPENE, det er det den femte engel som gjør. Den sjette engel 

introduserer den periode da de fire engler skal slippes løs, som har vært 

bundet ved den store elven Eufrat. De fire englene har holdt de fire vinder 

i ro. Nå er derimot tiden for dem til å oppfylle sin hensikt på jorden. Det er 

å gjøre alle jordens krigsnasjoner rede til slaget ved Harmageddon. Tallet 

på hestefolkets hær vil være 200.000.000 menn. (vers 16.) En slik 

klargjøring kan ikke skje over natten. Det vil ta måneder før de er klare til 

kampen ved Harmageddon, etter at disse åndene er sluppet løs over 

verdens ledende menn. Den sjette basun lyder, i tid, rett etter at den femte 

basun har lydt, og dette slipper helvete løs på jorden. Derfor når så vel 

Gud, som Djevelen lar disse ting slippe løs på jorden, så vil disse åndene 

dra over hele verden for å sette nasjonene opp mot hver andre, og særlig da 

mellom de to kommunistiske blokker. Den gule kommunismen (Asiatene) 

fra det fjerne Østen vil være ført på kanten av raseri, ved den tid at Daniels 

syttiende uke går mot sin ende. De vil rette seg mot Vest-Europeernes 

krigsmaskin, som da vil være ledet av antikrist. Skriften omtaler 

menneskene fra orienten som kongene fra Østen, det vil vi se når vi 

kommer til kap.16. Denne store  kampen vil stå mellom de to gudløse 

massene av kommunister. Israel vil ende midt oppe i denne heksegryta. 

Når så den Herre Jesus kommer fra himmelen, sammen med sin store hær, 

så vil han gjøre slutt på krigen og invitere himmelens fugler til å komme 

og holde fest, ”for å ete kjøtt av konger og 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!” Dette vil bli den siste krig på jorden som 

noen gang skal utkjempes med menneskenes våpen. Som jeg tidligere har 

sagt, dette vil bli den krigen som skal gjøre slutt på alle kriger. Etter at 

dette er over, så vil tingene bli satt i stand for begynnelsen av den 

tusenårige regjering, med Jesus Kristus som Herre, og med hans brud i 

hans regjering.  

 

LAMMET OG DETS FØLGE. 

 

Det neste vi kommer til, er kap.14:1-13, hvor vi ser Lammet stå på Sions 

berg, sammen med de 144.000, som har dets Faders navn skrevet på sine 

panner. Faderens navn, er ikke noe annet enn navnet Jesus. Skriften 

forklarer at han kom i sin Faders navn, Joh.5:43. Det faktum at de hadde 

sin Faders navn skrevet på sine panner, lar oss vite at de har mottatt 



 27 

åpenbaringen om hvem Jesus er. At han er den samme som deres forfedre 

korsfestet en gang for snart 2000 år siden. Nå har de fått hans ånd i sine 

hjerter. Det forklarer hvorfor vers 4, sier at de følger Lammet hvor det går. 

Det betyr ikke at det går et lam rundt om, med 144.000 jøder samlet om 

seg. Nei, det er en billedlig fremstilling av Guds tjenere, som gjennom de 

to profeter blir beseglet i første del av Daniels syttiende uke. Nå blir de 

ledet av den Kristi ånd som bor i dem. De ble beseglet av ånden i den 

første halvdel av uken, og fullt opplært av de to profetene. Nå er de 

kommet over i den andre halvdel av Daniels syttiende uke, og de har ikke 

klumpet seg sammen i en eneste gruppe, som noen kjødelige tenkende 

personer måtte lese seg frem til her. På den tid vil alle disse være spredd 

rundt om i  forskjellige nasjoner, de nasjoner de selv kom fra, før de 

emigrerte tilbake til Israel. De har nå en tjeneste å utføre. vers 4, sier at de 

ikke blandet seg med de denomminelle sekter, eller skal vi heller si det 

slik: de er fullstendig fri for religionens mange falske doktriner og 

læresetninger. I deres munn er det ikke funnet svik. Du vil kanskje spørre 

om hvilen hensikt disse 144.000 skal oppfylle? Merk dere vers 6, ”Og jeg 

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

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

stamme og tunge og folk,” Husk nå at Gud aldri bruker flyvende engler til 

å forkynne for seg. Han legger alltid dette ansvaret over  på jordiske menn. 

Og det er nettopp dette disse spesielle tjenere vil gjøre, når de vender 

tilbake til sine respektive nasjoner. De vil ikke forkynne et frelsende 

budskap slik vi kjenner det i nådens tidshusholdning. Men deres budskap 

vil være en advarsel til de åndelig tenkende jøder, og de dårlige jomfruer, 

spredd over hele jorden, som ble tilbake etter at bruden var opprykket. 

versene 7-10, viser oss hva deres budskap vil bli, (det er kalt et evig 

evangelium) når de vender tilbake til nasjonene. ”Frykt Gud og gi ham 

ære! for timen for hans dom er kommet, og tilbe ham som gjorde 

himmelen og jorden og havet og vannkildene.” De forkynner dom over det 

åndelige Babylon, fordi hun ”har gitt alle folk  å drikke av sitt horelevnets 

vredes vin.” De advarer folkene mot å delta i hennes gjerninger for: 

”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.” De advarer folket 

mot å delta i hennes gjerninger for: ”Dersom noen tilbeder dyret og dets 

billede og tar merket på sin panne eller i sin hånd, da skal også han drikke 
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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.” 

 

Forkynnelsen de 144.000 fører, vil være en siste advarsel til de åndelige 

jøder og hedningenes dårlige jomfruer. Disse vil da våkne til sannhetens 

time, og gjøre seg i stand til å  gjenkjenne merket og ta avstand fra det. De 

vil bli forfulgt på grunn av sin motstand mot merket, og drept fordi de 

nekter å godta systemet. Men nettopp dette vil besegle deres ånd for Gud, 

og det evige liv vil bli deres lykkelige arv og del. Det er disse Johannes så, 

over i Joh.Åp:9-17. ”En stor skare som ingen kunne telle, av alle ætter og 

stammer og folk og tunger, som sto for tronen og for Lammet.” De ga all 

ære til Gud. Merk dere at beskrivelsen av dem, passer med beskrivelsen på 

de som det Evige evangelium skulle bli forkynt for. kap.14:6. Disse menn 

vil ikke trenge noen tolk når de skal forkynne, for de vil reise tilbake til de 

steder som de kom fra. 

 

Bro. William Branham sa, at når de 144.000 blir beseglet, så vil de reise 

rundt å evangelisere denne verden. Det betyr ikke at en ny verdensvid 

vekkelse er på gang. Det betyr bare at de vil fortelle verden at bruden nå er 

bortrykket. De vil fordømme katolisismen, ateismen, og all falsk religion 

over alt hvor de måtte ferdes. Dette fører oss inn i kap.18, hvor vi nå skal 

forflytte oss, og følge tjenesten til de 144.000. 

 

GUTTEBARNETS MOR. 

 

Det er en vanlig utbredt lære blant kirkesamfunnene at Joh.Åp.12, 

representerer den sanne menighet, mens Joh.Åp.17, står for den falske 

menigheten. Brødre og søstre, la meg si dette til dere. Jeg er helt enig i at 

kap.17, står for den falske kirkeverden, men jeg vil gjerne gå tilbake til 

kap.12, et øyeblikk før vi tar kap.17-18. Jeg vil at du skal se hvordan 

kvinnen i kap.12, umulig kan være hedningenes sanne menighet. Til de 

som gjerne vil dvele meget rundt dette guttebarnet, som skal regjere alle 

nasjonene med jernstav, så la dem gå til kap.19:15, for her får vi et 

tofoldig vitne om hvem dette guttebarnet egentlig er. Når du vet hvem 

guttebarnet er, så burde du også kunne vite hvem kvinnen er. Du kan bare 

ikke ta kap.2:26-27, som taler om de som seirer, som sammen med Kristus 

skal herske med jernstav, og nevne disse seirende som guttebarnet, og på 
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samme tid gjøre de seirende om til kvinnen som var i barnsnød og 

fødselssmerter. Det er helt umulig. Gud er ikke skaper av forvirring. Hold 

kvinnen i vers. 1, på sitt sted, som nasjonen Israel, og guttebarnet i vers.5, 

som Jesus, slik det må være. Da vil du ikke få vanskeligheter med å få 

skriften til å gå opp.  

 

Jeg føler ikke noen trang til å tale så meget om opprykkelsen her, som vil 

skje i begynnelsen av Daniels syttiende uke. Det er en utbredt forståelse 

blant de som studerer Guds ord med en riktig holdning, at bruden, (den 

sanne menighet) ikke vil være her under den store trengsel. Men mange 

glemmer dette faktum når de kommer til Joh.Åp.12, hvor de ser kvinnen 

kledd med solen. De er blitt så vant til å se på kvinnen som menigheten at 

de ikke merker seg vers 6. Der må nemlig kvinnen, som fødte guttebarnet, 

fly ut i ørkenen til sitt sted, i 3 ½ år. Det er jo den samme periode som 

antikrist forfølger jødene. Merk dere også vers. 13-14, for der forklares det 

enkelt hvem denne kvinnen er. Jeg er klar over at vi allerede har tatt for 

oss dette kapittelet, men jeg tror at noen kan ha nytte av denne ekstra 

gjennomgåelsen av kvinnen. Til de av dere som enda holder kvinen som 

den Herre Jesus Kristi brud, så la meg spørre dere. Hvordan kunne hun 

(kvinnen som da skulle være Jesu Kristi menighet) være i himmelen  

sammen med Jesus, (brudgommen) og på samme tid være her på jord 

under den store trengsel? For denne kvinne måtte jo finne seg et skjulested 

i 3 ½ år, på grunn av forfølgelsen? Vers. 17, viser oss at dragen var vred på 

kvinnen, og drog ut for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som 

holder Guds bud og har Jesu  vitnesbyrd. Jødene vil være de eneste tilbake 

her på jord etter at bruden er bortrykket, som vil holde Guds bud. Jesus sa i 

Joh.14:15,21, at ”Dersom I elsker meg, så holder I mine bud.” De som 

elsker ham, og holder hans bud vil bli tatt opp i bortrykkelsen, i henhold til 

Paulu`s åpenbaring. 1.Tess.4:13-14. Derfor brødre og søstre, ber jeg dere 

bare om å studere denne boken med omsorg, og stole på at den Hellige ånd 

vil åpenbare sannheten for dere. Med disse kommentarer som et startpunkt, 

skulle du ikke ha noen vansker med å identifisere kvinnen i Joh.Åp.12. 

 

DOMMER OVER BABYLON. 

 

Siden vi tar for oss disse kapitler i den orden de blir oppfylt, ønsker jeg nå 

å gå til Kap.18. Der vi vil se disse 144.000 jødiske tjenere, hvor de 
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forkynner fordømmelse over det åndelige Babylon. Kap.17, og 18, går 

egentlig sammen. Kap. 18, forkynner dommen over det åndelige Babylon, 

mens kap.17, viser hennes legemlige ødeleggelse. Disse to kapitler viser 

hvordan Gud ser på den romersk katolske kirke. Begge kapitler taler om 

dom. Det er ikke tale om to forskjellige dommer på to forskjellige 

systemer. Men det viser et dobbelt bilde av hvordan Gud ser på dette 

skjøge systemet, og hva enden vil bli for det når timeglasset renner ut. 

Dommen over systemet vil komme når Daniels syttiende uke går inn i sin 

avslutning. Bibelen sier at ved to eller tre vitners utsagn skal enhver sak stå 

fast. Disse to kapitler viser et dobbelt vitnesbyrd over disse ting. Kap.17, 

fremviser henne som en kvinne, og dersom hun er en kvinne, så må også 

hennes egenskaper være i forhold til den omgang hun har forsøkt å 

fremelske med sine samtidige. Hva slags omgang? (var den legal eller 

illegal?) Du vil kunne merke deg at hun i kap.18, er fremstilt som en by. 

Hvilken by? I Bibelen fremstilles byer som forum for tre hensikter. 1. et 

senter for handel, 2. et senter for kommunikasjon, 3. et senter for 

beskyttelse. Derfor viser Gud henne her i kap.18, som den kommersielle 

hemmelighet Babylon, som holder pengesystemet i denne verden sammen. 

Hun kontrollerer det hele. Ut fra et frelsende standpunkt er godtroende 

sjeler blitt lurt til å tro at de kunne finne åndelige hvile i hennes dogmer og 

ritualer. Derfor er det også så vanskelig å overbevise en katolikk at et slikt 

system er galt. Katolisismen er derfor sett på som en by, (åndelig talt) et 

tilfluktsted for menneskelige sjeler, der folk kunne søke religiøs 

beskyttelse, med sin degenererte syndige natur. De fløy inn til 

katolisismen, og denne kirken gjorde det først lett for dem. Hennes porter 

er vide, og veiene er brede. Matt.7:13. Det spiller ingen rolle om det er 

handel, kommunikasjon, eller tilflukt, før eller senere vil alt dette finne 

veien tilbake til hovedkvarteret i Rom. Byen Rom i seg selv, er ikke 

hemmeligheten Babylon. Men Rom, som en gammel by har vært et sete 

for disse ånder, hvor disse ismene kommer fra. Det kan vi se i kap.16, og 

vi skal ta for oss det litt senere. Men la oss først se på de versene som 

identifiserer kap.17, og 18. En av de syv engler som hadde vredes skålene 

talte med Johannes 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.” 

Joh.Åp.17:1-2.  La oss nå se på de to første versene i kap.18. Du vil der 

merke deg en engel som roper med en sterk røst, som sier: ”Falt, falt er 
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Babylon, den store, og  den er blitt et bosted for onde ånder, og et fengsel 

for hver uren ånd, og et bur for hver uren ånd, og kongene på jorden har 

drevet hor med henne, og kjøpmennene på jorden er blitt rike av hennes 

vellevnet fylde.” Kan du nå se hvordan kap.17:2, og 18:3, identifiserer 

denne skjøgen, og byen som det samme sted? Se på Kap.17:4-5. ”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 

STYGGHETER PÅ JORDEN.” Vers 5, forteller oss hvem denne kvinnen 

er, men la oss se på kap.18:16, hvor beskrivelsen av den samme byen blir 

gitt som av denne kvinnen i kap.17:4. ”Ve, ve den store by, som var kledd 

i fin lin og purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler,” 

Kan du se det? Det taler om de samme tingene. I kap.17:5, fremstilles  hun 

som mor til skjøgene på jorden. Dette er alle de protestantiske 

organisasjoner som er utsprunget av hennes skjød. Dersom du vil se 

nærmere nok på disse  ting så vil du finne en beslektet ånd i det som skjer 

der. Derfor er også formingen av Kirkenes verdensråd kommet så langt. 

Den farer nå over hele verden, og blander katolisisme og protestantisme 

sammen. Det vil være helbredelsen av dødssåret i Joh.Åp.13:3, Se på 

kap.17:6, hvor kvinnen var drukken av martyrenes blod. Gå så til kap. 

18:24, og les, ”og i den ble funnet blod av profeter og hellige og av alle 

dem som er myrdet på jorden.” Den ene er en kvinne, og den andre er en 

by, men de er begge uten tvil symbolet på den samme tingen.  

 

Det er tre ting som skiller seg ut i kap.18:3. Nasjonene var drukken av 

hennes læresetninger, kongene på jorden har drevet hor med henne, og 

kjøpmennene på jorden er blitt rike av hennes vellevnets fylde. 

Kjøpmennene viser til de finansielle institusjoner. Gjennom tidene har den 

Katolske kirke loppet folket for hver eneste øre hun kunne få tak på, for 

etterpå å investere de samme midler i alle de finansielle kretser som hun 

kunne ha fordel av. Det er derfor hun kan sitte å trekke i de politiske tråder 

i dag. Den katolske kirke kontrollerer i hovedsak børs og valutamarkedet 

gjennom sine kontakter. Hvem er det da som kan dirigere henne? Engelen 

sa til Johannes, ”Kom så skal jeg vise deg dommen over henne.” Med 

andre ord, hennes time er talt. Gud skal la noen få rive henne i stykker, 

eller som det står i kap.16:17, ”Og de ti horn som du så, og dyret, disse 
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skal hate skjøgen og gjøre henne øde og naken, og hennes kjøtt skal de ete, 

og henne selv skal de brenne opp med ild.” 

 

Husk at byen Rom, i seg selv, er ikke hemmeligheten Babylon. Byen er 

bare sete eller hovedkvarter for det hele. Byen Rom, sitter ikke på de 

mange vann, og vi kan heller ikke si at kjøpmennene på jorden har drevet 

hor med denne byen. Men vi kan i sannhet si at kjøpmennene på jorden har 

drevet hor med den katolske kirke. Det er hun som er moren til skjøgene 

på jorden (protestantismen). Gud vil dømme alle dem som har latt seg 

identifisere med henne. Dette systemet har alltid smigret seg inn med 

kongene og de politiske ledere i verden, for å spre sin lære der. Hun ønsker 

å trekke i de politiske tråder. Det er hennes taktikk som skjøge. Hun 

bygger skoler og hospitaler slik at hun kan fremstå som en enestående 

humanitær institusjon, men det er alt planlagt på en slik måte at hun kan 

kontrollere de sjeler som blander seg med henne.  

 

Mange av de moderne tenkere i dag tror at antikrist skal komme ut fra 

Russland, eller et annet land fra denne politiske retning. Men denne 

personen vil ikke komme fra noe annet sted en ROM, hvor gruppen av de 

katolske kardinaler fremdeles holder seg til de skarlagenrøde farger. 

 

SYV HODER OG TI HORN. 

 

I kap.17, fikk Johannes se en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr. Det 

hadde syv hoder og ti horn. Hodene ( ikke hornene) var full av bespottelses 

navn. De ti hornene hadde hver sin krone. Det er typisk for de ti 

Europeiske nasjoner, og de er alle bundet til Rom med en eller annen 

avtale. Hornene, og kronene viser at de representerer faktorer som innehar 

autoritet eller makt over noe eller noen. Disse er konger. Kap.17:12, ”Og 

de ti horn som du så, er ti konger som ennå ikke har fått rike, men de får 

makt som konger, én time sammen med dyret.” Dette forteller om den 

makt de skal få under slutten av Daniels syttiende uke. Husk nå at det er 

ikke bespottelse å bli kalt konge. Bespottelsen ligger i den autoritet som 

setter seg selv på den gamle Cæsars trone, og proklamerer retten som 

SUVEREN UNIVERSELL IMPERIALISTISK VERDENSHERSKER. 

Denne person forkynner at denne trone er innsatt av gudene. Her er det at 

paven kommer inn. Når den gamle romerske stat ble så svak at Djevelen 
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ikke lenger kunne arbeide gjennom den for å kontrollere verden, forlot han 

bare Cæsars trone og hoppet over til pavestolen og begynte å opphøye 

denne posisjonen. Pavestolen eller den kirkelige regjering, ble da det 

åttende hode som blandet seg sammen med de syv. Det plasserte ikke åtte 

hoder på dette dyret, men forente kun stat og kirke til en enhet. 

Joh.Åp.17:11. ”Og dyret som var og ikke er, er selv det åttende, og er 

tillike en av de syv,” Dette er det samme horn som Daniel så. Dette hornet 

opphøyet seg selv og undertrykte tre av de andre hornene. Daniel sa aldri 

at dyret da hadde elleve horn. Hva er da dette ellevte hornet? Det er 

pavelig makt. Det er ikke en makt som i hovedsak skulle peke mot 

regjering av nasjoner. Pavemakten ligger ikke i den Romerske regjering, 

det er en kirkelig regjering. Paven proklamerer heller ikke nå å være noen 

hersker over Italia. Han erklærer heller den bespottende tittel som var 

oppholdt av de gamle Cæsarene. Han vil heller være universell leder over 

menneskenes sjeler, og bestemme over deres vaner og materielle verdier i 

livet. Derfor ble det aldri plassert noe åttende hode på dette dyret. Dette 

hodet er et symbolsk tegn på at kirkelig regjeringsmakt skal reise seg og 

overta maktapparatet over den siste form for Romersk imperialistisk 

lederskap. Når vi så forstår at Kap.17, og 18, beskriver den katolske kirke, 

hvordan den rir på de ti store maktsamfunn i Europa. La oss se på versene 

14, 16 og 17. vers 14, viser hvordan de ti horn vil føre krig mot Lammet, 

og at Lammet skal seire over dem. Dette vil skje helt i slutten av Daniels 

syttiende uke. Hendelsene i vers 16, og 17, vil dog skje først. Vers 17, 

forteller hvordan Gud gav dem i hjertet å fullføre hans tanke, dette å overgi 

sitt rike til dyret, inntil Guds ord er blitt fullbyrdet. Når så denne uken er 

kommet til sin avslutning, har kommunismen klart å arbeide seg frem blant 

de ti nasjoner, slik at vers 16, kan få sin oppfyllelse. De ti horn vil hate 

skjøgen, og gjøre henne øde og naken, og hennes kjøtt skal de ete, og 

henne selv skal de brenne opp med ild. Dette viser den nådeløse kampen 

mellom kommunismen og religionen. Hvor kommunismen kommer inn, 

der går religionen ut. Disse to er ikke forenlige. Kommunismen er Anti 

Gud. Men bli nå ikke lurt til å tro at det er russerne eller kineserne som 

skal ødelegge denne skjøgen. Det er en ny form for kommunisme som har 

dukket opp i Vest-Europa på den tid. Den vil bli båret frem på vingene av 

sosialismen.  
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Etter at vers 16, og 17, har nådd sin oppfyllelse, vil disse kreftene begynne 

å måle seg med Lammet, men de vil bare gjøre det av nødvendige årsaker. 

Når himmelen åpner seg og Jesus står der med sine hærer av hellige, da 

skal de komme over denne ugudelige suppen, og de (kommunistene) vil 

ikke ha noe annet valg enn å kjempe. Det vil ikke kunne gjøre dem noe 

godt, for Lammet vil beseire dem. Han vil kjempe med sitt munns sverd. 

Det vil ikke bli noen nevekamp. Han vil tale sitt ord, og det hele vil være 

over. Det er grunnen til at Jeg sa, at Jesus vil ødelegge kommunismen, 

etter at kommunismen har ødelagt katolisismen. De vil føre krig mot ham, 

men ikke som et resultat av måneders planlegging. Det vil bli en plutselig 

ting. Når Jesus så taler, vil jorden begynne å skjelve, fjellene vil styrte i 

havet og forårsake at øyer forsvinner i havet. Dette vil bli slutten på 

kommunismen. 

 

La oss nå føre dette over til vår moderne daglige språk. Se på Cuba. Det 

hadde alltid ligget under katolisismen, helt til Castro tok over i Juni 1958. 

Da han tok over makten, sendte han fra seg over 60 prester som han visste 

ville være en motsetning til hans regime. Opp til denne tid hadde den 

Romersk Katolske kirke i en årrekke mottatt mange hundre tusen dollar fra 

den Cubanske regjering. Når så Castro overtok makten, stanset denne 

pengeoverføringen. Vi hører ingen ting om noen katolsk maktfaktor på 

Cuba i dag. Dette er bare et lite eksempel på hva som vil skje når Europa 

kommer til randen av kommunistisk overtagelse. Kommunistiske 

politikere vil selvfølgelig har båret dyrets merke men for dem har dette 

bare betydd finansiell frihet. Når så Daniels syttiende uke har nådd sitt 

mål, vi de drepe hver katolsk prest, biskop, legmann og nonne, som de kan 

legge sine hender på. De ribber da den katolske kirke for all dens makt. 

Det er grunnen til at hun er fremstilt som ødelagt. Katolisismen vil bli 

ødelagt av kommunismen og kommunismen vil bli ødelagt av den Herre 

Jesus Kristus og hans hær. Når de kommer ned fra himmelen på sine hvite 

hester i Joh.Åp.19:11-14. 

 

ET GLASSHAV. 

 

Når vi så på de første 13 vers av kap.14. så fikk vi se de 144.000 jøder som 

ble beseglet gjennom de to profeteres tjeneste i første halvdel av Daniels 

syttiende uke. I den siste delen reiste de og forkynte det evige evangelium 
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til alle nasjonene rundt om på jorden. Dette vil da bli det budskapet som 

skal advare folkeslagene mot å bøye seg for dette dyresystemet. De 

144.000 som forkynner dette budskapet vil da selvfølgelig bli ansvarlig for 

at trengselstidens hellige ender som martyrer i siste halvdel av denne uken. 

Deres budskap vil gjøre mange mennesker til frivillige martyrer. Det er de 

hellige som Kap.14:12-13, taler om. Merk dere hva som står der. ”Her er 

de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.” Har dere 

merket dere hvor mange ganger disse to kategorier er identifiserte i denne 

boken? Under det femte segl, så vi bare en gruppe identifisert. Denne 

gruppen ble myrdet for Guds ord skyld, og for det vitnesbyrds skyld som 

de hadde. Denne identitet peker alltid mot jødene, for de har ikke den 

Herre Jesu Kristi vitnesbyrd, slik de dårlige jomfruer har det. Derfor er den 

doble identitet som vi finner på alle de andre stedene i denne boken en 

indikasjon på to forskjellige grupperinger av folk. De er som en 

fellesnevner igjen omtalt som trengselstidens hellige. 

 

Johannes hørte en røst som sa til ham, ”Skriv: Salige er de døde som dør i 

Herren heretter! Ja, sier Ånden, de skal hvile fra sitt arbeid, for deres 

gjerninger følger med dem.” Joh.Åp. 14:14. Dette verset vil bare ha sin 

virkning på den gruppe mennesker som ender som martyrer under den 

store trengsel. Når vi nå går inn i kap.15, så merk dere hva Johannes så. 

”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.” Disse 

englene sto der rede til å tømme ut de siste syv plager, og dette ser vi 

resultatet av i kap.16. Johannes sier i vers 2, ”Og jeg så likesom et 

glasshav blandet med ild.” Dere vet alle hvordan glass blir laget. Det er en 

prosess som skjer ved å føre sand gjennom ekstremt varme temperaturer. 

Dette er en type på den tro som de hadde, som ble sett stående ved dette 

glasshavet. Disse hadde valgt å bli stående i troen, ja like til døden. De ble 

prøvet gjennom den ildovnen som trengselstiden egentlig er. Disse som 

blir sett stående ved dette galsshavet, er identifisert ved å ha seiret over 

dyret, og over dets bilde, og dets tall. De hadde Guds harper i sin hånd. Se 

videre på  vers 3. ”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!” Gjennom sangen 

som de sang, finner du igjen denne identitet. Bare en jøde kan synge 

Moses sang, og hedningene har nå sunget Lammets sang i snart to tusen år. 
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De vil komme til å synge om ham når de ender sine dager som martyrer 

for sin tro, under den store trengsel. De ser ham allerede som kongen. 

Husk at i kap.12:11, leser vi at de seiret over Satan i kraft av Lammets ord 

( hedningenes dårlige jomfruer) og det ord de vitnet (jødene). Her er det at 

Johannes får se en visjon over deres ånder, de som står for Guds trone, ved 

glasshavet. Dette viser den tro som de sto for da de ble drept. 

 

Når vi nå begynner å få et bilde av disse hendelser, skulle det ikke være 

vanskelig å forstå hvorfor det var nødvendig for denne kvinnen i 

Joh.Åp.12. å fly ut i ørkenen, til sitt sted, for å skjule seg for denne dragen. 

Dersom det ikke hadde skjedd, ville alle jøder blitt utryddet, og ingen ville 

ha vært spart til å gjenoppta den genetiske videreføringen av Israels folk i 

tusenårsriket. Gud vil da bevare denne gruppen ved å sende dem bort, og 

det er grunnen til at Johannes kunne se henne kledd med solen, og månen 

under hennes føtter. Hun er her avbildet i hennes tusenårige 

regjeringsposisjon, sammen med sin konge på tronen. Månen under hennes 

føtter symboliserer lovens tidsalder som et passert stadium. Lovens tid var 

nå over, for nå hadde hun til slutt akseptert det som de gamle profeter 

hadde talt om for så lenge siden. Dette vil bli oppfyllelsen av Sak.14, hvor 

levningen av alle de nasjoner som kom opp mot Israel (som fiender), hvert 

år skal måtte komme opp til Jerusalem for å tilbede Herren Hærskarenes 

Gud, og for å holde løvsalenes fest. Lov skal da gå ut fra Jerusalem og alle 

nasjonene skal komme strømmende dit. 

 

OG JORDEN BLE HØSTET. 

 

Ved den tid hendelsene i kap.15, settes i bevegelse, vil det være tid for å 

minnes om det som skal skje i kap.14:14. ”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.” Du kan minnes da han satt på 

nådestolen, at han da ikke hadde noen gullkrone på sitt hode. Da hadde 

han hodehår hvitt som hvit ull. Og når han er avbildet i kap.10, med den 

lille åpnede bokrull i sin hånd, hvor han roper med høy røst, og de syv 

tordner taler med sine røster, så hadde han fremdeles ikke noen gullkrone 

på sitt hode. Den gangen ble han gjenkjent på grunn av sin røst. Han brølte 

slik en løve brøler. (løven av Juda stamme.) 
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Når han nå blir sett på den hvite skyen, betyr det at trengselstiden er 

kommet til sin avslutning. Timeglasset renner ut for denne jord. Bryllups 

festen er over, og han er nå kjent som kongenes konge, og herrenes Herre. 

Han har nå en hustru, og han har fått sin krone. Her er han nå sett i en 

engels skikkelse. Det viser den autoritet som han har over de åndelige 

krefter som råder ved Harmageddon. Alt er nå nesten oppfylt, og i vers 15, 

hører vi en annen engel som roper opp mot ham som satt på skyen. ”Send 

ut din skarpe sigd og høst! Timen til å høste er kommet, for høsten på 

jorden er overmoden.” Ordet overmoden her i dette verset, står for råtten. 

Det stinker i Guds nesebor, og den ordbruken som anvendes her stadfester 

dette. Engelen ropte at høsten var overmoden, jorden var rød av 

martyrenes blod. Den tid som Antikrist har hatt til rådighet var nå nesten 

over, og Jesus er her kledd i den autoritet som skal slippe de åndelige 

krefter løs, ved å sende ut sin skarpe sigd. Vers 16, ”Og han som satt på 

skyen, lot sin sigd gå over jorden, og jorden ble høstet.” Hvor er denne 

vinpersen? Jo i Megiddodalen. ”Og  vinpersen ble trådt utenfor byen,” 

(Krigen ved Harmageddon vil ikke bli utkjempet i Jerusalem.) ”Og det 

gikk blod ut av vinpersen like til bislene på hestene, så langt som tusen og 

seks hundre stadier.” Hvilken tid vil vel ikke dette bli! 

 

Man kan forstå at det bærer mot slutten. Derfor la oss nå gå tilbake til 

Joh.Åp.6:12, og ta opp åpningen av det sjette segl. Der skjer det et stort 

jordskjelv, solen blir til mørke og månen til blod. Stjernene faller ned fra 

himmelen på jorden, og himmelen rulles sammen som en bokrull. Guds 

vrede kastes nå over jorden. Nå er det at fjellene vil styrte i havet, og 

forårsake at øyene blir skjult. Som det sier, de ble flyttet fra sitt sted. Vers 

15-17, 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 berghammeren, og de sier til fjellene og hamrene: Fall over oss 

og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede! For 

deres vrede store dag er kommet, og hvem kan holde stand?” Han vil ikke 

stå der som et Lam under denne vredes dag. Men hans identitet lar oss vite 

at denne Jesus Kristus, som var et Lam, slaktet og ofret for Gud, som en 

soning for hele verdens synder, nå er kommet for å utløse Guds vrede over 

jorden. Du skulle nå være i stand til å skjønne at det sjette segl egentlig er 

Guds vrede, som blir utøst over det Gudløse samfunn. Dette er 

oppfyllelsen av det ord som Gud har talt i anledning Daniels syttiende uke. 
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DEN SYVENDE BASUNRØSTEN. 

 

Du vil se når vi nå går inn i kap.16, at hendelsene her skjer i en tett 

rekkefølge. Men la oss først gå tilbake til Joh.Åp. 11:15-19, for det er den 

syvende engels basunrøst som annonserer avsluttingen på det hele. 

”Kongedømmet over verden er tilfalt vår Herre og hans salvede, og han 

skal være konge i all evighet.” Han er den som forkynner Guds vrede. 

Merk dere vers 18, ”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.” Dersom du har fulgt 

de syv basunrøstene gjennom kap.8, 9,og 11, så vil du ha merket deg at de 

har annonsert hver eneste stor hendelse gjennom denne Daniels syttiende 

uke. I kap.8, annonserer de tre første basunene de ting som skulle følge i 

de to profeteres tjeneste. Så i vers 12, ser vi den fjerde engel annonsere 

midten av Daniels syttiende uke, hvor de to profeter blir drept, og hvor 

forfølgelsen av jødene og den store trengsel begynner. I kap.9:1, 

annonserer den femte engel at helvete er løs på jorden. Avgrunnens brønn 

blir åpnet og mørkets demoner slippes løs over jordens overflate for å 

plage de mennesker som ikke har Guds innsegl på sine panner. Den sjette 

engel blåser i sin basun (verdenskonflikter) som skal føre til krigen ved 

Harmageddon. De ble også sett i kap.7, storm, som til slutt ender opp med 

blodbadet på Harmageddonsletten. Ved den tid den syvende engel blåser i 

sin basun, har opptakten til Harmageddon pågått i lengere tid (de siste 

måneder i slutten av Daniels syttiende uke). Husk at Jesus kommer ikke 

ned til jorden for å begynne kampen om Harmageddon. Han kommer for å 

gjøre en slutt på den, og han kommer sammen med sin himmelske hær. 

DE SYV VREDESSKÅLER. 

 

Husk nå at det er Gud selv som råder over tidstabellen for disse hendelser. 

Han har ingen oppasser med en stor kalender, som passet på tiden da 

Kristus ble korsfestet ved  enden av den 69 uke, og Han vet også når 

Daniels syttiende uke skal startes og avsluttes. Når vi tar for oss kap. 16, så 

la meg igjen si, at dette er de siste Guddommelige inngrep som skjer på 

den fortapte menneskehet, og mot dette Satans system, som til nå har fått 

lov å ri denne verden mot kanten av stupet. I dette avsnittet av 
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hendelsesforløpet, er vi kommet til et punkt da man rent tidsmessig sett må 

legge det som skjer i skriften, opp på hverandre. Det sjette segl, i Kap.6, 

den syvende engels basunrøst i kap.11, og den syvende engels vredesskål i 

kap.16,  omhandler alle den samme ting. Alle disse tre kapitler omhandler 

Guds vrede, og den er bare uttømt over jorden i avslutningen av Daniels 

syttiende uke. Du vil også se at kap.17, og 18, passer tidsmessig inn 

sammen med kap.16, der hvor man tar for seg dommen over den store 

skjøgen, hemmeligheten Babylon. Kap.9, faller inn i den siste delen av 

kap.16, hvor vi ser Jesus komme ned fra himmelen sammen med sin hær, 

ridende på hvite hester, hvor han skal slå nasjonene med sin munns sverd. 

Han er også sett i kap.19, hvor han trår vinpersen med Guds den 

allmektiges strenge vredes vin. Gjennom hele den siste delen av Daniels 

syttiende uke er vi stilt ovenfor den periode som er kjent som Jakobs 

trengsler. Gud har tillatt disse tilstander å bygge seg opp, og for Ham er 

ikke dette annet enn en haug med rusk og rask som er moden for ilden. Og 

det er nettopp det Han nå er i ferd med å sette fyr på. Merk dere nå 

Joh.Åp.16:8-9, hvordan den fjerde engel tømmer ”Sin skål ut på solen, og 

den fikk makt til å brenne menneskene med ild. De brente i svær hete, og 

de spottet Guds navn, hans som hadde makt over disse plagene, og de 

omvendte seg ikke til å gi Ham ære.” En skål er vanligvis en container for 

oppbevaring av flytende masse. Husk at alt dette er omtalt i symbolsk 

form, og hvordan skulle man bedre kunne beskrive en slik hendelse? Gud 

bød disse syv englene og tømme Guds vredesskåler ut på jorden. Det er 

som å tømme bensin over en stor raskhaug, og sette fyrstikken bor til den. 

Når så alle de syv vredesskåler er uttømt over jorden, vil Gud har gjort 

slutt på alle korrupte systemer som har herjet i denne verden. 

 

I vers.18, leser vi: ”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.” Dette jordskjelvet skjer under den 

syvende vredesskål, men la oss gå tilbake til kap.6, for å få med oss 

parallellen i disse to kapitler. Under det sjette segl skjer det også et stort 

jordskjelv, ”Og himmelen vek bort, likesom en bokrull som rulles 

sammen.” Av hvilken grunn skjer dette? Jo, for å åpenbare den Herre Jesu 

Kristi komme. Dette går i fullkommen harmoni med Matt.24:29-30, hvor 

det står: ”Men straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og 

månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og 
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himmelens krefter skal rokkes.” Høres ikke dette ut som under åpningen 

av det sjette segl? Og hør bare videre: ”Og da skal Menneskesønnens tegn 

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

se Menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og meget 

herlighet.” Du kan her se at det tales om den samme tid. Vi kan lett forstå, 

gjennom lesning av disse skriftstedene under ett, at åpningen av det sjette 

segl er selve avslutningssermonien for menneskets herskermakt på denne 

jord. Seks er menneskets tall, og det sjette segl henger her over i kap.16. 

Hendelsene i disse kapitler vil føre deg rett videre til kap.19, hvor 

Johannes så himmelen åpnet, og Jesus med sin krone på hodet. Hans øyne 

var som ildslue, og han var kommet for å slå hedningene med sitt munns 

ris. Alle disse ting skjer på samme tid. De er ikke separate handlinger til 

forskjellige tider. At disse engler tømmer sine vredesskåler ut over jorden, 

betyr ikke at mennesket kan stå her nede å beskue deres gjerninger der 

oppe i himmelen. Alt dette skjer i den åndelige verden. Det naturlige øye 

kan ikke se at vreden blir tømt ut på jorden. Men skulle du være en av dem 

som ble igjen her på jord når dette skjer, så vil du i alle fall kunne kjenne 

effekten av dem. Hele denne renselsesprosessen vil bli utført av disse 

engler, i den åndelige verden. Stjernene faller ned på jorden, solen blir 

mørk som en hårsekk, månen blir til blod, fjellene faller i havet, og øyene 

ute i havet blir borte. Menneskene vil bli plaget med store sår og med pest, 

og det vannet de drikker vil omskapes til blod. Det vil bli som i de dager 

da Moses sto frem for Farao. Du kan snakke om hevn. Dette vil være den 

tid da Gud skal ta hevn over alle de som har tilbedt dyret og dets bilde. Det 

vil bli den tiden som apostelen Paulus beskriver i 2.Tess.1: 5-10, hvor det 

tales om den dagen da Jesus skal komme for å herliggjøre seg i alle de 

hellige, og at han skal komme for å ta hevn over dem som ikke kjenner 

Gud. På den dag vil menneskene bli verre en dyr. 

 

Gud er rettferdig. Han vil ikke la noen av de uskyldige mennesker komme 

ut for hans vrede. Han vil vite å dirigere sine plager der hvor de hører 

hjemme. Plagene kommer til å nå de som er berettiget å få dem. Når den 

siste vredes-skål er tømt over jorden, så vil den ha komplettert det sjette 

segl, den syvende basunrøsten, og den syvende vredesskål. Forsøk å gripe 

det jeg her sier. Når jeg sier at disse ting skjer på samme tid, så refererer 

jeg til de hendelser som har samme ordlyd i de forskjellige kapitler. Jeg 

sier ikke at alle vredes-skålene blir tømt ut på én gang, som om det var en 
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stor skyllebøtte. Det er en serie plager som kommer rett etter hverandre, i 

de siste måneder eller uker av Daniels syttiende uke. Jeg vil heller ikke at 

du skal tro at alle vann og sjøer på denne jord, skal bli til blod. Det som 

skjer her, vil i hovedsak hende nede i Midtøsten, i territoriet av den 

profetiske vreden. Gud vil ikke utslette fiskene i alle hav, over hele verden. 

Dere har sikkert lagt merke til i kap.8, da de to profetene tjente under de 

første 3 ½ år, at bare tredjeparten av dette området fikk føle effekten, men 

selve vreden er en alt overveiende ting. Vreden er ikke begrenset til en 

tredjedel. Du vil også kunne merke deg at når den fjerde vredes-skål var 

tømt ut på solen, så fikk den makt til å brenne menneskene med ild. Det 

betyr at solen var enda ikke blitt mørk som en hårsekk, men det vil den bli 

under den syvende vredesskål. Hver vredes-skål kommer med en tilstand 

av svære plager. Merk dere den femte vredes-skålen som blir tømt ut over 

dyrets trone. Dyret må sees på som et sammenbindende element av disse 

verdenssystemer. Men selve setet, tronen, har en plass som autoriteten skal 

gå frem fra. Det er dette sted livet går ut fra, eller ordrene. ”Og dets rike 

ble formørket.”  Her har djevelen nå sin trone, det er det mørke faktum. 

Det var intet ved dette rike som Gud fant grunn til å spare. 

 

SETET, HVOR AUTORITET UTGÅR FRA. 

 

Setet for denne autoritet kunne ikke ligge noe annet sted enn i Roma. Dette 

system har nå hatt sin autoritet gjennom Daniels syttiende uke, med paven 

som hode over seg. I midten av Daniels syttiende uke flytter han sitt 

hovedkvarter over til Jerusalem, men hans egentlige identitet hviler fortsatt 

i Roma. Når den femte engel tømmer sin vredesskål, vil dette dyret nesten 

ha fullendt sine gjerninger. De kommunister som opp til nå har gått 

sammen med dyret, vil begynne å føle seg urolig. De vil nå ha sett det 

blodbadet som dyret har vært gjenstand for. De har sett Russerne spille 

fallitt med sin kommunisme. Derfor vil de nå begynne å utrydde det 

religiøse element av sitt system på sin egen måte. Her er det at 

Joh.Åp.17:16, blir oppfylt. Husk nå at det element av innbyggere som 

utgjør den store skjøgen, i hovedsak er det samme folket.) De utgjør den 

politiske ledelse, ved de ti horn. De ti horn vil da begynne å hate denne 

skjøgen, det religiøse systemet. Det forårsaker at kommunismen som 

maktapparat setter igang en storstilt kamp for å utslette alt som går inn 

under navnet religion. Når den europeiske kommunismen da har ødelagt 
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den religiøse siden av dyret, så vil de føle at de nå har fått sin egen 

superkommunisme. Men menneskene fra orienten vil ikke la dem få ha 

denne følelsen svært lenge. For merk dere når den sjette engelen tømmer 

sin vredes-skål over jorden, så blir det ryddet vei for kongene fra Østen. Se 

også på den sjette basunrøsten i Joh.Åp.9:13-17, hvor de fire engler som 

hadde vært bundet ved Eufrat, ble løst for å sette i stand tingene for slaget 

ved Harmageddon. Disse englene ble løst etter at midten av Daniels 

syttiende uke var passert. De var rede på timen og dagen, måneden og året, 

til å slå tredjedelen av menneskene. Da de ble løst, begynte de å gjøre alt 

ferdig for den militære operasjon ved Harmageddon. Se nå tilbake på 

kap.16:12, der den sjette vredes-skål blir tømt ut, så er allerede kongene 

fra orienten klar til å rykke frem mot Megiddodalen. Vers 13. ”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.” Dette er djevelen, dragen, 

dyrets munn er verdenssystemet, og den falske profet er antikrist. Dette er 

de tre demon-ånder som går ut over hele jorden og gjør mirakler. Jeg 

mener ikke overnaturlige mirakler her, men politiske mirakler. Gjennom 

mesteparten av Daniels syttiende uke har disse demonene mere eller 

mindre  konsentrert sin aktivitet i den profetiske delen av verden. Men nå 

drar de ut til de andre deler av verden, for å skape hat og forvirring, og 

sette dem opp mot kampen på den allmektiges store Guds dag, ved 

Harmageddon. Dersom du vil lese versene rett, vil du kunne se at Jesus har 

makt til å løse de ånder som skal samle hærene sammen i den hensikt å 

oppfylle Guds ord. Vers 15, går rett sammen med kap.19:11-19, hvor det 

hele bygger seg opp mot sitt klimaks. Vi kan nå se den tilstand som vil 

føre mot slutten av alle ting. Det jordskjelv som vi ser under det sjette segl, 

er det samme som vi ser her under den syvende vredes-skål. Et eller annet 

sted skal dette jordskjelvet ha sitt senter. Når denne rystelsen starter, vil 

den ryste hele planeten. Det er da at solen mister sitt skinn, og hele 

himmelen vil rulle sammen som en bokrull. Det er dette tidspunkt som 

Jesus og hans hærer har valgt for å gjøre sin ankomst på jorden, slik vi ser 

det i kap.19:11-16. Gå tilbake til den syvende basun i kap.11:15-19, så vil 

du se at denne delen oppfylles også her. I kap.11:18, vil du finne en annen 

fase av den første oppstandelse. Bruden er allerede blitt opprykket. Hun vil 

komme tilbake igjen sammen med Jesus. Så snart som han har hatt sitt 

oppgjør med dyresystemet, vil det bli en annen gruppe mennesker som får 

del i den første oppstandelse. Det vil bli trengselstidens hellige. Du finner 
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dem i Joh.Åp.20:4. Men la oss nå lese vers 18, ”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.” Kan du se hva dette verset inneholder. Han skal komme ned å 

ødelegge noen, og å lønne andre igjen. Hva sier Bibelen om denne lønnen? 

Du finner det i Joh.Åp.22:12. ”Se jeg kommer snart, og min lønn er med 

meg, til å gi enhver igjen etter som hans gjerning er.” Du vil kunne se at 

hver eneste troende, fra hver tidsalder, vil motta sin lønn. Det er ikke 

snakk om Det  Evige Liv som gave her. Det har de allerede fått. Dette vil 

bli en lønn i forhold til den tjeneste som enhver har gjort under Guds 

ledelse. Disse har allerede det evige liv. Hver eneste person vil motta sin 

rettferdige lønn. Vi har nå fullført omplasseringen av Johannes 

Åpenbarings kapitler opp til kap.19. 

 

Vi har også tatt for oss mesteparten av dette kapitlet, under dekningen av 

hendelser i andre kapitler. Men dette kapittel forklarer i detalj hva som 

skjer når det sjette segl er oppfylt. I vers 20, ser vi hvordan dyret og den 

falske profet blir kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel. Vers 

21, tar for seg de andre, hvordan de blir drept med hans sverd, som satt på 

hesten, og hvordan alle fuglene ble mettet av deres kjøtt. Alt dette blir 

gjort ved ham som satt på den hvite hesten, han som het trofast og sanndru, 

og er også kalt Guds ord. Dette er Jesus, kongenes Konge, og Herrenes 

Herre, og hans brud er sammen med ham.  

 

 

SATAN ER BUNDET. 

 

La oss så forsøke å få tusenårsrikets regjering med Kristus, i den rette 

sammenheng. Se på kap.20. Først blir Satan bundet for tusen år, og kastet i 

avgrunnens brønn. Det er den samme avgrunnens brønn som ble åpnet 

under den femte basunrøsten da den lød, og demonene ble sluppet løs over 

jorden. Djevelen ble stengt inne der, og må oppholde seg der til 

tusenårsrikets regjering er over. Med andre ord, så vil det ikke bli noe 

mere helvete på jord, slik det har vært det under Daniels syttiende uke. Før 

vi går noe videre i vårt budskap, skal vi ta oss tid til å nevne alle 
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skriftsteder i sin oppfylte rekkefølge. Vi begynner med kap.1, og boken er 

arrangert som følgende 

            

1:1  -  6:11.      8:1.    10:1-11.      11:1-6.         7:1-8. 

8:2-13.       7:9-17.      9:1-12.       11:7-14.       13:1-18. 

12:1-17.     9:13-21.  14:1-13.       18:1-24        17:1-18. 

15:1-18.    14:14-20   6:12-17.     11:15-19.     16:1-21. 

19:1  - 22:21. 

 

Vi har nå kommentert hvert av disse kapitlene i sin oppfyllelses orden, og 

håper at det vil kunne hjelpe enhver ærlig oppriktig troende leser til å få et 

bedre bilde av det som snart vil komme over jorden. Jesus vil komme som 

en tyv om natten for alle kirkegjengere som ikke har gjort seg rede. Men 

det skulle ikke være bildet av den sanne Jesu Kristi brud. Hun skulle være 

alarmert med en riktig forståelse av Guds ord, slik at hun kan være rede og 

vente på hans komme. Det neste vi får se i kap.20:4, er at – ”og jeg så 

troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dom, og 

jeg så deres sjeler som var blitt halshugget for Jesu vitnesbyrd og for Guds 

ords skyld, og dem som ikke hadde tilbedt dyret eller dets billede, og som 

ikke hadde tatt merket på sin panne og på sin hånd, og de ble levende og 

regjerte med Kristus i tusen år.” – han så troner. Ikke bare én trone, men 

mange troner, og det ble gitt dem makt til å holde dom. I den utvidede 

bibeloversettelsen ”Amplified Bible”, kan man lese det slik. ”Retten til å 

utøve, eller iverksette dom”. Vi vet i følge Paulu`s forkynnelse at de 

hellige skal dømme verden. Derfor vil de hellige bestemt komme til å sitte 

på troner, i det de går inn i tusenårsriket. De skal komme til å dømme 

nasjonene. Ingen bøker skal åpnes under denne dommen. Dette fører deg 

rett tilbake til Matt.19:27-28. og Matt.25:31-46. Der skal heller ikke noen 

bøker åpnes. Her er det bare nasjoner som stilles frem for ham for å bli 

dømt. 

 

La oss ta for oss denne gruppen i vers 4. Mange har forkastet den sannhet 

at det finnes noen annen fase i den første oppstandelse, etter at den store 

trengsel er over. Men om det nå ikke skulle være tilfelle, hvor kommer så 

denne gruppen fra? Bare se på beskrivelsen av dem. Du finner igjen to 

grupper. Det var de som hadde Jesu vitnesbyrd, og de som hadde Guds 

ord. Det er jøder og hedninger. Se bare på resten av dette verset. Jeg 
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ønsker at dere kan gripe nøkkelen her. Dette var en gruppe som ikke tilba 

dyret, og heller ikke dets bilde. Det har aldri vært, og det kommer aldri til 

å bli en periode, hvor folk blir tvunget til å tilbede dyrets bilde, uten under 

den store trengsel. Det vil heller ikke bli noen annen tid hvor menneskene 

skal bli tvunget til å bære dyrets merke. Dette gjelder bare den store 

trengsel. Denne gruppen ble drept på grunn av deres tro på Gud, en gruppe 

som ikke vil tilbede dyret eller dets bilde, eller ta dets merke. Men enda så 

ble de levende og regjerte med Kristus i tusen år. På denne måte må det 

nødvendigvis være en annen oppstandelse etter at Daniels syttiende uke 

har nådd sin fullendelse. Vers 5, konkluderer med å si, ”Dette er den første 

oppstandelse”. Vers 6, sier: ”Salig og hellig er den som har del i den første 

oppstandelse, over dem har den annen død ikke makt, men de skal være 

Guds og Kristi prester og regjere med ham i tusen år.” Dette vil bli de 

oppstandene martyrer fra den store trengsel, som døde i troen på ham. De 

har allerede hatt sin dom.  

 

Den dom som står om nasjonene, som vi nå skal ta for oss, vil være blant 

de levendes tall. Disse vil komme frem fra alle nasjoner, og de har levd 

gjennom Daniels syttiende uke uten å ha blitt drept av Antikrist eller dyrets 

system. 

 

NASJONENES DOM. 

 

I Joels profeti finner vi at Gud vil samle alle nasjoner i Josafats dal. Denne 

dalen er den samme som Kidrondalen. Det er denne dalen som skiller 

Oljeberget fra østsiden av Jerusalem, med inngangen til Østporten. På 

grunn av denne profetien er det mange rike jøder fra hele verden som har 

latt sine legemer begrave bort imot Oljeberget. De tror at Messias vil sitte 

ved Østporten og dømme nasjonene, og at det vil bli en oppstandelse der. 

Muslimene, som kjenner jødenes følelser for dette området, har tatt deler 

av denne østsiden ved den fagre port og gjort den om til en muslimsk 

kirkegård. Naturlig nok er deres plan å legge kjepper i hjulene for jødene, 

men vi vet jo at dette ikke kan noen sinne komme til å spille en viktig rolle 

rent geografisk. Kristus vil, som  konge, etter å ha dømt nasjonene ha sin 

posisjon i dette området. Peter spurte Jesus i Matt.19:27-28, hva han og 

disiplene skulle få, som hadde forlatt alt og fulgt Ham. ”Da sa Jesus til 

dem: Sannelig sier jeg eder: I som har fulgt meg, I skal i gjenfødelsen, når 
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Menneskesønnen sitter på sin herlighets trone, også sitte på tolv troner og 

dømme Israels tolv stammer.” dette er tusenårsrikets regjering. Og når 

Jesus sitter på sin trone, så vil også hans apostler sitte der og dømme 

Israels stammer. Hva jeg her sier er, at Israel vil være nødt til å komme ut 

av utlendighet blant hedningenasjonene, og de vil sammen med de andre 

nasjonene bli dømt, og et utvalg av alle disse nasjoner blir da utvalgt til å 

leve i tusenårsriket. Når dommen er gått over nasjonene, og et element fra 

dem alle er blitt utvalgt til å gjenoppfylle jorden i tusenårsriket, så vil Jesus 

sitte på sin trone i Templet. Her er det at alle nasjonene vil komme opp for 

å tilbe Ham, Herren Hærskarenes Gud. Det vil oppfylle Sak.14:16, hvor 

det også står at de skal dra opp til løvsalenes fest. ”Og alle de som blir 

igjen av alle de hedningefolk som angrep Jerusalem, skal år etter år dra 

opp for å tilbede Kongen, Herren Hærskarenes Gud, og for å delta i 

løvsalenes fest.” Sakarias taler om den dagen da Jesus skal stå med sine 

føtter på Oljeberget og at berget skal kløyves på midten. En del mot Øst, 

og den andre delen mot Vest. Vet dere hva det er som skal få fjellet til å 

dele seg i to. Det vil bli jordskjelvet under det sjette segl, den syvende 

basunrøst, og den syvende vredes-skål. 

 

JERUSALEM UTVIDET. 

 

Når vi kommer til Esek.43, forstår vi at dommen er over, og det er tid for 

Kristus å komme på sin herlighets trone. I ca. år 600 før Kristus, så Esekiel 

Guds herlighet forlate tempelet. Den gikk ut gjennom Østporten, over 

Oljeberget og for opp til himmelen. Esekiel så ikke denne herligheten 

komme tilbake før i kap. 43. Der ble han ført, i et syn, bort til Østporten, 

og fikk se Guds herlighet komme ned fra Øst. Hans røst var som lyden av 

mange vann. Forstår dere? Det var slik Johannes så ham også, da han var 

på Øya Patmos. Esekiel så Guds herlighet komme fra Øst, over Oljeberget. 

Husk at Jesus red inn i Jerusalem fra Oljeberget, for å oppfylle profetordet 

som sa : ”Se din Konge kommer til deg, saktmodig og ridende på et asen, 

på trelldyrets fole.” Han kom første gang over oljeberget, for å oppfylle 

profetordet, og kom inn gjennom Østporten. Førti dager senere for han ut 

gjennom den samme porten, og opp fra Oljeberget. Mens han sto der og 

talte med sine disipler, ble han tatt bort fra dem. Det skjedde på samme 

måte som Esekiel så Guds herlighet forlate templet ca. 600 år før Kristus. 

Det er en vakker likhet forbundet med oljeberget i denne sammenheng. 
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Han så også Herren komme tilbake og fylle templet med sin ånd. Når Jesus 

kommer tilbake, så vil han ikke stå der utenfor, å vente på at Templet skal 

bli bygget ferdig. Det vil bli gjort under Daniels syttiende uke, etter at 

jødene har fått den plassen tilbake, som templet skal stå på. Det vi her ser, 

er Jesus som kommer tilbake etter at templet er renset igjen. Esek.43:7, 

”Og han sa til meg: Menneskesønn! Dette er stedet for min trone, det sted 

hvor mine føtter skal stå, og der vil jeg bo blant Israels barn til evig tid, og 

Israels hus skal ikke mere gjøre mitt hellige navn urent, hverken de eller 

deres konger, med sitt horelevnet....” Jesus skal komme til å sitte i sitt 

tempel, og da er tusenårsriket i gang. La oss også se på vers 19, ”Du  skal 

gi de Levittiske prester, de som er av Sadoks ætt, som står meg nær og 

tjener meg, en ung okse til syndoffer, sier Herren, Israels Gud.” Dette er 

Messias som taler, og vi merker oss at Levittene fremdeles er de som blir 

brukt ved alteret. Du kan lese videre nedover til vers 27, og husk på at selv 

om mange hedninger henger seg opp i at Kristus er lovens ende, (mange 

mener at det ikke vil bli noen offertjeneste gjennom tusenårsriket) så kan 

ikke skriften gå imot seg selv. Vi vet at denne tjenesten ikke foretas av 

frelsende årsaker, for Jesu blod har betalt vår syndeskyld, ja for alle dem 

som tror.  

 

ET STADIG OFFER. 

 

I det gamle testamentet ble ofringen gjort i det de så frem til den dag da det 

fullkomne offer skulle komme. Jesus kom og oppfylte alt det som loven 

pekte frem mot, da han ofret seg selv som en løsepenge for 

menneskehetens synd, til alle tider. Alle de ofringer som ble foretatt opp til 

den dag, hadde bare til hensikt å skyve menneskehetens syndeskyld foran 

seg. Men nå er den betalt én gang for alle. Hvilken hensikt har da 

ofringene over i tusenårsriket? Først må alteret renses og  innvies på nytt 

på grunn av antikrist tilgrising og forsøpling av det hellige sted. Han hadde 

jo satt seg i templet og utgitt seg som Gud. Det oppfylte ordet fra 

Dan.12:11, om ødeleggelsens vederstyggelighet. Etter renselsen av templet 

og alteret, skal det være et stadig offer som skal vare gjennom hele 

tusenårsriket. Du vil kunne merke deg at de skulle ofre i syv dager, og på 

den åttende dag ville de bli akseptert. Dette er de syv store dager, 

dispensasjoner, tidsepoker, fra den tid Adam begynte i paradiset og frem 

til avslutningen av tusenårsriket. På den åttende dag vil han akseptere dem. 
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Da er jorden forløst, og den evige dag er igang. For å vise deg hvorfor 

disse ofringene vil bli utført gjennom tusenårsriket, så la meg si dette. Når 

tusenårsriket starter vil det være noen få jordiske mennesker fra hver 

eneste nasjon i blant oss. Men etter som tiden går, og mange barn blir født 

inn i dette riket, så vil de ikke være oppmerksomme på synden 

(forgjengeligheten lov), slik som vi har vært det. De vil kunne se Jesus i 

sin majestet og herlighet som konge, og selv om de vil ha en natur som i 

seg selv er i stand til å synde, så vil Satan være bundet gjennom hele 

tusenårsriket. Derfor når så menneskene formerer seg på jorden, i henhold 

til Esaias.11 og 65, og de kommer til Jerusalem én gang i året for å tilbede 

Herren Hærskarenes Gud, og for å holde løvsalenes fest sammen med sine 

familier, så vil de der bli gjort oppmerksom på, gjennom ofringen på 

alteret som en konstant påminnelse, at en gang ble deres konge, Jesus, 

ofret på et alter (korset) for deres synder. Når disse barn blir født inn til 

verden, vil denne offertjeneste være en påminnelse for dem om den 

tjeneste som en gang ble utført på vegne av menneskeheten. En 

påminnelse som er like så viktig for dem da, som det er det for deg og meg 

i dag. 

 

DEN EVIGE DAG. 

 

Når tusenårsriket er over, vil Apostelen Paulu`s åpenbaring i 1.Kor.15:25-

26, bli oppfylt. ”For han skal være Konge inntil han får lagt alle sine 

fiender under sine føtter. Den siste fiende som tilintetgjøres, er døden.” 

Oppstandelsen av de onde døde mennesker vil rense jorden for deres døde 

legemer, og alle de onde ånder vil få sin fortjente lønn. Ildsjøen vil bli den 

siste rensende agent. Da vil det ikke være mere behov for noe helvete. 

Dette vil bli effekten av dommen for den store Hvite trone. Da vil det ikke 

være mere behov for ofring. Gud vil da akseptere hele sin forløste 

skapelse. Dette vil bli det vil kaller den åttende dag. DEN EVIGE DAG 

eller til evig tid. Dette fører deg automatisk inn i Joh.Åp.21. og 22. La oss 

fullføre Paulu`s sitat i 1.Kor.15:24, ”Deretter kommer enden, når han 

overgir riket til Gud og Faderen, (DENNE STORE EVIGE ÅND)  etter at 

han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde.” Hvem gjorde 

dette? JO DEN HERRE JESUS KRISTUS, KONGENES KONGE OG 

HERRENES HERRE, DEN FØRSTE OG DEN SISTE. AMEN.  
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Matt 24:28 ”Der hvor åtselet er, der skal ørnene samles.” 

 

Åp 4:7 ”Det første livsvesen er likt en løve, det andre 

livsvesen er likt en okse, det tredje livsvesen har ansikt 

som på et menneske, og det fjerde livsvesen er likt en ørn i 

flukt.” 
 


