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

Judas 3.

Striden nr. 33.

Åp 8:12-13. Den fjerde engelen blåste i basunen, og
tredjedelen av solen ble slått, og tredjedelen av månen og
tredjedelen av stjernene, for at tredjedelen av dem skulle
bli formørket, og tredjedelen av dagen miste sitt lys, og
natten likeså. Og jeg så, og jeg hørte en ørn som fløy
under det høyeste av himmelen og sa med høy røst: Ve,
ve, ve over dem som bor på jorden, for de andre
basunrøster av de tre engler som ennå skal blåse!
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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
ineholder taler av menighetens pastor og grunnlegger, Raymond M. Jackson.
Orginalutgaven 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”, tilsendes 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 limmit eller begrensninger for anntall
utgivelser i året. De oversettelser som foreligger er ikke utgitt i kronologisk
eller nummerisk 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 kasetter er ikke gratis, men kan bestilles til en meget
rimelig pris. Møtene er innspilt på C - 90. kasetter. Kasettlister er
tilgjengelige som egen folder, ved å kontakte redaksjonen. Ansvarlig utgiver
og oversetter av “Striden”, er Rolf Strømmen. Alle henvendelser om
“Striden”, gjøres til bladets adresse. Alle seriøse henvendelser vil bli besvart.
Bladets adresse er.:
Den troendes forsamling, Verdal.
Rolf Strømmen
Lerkeveien 10.
7650. Verdal.

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

Menighetens møtelokalets adresse er.:

Feskarveien 1.

Verdal
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DE TRE VEER.

I dag skal vil ta for oss et emne som jeg i flere år har søkt å finne svaret på,
ved å forsøke å sammenbinde forskjellige vers fra skriften. Hvor ofte leser
vi vel ikke mange ting. Uten egentlig å se viktigheten i enkelte nøkkelord
(slik som dette ”Ve”). Og et slikt ord kan være nøkkelen til hele mysteriet.
Uttrykket ”VE” finner vi i Joh.Åp.8:12,13 under den fjerde basun. Dette
ordet er forklart i et leksikon som uttrykk for meget sterk sorg eller
forargelse. Så ordet er her brukt som et uttrykk for overveldende sorg og
smerte.
KRISTI BESKRIVELSE AV VÅR TID.
Dan.9:27 og Dan.12:1-3, taler begge om den store time (Disse VEENE)
som smertens og sorgens time. I Matt.24, Luk.21, og Mark 13, kommer
Jesus med mange henvisninger, som bestemt henviser til antikrists
gjerninger mot Israel i midten av Daniels syttiende uke. Kristus kalte
denne perioden. På 3 ½ år- (den siste delen av Daniels syttiende uke) en tid
da store trengsler vil komme over jorden, og da særlig over Israel, en tid
som det aldri tidligere har vært og heller aldri mere skal bli. Den tiden som
vår Herre Jesus Kristus omtaler i Matteus, Lukas, og Markus, er egentlig
Hans egen måte å forklare denne fryktelige epoken på. I midten av denne
uken vil disse TRE VEENE lyde ut over jorden. Joh.Åp.8:13. Matt.24:1522. Husk vi har til hensikt å vise deg, at det er hendelsene her på jord som
utløser disse veene. Vi vil også se på tiden, denne siste uken, da disse tre
veer blir annonsert og administrert. Til slutt vil vi se på hva de tre veer er
og hvordan de vil påvirke menneskeheten.
DEN FJERDE BASUN ER DOM.
Joh.Åp.8:12-13, hvor de tre veer er annonsert, følger rett etter at den fjerde
engel har blåst i sin basun. Denne engelen er en domsengel som på grunn
av det som skjer i Jerusalem og i Midtøsten, slår tredjedelen av solen,
månen, og stjernene slik at de mister sitt lys. Når de store lys på himmelen
blir slått, så mister jorden tredjedelen av sitt lys både om dagen og natten.
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VEENE LYDER TRE GANGER.
Vers 13. forklarer det slik;
”Og jeg så, og jeg hørte en ørn, som fløy under det høyeste av himmelen
og sa med høy røst: Ve, ve, ve dem som bor på jorden. For de andre
basunrøster av de tre engler som ennå skal blåse!”
Husk nå på at – Ve – står for ekstrem sorg og smerte. Ikke på noe annet
sted i Johannes Åpenbaring er uttrykket VE brukt tidligere, før etter den
fjerde engel blåste i basunen. Når den først ble introdusert, så lød dette
VE- ropet tre ganger. Det forteller meg at det kommer tre forskjellige
effekter fra disse VE – ropene, og de er alle bundet sammen med det Jesus
kalte en trengselstid som verden aldri har sett maken til. Disse ve ropene
kommer i en tid da denne verden er brakt under en fullstendig Satanisk
kontroll. Disse Tre veer peker kun frem mot denne periode og ingen
annen. De Tre Veer, er et resultat av det Antikrist gjorde i Jerusalem da
han brøt sin pakt som han inngikk med dem, i midten av denne Daniels
syttiende uke.
DEL 1. – HENDELSESFORLØP I DE FØRSTE 3 ½ ÅR SOM LEDER
FREM TIL TO VEER
Vi har laget en liten tegning over hendelsesforløpet som kan være med å
hjelpe deg til å forstå dette budskap.
SALVELSEN AV TO JØDER
Vårt kart er delt opp i to seksjoner, hvor hvert av dem er på 3 ½ år, det gir
oss en total periode på syv år. Det viser at når den siste Daniels syttiende
uke, som du finner omtalt i Dan. 9 er åpnet av Antikrist, som skal
undertegne en kontrakt med jødene, så salves to profetiske budbærere der
nede i Israel. De vil da begynne en profetisk tjeneste i Jødenes land.
Joh.Åp.11:3, forklarer ”at de skal være profeter i 1260 dager.” Disse to vil
være Guds vitner i Israel, kledd i sekk. Gjennom deres 3 ½ års profetiske
tjeneste, vil de ha makt til å slå jorden med all slags plage så ofte de vil.
Dette å slå jorden med plager er ikke bare en billedlig handling. Nei, dette
er virkelig plager som vil påvirke naturen, vegetasjonen så vel som de
atmosfæriske forhold. Regnet skal stanses, vannet skal bli til blod. Og
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dette skal skje i Midtøsten. Vi kan bare tenke oss to profeter gjennom
Israels historie, som i det hele tatt var salvet med en slik mirakuløs kraft,
og det var Moses og Elias. Ha nå klart for dere med en gang hvem disse to
profetene er, og at deres tjeneste er et resultat av de tre første basunrøstene
som lød i himmelen. Joh.Åp.8:7-11. Det englene basunerer i himmelen, er
hva disse to profeter utbasunerer her på jord. De har makt til å slå
tredjedelen av jorden, hovedsakelig Midtøsten, med plager så ofte de vil.
Men merk dere, disse to mennene må ikke forstås som de to originale
gamle profetene som vi fant der tilbake i det Gamle Testamentet. Det er
ikke Moses og Elias som er kommet tilbake fra de døde. Nei dette er ingen
andre enn to jødiske menn, i vår egen tid, som enda ikke er blitt salvet til
sitt oppdrag. De skal bli overkledd med den mektigste salvelse som Gud
noen gang har fremvist her på jord. Den samme salvelse som hvilte over
Moses og Elias i gammel tid, vil hvile over disse to jøder. Og vi må si at
den salvelse som hvilte over Moses og Elias, er den største som noen gang
har hvilt over noen profet.
SALVELSEN AV MOSES OG ELIAS
Husk at når Gud salvet Moses til hans tjeneste, så hadde den en trefoldig
hensikt. 1. Føre Israel ut av Egypten. 2. Etablere en lov. 3. Gi Israel som
nasjon et profetisk ord, noe hun ikke hadde hatt på 400 år. Da Gud salvet
Elias med hans profetiske tjeneste, så var det i en tid med stort nasjonalt
frafall. Israel hadde forsømt den lov og det Guds ord som Moses hadde gitt
henne. Elias` tjeneste var en profetisk salvelse som skulle utfordre Israels
folk, som nå hadde driftet over til nasjonalt frafall, og få henne til å vende
om til Gud. Det var en salvelse som skulle gi folket tilbake det de hadde
mistet. Tenk bare på den utfordringen folket fikk på Karmel-fjellet. Elias`
salvelse lukket ikke bare himmelen for regn i 3 ½ år, men utfordret også
det folket som skulle ha holdt seg til Guds ord, om å vende tilbake til
ordet.
LIKHETSTREKK I HENDELSESFORLØPET
Dette gir meg forståelsen av at to spesielle overnaturlige salvelser, som en
gang har vært vist før, atter igjen skal komme over to jødiske profeter, i det
Israel går inn i den siste av Danelis syttiende uke. ( En periode som skal
vare i syv år.) Se bare på likhetstrekkene! Jødene er nå stort sett kommet
tilbake til sitt land, så disse plagene vil ikke bli brukt til å plage Egypt
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med. Jeg tenker da på tegnene om å gjøre vann om til blod osv. Tegnene
vil ikke være for å føre Israel ut av Egyptisk fangenskap, og eskortere
henne gjennom det Røde hav. Men behovene er ganske like. Disse to
salvelsene vil bli manifestert i en periode da Gud kontinuerlig har sendt
jøder hjem fra alle fire verdenshjørner. Dette i seg selv er vel det største
Exodus, eller utvandring fra andre nasjoner som Israel noen gang har hatt.
Dette at Elias` ånd hviler på en av disse jødene, viser oss at selv om Israel
nå har kommet hjem til sitt eget land ved Guds hånd, og at mange
profetiske skriftsteder er gått i oppfyllelse, så vil nasjonen gå inn i Daniels
syttiende uke i en tilstand av fullstendig åndelig frafall. Jeg mener ikke at
det ikke vil finnens noen virkelig sanne ortodokse jøder i landet. Du vil
kunne finne dem, men de vil være i minoritet. Majoriteten vil derimot leve
i et åndelig frafall. Det at Israel nå er kommet hjem fra mange nasjoner,
gjør at hun også bringer med seg mange teologiske ideer om de hellige
profetiske skrifter. Israel tilbake i sitt hjemland, gjør henne til en kokende
gryte med forskjellige fortolkninger og ideer om hva deres gamle profeter
mente. Aldri har det vært en tid i Israels historie med større åndelig frafall
enn det er i dag! ( Et eksempel bare, i dag så ofrer de en hane eller en høne
på den store forsoningsdagen, i stedet for et lam, slik de ble befalt å gjøre
for å sone for folkets synder. Åndelig sett er de frafalne, og fysisk sett er
de nok enda i et Exodus. Når vi ser tingene fra denne side så forstår vi at
de to profeters tjeneste passer nøyaktig inn i mønsteret som nasjonen Israel
befinner seg i nå.
VEENE LYDER I MIDTEN AV UKEN
I henhold til Joh.Åp.8:13, så lød de TRE VEER straks etter at den fjerde
engel hadde blåst i sin basun. Derfor spør jeg deg, hvor i henhold til den
profetiske tid vil så den fjerde engel blåse i sin basun? Jo presist i midten
av denne Daniels syttiende uke.
LYDEN AV DE TRE FØRSTE BASUNER
La oss bare ta et lite resymé over de tre første basunrøster i Joh.Åp.8:7-11.
Og se om deres tjeneste i himmelen hører sammen med de to profeters
tjeneste på jorden, eller om de er adskilte. De første tre basunrøster er
domsengler i himmelen. Når de blåser i basunene så slår de tredjedelen av
jorden: ”Og den første engel blåste, og det kom hagl og ild, blandet med
blod, og det ble kastet ned på jorden, og tredjedelen av jorden ble
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oppbrent, og tredjedelen av trærne ble oppbrent, og alt grønt gress ble
oppbrent”. Den samme tjeneste vil du kunne se gjennom de to profeters
gjerninger i Joh.Åp.11:5-6. De kan slå jorden med all slags plage, så ofte
de vil. Bare se etter om ikke skriften bekrefter hva jeg sier. La oss bare
sjekke om de tre første domsengler gjør noe mere enn bare å forkynne den
dom som skal komme over jorden, eller om det i virkeligheten er de to
profeter som utfører det som basunrøstene forkynner i himmelen!
ER DET TO ADSKILTE HENDELSER?
Dersom domsbasunene i himmelen er en annen plage som skal ramme
jorden enn den de to profeter forkynner om, så havner vi fort i en
vanskelig situasjon. Vi er i akkurat samme periode, englene og profetene
arbeider samtidig. Dersom de da har særskilt effekt på denne jorden på
samme tid, så driver jo englene bare og repeterer det som profetene gjør.
Og hva da med uttrykket å skade én tredjedel? Venner dersom disse
utfører samme gjerning etter hverandre så blir det bare en gjentagelse av
det som allerede er skjedd.
FORSKJELLEN PÅ DOM OG VREDE.
Merk dere at alle de syv basunrøstene (englene) Joh.Åp.8 – 9. er doms
engler, og ikke vredes engler. Som en illustrasjon mellom dom og vrede,
så la oss se på Moses i Egypten. Der gjorde han vann om til blod. Hva
gjorde Gud der? Han forkynte dom, ikke vrede. Gud ba Moses å tale til
støvet i Egypten, og ut av støvet kom det fluesvermer. Hva var det? Jo
mere dom over Egypten! Jeg spør deg, brakte noen av disse domstegnene
Egypten til omvendelse? Dere vet at så skjedde ikke. Gud sa igjen, ”Tal til
vannet Moses, og jeg skal la frosker komme over landet!” Hva var det? Jo,
en større dom over Egypten. Men merk dere da Gud ødela Egypternes
arme i det Røde Hav. Her var det mye mere enn bare en domsavsigelse.
Her var det at Guds vrede ble utløst over dem.
UNDERTEGNELSEN AV PAKTEN, UTLØSER DEN SYTTIENDE
UKEN
Forsøk å se for deg de to profetene i Israel. De sender ikke Guds vrede
over folket, deres tjeneste er en dom. Og den starter så snart Israel har
utløst Daniels syttiende uke, ved å undertegne en spesiell freds og
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utviklingstraktat eller pakt med Antikrist. Denne pakten vil være satt opp
for en syvårs periode. Merk dere at denne uken ikke kan begynne før
Antikrist undertegner denne pakten med Israel. Han kommer til å
undertegne denne pakten med andre nasjoner også, men det vil ikke utløse
starten på den profetiske uken. Det er ratifiseringen mellom Israel og
Antikrist som utløser Daniels syttiende uke. Dan. 9:27. Før denne
syttiende uke begynner, så har det skjedd noe i Europa, og i frykt for at
Europa ikke skal kunne overleve vil de bli presset til å handle raskt. Ved å
se på utviklingen i den Vestlige verden, den kan ta alt fra 1 – 30 år, ja
kanskje enda lengre (( Dette budskap ble utgitt i 1975 )) så vil verden bli
introdusert for det lenge profeterte forente Europa, en gjenoppreising av
det gamle ti makt systemet. Når det vesteuropeiske dyresystemet med syv
hoder og ti horn (Joh.Åp.13.) til slutt er formet, er det et tegn på
oppfyllelsen av gjenopptagelsen av det gamle Romerske imperium. Disse
nasjoner vil til slutt ende opp med en mann, et hode, som på en eller annen
suksessfull måte vil klare å forene de ti store politiske regjeringer i VestEuropa til én kraftfull regjering. Deres økonomi vil også bli forenet, og til
slutt vil deres religiøse kirkesystemer slå seg sammen. Deres religiøse
form finner du omtalt i Joh.Åp.17. Den Romersk Katolske kirken sammen
med sine protestantiske venner vil da for en tid ri på dette dyret, før det til
slutt blir kastet av lederstillingen og trampet til døde under
Eurokommunismens føtter. Hodet for dette systemet er ingen annen enn
den Romerske paven. Han er antikrist, og vil komme til å være det
Europeiske systems fremste talerør, like før Daniels syttiende uke
begynner. Dette vil egentlig bety menneskets siste forsøk på å overleve i
en sammenslutning av politisk, økonomisk, og militær makt. Det vil i
sannhet bli menneskehetens bestrebelser i å skvise ut de siste sjanser for
politisk enighet, i håp om at dette vil få dem til å overleve. Etter 6000 år i
konstant kjas og mas, så vil dette bli dagen da menneskehetens forsøk
kuliminerer i et intet. Denne verden vet heller ikke at denne avslutningens
tid er Satans koordineringsdag, for når den time kommer da Daniels
syttiende uke åpnes, så vil det økonomiske presset i Midtøsten være
kritisk. Dersom du tror at Israel er hardt presset i dag, så bare vent til tiden
kommer for åpningen av den syttiende uken. Verdensøkonomien vil også
merke kvelertaket og gå mot et stort krakk.
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ISRAEL VIL UNDERTEGNE UNDER STERKT PRESS
På grunn av de konkurrerende krefter i dagens verdenssituasjon, vil lille
Israel bli presset til å velge side med det Romerske systemet. Men merk
dere at den ortodokse fløy aldri vil ta parti for det som nå tvinges på dem.
Det er bare den politiske frafalne jøde som foretar disse manøvreringen for
å kunne overleve. De vil da forene seg ved å undertegne pakten med
Roma. Og her er det at den siste syttiende uke begynner. Det er den
politiske jøde som ikke kan se at han nå er kommet tilbake til sitt land, og
dermed definitivt oppfylt profetiene, som vil gå sammen med det
Europeiske fellesskapet. Her har vi jøden som griper den muligheten, gitt
av syndens menneske, for å overleve i en såkalt falsk fred.
OPPFYLLING AV PROFETIENE
Denne hendelsen vil være oppfyllelsen av Joh.5:43, hvor Jesus forklarer
for de ledende jøder, dem som han presenterte seg for som Messias. ”Jeg
kommer i min Faders navn, og dere tar ikke imot meg;” Jesus så lenger
ned gjennom tidene og like inn i Daniels syttiende uke og sier: ”Kommer
en annen i sitt eget navn, han tar dere imot.” Og med åpne armer vil de
komme til å ta imot Antikrist, som kommer i sitt eget navn. Men
fullstendiggjørelsen av Kristi uttalelse vil ikke skje før i midten av denne
uken, da Antikrist personlig skal presentere seg som deres Messias og
Gud, og da skal de akseptere ham. Når så pakten er underskrevet i henhold
til Dan.9:27; vil den syttiende uke være offisielt åpnet. Den jødiske rase,
som på ingen måte aksepterer den Katolske kirke og heller ikke bryr seg
om Paven, vil måtte på den tid for i det hele tatt å berge sitt økonomiske
system, være villig til å bøye seg for hva enn det måtte være. Og hvorfor
ikke? De er jo ute etter fred og fremgang, og det med selve Antikrist som
Messias. I det hele er jo de fleste jøders bilde av Messias ikke noe annet
enn en tid med fred og vokst, og det var jo nettopp dette Antikrist hadde
lovet dem.
UKEN STARTER UPÅAKTET
Når syndens menneske skriver under pakten med Israel, så er hverken han
eller Israel oppmerksom på at de har skrevet under på den offisielle
åpningen av Daniels syttiende uke. Og hva enn antikrist måtte ha
undertegnet før med andre nasjoner, vil ikke kunne ha noen innvirkning på
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starten av denne uken. Det er Israels pakt med Rom som sender de to
profeter inn i landet til fordømmelse av hennes gjerninger. Pakten er et
brudd med Gud, og øyeblikkelig begynner de syv domsbasuner å gjalle,
den ene etter den andre gjennom hele uken. Husk nå at ikke alle jøder i
Israel på den tid er dermed frafalne, for én gruppe av dem er urolige og de
venter på det de tror er Messias` første komme. Så hva de frafalne jøder
setter i sving gjennom å tegne en pakt med Rom, setter dermed igang
perioden hvor de syv basuner lar sin røst høre.
GUD I SIN HARME SENDER PROFETER
Ikke før er pakten undertegnet, ( Dan.9:27) så er Guds misnøye med
Israels gjerninger slik at han sender sin salvelse over to jødiske menn i
Israel. Disse to begynner da sin anklage mot nasjonens frafall. Venner, er
dere klar over at dersom vi befinner oss så nære Kristi gjenkomst, så lever
disse to mennene allerede iblant oss på denne jord. Ingen vet hvem de er,
eller hvor på jord de måtte ha blitt født. Men en ting er sikkert, de kommer
ikke til å være gutter i niårs alderen da dette begynner. De er to jødiske
menn med én hovedhensikt. De vet hvem de er og hva de er kalt til å gjøre.
Og de vet også at når deres tjeneste er over, så kommer antikrist til å drepe
dem! Disse to vil vite hva Gud har gjort blant hedningene før de starter sin
tjeneste, og de vet hva Gud skal gjøre i deres egen tid så vel som i den
nære fremtid, når salvelse er over dem. De kommer ikke til å ta en tekst ut
fra Bibelens blader og forkynne slik menn gjør det i dag. Men i stedet skal
de profetere, ja fortelle ting som jødene da må gjøre, ting som er
nødvendige som de er avhengige av for å gjøre Guds vilje i disse 42 korte
måneder. De skal gjøre rede for det som snart skal skje i Israel, så vel som
ellers i denne verden. De kommer til å vandre rundt om i Jerusalems gater
og forkynne dommen.
DOMMEN OVER DEN FRAFALNE JØDE
Still deg selv dette spørsmålet, hvem forkynner de dommen over, og av
hvilken grunn? Jo, dommen forkynnes over det åndelige frafalne Israel.
Det er den politiske jøde som har undertegnet pakten med Antikrist. Og
denne dommen er Guds måte å forsøke å få den politiske jøde til å forstå,
hvilken fatal feil de har begått ved å blande seg med det Romerske
systemet. Kan du ikke se for deg denne nasjonens politiske manøvrer i
første del av Daniels syttiende uke? I dag er Israel i vekst. Hun har kanskje
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en inflasjonsrate på over 35%, og betaler opp til 86 % skatt på lønningene.
Men når det gjelder matproduksjon i jordbruket, så er det voksende. Israel
eksporterer allerede nå forskjellige slags frukter til det Europeiske
fellesmarkedet. Og en dag vil dette fellesskapet utgjøre det Romerske
dyresystemet. Det er ikke lenge siden Israel skrev under en traktat (dette er
dog ikke sluttføringen av pakten, omtalt i Dan.9:27) som på en måte bandt
henne enda tettere til Europa. Det gjorde hun for å fritt kunne selge sine
jordbruksprodukter til det Europeiske fellesskapet. Men nettopp av denne
grunn er Israel igjen kommet i unåde hos Gud, så merk dere hva Han gjør
videre.
MIDTØSTEN BLIR BERØRT
Når den siste profetiske uken på syv år starter, er Gud vred. De første
domsbasunene i Joh.Åp.8:7-11, lyder da. Og i 1260 dager skal to profeter
vandre om i Israel og utføre det som de tre første basuner forkynner. En
tredjedel av verden vil da føle effekten av deres tjeneste. Tredjedelen av
vannene og vegetasjonen bli berørt. Merk dere at det er kun tredjeparten av
verden som vil føle virkningen av det de tre domsengler i himmelen og det
de to profeter på jorden vil gjøre. Det lar meg vite at dette kommer over
Midtøsten, og ikke over hele planeten. Bare en tredjedel vil føle effekten.
Virkningene vil sikkert også føles i det fjerne Østen, som på den tid vil
være travelt opptatt med å forberede seg for Harmageddon, men på ingen
måte slik som i Midtøsten. Dette slaget kommer som avslutningen på
Daniels syttiende uke.
HVORFOR IKKE DEN FJERNE ØSTEN?
Hvorfor vil ikke den fjerne Østen bli rammet? Denne delen av verden er
omtalt i Joh.Åp.16, som kongene fra Østen. Det er den kommunistiske
delen av verden som blir sett på marsj mot Harmageddon. Merk dere at
ingen av de fire verdens herredømmer, Babel, Persia, Grekenland, eller
Romerriket, regjerte noen gang det fjerne Østen. Når så de tre første
englene blåser i sine basuner, og de to profeter begynner sin tjeneste på
jord, så er det hovedsakelig det Europeiske fellesskapet som får lide. Det
er vannet rundt Israel og Midtøsten som blir til blod, og ikke det fjerne
Østen.
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TØRKE OG HUNGERSNØD
Joh.Åp.11:6, forklarer at de to profeter har makt til å påvirke naturen og til
å hindre himmelen i å gi regn. Var det ikke de samme ting disse to profeter
også gjorde i gammel tid? Elias` sa, ” Det skal ikke komme regn uten på
mitt ord”. Dere husker Samaria i Bibelhistorien, hvor stor hungersnøden
var. Og selv om Israel i dag har masser av mat, så vil det på den dag
gjennom den profetiske tjeneste igjen komme en hungersnød over landet.
Da vil du ikke bare se hvete og byggmarkene tørke inn, men også skogene.
Joel, 1:19, profeterer om at ilden har fortært landskapet og at flammene har
brent ned trærne på markene. Det vil ikke være vanlige flammer, men rett
og slett en fryktelig tørkekatastrofe. Det skal ikke regne på 3 ½ år. Det vil
bli i den første halvdel av Daniels syttiende uke. Når Moses` og Elias`
salvelse herjer som verst, kommer det politiske liv i Israel til å bli like
ydmykende og forferdelig som det var under Faraos` regjering i Egypten
den gang. Jeg kan se for meg de to profetene under denne mektige salvelse
si, ”Ja vel, dersom dere ikke tror at vi har et SÅ SIER HERREN, så vil
dere kanskje tro oss neste år når dere forsøker å så deres utsæd, og ingen
ting vil gro.
STRATEGIEN UNDER DEN FØRSTE HALVE UKEN
Husk at etter at Israel har undertegnet pakten med Rom, så vil de to
profetene har en hektisk periode på 3 ½ år. Antikrist kommer også til å få
en svært så hektisk periode da. En liten stund ser det ut til at alt går så bra.
Vestens økonomi kommer seg, og det vanlige mennesket på gaten får det
bedre, og de vil prise sin leder og mene at nettopp slik var det de alltid
hadde ønsket det. Under den første delen av de 1260 dager vil fred og
oppgangstider skyte fart, da selvfølgelig til et visst mål. Men vent bare til
litt senere ( de siste 3 ½ år ) DA VENDER DET HELE SEG TIL Å BLI
EN FALSK FRED I DENNE VERDEN. Under den første fase vil dette
syndens menneske være en høyt aktet mann, en fremragende taler, og fylt
med lovord og løfter for fremtiden. Hele den vestlige verden vil ønske å
bli forenet med dette systemet. Men la meg fortelle deg noe. Gud ønsket
ikke at Israel skulle bli forenet med dette systemet. Men siden hun gikk inn
i pakten allikevel, og med det startet Daniels syttiende uke, så vil de to
profeter komme inn i deres midte og begynne sin tjeneste. De vil ikke bare
profetere, men også slå Midtøsten med all slags plage så ofte de vil.
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JØDENE BESEGLET
Når man leser Joh.Åp.kap.7 og 14 finner vi ut, at gjennom de to profeters
forkynnelse vil en spesielt utvalgt gruppe mennesker blant jødene motta en
åpenbaring. Dette er ingen andre enn de 144.000 utvalgte jøder av Israels
hus. (Joh.Åp.7:2-8.) Når vi i dag leser i senere års jødiske årbøker, blir vi
fortalt at rundt om i verden finnes det en jødisk bosetting på til sammen
14.150.000. Ca. 5.730.000. av disse jøder bor i USA Det blir ca 2,8% av
den Amerikanske befolkning. ((Disse tall er beregnet fra 1975.)) Så det
lever langt flere jøder utenfor Israel enn det gjøre i selve landet. Det er
langt flere jøder i Amerika enn i noe annet land i verden, inkludert Rusland
2.868.000. Frankrike 550.000, Argentina 475.000. England 410.000 og
Canada 305.000. Da har vi ikke regnet med de jøder som bor i de arabiske
land, samt Israel og andre steder.
OFFERTJENESTEN PÅ ALTERET GJENÅPNET
Man må forstå at alle disse jøder vil nok ikke vende tilbake til Israel, men
det vil bli mange nok av dem, til å utgjøre utrustningen av de 144.000 slik
at de kan bli salvet for sin fremtidige oppgave av de to profeter. Guds
levende segl er ikke noe annet enn den Hellige Ånd, (Ef.4:30.) Hvem vet,
noen av de andre jødene vil sikkert også komme til Israel for å høre på
disse to profetene i begynnelsen av denne uken. Landet vil jo da i det
minste ha sitt sted for tilbedelse. Og de har alteret på sine hender.
(Dan.9:27, 12:11.) Da kommer Israel igjen til å begynne sin offertjeneste
ved alteret. Et Jødisk Tempel vil da også være under utbygging. Alt dette
kommer til å stimulere Jødene over hele verden, og sørge for at de gir den
håndstrekning som måtte trenges for å få gjenoppbygget Templet.
De 144.000 utvalgte Jøder vil gjennom den første halvdel av uken høre en
åpenbaring, så vel som å motta en besegling av Gud for den fremtidige
tjenesten. Det er grunnen til at Joh.Åp.7 avbilder de 144.000 fra Israels 12
stammer, med Guds segl på sine panner. Senere i Joh.Åp.14, er de
fremstilt i en helt annen dramatisk sammenheng. I dette kapittel ser
Johannes de 144.000 stående på Sions fjell (det er det sted hvor Jerusalem
er lokalisert) sammen med et lam. De har sin Faders navn skrevet på sine
panner. Det er ingen påskrift med noen penn, jeg håper dere forstå det.
Dette er et bilde av den åpenbaring som de har om den Herre Jesus
Kristus. Merk deg den lydighet de har underkastet seg. Skriften sier at de
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følger Lammet hvor enn det går. Jeg håper dere ikke kjødelig gjør dette
skriftstedet. Det er ikke 144.000 menn som går i tog etter et naturlig lam.
Hva er det da?
Dette er de 144.000 spesielt utvalgte som har hørt de to profeter i den
første halvdel av Daniels syttiende uke. Nå har de Guds ånd i deres liv, og
det er den Hellige Ånd som leder dem hvor de enn går. Har du noen gang
lurt på hvor Ånden skulle lede dem? Tro bare ikke at disse menn skal bli
ledet ut på et sidespor i påvente av at Tusenårsriket skal begynne. Nei,
disse er Jehovas` tjenere (ikke Jehovas vitner) og de har en jobb å utføre.
Denne oppgaven blir å få ut det siste av alle budskap, til de millioner av
jøder som fremdeles lever der ute i landflyktighet blant hedningene. Og
dette budskapet skal forkynnes i hast. Det er ikke snakk om et vanlig
frelsesbudskap, slik den evangeliske verden kjenner det. Det er ikke noe
nådens evangelium. Det er en siste advarsel om ikke å ha noe å gjøre med
dyret (Romerriket), for etter at verden er gått over i den siste halvdel av
uken, så har Romerriket blitt fullstendig satanisk.
DEN FØRSTE HALVDEL ER IKKE DEN STORE TRENGSEL
Deres gjerning kommer inn i den siste halvdel av Dan. syttiende uke. Husk
at den første delen av denne uken kan bli meget fredfull, og den er heller
ikke omtalt som den store trengsel. I denne periode vil den vestlige verden
være opptatt med å stabilisere sitt forhold til det nye fellesmarkedet, så vel
politisk som religiøst. Men la meg minne dere om at Gud har andre planer,
og denne nye verdensorden under Antikrist skal ikke komme til å leve
svært lenge før Gud trår inn på scenen og forårsaker forstyrrelser. To
profeter vil da være der, og de vil forkynne dom og oppfylle den jordiske
tjeneste av de tre første domsenglers basunrøst. Joh.Åp.8:7-11. I henhold
til Dan.9:27, så har de ortodokse Jøder i Israel da banet seg vei til den
opprinnelige tempelplassen.
GJENREISING AV TEMPLET UNØDVENDIG
Når så den offisielle åpning av Daniels syttiende uke er et faktum, vil den
ortodokse Jøde allerede ha ervervet seg den hellige tempelplassen og
gjenopptatt den gamle offertjenesten. Husk at det på den tid ikke vil være
nødvendig for Jødene å ha oppført selve templet enda. Det kan være at de
er i startgropen, og med vår tids moderne hjelpemidler skulle det ikke ta
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lang tid å få reist en slik bygning. Men Jødene vil ikke være nødt å vente
på Templets gjenoppbygging for å kunne ofre på alteret. Når det hellige
offersted ((en alminnelig forståelse er at muhammedanernes ”Omhar
Moské” er bygget rett over denne alterplassen)) kommer over på Jødenes
hender, vil de straks begynne sin offertjeneste. Jødene vil på denne måte
gjøre nøyaktig det samme som de gamle religiøse lederne gjorde, da de
kom hjem fra Babylon, ca 536. F.Kr. Da Gud salvet Profeten Sakarias og
Haggai, så var det heller ikke noe Tempel bygget. Men Jødene var i stand
til å finne det gamle offerstedet, og fikk det ryddet. Og så snart det var
gjort, begynte de å ofre på alteret, og slik skjedde flere år før det andre
Templet i det hele tatt ble bygget. Men de hadde ikke vært hjemme i sitt
land mere enn to måneder, og da hadde de gjenreist alteret og begynt
offertjenesten. Det å starte offertjenesten setter automatisk Israel i stand til
lovprisning og kommunikasjon med Jehova. Senere gjenreiste de Tempelet
slik at prestene kunne fortsette sin videre tjeneste eller prestelige funksjon.
TEMPELPLASSEN GJENVUNNET
I henhold til Dan.9:27, og 12:11 så nevnes ikke Templet spesielt, under
åpningen av den syttiende uken. Men skriften fremstiller jødenes mulighet
til å ofre på alteret, og alterstedet er i dag kjent som Moria-fjellet. Når så
Jødene begynner sin offertjeneste, og røken stiger opp fra dette utvalgte
sted, da vil Jødene som nasjon igjen være plassert i et sant skriftsmessig
fellesskap med Jehova. Må jeg også få minne deg om at når Gud har en
profet på jord for å tjene Israel som nasjon, i deres eget hjemland så vil det
også være en offertjeneste på det hellige alteret. Slik var det også i gammel
tid.
ÅPENBARING GJENNOM PROFETER
Vi er fullt klar over at selv om Jødene har et offeralter og en tjeneste igang
på dette alteret, i henhold til Dan.9:27, så vil ikke offertjenesten i seg selv
være nok til å inneholde en sann åpenbaring om hvem Jesus Kristus er.
Absolutt ikke! Denne åpenbaringen kommer bare gjennom disse to
profetene. Det faktum at Israel nå har et alter og en offertjeneste, viser bare
at nasjonen nå er kommet i tråd med det Gamle Testamentets lover og bud.
Det var jo nettopp gjennom disse ting at Gud aksepterte dem, og han bød
dem å holde disse befalinger. Denne altertjenesten gjør nå Israel i stand til
å starte sitt fellesskap med Gud, slik at Han nå kan ta bort det dekket som
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har vært over deres øyne. (Rom.11:10, og 25.) De 144.000 spesielt
utvalgte vil da få sine øyne åpnet for forskjellige steder i skriften. Gud
glemmer ingenting, han gjør alt slik han har beskrevet det i sitt ord.
Vel, vi har ikke glemt vårt emne om de tre Veer, men disse Veene trer ikke
i funksjon før i midten av denne uken. Vi har nå tatt for oss den første
halvparten av uken, og beveget oss til midten, hvor vi snart skal se
hvordan de tre Veer kommer inn. Jeg kan se for meg denne nasjonen
gjennom den første halvdel av Dan. syttiende uke. Jødene har der fått sin
gamle Tempelplass tilbake og er i tilbedelse til Jehova. To mektig salvede
profeter komme inn på arenaen etter at pakten er undertegnet i følge
Dan.9:27. De skal komme over nasjonen fordi Israel skrev en pakt med
Antikrist. De forteller folket hvor harm Gud er på det hele, og advarer dem
mot det som snart skal skje. De får høre at alt det gode som de hadde tenkt
seg, gjennom denne pakten, snart skal vendes om til et forferdelig mareritt.
DEL 2 – HENDELSER I MIDTEN AV DANIELS SYTTIENDE UKEPRODUSERER DE TRE VEER
Tidsmessig i vårt budskap er vi nå kommet frem til midten av Daniels
syttiende uke. 3 ½ år, eller 42 mnd, eller 1260 dager er nå passert, og det
blir avslutningen på de to profeters tjeneste. Deres gjerning er nå over.
Men resultatet av deres gjerning har beseglet motivasjonen og
besluttsomheten til 144.000 utvalgte Jøder. En stor vekkelse har gått over
Israel. Men denne vekkelsen har ikke gått upåaktet hen, og dette Syndens
Menneske er blitt kraftig provosert. Denne bevegelsen har skapt en sosial
og sivil ulydighet over hele den Jødiske verden. Den har ført til
internasjonale, sosiale, og politiske forstyrrelser blant det Jødiske folket.
Dette i retur har tvunget antikrist til å ta sine forhåndsregler overfor Israel.
Dan.9:27. 12:11, forteller at dette skjer etter den første periode, eller
halvdel, av Dan. syttiende uke som utgjør 1260 dager. De to profetene har
da gjennom denne periode hatt stor åndelig fremgang, og brakt åndelig liv
og vekkelse til én del av Israel, men også på den andre side er det kommet
mange plager og katastrofer over landet. (Joh.Åp.7:11.) Men jeg spør dere,
tror dere at de plager som kommer over 1/3 av jorden, fortrinnsvis
Midtøsten, vil forårsake at de frafalne politiske Jøder omvender seg til
Herren? Å NEI, DET GJØR DE IKKE. I stedet vil de fortsette på samme
vis som før, i troen på at alt skal nok ordne seg igjen. Israel har jo sin
gamle Tempelplass tilbake, og ikke minst så har de en fredspakt med
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antikrist som skal sikre dem sosial og økonomisk vekst. Og selv om
plagene som har kommet over landet har vært store. Så vil den politiske
Jøde være tilfreds nok til å la tingene være som de er. Men på grunn av en
slik holdning i Israel, vil Gud være nødt til å dømme disse ugudelige Jøder
enda hardere. Og legg merke til hva Han gjør.
ANTIKRIST KOMMER INN, DEN FJERDE BASUN LYDER
Tilstanden i Israel er nå blitt så spent at en spesiell aksjon fra dette syndens
mennesket er nødvendig. Satans lille fyrste ser seg da nødtvunget til å gå
inn i Midtøsten, og gjennom sin entre i midten av denne uken, utløser den
fjerde Engel i den åndelige verden sin basunrøst. Tredjedelen av
himmelens lys mister sitt skinn, innvirkningene skjer på både Solen,
Månen, og Stjernene. Virkningene vil på denne måte vare både dag og
natt. Ved den fjerde Engels basunrøst, når han har blåst, hører vi om ”En
Ørn som flyver under det høyeste av himmelen og sa med høy røst: Ve, ve,
ve dem som bor på jorden.” JOH.ÅP.8:13
Uttrykket VE, betyr forferdelig sorg, smerte, og lidelse, og den skal
komme over jordens innbyggere. Når? Jo, i midten av uken! Hvorfor?
Fordi Guds vrede er over Israel på grunn av det hun har gjort, og Han slår
tredjedelen av himlene! Vi merker oss at ved de tre første basunrøster, så
ble tredjedelen av jorden slått med plager, men ved den fjerde basunrøsten
er det himlene som får effekten, og de følgende tre Veer blir annonsert.
VEENE ANNONSERT UNDER DEN FJERDE BASUNRØSTEN
Legg nøye merke til hva dette syndens mennesker gjør i midten av Dan.
syttiende uke. I det øyeblikket antikrist, gjennom de tilstander som da
råder, føler seg presset til å gjøre noe med situasjonen i Israel, vil han
automatisk oppfylle Dan.9:27, så vel som Dan.12:11. Det skjer ved at han
ødelegger Israels privilegium til å ofte på det hellige alteret. Vi er da i
midten av denne profetiske uken, og på samme tid er det at engelen
forkynner de Tre Veer. Antikrist ødelegger de ortodokse Jøders
privilegium å kunne ofre på alteret. Syndens menneske vanærer alteret ved
å forkynne det som ubrukelig eller nytteløst. Dan.9:27 sier at han skal ta
bort det daglige offer, og røkelsen som blir brent for Gud om kvelden.
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HVOR LENGE SKAL ALTERTJENESTEN VÆRE STANSET?
Dan.12:11, forteller hvor lenge alteret vil være ute av bruk
”Og fra den tid skal det stadige offer bli avskaffet, og den ødeleggende
vederstyggelighet blir stilt opp, skal det gå tusen, to hundre og nitti dager.
1290 dager.”
Det er en periode på 30 dager mere enn de 3 ½ år, som den store trengsel
skal gå over jorden. Etter disse dager skal alteret igjen settes i stand for å
brukes i Tusenårsriket. Dan.12:12,
”Salig er den som bier og når frem til tusen tre hundre og fem og tretti
dager.”
Her legges det til 75 dager i tillegg til de 1260 dager, og disse ting er
forbundet med selve offertjenesten. Men når vi vet at den ødeleggende
vederstyggelighet skal forurense området i 3 ½ år, så vil disse ekstra
dagene være forbundet med opprenskningen og gjeninnvielsen av så vel
Templet som alteret. Disse ekstra dagene plasserer deg rett inn i
tusenårsrikets periode, og da er Jesus Kristus allerede her nede på jord.
Husk at Kristus kommer ikke til å tillate noe offer på alteret, og vil heller
ikke gå inn i Templet, før opprenskningsarbeidet og gjeninnvielsen av de
hellige ting er fullført. Derfor har du her disse ekstra dagene i Dan.12:11,
utover de normale 3 ½ år eller 42 mnd. i den Jødiske kalender. Alteret skal
igjen komme i bruk.
TEMPLET BYGGET FØR TUSENÅRSRIKET
Noen tror ikke at Jødene kommer til å bygge Templet før Kristus kommer,
og tusenårsriket settes i gang. Vel, dersom Templet ikke skal være
gjenoppbygget før Kristus skal komme tilbake, hvordan vil du da kunne
forstå Joh.Åp.11:1-2. Der blir Johannes bedt om å ta en målestav og måle
Guds Tempel, og alteret og dem som tilber der. Og husk dette er ikke det
åndelige Tempel som vi er. Under nådens tidshusholdning har den Hellige
Ånd bodd i oss. ( 1.Kor,6:19.) Nei, Johannes ble bedt om å måle det
naturlige Guds Tempel. Da Herrens ord kom til Johannes på øya Patmos,
var Herodes` tempel allerede i ruiner. I året 96. E.kr. lå faktisk hele
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Jerusalem i ruiner. Men en Engel ba Johannes stå opp å måle Templet,
alteret. og dem som tilba der. Vers 2 sier i Joh.Åp.11:2,
”Men forgården utenfor templet, la den være, og mål den ikke! for den er
gitt til hedningene, og de skal trå ned den hellige stad i 42 måneder.”
Disse 42 mndr. ligger enda i fremtiden for oss! Hvor kan du vel ellers i
historien lese om at Jerusalem ble trådt ned av hedninger i bare 42
måneder, slik Johannes så det her? (Under hedningenes tidsepoke har
Jerusalem vært trådt ned i nesten 1900 år.) Noen mener at det Jødiske
tempel skal bygges etter at Kristus har kommet ned for å regjere i tusen år,
og ikke i den avsluttende Daniels syttiende uke. Hvor likegyldig til skriften
kan vel ikke folk bli? Dersom ikke Templet blir bygget før etter Kristus
har kommet ned, så vil det bety at en eller annen gang i tusenårsriket skal
hedningene flomme inn over tempelområdet og innta det i 42 mnd. Slike
ville ideer blir da konklusjonen av en slik holdning til skriften.
DEN
ØDELEGGENDE
HELLIGE STED

VEDERSTYGGELIGHET

PÅ

DET

Når antikrist stanser det stadige offer i midten av uken, skal han sette seg i
Templet som da er gjenoppbygget. Dan.12:11, refererer til denne handling
som en ødeleggende vederstyggelighet. Kristus tar opp det samme tema i
Matt.24:15-16,
”Når I da ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten Daniel har talt
om, stå på hellig grunn – den som leser det, han se til å skjønne det! – da
må de som er i Judea fly til fjells. ( vers 21,) for da skal det være så stor en
trengsel som ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nu, og heller ikke
aldri skal bli.”
SATAN ØNSKER Å BLI ÆRET PÅ SAMME STED SOM KRISTUS
Tror dere venner, at antikrist virkelig skal sitte i Guds Tempel i Jerusalem?
Vel, hvor mange er det som tror at Jesus Kristus skal sette seg i Templet i
tusenårsriket? Esekiel, 43,44, og 45, tar for seg salvelsen av det hellige
sted. Husk at hva enn Gud har lovet menneskeheten, så vil Satan først løpe
av sted med sin etterligning. Merk dere hva som står i Sakarias 14:16, for
der må hver eneste nasjon begi seg opp til Jerusalem til løvhytte fest. Satan
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ønsker å innhente den samme ære, og siden han ønsker denne ære fremvist
på den opprinnelige manifestasjonen av Kristus, så gir nå Herren dem en
antikrist som en forbannelse. Dette er Guds måte å behandle den frafalne
delen av nasjonen på. Så i midten av uken bryter antikrist sin pakt med
Israel, og setter seg selv i Guds Tempel. Når han det har gjort, slipper
øyeblikkelig Gud helvete løs over Jorden!
HVA ER DET SOM UTLØSER DEN FJERDE BASUNRØSTEN?
Den fjerde basunrøsten lyder i det antikrist kommer inn over Israel og
stanser altertjenesten i midten av Dan. syttiende uke, og setter seg selv i
Templet og utgir seg som Gud. De frafalne Jødene vet ikke bedre så de
bare følger etter. Hva som enn skjedde der i midten av denne uken, så fikk
det i alle fall antikrist til å komme til Jerusalem og bryte sitt ord til Israel.
Merk dere at Dan.9:27, forteller at han brøt sin egen pakt, Israel brøt aldri
denne pakten. Disse frafalne Jødene var meget begeistret og tilfreds med
denne pakten. Men den sanne ortodokse Jøde ville aldri gå med på den.
Det var antikrist som brøt pakten! Han gjorde i stand en pakt som skulle
var i 7 år, men fikk til slutt forståelsen av disse vilkår var alt for gode for
Jødene. Derfor etter at pakten hadde bestått i 3 ½ år, som da profetisk sett
bringer oss opp til midten av uken, SÅ BRYTER HAN DEN ! Han brøt
ikke bare sitt ord, men den frafalne eller falske Jøde aksepterte ham også
som deres Messias, deres Gud. Dette igjen setter igang en kjedereaksjon i
himmelen, og den fjerde engels basunrøst gjaller i himmelrommet. En
tredjedel av himmelens lys mister sitt skinn, fra både solen, månen, og
stjernene. En Engel flyr da under himmelen og annonserer DE TRE
VEER.
FRAFALNE JØDER AKSEPTERER ANTIKRIST SOM GUD
Hvorfor blir Tre Veer forkynt over menneskeheten på dette tidspunkt? Det
er fordi antikrist har gått inn i Jerusalem, og inn i selve Templet. Han har
nå satt seg selv opp som Gud, og disse frafalne Jødene slutter opp om dette
spillet. Blant de verdslige Jøder så har ikke Messias komme vært annet enn
et håp om økonomisk vekst og trivsel. Og så langt har antikrist oppfylt
dette håpet for dem ganske godt. De første 3 ½ år har vært en periode med
fred og vekst. Men når antikrist rører ved alteret og stanser det daglige
offeret, som de ortodokse Jøder har drevet med, så oppfyller han
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Joh.Åp.11:1-3. Han vil da også drepe de to profeter, og til sammen får man
se Paulus` åpenbaring fra 2.Tess.2:3 10, hvor det i vers 4, står skrevet:
”Han som står imot og opphøyer seg over alt som kalles Gud eller
helligdom, så han setter seg i Guds Tempel og gir seg selv ut for å være
Gud.”
Men det som gjør Gud så vred, er at de verdslige Jøder som han allerede
nå har sendt plager over i 3 ½ år, går rett inn og aksepterer antikrist som
deres Messias. DETTE BRAKTE DET FØRSTE VE-ROPET !
Når vi taler om midten av denne Daniels syttiende uke, så sier
Åpenbaringsboken at alle mennesker i disse områder, hvis navn ikke står
oppskrevet i Livsens bok fra verdens grunnvoll ble lagt, skal komme til å
tilbe dette dyret. Joh.Åp.13:8. Men merk dere at han kommer ikke til å
kreve tilbedelse som Gud før menneskeheten er kommet til midten av
denne uken. Det er ikke før midten av uken at antikrist går inn i Jerusalem
og tar over det hele. Men da skal også hele hans rike, inkludert den
verdslige politiske Jøde, komme til å tilbede ham som Gud.
TRÅ NED JERUSALEM I 42 MÅNEDER
Når antikrist bringer sitt internasjonale politi inn i Jerusalem, oppfylles
Joh.Åp.11:2, hvor de under hans kommando skal trå ned den hellige stad i
42 mndr. De ortodokse Jøder får ikke lenger komme til sitt Tempel, for nå
har Paven selv satt seg i Templet og gitt seg ut for å være Gud. En slik
aksjon setter i gang et hat blant de ortodokse Jøder, og dette igjen blir et
alvorlig irritasjonsmoment for antikrist. Joh.Åp.12:12-17, fremstiller
antikrist som et vilt dyr, fullstendig inkarnert av djevelen. Satan selv har nå
mistet sitt herredømme i himmelrommet og er blitt kastet ned på jorden,
Joh.Åp.12:7 9. Dette utløser et forferdelig blodbad i Israel. Dette sataniske
hatet mot Israel vil nå innvarsle en trengselsperiode på 3 ½ år, med de
mest forferdelige forfølgelser av den Jødiske rase.
DEN FJERDE BASUN LYDER I MIDTEN AV DAN. SYTTIENDE
UKE
Merk dere at den fjerde basun, når den lyder, så vil den ikke resultere i
jordiske ødeleggelser slik som de forrige tre gjorde det. Det er de åndelige
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tilstander (eller himmellegemene) som skal merke lyden av den fjerde
basunrøsten. Merk dere at i midten av denne uken, så har den verdslige
Jøde akseptert antikrist som deres Messias. Dette oppfyller det skriftsted
som Jesus uttalte i Joh.5:43, ”Jeg kommer i min Faders navn, og I tar ikke
imot meg; kommer en annen i sitt eget navn, ham tar I imot.” Jødene har
altså til hensikt å følge med i dette spillet så lenge det går, selv om antikrist
har brutt sin pakt med dem. En slik aksjon påkaller Guds vrede. Gud vil da
bruke denne djevelske holdning til å tale videre til Israel. Guds vrede over
den politiske Jøde, gjør at den fjerde basunrøst lyder i himmelen. Gud slår
ikke jorden, men en tredjepart av solen månen og stjernene.
MIDTØSTEN VIL KJENNE VIRKNINGENE AV DETTE
Hvor skal så virkningene av disse ting virke mest? Jo hovedsakelig i
Midtøsten. Det er mulig at denne virkningen ikke vil kunne sees noen
annen sted enn i Midtøsten, for det er jo der antikrist skal ha hovedtyngden
av sitt virkefelt. Israelerne kommer til å gå god for ham, og rett der henger
denne himmelske mørke skyen. Det er Guds måte å fortelle Israel på, at
”dersom du nå har akseptert djevelens agent som din Messias, så skal du
også få kjenne effekten av hans gjerninger til fulle, ja mere enn du noen
gang har drømt om det.” Under de resterende 3 ½ år skal ikke Guds røst
bli hørt mere gjennom noen profet. Det kommer til å bli helvete på jord.
Hvorfor sier jeg helvete på jord? Jo, for ikke før har den fjerde engel blåst i
sin basun en basunrøst som intet naturlig øre kan høre, så slår Gud
tredjedelen av himmellegemene, solen, månen, og stjernene. Nå kan vi
høre de tre Veer lyde over himmelen.
VE NUMMER EN - HELVETET BRYTER LØS
DEN FEMTE BASUNRØSTEN ÅP.9:12
Legg merke til hva som skjer nå. Den femte engel blåser i basunen og det
første ve – ropet utløses over jorden. Hva er det vi ser kommer opp av
helvete? I midten av uken vil den femte basunrøsten utløse effekten av det
første Ve-ropet. Det forårsaker at avgrunnens brønn blir åpnet, og en fem
måneders periode med de frykteligste piner og plager kommer over de
mennesker som ikke hadde Guds segl i sine panner. Jorden ønsker ikke
lenger å tilbede Gud, de har vendt seg til Satan isteden. Gud sa til den
femte engel, ”Løs det første Ve-ropet over jorden.” Effekten av dette Veropet ser du i Joh.Åp.9:12. Var det noen vanlige mennesker som hørte
22

dette Ve-ropet? Absolutt ikke! Men den åndelige verden hørte det. Den
femte engel blåste, og hele helvete hørte det. Dette riket har ventet fram til
dette øyeblikket for å bli løst fra sine lenker. Helvetes time er kommet
hvor de skal torturere menneskeheten. Helvete er et symbolsk sted, jeg
håper du forstår det. Det finnes ikke noe hull i jorden, en inngangsport,
hvor du kan si at her er døren til helvete, til avgrunnens dyp. Johannes
trekker her frem et symbolsk bilde, hvor helvetes dør blir åpnet, og hver
eneste demoniske åndsmakt blir frigitt til denne avslutningens time. Da
avgrunnens brønn ble åpnet, sier skriften at ”en røk steg opp av brønnen
som røken av en stor ovn, og solen og luften ble formørket av røken fra
brønnen.”
Se på det forferdelige mørke som kommer opp fra dette dypet, og dette
skjer i midten av uken når syndens menneske bryter pakten med Israel.
Han setter seg i Guds Tempel, og forlanger at hele menneskeheten, Jødene
inkludert, skal tilbe ham som deres Gud. Når de det gjør, slipper Gud hele
helvete løs over jorden. Gud ser at hele verden, sammen med de verdslige
Jødene heller vil tilbede og regjeres av Satan, og da skal de også få lære
ham å kjenne som den han virkelig er. Gud lar satan få slippe seg 100 %
løs, med alt det han har. Hele helvete slippes løs, og alle tenkelige
demoniske krefter settes i sving. Israel er inkludert i dette. Hele den
profetiske uken er jo i første rekke tilrettelagt for Israel.
Å PINE MENNESKESLEKTEN
Johannes fikke se dette dramatiske syn utfolde seg. Det bunnløse dyp ble
åpnet og de gresshoppe-lignende skikkelsene kom opp fra dypet. Hvorfor
er de egentlig beskrevet som gresshopper? I åndelig betydning skal disse
demonene ha den samme effekt på menneskehetens kjød og ånd med evne
til å plage, som det gresshoppene har til å ødelegge alt liv i den naturlige
flora og vegetasjon. De kommer til å gnage i vei til de har spist opp alt.
Vers 3, viser hvorfor disse ting er omtalt på denne måten., ” Og av røken
kom det gresshopper over jorden, og det ble gitt dem makt, slik som
skorpionene på jorden har.” Merk dere at det ble gitt dem befaling om
”Ikke å skade gresset, eller noe grønt, heller ikke noe tre, men bare de
mennesker som ikke hadde Guds segl i sine panner.”
De to profeters tjeneste utfører effekten av de tre første basunrøster. Disse
plager vil i første rekke bare ha effekt på menneskenes psykiske og
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åndelige tilstand. I vers 4. blir de befalt ikke å skade vegetasjonen, men
bare de mennesker som ikke har Guds segl i sine panner. Dersom dere
husker beseglingen i den første halvdel av uken, så finner vi der i versene
5 – 6. ”Og det ble gitt dem at de ikke skulle drepe dem, men pine dem i
fem måneder, og pinene voldte, var som pinen av en skorpion når den
stikker et menneske. I de dager skal folk søke døden, men de skal ikke
finne den. De skal stunde etter å få dø, men døden skal fly fra dem.
FORTAPELSENS SØNN ER SALVET FOR Å ØDELEGGE
Sammen med kvinnehår og tenner som på en løve, fortsetter vers 9, og
sier; ”Og de hadde brynjer likesom jernbrynjer, og lyden av deres vinger
var som lyden av vogner når mange hester løper til strid.” Her er det at de
får en militær karakteristikk. Vers 10 sier; ”Og de har stjerter som
skorpioner, og brodder, og i deres stjerter ligger deres makt til å skade
menneskene i fem måneder.” I vers 11, lærer vi at de har en konge over
seg; ”Til konge over seg har de avgrunnens engel; på hebraisk er hans
navn Abaddon, og på gresk har han navnet Apollyon.” Merk dere hva
denne engels navn står for. Gjennom dette vil Satan gjøre sitt endelige
angrep på menneskeheten. Selve navnet på denne engel viser at djevelen,
som er både Lusifer og Satan i en og samme person, er avdekket som
ødeleggeren. Fortapelsens sønn er også en annen form, som betyr det
samme. Han er til sist bestemt til ødeleggelse, på samme måte som Judas
Iskariot var det, han som forrådet Kristus. Satan for inn i Judas og salvet
ham i den hensikt å ødelegge Kristus. Derfor ble også Judas i skriften
nevnt som fortapelsens sønn.
Når vi så ser på den tilstand som vil råde i midten av Daniels syttiende
uke, da Satan til fulle vil salve dette syndens menneske, (slik han også
gjorde det med Judas Iskariot) så vil rollen som fortapelsens sønn tre frem.
Det betyr, den som er ordinert til å lede til ødeleggelse. Menneskeheten har
egentlig sett frem til denne time, (eller denne regjering) men det hele er et
satans komplott. Djevelen tar nå hele menneskeheten med seg på veien til
total ødeleggelse. Gud som nå er ferdig med denne verden, (den har bevist
hva den vil) lar Satan føre menneskeheten rett inn i ødeleggelsen. Satans
plan er der utført gjennom hans agent, fortapelsens sønn. Antikrist er ikke
bare Satans talerør, men etter de første 3 ½ år av Daniels syttiende uke blir
han selve inkarnasjonen av Satans ånd, en ren besettelse. Husk at rollen
som fortapelsens sønn ikke trer i kraft før i midten av denne profetiske
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uken. Da skal han bryte den pakten som står omtalt i Dan.9:27, og
Dan.12:11. Der vil han få den spesielle utnevnelse, eller autoritet til å
drepe. Joh.Åp.11:7, og når de har fullført sin tjeneste, (merk dere de skal
ha fullført sin tjeneste), ”skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig
mot dem og seire over dem og drepe dem.” Dette er Johannes` måte og
beskrive ånden i det dyret som stiger opp fra avgrunnen. Selve dyret kan
ikke komme opp av denne avgrunnen, bare ånden kan gjøre det.
DYRETS ÅND
Det er dyrets ånd, som er selve oppstandelsen av det gamle Romerske
imperiet. Det kommer ut av Helvete og inkarnerer seg i det Romerske
dyret med de ti horn. Og syndens menneske vil da være selve hjernen i
dette systemet. Det er Satans måte å inkarnere seg på for å utføre sin
hevnaksjon mot staten Israel. Johannes sa at dyrets ånd som kom opp fra
avgrunnens dyp, førte krig mot de to profeter. Han skal seire over dem og
drepe dem. Når skal det skje? I begynnelsen av uken? Nei, men i slutten av
første halvdel av Daniels syttiende uke.
Joh.Åp.11:5, forklarer at ingen vil ha noe makt over de to profeter i den tid
de er salvet til å utføre sin tjeneste. ”Dersom noen vil skade dem, da går
det ild ut fra deres munn og fortærer fiendene deres:” Denne ilden er nok
ikke en naturlig ild men det er dommens ord uttalt på samme måte som
profeten Elias en gang gjorde det. I hans tid kom det ild ned fra himmelen
og fortærte 100 soldater. (2.Kong.1:9-15.) Det var også en tid da Israels
frafall var stort. Det er først når de to profeters tjeneste er over at de kan
bli drept. Det forteller oss at i den første halvdel av uken, mens antikrist er
i sin spede begynnelse hvor han planlegger et globalt herredømme, så vil
Israel ha en vekkelsesperiode og intet vil kunne skade de to profeter så
lenge de holder på. Men når denne vekkelsen har oppnådd sin hensikt, og
Gud er ferdig med sine to profeter, da er deres tjeneste fullført. Da
kommer antikrist. Da kommer oppfyllelsen av profeten Daniels visjon i
Dan.9:27. ”Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke. ( 7år) Midt i
uken skal han bringe matoffer og slakt offer til å opphøre. På
styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil
tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som
volder ødeleggelsen.” antikrist kommer til å presentere seg selv som Gud,
og til slutt føre sine etterfølgere til utryddelse. Satan vil gjennom denne
perioden salve den falske profeten, antikrist, som igjen vil bryte sin pakt
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med Jødene. Han vil forhindre deres rett til å drive offertjeneste ved alteret
i Jerusalem, drepe de to profetene i midten av uken, og dette utløser det
andre VE-ROPET. Dette skjer under den fjerde basunrøsts annonsering i
Joh.Åp.8:12-13. Den femte basun utløser VE-ROP nummer én.
Antikrist er nå blitt menneskedyret, han rekker ut sin arm og dreper de to
profetene. Ikke i et eller annet fengsel, men rett der i Jerusalems gater.
JERUSALEMS ÅND
Selve ånden som råder i Jerusalem på den tid er blitt så kriminell at Gud
ikke engang nevner denne store byen med sitt rette navn. I stedet gir han to
andre referanser som identifiserer dens virkelige åndelige standard.
Åp.11:8, ”Og likene deres skal ligge på gaten i den store byen, den som i
åndelig mening kalle Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble
korsfestet.” Hva er det Sodoma, og Egypt egentlig et bilde på? Jesus ble jo
ikke korsfestet i Sodoma, og heller ikke i Egypt. Derfor er denne
beskrivelse heller et bevis på den moralske tilstand i Jerusalem i midten av
Daniels syttiende uke. Selv om de har hatt en stor vekkelse i Jerusalem, og
144.000 menn er blitt beseglet, så er dog det moralske bilde i hovedsak av
sodomittisk natur. De vil heller akseptere antikrist som sin Gud. På den tid
vil det være en slik avgudsdyrkelse at disse blinde, politisk forfalne Jøder
faktisk vil tilbe antikrist i sitt eget tempel. Ved å forkaste de to profeters
budskap, har den politiske Jøde i denne periode bevist en langt verre
åndelig og moralsk holdning for sin Gud, enn det folket som Gud ødela i
Sodoma, eller også i Egypten. Derfor er også Jerusalem blitt den mest
skitne og moralsk forfalne by denne verden kjenner til, etter at antikrist
inntar den. I det midten av uken setter inn, vil du har to forskjellige
tilstander rådende der. Fordi antikrist bryter sin pakt med Jødene, setter
han Jerusalem under en streng unntakstilstand. Dette oppfyller Åp.11:2. I
42 mndr. vil Jerusalem ligge under jurisdiksjon. Og fordi de to profeter nå
er døde, vil Guds røst være fortiet for videre innflytelse over denne byen
de neste 3 ½ år. Jerusalem vil på denne måte bli et internasjonalt senter for
handel og reiseliv.
Å VOKTE OVER DE DØDE
Vers 8-9, ” I tre dager og en halv ser mennesker fra alle folk, stammer og
tungemål på likene deres, og de tillater ikke at likene blir lagt i grav. Og de
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som bor på jorden, skal glede seg over dem og fryde seg. Og de skal sende
gaver til hverandre, fordi disse to profetene var til plage for dem som bor
på jorden.” Mye er sagt i dag om kommunikasjons satellitter, og vi vet at
lyd og bilde kan nå bli sendt direkte til alle deler av vår verden. Verden vil
på denne måte kunne se på fjernsyn, eller høre på radio, alle nyhetsfakta
uten særlige forsinkelser. Deres døde kropper vil bli vist direkte på
fjernsyn, og hele den profetiske verden vil sende gaver til hverandre. De er
så glade over å se de to profeter døde, på grunn av de plager de forårsaket.
Men de vil bare bli liggende der i alles påsyn i 3 ½ dager. Gud har til
hensikt å hente inn sin egen ære ut fra det samme skue. Verden som nå her
fryder seg i 3 ½ dager skal få seg et sjokk. Gud skal tale fra himmelen, og
de to profeter skal reise seg på sine føtter. Uten tvil vil nok verdens Tvselskaper ha sine kameraer fokusert på disse kropper når det skjer. Jeg
undres på hva nyhetsmedia vil ha å si den kvelden dette skjer? De to
profeter står opp fra de døde, de forlater jorden og går rett opp til
himmelen.
Bibelen forklarer at på samme tid som de to profeter står opp fra de døde,
så vil det komme et stort jordskjelv. Hvor? I Jerusalem og Israel! Det ser
nesten ut som at når denne oppstandelsen skjer, er jorden nødt til å rystes
av bare glede. Husk bare på at da Jesus sto opp fra de døde så fulgte det et
stort jordskjelv. Men i dette jordskjelvet, som kommer, vitner Bibelen om
en menneskelig tragedie. 7000 mennesker blir drept av jordskjelvet.
Resten av folket ble forferdet og gav himmelens Gud ære, men det får dem
ikke til å begynne å tjene Ham. Hva annet kunne de si, det skjedde jo rett
foran deres øyne. Merk dere så vers 14, som deklarerer det tredje VEROPETS komme. Hva er altså det annet VEROP? Det er selve drapet på
de to profeter i midten av uken! Det er Guds måte å si det på, at ”når dere
nå dreper mine to profeter, så vil dere heller ikke se min hånd til de 3 ½ år
er omme.” Verden skulle nå få se det virkelige helvete på jord. Det er dette
de tre VE-ROPENE er et varsko om. Alle de tre VE-ROPENE henviser til
frukten av antikrist aksjoner i midten av Daniels syttiende uke. Under disse
VE-ROPENE vil jorden absolutt ikke være noe fredfylt eller gledefullt
sted for de levendes tall.
DET TREDJE VE-ROPET
Vi kommer nå til det tredje VE-ROPET, og merk dere at denne hendelsen
ikke skjer helt i slutten av Daniels syttiende uke. Disse tre VE-ROPENE
27

følger tett etter hverandre der i midten av uken. Allikevel er ikke det tredje
VE-ROPET nevnt i Johannes Åpenbaring. Det tredje og siste VE-ROPET
blir utløst i midten av uken, og vi finner det i Joh.Åp.12. Johannes ser et
tegn i himmelen: ” En kvinne kledd med solen, og månen under hennes
føtter, og på hennes hode en krone av tolv stjerner.” Hva er det Johannes
ser her? Han ser profilen av en kvinne, en silhuett som står i solen. Solen
blir hennes kledning. Under hennes føtter ser Johannes månen. Johannes
får egentlig se et bilde av nasjonen Israel, som en dag visselig skal være
kledd i solen når hun skal fremstå i sitt tusenårige rikes herlighet. Men det
at månen er under hennes føtter, forteller at denne nasjonen har passert
gjennom en lovens tidsalder på ca. 1400 år. Loven skulle være en skygge
av de bedre ting som skulle komme. De bedre ting tapte egentlig Jødene
over til Hedningene, da disse ikke ville ta imot Jesus Kristus som sin
Messias, og vi fikk nådens tidshusholdning. Loven som ble beskrevet i
profetene, vitner om nådens tid og at den skulle bli gitt til hedningene.
Både profeten Hoseas og Amos forkynte om tusenårsriket, da hele Israel
skulle bli frelst, og at de skulle bli en foregangsnasjon i det kommende
riket. Det at Johannes så henne kledd i solen forteller ikke om at hun var
kledd slik vi er det, i det vi kaller nådens tidshusholdning. Nei, hun vil
bare være slik kledd når hun sitter i regjeringsposisjon sammen med
Kristus i Tusenårsriket. Israel har passert gjennom en lovens tid på ca.
1400 år. Det er en type på at månen er under hennes føtter. Den samme
loven forteller oss at Satan vil forsøke å ødelegge Israel i midten av
Daniels syttiende uke. Men Gud vil frelse henne. Han kommer til å bevare
henne, og det bevises ved at hun sitter i regjeringsposisjon under
Tusenårsriket som en herliggjort strålende foregangsnasjon. Hun vil da
oppfylle alle de profetier som er gitt om henne gjennom de hellige skrifter
om tusenårsriket. Kristus, vår Messias, kommer ikke til å sitte i New York,
USA Nei, han kommer til å sitte i Jerusalem, på Sions berg, der hvor
Davids gamle trone var plassert. Det vil oppfylle Esekiel 21:27. hvor
Sedekias, den siste regjerende Konge av Davids Ætt ble tatt til fange, og
tronen eller sete for Davids kongelige linje ble avhugget av Nebukanesar.
”Jeg vil vende opp ned, opp ned, på det som er, heller ikke dette skal det
bli, inntil han kommer som retten tilhører, og jeg gir ham den.” Israels
herlighet vil være en konstant smeltedigel inntil han kommer, som med rett
og rettferdighet skal regjere. Gud vil da gi Ham det kongelige diadem, som
ikke lenger skal være lignet med to avbrutte staver. Disse stavene har hele
tiden representert bruddet mellom de to gruppene Juda stamme, og Israels
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ti-stammefolk. Men når Messias kommer skal disse to stavene igjen bli til
ett, og Kristus skal regjere i tusen år.
EN KVINNE I BARNSNØD
Da Johannes så kvinnen, var hun med barn. Fødselsveer var kommet over
henne. Jeg undres ofte over at noen kirkelige organisasjoner avbilder
denne fruktsommelige kvinne som hedningetidens menighet. Kristi
menighet er jo alltid fremstilt som en ren jomfru. Ikke noe sted i skriften er
menigheten fremstilt som fruktsommelig. Kristi menighet er jo ikke
engang gift enda. Men kvinnen her i Åp.12, er i barnsnød, fødselssmerter,
rede til å føde et barn. Dette bildet illustrerer Israel, som gjennom 1400 år,
gjennom profetenes forkynnelse har brakt nasjonen frem mot fødselen av
EN SØNN. Profetenes ord var Guds Sæd. De sa: Ut av Sion skal det
komme en hersker, som skal herske over mitt folk. Han skal kalles ut fra
Egypten. Slik var det noen av profetene forkynte det. Det var disse
profetenes forkynnelse som førte Israels nasjon frem til graviditet. De
lengtet etter en Messias, og slik ble dette guttebarnet født. Da tiden kom at
Jesus Kristus skulle fødes, så var det en annen verdensmakt som hersket
over Israel og ellers i verden. Videre vil det være det samme Romerske
system, nå oppstått igjen, som skal herske over Israel. De er blitt
latterliggjort, pisket og slått, forfulgt og slaktet ned. Og nå ventet Israel
desperat på sin Messias. Tiden var kommet da kvinnen skulle føde sitt
guttebarn. Og merk dere, under den Romerske regjering ble dette
guttebarnet født. Alle profetier om denne hendelsen hadde skjedd.
DEN RØDE DRAGE OG DET ROMERSKE IMPERIUM
Vers 3 – 4, tar opp et annet aspekt av historien:
” Et annet tegn ble sett i himmelen og se: en stor ildrød drage som hadde
sju hoder og ti horn, og på sine hoder sju kroner. Med sin hale drog den
med seg tredjedelen av himmelens stjerner og kastet dem til jorden. Og
den stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet hennes så
snart hun hadde født.”
Denne kvinnen sto altså i himmelen, fruktsommelig og i fødselsveer. På et
annet sted i himmelen sto denne store røde dragen. Alt dette er fødselsveer.
Alt dette er ikke noen annet enn refleksjonen av det gamle Romerske
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system, som Satan helt og fullt har inkarnert seg i. Dersom kvinnen er en
refleksjon eller et symbol på et folk eller en nasjon, så vil også denne
dragen være det samme. Dragen vil på denne måte være et symbol på den
makt de jordiske styrker har, og Satan har her infiltrert seg fullstendig i
dette systemet for å hevne seg på Gud. Det er en måte å forsøke og hindre
oppfyllelsen av Guds ord på. Husk at når Guds ord blir oppfylt så skjer det
gjennom mennesker. Satan som da er i opposisjon til Gud, må da
nødvendigvis gå imot det samme ordet gjennom mennesker.
Det faktum at Johannes så denne røde dragen med de syv hoder og ti horn,
gav ham ingen ide om tilstanden som eksisterte der i året 96. etter Kristus.
Det var heller ikke et bilde på tiden ved den Herre Jesu Kristi fødsel. Dette
synet sikter til den tilstand og karakteristikk som det Romerske systemet
står for, og Satan nå har identifisert seg med, med full styrke. Johannes får
se en overveiende profil av det som skal skje her på jord. Men bare tiden
selv vil kunne oppfylle alle de detaljer han så, og det er hva som skjer
trinnvis her nede på jord.
REGJERE OVER NASJONENE
Vers 5 ”Hun fødte en sønn, et guttebarn, som skal styre alle
hedningefolkene med jernstav.” Ordet ”skal”, gjenspeiler hva som skal
skje senere. Åp.19:11, beskriver en scene da Jesus Kristus skal komme
igjen for annen gang, i avslutningen av den store trengsel, den siste periode
på 3 ½ år. Det er slutten på (siste del) av Daniels syttiende uke. Ut fra hans
munn går det et tveegget skarpt sverd som han skal slå nasjonene med.
Han skal herske med jernstav. Åp. 15:5, taler også om jernstaven som det
skal herskes med. Vi vet at Jesu første komme til den lille byen Betlehem,
ca 10 km. fra Jerusalem, ikke produserte noen regjering eller noen
jernstavs styresett. Profetien var potensiell, eller fremtidig ment. Gud gav
Israel muligheten til å gjenkjenne sin konge. Merk dere hva som skjedde
da Jesus kom ridende inn i Jerusalem på palmesøndag i året 33 E.K. Det
var en dramatisk hendelse for datidens profet. Dette kompletterte Daniels
profeti om at Kristus ikke på det tidspunktet ble annonsert som denne
verdens frelser. I stedet skjer oppfyllelsen av Sakarias` profeti kap.9:9: Se
din Konge kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse, fattig er han
og rir på et esel, på den unge eselfole.” Han ble ikke annonsert som denne
verdens frelser. Og når han ble korsfestet ble det satt en inskripsjon over
ham. ” JESUS FRA NASARET, JØDENES KONGE.” Ved sitt første
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komme ble han gitt til Israel, men denne nasjonen korsfestet sin konge.
Det klargjør hvordan Satan brukte dette gamle frafalne Jødiske politiske
systemet i sin tid, til å fornekte og forkaste Kristus. Jødene var under
Romersk herredømme da de overtalte Romerne til å korsfeste ham. Det var
ikke annet enn Djevelen som virket gjennom det gamle politiske systemet.
Han arrangerte rettssaken, fikk i stand komplottet, og overlot Kristus deres
Messias og konge til Romerne. Den Romerske maskin korsfestet Ham.
Naturlig nok trodde vel Satan at han hadde gjort ende på Kristus én gang
for alle, med denne ugjerning. Nå hadde de ødelagt Guds mulighet til å
oppfylle sitt løfte om kongedømme over jorden. Men hva er det skriften
sier? ”Hun fødte en sønn, et guttebarn, som skal styre alle hedningefolkene
med jernstav. Og hennes barn ble bortrykket til Gud og Hans trone.”
Husk at på den tredje dag ble Jesus Kristus oppreist fra de døde. Gud
visste at Israel som nasjon hadde forkastet Kristus på grunnlag av hans
kongeverdighet. Han instruerte profeten Hoseas og Esaias, ja endog David
i Salmenes bok, til å profetere om hvordan Israel ville forkaste deres
Messias ved hans første komme. Og på grunn av det ville Gud ta bort
kongestaven fra Israels hus, og gi det til hedningene. Vi har nå nytt godt av
denne nåde i over 1900 år. Men vi, som hedninger, har også gjort oss like
skyldige i å leke med evangeliet som det jødene gjorde. Israel hadde
gjennom sine forskjellige teologiske skoler og utdanningssenter fått så
mange forhåndsuttatte meninger, at de teologiske skoler og
utdanningssenter fått så mange forhåndsuttatte meninger, at de var ute av
stand til å gjenkjenne Kristus da han kom første gang. Hadde de derimot
studert Daniels profetier om de sytti ukene, så ville de ha visst om sin
konge da han kom her nede på jord. Det var jo grunnen til at Gud gav dem
denne profetien om Messias komme.
MENIGHETENS TIDSHUSHOLDNING MELLOM VERS 5 – 6
Åp.12:5, ”Og hennes barn ble bortrykket til Gud og hans trone.” Hva sier
det oss egentlig? Dette taler om Kristi oppstandelse, og hva som skjedde
40 dager deretter. Dette var selve oppfyllelsen av Kristi første komme.
Sitatet og hendelsen ender med vers 5. Her var det at Gud stanset den
fortsettende prosess, og avskar Israel fra videre vandring. Gud brøt inn
med en 1900 års periode, som igjen ble oppdelt i syv forskjellige
menighetsavsnitt, det vi kaller de syv menighetstider. Alt dette skjer
mellom versene 5 – 6. I år 70 E.Kr. ble Israel forflyttet fra sitt land, og
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spredd ut over den ganske jord. Der skulle hun være i landflyktighet
gjennom nådens tidshusholdning. Guds tidsklokke for Israel ble nå stanset
fra all videre profetisk ledelse, når det gjaldt den Meksikanske oppfølging.
Gud stoppet klokken for Israel. Gud gav i stedet hedningene den
frelsesmulighet, som han tidligere hadde tilbudt Israel. Dette oppfyller
Paulus` åpenbaring i Rom.11:25, hvor Paulus forklarer: ”For jeg vil ikke,
brødre, dere skal være utvitende om denne hemmelighet – for at dere ikke
skal anse dere for kloke: Forherdelse er for en del kommet over Israel,
inntil hedningenes fylde er kommet inn.”
I MIDTEN AV UKEN
Her må vi trekke frem Åp.12:6, som tar opp den fortsettende historie om
Israel ca.1900 år senere. Vi er da tidsmessig i midten av Daniels syttiende
uke! Grunnen til det er hva som ble utført gjennom de to profeters tjeneste
i den første halvdel av uken. Husk at vi nå lever i den generasjon som så
den politiske gjenfødelse av Israel. Det skjedde i 1948. Men husk også at
det ikke hadde noe å gjøre med den åndelige gjenfødelse av nasjonen.
Nasjonen måtte først få sin politiske identitet, slik at de Jøder som var
spredd over hele jorden kunne ha et land å reise hjem til. Dette må alt skje
for at Daniels syttiende uke starter opp.
KVINNEN FLYKTET
Vers 6. sier;
” Og kvinnen flyktet ut i ørkenen, hvor hun hadde et sted som er gjort i
stand for henne av Gud, for at de der skal sørge for henne i tusen to hundre
og seksti dager.”
Ved hvilket punkt i denne siste uken var det at kvinnen flyktet? Legg nøye
merke til dette, for disse ting river ned mange kjødelige ideer vedrørende
denne uken. Vers 6. tar opp historien i midten av Daniels syttiende uke, og
det er fremdeles 3 ½ år av denne periode som skal oppfylles. Vers 6.
beskriver ett aspekt av hvordan kvinnen skal flykte ut i ørkenen. Merk dere
hvordan skriften nå går tilbake og bygger bildet opp videre, for fra nå av
vil det kun bli snakk om den siste halvdel av den profetiske uken. Kvinnen
flykter ut i ørkenen hvor hun får sin føde i 1260 dager.
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MIKAEL STÅR FREM
Vers 7. bringer oss til begynnelsen av uken, da de to profeter kommer på
scenen. Dette oppfyller også Dan.12:1-2, Daniel var i Babylonsk
fangenskap, og var meget bekymret over sitt folks (Jødenes) fremtid. Han
spurte Guds engel om sitt folks endelikt. Engelen forkynte Daniel:
”På den tid skal Mikael stå frem, den store fyrsten som verner om ditt
folks barn. ( Matt.24:21:) Det skal komme en trengselstid som det ikke har
vært fra den dag noe folkeslag ble til og til den tid. Men på den tid skal alle
de av ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet i boken.”
Her har vi folket som flykter ut i ørkenen. Vi kjenner allerede til de
144.000 menn i Åp.7. De vil bli beseglet og salvet ved de to profeters
tjeneste i den første halvdel av uken. Den åndelige del av befolkningen,
(ikke den politiske) vil nå være våken. De vil være rede for den vanskelige
tid som skal følge i den siste halvdel av uken. Gud vil ganske enkelt ikke
gjennoppvekke den politiske del av nasjonen, fordi de bare fortsetter i
samme gammeldagse spor som da de forkastet sin første Messias komme.
De aksepterer gjerne antikrist som sin Messias, når han skal komme inn i
Templet og utgi seg for Gud i deres midte. Det var på grunn av disse
frafalne politiske Jøder at Gud forkynte disse tre VEER over jordens
innbyggere, og dette skal komme over dem i den siste halvdel av uken.
KRIG I HIMMELEN
Idet vi ser på denne kvinnen, sier Johannes i vers 7, at det ble en strid i
himmelen. Johannes ser denne himmelske scenen i aksjon, mens den siste
uken åpner opp her nede på jord. Derfor må du plassere både Joh.Åp 11:7,
og Dan.12 i begynnelsen av Daniels syttiende uke. Men merk nå, det var
en krig i himmelen. Mikael og hans engler stred mot dragen (Satan). Vi vet
alle at Satan er også kjent som fyrsten over luftens krefter. Det betyr ikke
at han regjerer over Gud i himmelen, men han fyller atmosfæren rundt
denne planeten. Paulus beskrev det i Ef.6:
”For vi har ikke kamp imot kjøtt og blod, men mot maktene, mot
myndighetene, mot denne verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens
åndehær i himmelrommet.”
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Når denne siste uken så begynner, og ting begynner å skje i
himmelrommet, og antikrist får undertegnet pakten med Israel, da er det
bare syv år tilbake før enden er et faktum. På den tid er det at erkeengelen
Mikael stiller seg på Israels side; (Dan.12:1-2.) Mikaels funksjon er å våke
over Israel og lede nasjonen gjennom den mørkeste time som dette folk
noen gang har gått gjennom. Når Mikael da reiser seg, kan jeg se ham
trekke sitt sverd i det han møter djevelen, sin erkemotstander, og den store
konflikten i himmelen begynner. På jorden vil antikrist og verdenssystemet
begynne å åpenbare seg, mens det i himmelen foregår en konstant krig
mellom Mikael og hans engler mot dragen og hans engleverden. Dragen
skal ikke makte denne kampen, og det vil ikke finnes noe sted for ham i
himmelen. Hva betyr så det? Jo dette er Guds måte å instruere Mikael om
at det er på tide å rense huset, og kaste Satan ut av den atmosfære han hittil
har vært tillatt å oppholde seg i. På jorden er det ca 7 år tilbake, så la oss
derfor rense huset her oppe. Når så Mikael begynner rengjøringen så kaster
han ut hver eneste djevel som har i sinne å ødelegge Israel. Satan har i
sinne å knuse Israel, slik at ikke Guds ord kan gå i oppfyllelse, ellers vil jo
Kristus komme å regjere over jord i tusenårsriket. Dette vil Satan prøve å
stanse. Krigen i himmelrommet vil da først pågå i de første 1260 dager, og
senere da Satan er kastet ned på jord, i den siste perioden. De vil slå jorden
med all slags plage, og bringe en dom over den politiske fløyen i den
Jødiske nasjonen. Når så tiden er kommet til midten av uken, har Mikael
vunnet en fullstendig seier over Satan i himmelrommet og kastet ham ned
på jorden.
DJEVELEN KASTET UT
Selv om Satan har tapt slaget i himmelen, vil Gud gi ham 3 ½ års ferie her
på jord. Siden Satan er fyrsten over alle falne åndsmakter, så er han også
fyrsten over hver skapning som er nevnt i Joh.Åp.9, disse ånder som
kommer ut av avgrunnens dyp. I midten av uken har alle nasjoner alliert
seg med dette politiske geniet, antikrist, og tiden er kommet at han skal
bryte sin pakt med Israel. Dette igjen vil forårsake at Gud fra sin side
utløser sine tre Veer over jorden. Joh.Åp.12:9,
”Den store drage ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles
djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på
jorden, og hans engler med ham. (vers 10) Og jeg hørte en høy røst i
himmelen si: Fra nå av tilhører frelsen og kraften og riket vår Gud, og
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makten hans salvede. For våre brødres anklager er kastet ned, han som
anklaget dem for vår Gud natt og dag.”
DE SEIRENDE
Venner, timen på jorden, i midten av uken, er kommet for å bevise hvem
som har makten. Merk dere at dette ikke kan ha noe som helst med Jesu
Kristi brud å gjøre. Bruden er allerede rykket bort. Vers 10, kan ikke vise
til bruden. Bruden er på dette tidspunkt ved Lammets bryllupsnattverd.
Hvorfor er da skriftens ordlyd slik? Referansen gjelder menneskene på
jorden, den peker mot de dårlige jomfruer, og de Jødiske hellige som ble
vekket av de to profeters budskap i første halvdel av uken. Med andre ord,
i midten av uken da Satan blir kastet ned fra himmelen, og helvete slippes
løs, så vil det være selve utløsningen av det første Ve-ropet. Da vil ikke
Guds nådes budskap lengre lyde og komme til unnsetning gjennom de to
profeters budskap, for nå er de blitt drept. Ve-rop nr.2, er utløsningen av
drapet på de to profeter. Nå er timen kommet på jorden da de som virkelig
har makten på jorden skal få bevise det. Disse vil være de mennesker som
er bærere av frelsen for sin tid eller time. Uttrykket frelse her, vil ikke
kunne sammenlignes med det nådesbudskap som du og jeg har hørt og blitt
frelst gjennom. Noen tror at de eneste som i denne perioden blir frelst før
tusenårsriket, er de individer som utgjør Jesu Kristi brud, og de 144.000
utvalgte Jøder. Må Herren ha nåde med en slik dåraktig måte å tyde
skriften på.
Her i denne mørkeste time på jord finnes det enda frelse. Det betyr ikke at
det i det siste 3 ½ år skal bli noen stor vekkelse, slik menneskene har hatt
det under nådens tidsalder like før bruden forlot jorden. Nei, den time er
kommet da mennesket skal bevise sitt rette eller falske motiv på en eller
annen måte. Vers 11, taler at ” De har seiret over ham (djevelen) i kraft av
Lammets blod og det ord de vitnet.” Disse to grunner indikerer at det er to
forskjellige klasser mennesker på jord som skal passe til beskrivelsen i
vers 10. Det er de enkle dårlige jomfruer fra Matt.25, som i denne mørkets
time vil få kraft til å seire over dette djevelske systemet, ”i kraft av
Lammets blod”. Satan har nå tatt over, i midten av Daniels syttiende uke,
og utnevnt seg selv til Gud. Han setter alt inn på å utrydde enhver
gudfryktig troende på jord, som ikke ble med i opprykkelsen med
menigheten. Venner det vil bli et blodbad på jorden som denne verden
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aldri har sett maken til. Råskapen i den mørke middelalderen vil blekne i
forhold til den som enda skal komme.
Så har vi dem som seiret over ham ved ”de ord de vitnet.” Hvem er de?
Disse er Jøder! jeg vil påminne dere om da profeten forklarte det femte
segl i Joh.Åp. 6:9, og viste de identifiserte sjeler som var under alteret.
Dette var ikke hedninger, men Jøder som ble slaktet ned under den andre
verdenskrig i tiden 1939 – 1945, under Hitlers tyranni. Naturlig nok var
sikkert ikke samtlige Jøder som ble avlivet, funnet under dette alteret. Men
de troende gudfryktige Jøder var der. Hver eneste sjel under dette alteret
ble gitt en lang hvit kjortel. Disse fikk ikke sine kjortler på grunn av
vitnesbyrdet om Lammets blod og dens renselse fra synd. Nei, de var
forblindet for denne type renselse inntil hedningenes tid var til ende. Disse
Jøder vil komme inn slik Paulus vitner om det i Rom.11:25,27. Gud har
delvis forblindet Israel slik at hedningene skulle få komme inn. Men her er
de under alteret på grunn av det vitnesbyrd som de hadde. De var innvidde
Jøder og på grunn av det, lot Gud deres vitnesbyrd lønnes med lange hvite
kjortler. Disse Jødiske martyrer i Europa, drept under Hitlers tyranni, ble
hørt i det de ropte om hevn over dem som tyranniserte dem. ” Hvor lenge
skal det vare før du holder dom og hevner vårt blod på dem som bor på
jorden?” Ikke alle som var drept var nødvendigvis under dette alteret, men
de som var der, ropte ut til Gud om hevn. I sitt hjerte visste de at Gud kom
til å gjøre noe med denne situasjonen.
VENT EN LITEN STUND
De ble altså gitt hvite klær og bedt om å vente ”en liten stund, til tallet på
deres medtjenere og brødre var fullt, de som skulle bli slått i hjel likesom
de selv.” tidspunktet ”en liten stund” menes ikke 100 år senere. En liten
stund i denne sammenheng lar meg vite, at tidspunktet fra den andre
verdenskrig og frem til antikrists regjering er over, så ville det ikke gå noe
langt tidsintervall. Bare en liten stund. Dette femte seglet har dermed sin
varighet inn i den siste halvdel av Daniels syttiende uke. De vil seire over
antikrist i kraft av Lammets blod (hedningenes dårlige jomfruer), og det
ord de vitnet (Israels troende Jøder). Legg merke til at mange vil dø, for
skriften sier at de ikke hadde sitt liv kjært like til døden.
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DET TREDJE VE-ROPET, HVA ER DET ?
Joh.Åp. 12:12, ”Derfor fryd dere, himler, og dere som bor i dem!” Jeg vil
du skal kunne gripe dette uttrykket VE. Her kommer det tredje VEROPET i effekt. Det skjer også i midten av uken. ”Men ve jorden og
havet! for djevelen er steget ned til dere i stor vrede, fordi han vet at han
har bare en liten tid.” Dette ropet er ikke noe annet enn det fryktelige
blodbadet som starter opp i midten av uken. Det er den store forfølgelse
som skal komme over Jødene, så snart antikrist begynner å vise sett sanne
ansikt. Han kommer for å utrydde totalt den Jødiske nasjonen og dets folk.
Satan har nå tapt slaget i himmelrommet, og kommer nå med sin veldige
kraft ned på jorden med stor vrede, han har nå 3 ½ år til rådighet. Det
tredje VE-ROPET lyder altså også i midten av uken. Hva enn Satan ønsker
å få oppfylt i disse 3 ½ år, så må det skje gjennom sin agent, antikrist som
er øverste hodet for det dyret som er beskrevet i Joh.Åp.13.
”Og jeg så et dyr stige opp av havet, det hadde ti horn og sju hoder. På sine
horn hadde det ti kroner. Og på sine hoder hadde det spottenavn.”
Dyret var formet som en Leopard, føtter som en bjørn, og munn som en
løvens munn. Dette er en beskrivelse av dyret som har regjert over
Midtøsten gjennom tidene. Det har skiftet stadier og hadde sitt opphav i
det gamle Babylonske imperiet. Skiftningene har gått videre fra Babylon,
til Medo-Persia, det Greske imperiet, og til sist over til det Romerske riket.
Det Romerske riket er et imperium som er visualisert gjennom Bibelens
nytestamentlige periode, og som kommer til å være aktivt like til slutten.
Men visste du at ingen av disse imperiene regjerte egentlig over det fjerne
Østen, hvor den orientalske rase bor?
Joh.Åp.13, viser et bilde av det gamle Romerske imperiums gjenreising.
Det er det systemet som Satan vil arbeide gjennom, og da hovedsakelig
mot Israel for å forsøke å forhindre oppfyllelsen av det profetiske bildet
som Gud har fremstilt i sitt ord. I det øyeblikk antikrist, djevelens agent,
bryter pakten med Israel, slippes helvete løs over jorden og de to profetene
blir drept. Slaget i himmelen er da allerede vunnet, og Satan er kastet ned
på jorden. Dette skjer i midten av uken. Tenk deg alle de kreftene som
Satan slipper løs, og ikke en eneste profet noe sted som kan be for folket.
Disse 3 ½ år vil være rene helvete på jord, og det kommer ingen
innblanding fra Gud. Ved å bringe de to profeter til taushet, bringer de
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også Guds røst til taushet. Det blir ingen hjelp fra oven. Med Satan sparket
ut av himmelen, og i full gang med å inspirere sin helvetes agent, antikrist,
nå lokalisert i Jerusalem, så vil den store europeiske arme utføre alle hans
befalinger. Jorden vil ikke bare bli fylt med Jødiske martyrers blod. På den
tid, dersom du ikke bøyer deg for systemet, så vet du allerede dommen
over ditt liv. Derfor håper jeg du forstår at disse tre veene ikke er noe som
skal lyde gjennom de siste 3 ½ år. De er ganske enkelt det formular ved
hvilket Gud utløser Satans kraft som skal vare i 3 ½ år. Gud har nå renset
atmosfæren, og merk dere hva Satan nå gjør...
FORFØLGELSEN AV KVINNEN
Joh.Åp. 12:13,
”Og da dragen så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen
(Israel) som hadde født guttebarnet”.
Venner, dette er grunnen til at det ble ropt et VE-ROP over jordens
innbyggere. Hvorfor egentlig bare forfølge Israel og ikke de andre
nasjonene? Ganske enkelt fordi Satan ikke vil at visse skriftsteder skal bli
oppfylt. Satan ønsker ikke at det Messianske tusenårsriket skal trå i kraft.
På det tidspunktet er dette riket bare 3 ½ år unna. Derfor må ikke Israel
overleve. Alt blir satt inn på å utrydde denne nasjonen. Alle Jøder skal
bort. Den øyeblikkelige virkning av disse dagers trengsel skal føre til
oppfyllelsen av Matt.24:29, og Joh.Åp. 6:12-15. Der proklamerer Jesus at
solen skal bli til mørke, og månen skal ikke mere gi sitt skinn. Himmelens
krefter skal rokkes, stjernene skal falle ned slik som fikentreet kaster fra
seg sine umodne fikener, og hvert fjell skal rokkes, og hver øy skal ikke
finnes mere. Venner, når disse 3 ½ år avsluttes, vil det være oppfyllelsen
av Daniels sytti uker. Gud vil på denne måte avslutte antikrist regjeringstid
på 42 måneder, og han får ikke en dag ekstra.
Forfølgelsen av den kvinnen som tidligere hadde født dette guttebarnet, gir
meg vissheten om at dette er Israel. Hun gav fødsel til dette guttebarnet
gjennom det profetiske ord. Han var den Messias som skulle komme, og
det hele vitner om det som skjedde ved hans første komme til jorden. Når
det så står at denne kvinnen ble gitt den store Ørns to vinger, så ligger
dette enda i fremtiden. Disse vinger blir gitt henne i midten av Daniels
syttiende uke. Hva representerer disse ørnevingene egentlig? De fleste vet
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vel at ørner betyr profeter. Derfor er disse vingene symbolske. Det er de to
profeters budskap som kvinnen fikk allerede under den første halvdel av
Daniels syttiende uke. Denne delen refererer ikke til hele den Jødiske
nasjon. Nei bare til de Jøder som ble oppvekket ved de to profeters
budskap. Den store ørns to vinger ble gitt denne kvinnen så hun kunne fly
bort i trygghet, ut i ørkenen et sted. Ikke før har Satan blitt kastet ned på
jorden, så starter han straks opp en storstilt forfølgelse mot kvinnen.
KVINNEN FLYR TIL ET STED I ØRKENEN
Noen tror at det sted kvinnen skal fly til ikke er noe annet enn den gamle
byen Petra, lokalisert i en trang fjellkløft nede i Arabia. Dette var de gamle
Edomittenes tilholdssted. Hvordan kan folk egentlig tro slikt. Alle arabere
vet da hvor denne byen er. Det ville da være den verste plassen man kunne
fly til. Satan ville nok da gjøre sitt ytterste for å lukke igjen lokket rundt
denne byen og utrydde dem for godt. Men Gud har sin spesielle plass gjort
ferdig for sine åndelige Israelitter, og disse hadde sin åndelige oppvåkning
under de to profeters tjeneste i den første halvdel av uken. Når antikrist
bryter pakten og dreper de to profetene, så har allerede de åndelige Jøder
fått en åpenbaring om hvor de skal fly for å berge seg. Når de så drapet på
de to profeter, visste de det var på tide å komme seg ut av Israel. Det
faktum at den store Ørns to vinger ble gitt til kvinnen, viser at denne
åndelige åpenbarelsen bare ble gitt til det åndelige element av kvinnen, og
ikke til hele den Israelske nasjon. Husk at den største delen av den Jødiske
befolkning bor faktisk fremdeles i USA. Guds utvalgte sed fikk de
profetiske vinger så hun kunne fly ut til sitt sted. Altså ikke bare til et øde
sted.
Like så sikkert som Gud gjennom sitt ord har profetert at det ut fra Zion
skulle det komme en som skal regjere over Hans folk, så har Han ved det
samme Guds ord planlagt en flukt, et sikkerhetens sted for den åndelige
del av det Jødiske folk. De to profetene visste hvor dette stedet var, og de
fortalte sitt folk hvor de skulle bli sørget for i en tid, tider og en halv tid.
Denne tidsmessige terminologi bringer oss rett tilbake til profeten Daniel.
Det er Daniels måte å ordlegge seg på når han beskriver den fryktelige
tiden som skal komme over Israel. (3 ½ år) Dan.7:25.
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INTENST HAT
I det øyeblikket at Satans makt er kastet ned på jorden, og Gud ikke lenger
er på scenen for å beskytte ved sine to profeter, da vil antikrist legge et
kvelertak over hele Israels nasjon. Men den åndelige delen av Israel vet
allerede hvor hun skal dra. Og i dusinvis rømmer de landet uten at antikrist
er i stand til å stanse dem. Etter at de har kommet seg unna, så merk deg
hva djevelen gjør. Joh.Åp.12:15. ”Slangen sprutet av sin munn vann som
en elv etter kvinnen, for å drive henne bort med elven.” Dette oppfyller
profetien i Dan.9:27, da fyrsten, ødeleggeren, skal komme på
styggedommens vinger. Dette er et intenst og ødeleggende hat.
Et slikt intenst hat mot Jerusalem og dets innbyggere er tidligere blitt
visualisert gjennom den store hersker Antiokus Ephifanes, Syreren fra
ca.168. F.K. Den gang ofret han en gris på alteret i Jerusalem, for å vise
sin avsky mot de Jødiske tradisjoner, etterfulgt av en intens forfølgelse.
Senere så vi den samme type i Romeren Titus, i år 79 E.Kr. da han
omringet byen Jerusalem og inntok den. Men det hele skal kuliminere med
antikrists endelige forsøk på og totalt utrydde hver eneste eksisterende
Jøde. Vers 16. refererer til de åndelige Jøders flukt, og hvordan jorden
kom kvinnen til hjelp. Naturlig nok, når Johannes ser alt dette i ånden, så
er det hele illustrert på en figurativ måte. Og uten tvil var det et eller annet
hull i jorden som åpnet seg og slukte det vannet som dragen sendte ut etter
kvinnen. Men hvordan det egentlig ble oppfylt, det må man se med
virkelighetens øye. En slik scene viser bare at et eller annet sted på jord
finnes det en nasjon som vil åpne sine dører for disse åndelige Jøder.
EN PROFETISK VERDEN
Noen vil kanskje spørre; men vil ikke hele verden bli lagt under det
romerske systemet? Jeg ønsker ikke å sjokkere deg med mitt svar, men
svaret er NEI. Men sier ikke Bibelen at hele verden fulgte dyret? Jo da,
men husk at her er det tale om den profetiske delen av verden og ikke hele
jordkloden. Ellers ville jo hele verden også inkludere de fjerne imperium,
og Rom slik det en gang var, rådet aldri over hele verden. Hverken det
Fjerne Østen eller andre områder var under deres totalitære styre. Deres
rolle var mere fokusert på den profetiske del av verden, og da
hovedsakelig Europa og Midtøsten. Merk dere at de hadde ingen makt
over kongene fra Østen, den orientalske befolkningsgruppe. Disse skal i
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stedet møte den Anti-Kristelige arme i sluttfasen ved Harmageddon. Den
orientalske befolkning var aldri underlagt noen av disse gamle imperier
som vi her taler om, og de vil heller aldri bli det. Denne gruppen
mennesker kommer ikke i fokus før vi nærmer oss Joh.Åp.16. og da er det
alene på grunn av Harmageddon. Da skal Gud samle hele verdens armada
(ca. 200.000.000) og sende dem inn i sin vredes vinpresse, og han skal selv
trå vinpressen inntil blodet flyter til bisselet på hestene i Jisreel dalen på
Harmageddon.
Tilbake til Joh.Åp.12:16, Men jorden kom kvinnen til hjelp og jorden
åpnet sin munn og slukte elven som dragen sprutet ut av sin munn.” En
nasjon har her åpnet sine grenser og tatt disse flyktende Jøder til seg. Vers
17, sier at ”Dragen ble vred på kvinnen, og drog av sted for å føre krig mot
de andre av hennes ætt,” Satan vet at han nå har bare en kort tid tilbake.
Dersom han bare kunne få bukt med de åndelige Jøder som tror på Jehova
og Guds plan, så ville han også lykkes i å annullere oppfyllelsen av
Messias komme. Det var jo også Satans hensikt den gang da han forårsaket
korsfestelsen, og tenkte at han på denne måten fikk uskadeliggjort Kristus.
Men som profetert, ble Kristus oppreist fra de døde på den tredje dag. Og
på samme vis vil Satan igjen begå den fatale feil. I desperasjon forsøker
han og annullere tusenårsrikets oppfyllelse ved å ødelegge den Jødiske
nasjon. Han er så rasende at han nå går kraftig til verks for om mulig å
utrydde resten av ætten, den som ikke klarer å flykte til sitt sted. Dette er
den naturlige, eller politiske Jøde.
FORFØLGELSEN AV KVINNENS SED
Disse mennesker er ingen andre enn de Jøder som enda lever ute blant
hedningene. Det er jo enda mange millioner Jøder som aldri har vendt
tilbake til Israel. Den største delen av dem bor enda i USA. Men enda så
har nok Jøder vendt tilbake til sitt land, for å kunne oppfylle Joh.Åp.7,
hvor 144.000 åndelige Jøder mottok sin åpenbaring gjennom de to
profeters tjeneste. Men det er ikke før i Joh.Åp.14, at du leser om disse
144.000 Israelitter, hvor de går ut i den andre halvdel av Daniels syttiende
uke for å forkynne det Evige (siste) evangelium på jorden. Startpunktet for
deres forkynnelse signaliseres gjennom drapet på de to profeter. De
144.000 forlater da raskt Israels land. De er beskrevet i Joh.Åp.7, ved at de
har mottatt et segl fra Gud, som egentlig ikke er noe annet en DEN
HELLIGE ÅND. De fire engler holder fortsatt krig og uro i sjakk i
41

Midtøsten inntil disse 144.000 er blitt beseglet. De er intet mindre en
jomfruer (I åndelig forstand).
JOMFRUER OG DET SISTE BUDSKAPET
(De har ikke gjort seg urene ved kvinner). Det betyr ikke at disse 144.000
ikke har vært gift. Det betyr ganske enkelt at de ikke har gått på
kompromiss (gjort seg urene) med de hedenske Babylonske religiøse
døtrenes misjonær programmer. (Organiserte kirkesystemer) Joh.Åp.
17:45. De fikk sin åpenbarelse kun gjennom de to profeters budskap. De
144.000 er Guds sendebud. Joh.Åp.14, viser at de står på Zions berg og
følger Lammet hvor det går. Det viser at de har Lammets Ånd, den Hellige
Ånd i sitt liv, og at de følger Åndens ledelse. I denne mørkets time er deres
tid kommet hvor de skal forkynne et budskap til de mange millioner Jøder
som enda er i landflyktighet. De vil advare alle Jøder utenfor Israel om
dette forferdelige systemet som nå rir denne verden, og befaler dem om å
holde seg unna og ikke legge seg under det. Husk hvordan de første
Apostler forkynte først til Jødene og gav dem tilbudet om Jesu nåde og
frelse. På samme måte vil disse 144.000 Jøder gå ut med sitt budskap til
Jøder i landflyktighet med en advarsel om at antikrist snart vil komme etter
dem for å utrydde dem. Husk, jeg gjentar, de reiser ikke rundt med et
frelsende nådes evangelium, slik vi hedninger har fått det åpenbart til nå.
De vil kun bringe advarsler om hva de kan vente seg av antikrist, og
hvordan de skal kunne forholde seg til forfølgelsen. Skriften sier jo at
dragen drog ut for å føre krig mot resten av hennes ætt, de som holder
Guds bud, og de som har Jesu Kristi vitnesbyrd. Hvem er det som har Jesu
Kristi vitnesbyrd på den tid da? Jo, ingen andre enn de dårlige jomfruer, de
som ikke ble med i opprykkelsen. De var ganske enkelt ikke rede da
opprykkelsen skjedde. Hva er det da de 144.000 utvalgte Jøder forteller
sine brødre som er i landflyktighet? Husk at deres budskap ikke er av
frelsende natur, slik vi tenker det i vår egen tidshusholdning. De vil ikke
forkynne som Paulus og Peter om omvendelse og dåp i den Herre Jesu
Kristi navn. Det vil ikke være på vårt nåværende plan. Deres budskap vil
være en ren advarsel om å holde seg borte fra dette dyresystemet. Ta ikke
dets navn, bær ikke dets merke, bøy dere ikke under det, bli ikke besmittet
av det på noen måte. Hva dere enn gjør så tilbe ikke dette dyret. Det vil
være essensen i deres budskap. Tilbe Gud, bry dere ikke noe som hva
antikrist forlanger av dere, selv om han truer med å drepe dere. Jødenes
åpenbaring på den tid vil være om hvordan de best skal kunne bevares
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under den store trengsel, slik at de i tusen årsriket kan leve og regjere med
Kristus, når han kommer tilbake til jorden.
Husk at når Kristus og hans brud skal åpenbares i himmelen, da de skal
komme ridende ned på hvite hester, da skal Kristus ødelegge hvert eneste
menneske som har identifisert seg med dette dyrestystemet. De millioner
av Jøder i landflyktighet vil ikke være noe unntak i så måte, dersom de blir
funnet i å tilbede den mannen som i midten av uken selv skal proklamere
seg som Gud. Når de 144.000 Jøder går ut til sine brødre, vil det være det
siste evangelium til denne verden. Gud ville ikke være på scenen for å
gjøre store tegn og under. I de siste 3 ½ år vil ikke denne verden få se noen
Guddommelige kraft demonstrert på denne måten. De fikk muligheten
gjennom de to profeter, men drepte dem i midten av uken. De 144.000 vil
gå ut for å bevare noen få jordiske menn og kvinner, som Jesus, når han
kommer tilbake skal ta seg ut og gi rett til å gå inn i tusenårsrikets
herlighet. Disse bøyde ikke sine knær for antikrist. En liten rest på jorden
skal bli gitt rett til å regjere på jord, mens de andre skal utryddes.
Joh.Åp.19, forklarer at av Hans munn, (Kristus) skal det utgå et tveegget
skarpt sverd som skal slå nasjonene? Det å slå nasjonene, indikerer at
Kristus ved slutten av de siste 3 ½ års trengsel skal tømme ut sine vredes
skåler over dyret og dets rike. (Joh.Åp.16.) Dette bringer kongene fra det
Fjerne Østen til krig mot dyret i vest Europa og hennes allierte i Midtøsten.
Alt som kvalifiserer til den frafalne del av verden skal komme til å samles
ved Harmageddon. Harmageddon, slik vi ser den avbildet i Joh.Åp.19,
viser egentlig Guds måte å tillate menneskeheten på en avansert måte å
drive innbyrdes selvutslettelse.
DEL. 3. HENDELSER I DE SISTE 3 ½ ÅR
DEN SJETTE BASUN – DE FIRE ENGLER LØSES
La oss se litt på den sjette basunrøst, selv om den ikke er en av de tre VeRopene. La oss se hvor den lyder og hva som skjer etterpå. Den sjette
basunrøsten utløser de fire englers tjeneste, disse som har stått bundet i den
store elven Eufrat. Hva er hensikten? Jo de vil gå ut til alle verdens fire
hjørner og preparere verdens nasjoner for den store krigen. En
menneskemasse som vil utgjøre mere enn 200.000.000 soldater. Det er
opptakten til Harmageddon. Merk dere at den sjette engel blåste i sin
basun rett etter den femte basun. Dette skjer ikke 3 ½ år senere. Det er bare
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effekten av det som vil inntre 3 ½ år senere. Den sjette basun vil berede
kampen ved Harmageddon, og en slik krig kan ikke planlegges over
natten. Det vil måtte ta resten av de 3 ½ år å gjøre seg rede til å kjempe
med en slik veldig arme. Effekten av den sjette engel vil nå sitt klimaks i
avslutningen av denne uken. Man spretter ikke opp over natten, finner en
grunn til krig, og sender ut 200.000.000 mennesker til kamp bare på noen
få dager.
Ikke før var det første Ve-Ropet gått ut, så lød den femte basunrøsten.
Denne igjen utløste rene helvete på jorden. Øyeblikkelig fulgte den sjette
engels basun, og dette igjen utløste de fire engler som bereder den store
krigen i Midtøsten.

GEOGRAFISKE BARRIERER
Elven Eufrates, hvor disse åndelige vesener er lokalisert, har alltid tjent
som en geografisk barriere mellom Øst og Vest. Det var også rundt
Eufrates at menneskets opphav hadde sin krybbe. All historie starter der.
Det profetiske bilde med Guds frelsesplan hadde også sin begynnelse der.
Det faktum at disse fire Engler står bundet der, betyr ikke at de har drevet
og kjempet i århundrer for å komme seg løs. Nei dette er symbolske bilder.
Men husk at i henhold til Joh.Åp.7: 1-2, så måtte først noe skje før de
kunne løses og sendes ut på sine oppdrag. Det første verset kan kaste mere
lys over tilstanden under den sjette engels basunrøst. Her ser vi de fire
engler som står ved jordens fire hjørner, og holder på jordens fire vinder.
(Disse vinder er feider eller krigstilstander). Disse vinder skulle ikke skade
jorden eller havet eller trærne før Gud hadde satt sitt innsegl på sine
tjenere, eller salvet dem til sine spesielle tjeneste. Dette er ingen andre enn
de 144.000 utvalgte av Israels tolv stammer. Disse ting skjedde under den
første halvdel av den profetiske uken. Det neste som skjer er at denne
engelen kommer med sitt segl. Dette seglet er ikke noe annet enn den
Hellige Ånds segl. (Ef.4:30) Denne beseglingen skjedde under den første
halvdel av uken, før de fire engler ble løst fra sitt sted, under den sjette
engels basunrøst i midten av uken. Effekten av det hele vil rulle videre og
nå sitt klimaks i avslutningen av Daniels syttiende uke.
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EN BERØMT KRIGSARENA
Tiden har da kommet til den avsluttende krig i Midtøsten kalt
Harmageddon. Hvorfor nettopp i Midtøsten? Harmageddon-sletten,
Megiddo, eller Jezreel sletten er en av de mest fruktbare områder i Israel.
Men den er også en av de mest kjente slagmarker i denne verden, helt fra
tiden før Kristus. Den ligger som en triangelformet slette ca. 15 x 15 x 20
Engelske miles. Dette området var krigsskueplass under kampene med
Egypterne, Hetitten, Israelittene, Filistrene, Assyrerne, Syrerne, Perserne,
Grekerne, de Romerske Korsfarere, Tyrkerne, ja endog under den
Engelske general Allenby (1918) ble det kjempet på disse slettene. Den
gamle byen Megiddo beskyttet passet som ledet de gamle karavanerutene
mellom Sarons sletter og Jezreel. Denne byen var først en kongelig
Kanaenittisk by. Ikke mindre en 20 byer er blitt bygget på denne 50 måls
store fjellskråningen. I Salomos dager var byen et fort. Den som
kontrollerte denne byen hadde også kontroll over dalen. Derfor er mange
konflikter mellom nasjoner blitt utløst nettopp der. Den store profetiske
krigen på Harmageddonsletten vil bli den siste landkrigen som noen gang
skal bli utkjempet på dette strategiske sted. Det er merkelig hvordan
mennesket i avslutningen av sivilisasjonen, vil vende tilbake det samme
området som de gamle internasjonale kamper i fortiden ble utkjempet.
Da sivilisasjonen begynte å bevege seg fra Øst til Vest, særlig etter
ødeleggelsen av Jerusalem i år 70 E.Kr. så kan vi følge konfliktene som
nasjonene var involvert i. De beveget seg vestover også. I århundrer ble
kriger utkjempet i de Europeiske landskaper. Ettersom mennesket beveget
seg vestover, så fulgte krigene også. Første og Andre verdenskrig i det
tjuende århundrene ble i stor grad utkjempet i Europa, men så trengte den
videre til konflikten mellom Japan og USA. Det fjerne Østen har siden da
vært en Krigsskueplass. Jeg tenker da på Vietnam og Koreakrigen som
varte i mere enn 30 år tilsammen. Så krigssonen har hele tiden beveget seg
vestover, og sakte men sikkert vender den seg nå til sin krybbe, sitt
opphav. Den yngste av alle vestlige nasjoner har nå gjort seg ferdig med en
av de mest skamfulle konflikter i Amerikansk historie. Vietnams 30 årige
krigshistorie er over. Denne konflikten alene var med på å kjøre den
yngste nasjonen i vest mot konkursens rand. Europa hadde mange
kolonistater i det fjerne Østen, men de trakk seg etter hvert ut av disse
områdene. Men USA som ikke hadde noen slike interesser var de siste til å
trekke seg ut, av alle nasjoner. Amerika har gjennom intense forsøk med to
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kriger i det fjerne Østen, prøvd å forhindre kommunismens fremmarsj,
men mislyktes. Nå er USA helt ute av bildet i det fjerne Østen.
Kommunismen har krøpet seg inn som tærende kreft over alt. Det neste
området som står for tur er ikke annet en Midtøsten.
MENNESKEHETENS EVIGE RUNDGANG
Når den sjette engels basun lyder i midten av uken, blir de fire engler
straks løst fra området ved Eufrates. De drar da ut for å preparere
nasjonene for den siste store landkrigen. Det vil skje rett her i Midtøsten
hvor mennesket hadde sin begynnelse. Menneskeheten har da gjort sin
seilas jorden rundt. Sirkelen er komplett. Man presser seg frem vestover til
man er tilbake der man begynte. Her vil da den siste utkjempelsen for
menneskets eksistens stå. De fire engler som løses i de siste 3 ½ år setter
da igang politiske tilstander mellom den vesteuropeiske verden og
orienten. Orienten vil da være under innflytelse av kommunismen. Begge
elementer av politiske fløyer er gudløse systemer. På den ene siden vil vi
ha det gudløse dyresystemet Europa, som representerer de vestlige
nasjoner. Helt i slutten av uken, like før Harmageddon, vil det politiske
Europa ødelegge det gudløse katolske religiøse systemet, til fordel for en
annen gudløs teologi som vi godt kan kalle Eurokommunismen, (en slags
blanding av Sosialisme og kommunisme, sosialdemokrati). Det fjerne
Østen er da en annen form for kommunisme, og de vil samle seg under en
fane som vi kan kalle orienten. Du finner det beskrevet i Joh.Åp.16, hvor
de gjør seg klar til samling på det sted som på hebraisk heter
Harmageddon. 200.000.000 mennesker skal da bli slaktet ned i denne
krigen. Begge disse politiske blokker vil ha en betydelig oppgang i den
første halvdel av Daniels syttiende uke. Befolkningen i det fjerne Østen vil
da tro om seg selv at de er i stand til å ta full kontroll over denne kloden
med sin egen form for kommunistisk lederskap. Dagen kommer da de
definitivt vil forsøke å skape seg et navn. I århundrer har de i alle fall
forsøkt. Vi husker kanskje navn som Gengkis Khan. Denne rase prøvde
med alle midler å skape seg et navn. Han forsøkte seg på den vestlige
verden og klarte det nesten. Hadde det ikke vært for den Tyske herskeren
Charlemange som vendte tidevannet og drev disse krigerne ut av Europa,
så hadde det i dag vært en mye større innblanding av orientalsk blod i den
vestlige verden enn det vi har i dag. Siden den gang har den gule rase ikke
vært i stand til å regjere den vestlige verden i det hele tatt. På den annen
side har orienten i stedet kjempet en innbyrdes kamp for å bli størst.
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Skriften refererer til den gule rase som kongene fra Østen. Disse er det
som skal reise seg opp mot dette syndens menneske i slaget ved
Harmageddon. Det fjerne Østen vil kjempe mot den vestlige Europeiske
verden for å tilkjempe seg overherredømme. Når Gud løser de fire englene
fra elven Eufrates, så er det Hans måte å eliminere den geografiske
barrieren mellom det fjerne Østen og Midtøsten.
TO GUDLØSE LEIRER
Johannes beskriver nedslaktingen under Harmageddonkrigen på denne
måte. Jo.Åp.14:14-20.
”Og jeg så – og se: En hvit sky, og på skyen satt en som var lik en
menneskesønn. På sitt hode hadde han en krone av gull, og i sin hånd en
skarp sigd. Og en annen engel kom ut fra templet og ropte med høy røst til
ham som satt på skyen: Send ut din sigd til høst! Timen til å høste er
kommet, for høsten på jorden er fullmoden. Og han som satt på skyen, lot
sin sigd gå over jorden, og jorden ble høstet. En annen engel kom ut av
templet i himmelen og hadde en skarp sigd, han også. Og enda en annen
engel kom ut, fra alteret. Han hadde makt over ilden. Og han ropte med
høy røst til engelen som hadde den skarpe sigden: Send ut din skarpe sigd
og høst drueklasen av jordens vintre! For druene er modne. Engelen lot sin
sigd gå over jorden og høstet jordens vintre, og han kastet frukten i Guds
vredes vinpresse, den store. Og vinpressen ble tråkket utenfor byen, og det
kom blod ut av vinpressen like til bisselet på hestene så langt som seks
hundre stadier.”
Denne vinpresse er ingen annen en Harmageddon. Det er de to Gudløse
leirene fra Øst til Vest. Europa vil da bestå av de ti betydningsfulle
nasjoner, og disse vil reise seg opp og ødelegge kvinen (den katolske
kirke) Joh.Åp.17:118. Disse vil hate skjøgen og ødelegge hennes religiøse
makt. Dette skjer i den siste fase av den store trengsel på 42 mndr. En
senator i USA uttalte for en tid tilbake at dersom tilstanden i Europa
fortsatte under samme forhold, ville det snart ende opp i kommunisme der
også. Europa roper på en sosial forandring.
I England viste en meningsmåling at mindre enn 26% av befolkningen
trodde på Gud. Mange nasjoner i den tredje verden er under kommunistisk
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regime. Husk at begge sider av Harmageddon kommer med et motiv, men
Gud har allerede krevd over 200.000.000 på scenen til dette slaget. Hvor
vil alle disse menneskene komme fra? I dag er verdens befolkning ca. 5.
Milliarder. Ca. 2 milliarder befolker det Fjerne Østen. Dette er en stor
gruppe gud fiendtlige mennesker. Den femte basunrøsten vil åpne opp for
helvete på jord, og den sjette basunrøsten vil samle de stridende parter og
berede dem for Harmageddon. Når de siste 3 ½ år av Daniels syttiende uke
når sitt klimaks, har også antikrist nådd sitt høydepunkt. Alt dette vil ende
med 200 millioner mennesker i et uendelig blodbad ved Harmageddon.
Den sjette basunrøsten vil vise de samme effekter som den sjette
vredesskål gjør. Med det samme antikrist bryter pakten med Israel, lyder
den sjette basunrøsten og de fire englene løses og inspirerer de forskjellige
nasjoner til kamp mot hverandre.
I det Harmageddon setter i gang, taler Gud til himmelens fugler og sier,
”Kom hit og samle dere til Guds store måltid! Dere skal få ete kjøtt av
konger og kjøtt av hærførere og kjøtt av helter, og kjøtt av hester og dem
som sitter på dem, og kjøtt av alle både frie menn og treller, både store og
små.” Joh.Åp. 19:17. Profeten Joel sier at Harmageddon er Guds
renselsesprosess. Bibelen sier at resten av dem som ikke ble slått under
denne prosessen, skal bli slått av det sverd som utgår av Hans munn ved
Hans komme. Dette er den vrede som ingen kommer til å unnslippe.
Gjennom død skal Han ødelegge alle urettferdige mennesker.
DEN SJUENDE BASUNRØST
Johannes fikk også se den sjuende engel blåse i sin basun, i motsetning til
de andre seks, skulle den sjuende først få sin effekt i avslutningen av de 42
måneder. Dersom du leser nøye og sammenligner det sjette segl, den
sjuende basunrøsten, og den sjuende vredesskål, vil du kunne merke deg at
alle tre taler om Herrens komme. Vi er alle klar over at Herren ikke
kommer tre forskjellige ganger. Kristus kommer under det sjette segl, for
dette seglet vitner om fullbyrdelsen av dommen, at solen skal bli til mørke
og månen til blod. Under den tredje basun ble bare en tredjedel av solens
lys borte, samtidig ble tredjedelen av månen og stjernene slått. Men under
det sjette segl, og Matt.24:20-30, skal alle elementer på jorden rystes og
solen blir sort som en hårsekk. Da skjer tegnene i stjernene, hvor de faller
til jorden, og himmelen skal rulles sammen som en bokrull. På den tid skal
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hans tegn vise seg og han skal komme i herlighet og ære. Hva betyr det da
at himlene skal rulles sammen som en bokrull?
Tenk på de gamle teatrene før filmen kom. Like før et stykke var klar til å
begynne, ble alle lysene i det auditorium som tilskuerne satt i dimmet ned.
Alles oppmerksomhet ble fokusert på scenen. Spillet var klart til å
begynne. Tar vi det sjette segl og setter det sammen med den sjuende
basunrøsten i Joh.Åp.11:18, så finner vi at hedningefolkene raste, men
også at Hans vrede var kommet. Tiden var inne da menneskeheten skulle
bli dømt. Disse versene taler om dommen, og Matt. 24:29 sier:
”Men straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket og månen
skal ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens
krefter skal rokkes. Da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen,
og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se
menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet.”
I Tess. 1:7-10,
”Dette skal skje når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen med sin
makts engler. Han kommer med flammende ild, og tar hevn over dem som
ikke kjenner Gud og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu
evangelium.”
Skjønner dere? Først slår Gud lyselementene av, solen, månen og
stjernene. Og han holder dem slukket lenge nok slik at jorden kan foreta en
hel runde. Så åpenbares han i et flammende inferno ved sitt underfulle
komme. Det sjette segl forteller hvordan fjellene skal beve og øyene
forsvinne. (Joh.Åp.6:16) Der vil du se hvordan alle mennesker vil rope på
fjellene om beskyttelse fra Hans vrede. Det sjette segl, den sjuende
basunrøsten, og den sjuende vredesskål vil til sammen åpenbare Guds
store vrede og dom.
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Tidligere utgivelser av Striden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Satans test og fall. "Prehistorien."
De to trær i Edens have.
Daniels 70 uker. 1.
Daniels 70 uker. 2.
Daniels 70 uker. 3.
Født på ny.
Guddommens hemmelighet åpenbart. 1.
Guddommens hemmelighet åpenbart. 2.
Helvetet er ikke evig.
Ekteskap og skilsmisse.
Hellighet eller tradisjoner.
De syv tordenrøster. 1.
De syv tordenrøster. 2.
Opprykkelsen.
Det nye Jerusalem.
Jesu Kristi menneskelige og Guddommelige side. 1.
Jesu Kristi menneskelige og Guddommelige side. 2.
Når Gud blir helliget. "Esekiel krigen."
Guddommelig helbredelse. 1.
Guddommelig helbredelse. 2.
Guddommelig helbredelse. 3.
Først atskillelse, så fullkommengjørelse.
Hvorfor de ikke har olje. ”Matt.25:1-13.”
Tusenårs riket. ”Millenium.”
En Apostels tjeneste. Dens hensikt.
1.
En Apostels tjeneste. Dens hensikt.
2.
En Apostels tjeneste. Dens hensikt.
3.
Det evige evangeliet. ”De 144.000.”
Hemmeligheten med kvinnen i åpenbaringen 12.
Kronologien i Johannes Åpenbaring. 1.
Kronologien i Johannes Åpenbaring. 2.
I Guds lignelse. ”Image.”
De tre veer.
Kongenes Konge, Herrenes Herre.
Mat i rette tid. 1.
Mat i rette tid. 2.
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Mat i rette tid. 3.
Fra Azusa street til nå.
Fra Azusa street til nå.
Fra Azusa street til nå.
Brudens salvelse.
1.
Brudens salvelse.
2.
Brudens salvelse.
3.

1.
2.
3.
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Matt 24:28 ”Der hvor åtselet er, der skal ørnene samles.”
Åp 4:7 ”Det første livsvesen er likt en løve, det andre
livsvesen er likt en okse, det tredje livsvesen har ansikt
som på et menneske, og det fjerde livsvesen er likt en ørn i
flukt.”
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