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

 

TROENDES FORSAMLING  VERDAL.    Striden nr. 34. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åp 19:11-16  Og jeg så himmelen åpnet – og se: En hvit hest. Og han 

som sitter på den, heter Trofast og Sannferdig, og han dømmer og 

strider med rettferdighet. Hans øyne er som ildslue. På hans hode er 

det mange kroner. Han har en innskrift med et navn som ingen 

kjenner uten han selv.  Han er iført en kledning som er dyppet i blod, 

og hans navn er Guds Ord.  Hærene i himmelen fulgte ham på hvite 

hester, kledd i fint lin, hvitt og rent.  Ut av hans munn går det et skarpt 

sverd, for at han med det skal slå hedningefolkene. Og han skal styre 

dem med jernstav. Han tråkker vinpressen med Guds, Den Allmektiges 

strenge vredes vin. På sin kledning og på sin hofte har han et navn 

skrevet: Kongers konge og herrers herre. 
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“Striden,” er en oversatt utgave av det Amerikanske, evangeliske 
tidsskriftet, “The Contender”.  Dette blad er utgitt av menigheten, “Faith 
Assembly Church”,  1715 Old Potters Lane, Jeffersonville, 47130 Indiana.  
Bladet inneholder taler av menighetens pastor og grunnlegger, Raymond 
M. Jackson.  Originalutgaven på Engelsk kan fåes ved henvendelse til vår 
redaksjon, eller til bladets hjemmeadresse i USA.  Der kan de også bli 
abonnent på tidsskriftet.  “The Contender “ kommer ut  8 ganger i året.  
Her i Norge vil vi oversette de mest aktuelle emner, som kan være til 
åndelig oppbyggelse og hjelp, i en ellers så forvirrende tid, hvor Guds ord 
blir tilsidesatt til fordel for menneskelagde tanker og lære. 
 
“Striden”, sendes fritt til alle som ønsker det, uten omkostninger for deg, 
så langt som vi har mulighet til det.  Hver utgave vil bli utsendt, straks en 
ny oversettelse foreligger.  Vi har ingen limit eller begrensninger for antall 
utgivelser i året.  De oversettelser som foreligger er ikke utgitt i 
kronologisk eller numerisk rekkefølge til det Amerikanske tidsskriftet. 
 
Taler på kasett av Raymond M. Jackson foreligger også på Engelsk med 
Norsk tolk, eller bare på Engelsk.  Møter på Norsk av Rolf Strømmen er 
også tilgjengelig.  Disse kassetter er ikke gratis, men kan bestilles til en 
meget rimelig pris.  Møtene er innspilt på C - 90. kassetter.  Kansellister er 
tilgjengelige som egen folder, ved å kontakte redaksjonen.  Ansvarlig 
utgiver og oversetter av “Striden”, er Rolf Strømmen.  Alle henvendelser 
om “Striden”, gjøres til bladets adresse.  Alle seriøse henvendelser vil bli 
besvart.   Bladets adresse er.: 
 
Den troendes forsamling, Verdal. 
Rolf Strømmen       Tlf.:  740 71190. 
Lerkeveien 10.       Fax.:  740 72190. 
7650. Verdal.       Mob.: 980 49302. 
 
Menighetens møtelokalets adresse er.:      Feskarveien   1. 

            Verdal 
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KONGENES KONGE 

OG 

HERRENES HERRE 

 

Jesus ble korsfestet, så oppreist fra dødens grav for å fullbyrde skriftene 

som jødene er blinde for. Han har vært i himmelen i nesten 2000 år, i et 

udødelig legeme, og hva jødene ikke engang venter er at deres Messias, 

når han regjerer på Davids trone, ikke vil kunne være noe skytemål for 

en fiende slik som konger av andre tider var. Når han kommer for å 

være deres Messias, kommer han som den UDØDELIGE Davids sæd. 

Aldri mer vil en dødelig sæd av Davids hus måtte bli erstattet av en 

annen. De vil ikke måtte velge Ham, og siden be Gud om å salve Ham. 

Han kommer fra himmelen allerede salvet for å være kongenes konge 

og Herrenes Herre. Derfor sier dette kapittel mye om hva Han har rett 

til å gjøre på denne planeten jorden. ”OG  HANS  NAVN  ER  KALT  

GUDS  ORD.” Det tar oss til Joh. 1. ”I BEGYNNELSEN  VAR  

ORDET,  OG   ORDET  VAR  HOS  GUD,  OG ORDET  VAR  GUD.  

DET  SAMME  VAR  I  BEGYNNELSEN  HOS  GUD.” Hans kjød 

var ikke Guds ord. Du kunne heller si, ordet, som var Gud, laget et kar 

av kjød for å bo i senere. Dette viser at i det var frelsens eller 

forløsningens ord, men dette er et fremme av Guds frelsesverk. Dette er 

for å fornye en sosial orden som er fri fra syndens forbannelse på 

jorden. Samtidig er det Guds måte å løskjøpe Hans planet jorden. 

Akkurat som Han forløser sine falne barn ved sin forløsnings prosess, 

slik at når tusenårsriket er over, i evigheten, er forløsningen fullstendig, 

og Gud har gjort alt ved sitt ord gjennom sin enbårne sønn, Jesus 

Kristus. Det er utførelsen av Hans tanker, fullbyrdet gjennom Hans 

sønn som ikke kom for å bære frem sin egen plan, men bare for å bære 

frem sin fars plan. Det er et vakkert bilde hvis vi bare kan se det rett og 

forstå hva alt ender opp med. Ikke alle som mener seg å være i 

sannheten ser det klart, men jeg setter pris på alle dem som har 

åpenbaringens ånd i seg. Jeg hadde telefon fra noen som bodde i dette 

området for mange år siden da Bro. Branham levde. De bor i Texas nå. 

Det var kona som ringte meg. Hun var forvirret. Hun sa, bro. Jackson, 

vi ønsker at du skal vite at vi setter pris på deg og kirken der borte og 

for ”The Contender” som du sender oss. Det har vært til stor hjelp 

gjennom årene til å finne vår vei gjennom forvirringen og alt som vi 
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blir konfrontert med. Hun sa: Dette hendte for noen kvelder siden. 

Noen mennesker de hadde kjent i årevis, gått til kirke sammen med og 

hatt fellesskap med, disse menneskene hun snakket om er av det slaget 

som tar alt bro. Branham noen gang sa i en tale, og setter det sammen 

til et bilde etter sitt eget hode.  Jeg antar at denne personen snakket til 

hennes mann som er pastor for den lille gruppen da han sa: Det er tid 

for å kaste bibelen og bare lese heftene.” Jeg svarte at de menneskene 

vet ikke at de kaster det evige liv like sikkert som at to og to er fire. 

Hun fortsatte: Den ene retningen sa: Dere vet at bro. Branham sa i en 

viss tale at Herren ville komme om 36 år. Et spørsmål ble stilt. Hvor 

finner du det? I en tale bro. Branham prekte i november 1963, det var 

etter at han hadde talt over seglene. Jeg kan huske, det var om høsten. 

Da han nærmet seg slutten av talen, ba han og sa: Far, vi vet at ifølge 

din kalender (han tenkte på 1963 og så fremover mot år 2000 med den 

tanke at Herren gjør noe hvert 2000. år) tror vi at du vil komme om 36 

år for kalenderen sier så. Herre, selv om vitenskapsmennene er i tvil om 

hvorvidt vår kalender er rett. Derfor Herre, kan vi være nærmere. Vi 

kunne være 15 eller 20 år nærmere enn det. Han sa, det er ikke Guds 

ånd. Jeg sa, jeg husker da han ba den bønnen, men jeg fikk ikke det 

bildet. Jeg sa at siden bro. Branham var et menneske som oss alle, så 

var han i sin fulle rett til å uttrykke sine menneskelige følelser. I 1963 

virket 36 år fram i tiden som en lang tid. På den tiden hadde ikke de 

homofiles rettighetsbevegelse fått noe særlig oppmerksomhet i verdens 

moralske bilde. Men se nå. Den moralske trenden er stadig blitt verre 

siden 1963, og tiden fortsetter. Jeg sa, søster, dette er akkurat som det 

med 1977 og en masse andre ting som disse menneskene har holdt seg 

til. De er mennesker som ser etter noe å holde seg til, men de kan ikke 

ta det han sa og holde det opp mot Bibelen og få en åpenbaring. De 

hopper fra sitat til sitat og er ikke kommet lenger ( i åndelig utvikling) 

enn de var i 1963. Ikke bry deg om dem. De vil fortsette på den måten 

helt til Herren kommer og tar sitt sanne folk ut av denne tiden. De vil 

fremdeles lete gjennom bro. Branhams taler for å finne ut hvor, når, 

hvordan osv. 

 

EN STOR HÆR KOMMER NED FRA HIMMELEN. 

 

Åp, 19, 14 viser at Herren virkelig kommer tilbake til jorden med sin 

menighet. Jeg ber til Gud om at vi alle må se det samme bilde her. 

Synes vi, når vi ser på oss selv, at vi er bedre enn andre folk i verden? 
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Ikke i det hele tatt. Hva er det med oss som får oss til å se slik på 

tingene som vi gjør. Det er fordi Gud har gjort noe i oss som mange av 

disse sitat-elskerne ikke vet noe om. Han har gjort det, ikke fordi vi 

fortjener det, men fordi Han elsker oss, og han er en barmhjertig Gud 

og Far som ønsker å dele noe med oss. Det kommer til å være mange 

mennesker i denne begivenheten som utspilles fra himmelen. Du 

kommer til å være en deltaker i den scenen på den tid, akkurat som du 

nå sitter her og gleder deg i sannheten av det åpenbarte ord fra Gud. 

Gjennom evangeliet har vi fått del i Hans nåde, og vi er en del av Kristi 

legeme på sin jordiske reise. Hvis vi kan være en del av det nå, da vet 

jeg at vi kan være en del av den andre scenen når det skjer ”OG  

HÆRENE  SOM  VAR  I  HIMMELEN  FULGTE  HAM  PÅ  HVITE  

HESTER,  KLEDD  I  FINT  LIN,  HVITT  OG  RENT”. Det er ikke 

en denominasjons-kledning som blir vist her. Dette er ikke noe annet 

enn det beste, åndelige materiale Gud har i sin garderobe. Han har 

renset den, og gjort den tilgjengelig for Jesu Kristi brud, som er det 

høyeste kall i Jesus Kristus som noe menneske kan bli kalt til. For en 

ære! og for en mulighet vi har, til å være et folk som er privilegert til å 

utgjøre en del av denne scenen, og å være med Ham når Han kommer 

tilbake for å utøve denne delen av skaperens hensikt. Når du går tilbake 

og leser ordene som ble skrevet til de sju menigheter, i formaningen til 

en av dem talte Herren i sin prestelige rolle til Johannes og sa ”TIL 

DEN SOM SEIRER VIL JEG GI MAKT OVER NASJONENE AT 

HAN SKAL STYRE DEM MED JERNSTAV”. Hvis han skal komme 

for å styre nasjonene med en jernstav som det blir sagt her, da betyr det 

at overdommerne som skal være deltakere i denne scenen, ikke er på 

hester, de er på troner, men de kommer fra himmelen på hester. Den 

levende Guds menighet, som er Jesu Kristi brud, vil være i besittelse av 

en autoritetsstav. ”OG UT AV HANS MUNN GÅR DET ET SKARPT 

SVERD, MED DET SKULLE HAN SLÅ NASJONENE”. Først vil 

Han slå de styrkene som er samlet for slaget ved Harmageddon. Siden i 

19. kap. tales det om hvordan dyret og den falske profet er samlet for å 

krige mot Ham som sitter på tronen. Når vi tenker på hvordan 

mennesket i denne tid har designet og bygget alle slags teknologiske, 

militære våpen, de raske supersoniske jetfly med luft til luft-

prosjektiler, radarstyrt og alt det, høres dette bibelspråket litt merkelig. 

Men ved Guds Ånd blir vi gitt blide av det. Bare tenk på hva 

mennesket er i stand til å gjøre med alle eksplosive, destruktive midler 

som er tilgjengelige  i dag, og tenk på verdens dyresystem, samlet der i 
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Israels land, i det de håper på en eller annen måte og forhindre denne 

begivenheten som finner sted. Du kan lese de siste vers i Åp. 19 om 

hvordan de var samlet for å krige mot Ham som satt på hesten og hans 

hær. De kan ha noen ideer om hvordan de skal stoppe den store hæren 

fra å nå jorda, men deres ideer er verdiløse mot kongenes konge som er 

herlighets Herre. Brødre og søstre, når du tenker over ditt eget liv, 

hvordan du til tider føler deg så motløs og nedtrykt og føler at du ikke 

teller særlig mye, husk bare dette. Vi må fortsette – selv om vi skal 

krabbe. Det er ikke alltid mennene som står oppreist på slagmarken 

som gir fienden størst skade. Noen ganger er det den sårede soldaten 

som ser ut til snart å skulle utånde, som får tak i en granat eller et 

gevær, og er bestemt til å slåss til det siste pust forlater ham, som får 

anledning til å vende utfallet av slaget. Jeg bruker bare dette for å 

illustrere betydningen av å presse kampen, uansett hvor dårlig det ser ut 

for vi har et løfte i Guds ord at Han ikke vil tillate oss å bli testet utover 

hva vi er i stand til å bære, men gjøre prøven eller testen slik at vi kan 

bære den. Jeg er fullt klar over hvordan nesten alle Guds hellige i denne 

tid har noe som blir kastet på dem, men det er ikke fordi Gud prøver å 

bli kvitt oss, og det er ikke fordi Han vil tillate djevelen å bli kvitt oss. 

Det er for å få oss til å forstå at det er mørkest like før sola står opp- for 

aldri å gå ned mer. Halleluja! Uansett hva djevelen måtte kaste på deg, 

hold ut litt til, for vi er like ved enden, og da skal  hele bildet snu seg. 

La meg lese dette igjen: for hvis vi er blant de som seirer, vil vi bli en 

del av det vi leser om her. ”OG UT AV HANS MUNN GÅR ET 

SKARPT SVERD”. Se Jesus (som han står i Matt. 28) sitter på sin 

herlighets trone. Vi vet hvordan konger har blitt vist med et septer. Det 

er en dekorert stav. Med andre ord. Dette er ikke en enkel stav. Det er 

en jernstav, som betyr at Han skal ha autoritet på en disiplinær vei, for 

å styre nasjonene som overlever den forferdelige tid med hans vrede og 

dom. Mennesker vil bli brakt til lydighet under den autroritets staven. 

Det er grunnen til at en av de gamle testamentlige profetene talte dette, 

Han skal komme og gjøre sin rett til troen, som er Davids sete. ”OG 

FRA SION SKAL LOV UTGÅ, OG HERRENS ORD FRA 

JERUSALEM, I DE DAGER”. Til gjengjeld skal alle nasjoner 

strømme til Jerusalem. Hvorfor? Fordi Jerusalem vil bli verdens 

hovedstad. Idet Jerusalem blir verdens hovedstad, gjør dette det 

nødvendig at det kommer noe fra Sion og Jerusalem for å informere 

menneskene på jorda. Når vi ser på menneskeheten i dag, i sin moderne 

rolle, vil barn bli født inn i denne verden i fremtiden, og vokse opp i 
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livet uten å vite noe om Gud. Alt de vil vite er det som hører til dette 

naturlige livet. Gud alene kjenner slutten, ondskapen, perversjonen og 

fraværet av alt som forårsaker en dødelig skapning å få kjennskap til og 

sette pris på Gud skaperen. Derfor kommer det avgjort en tid idet disse 

tusen år begynner, at det vil bli nødvendig med instrukser fra 

Jerusalem, og det vil bli i kunnskapsområdet at de dødelige undersåtter 

i verden kan vite hvordan de skal behage skaperen. Jeg må si dette: 

Dagens miljøforkjempere gir ikke uttrykk for sine miljøfølelser fordi de 

har kjærlighet til Gud, heller ikke jorden, de er bare ute etter en 

opplevelse. Men vi vet dette: menneskehetens verden er på vei mot en 

katastrofisk tilstand. Vannene, luften, naturen og alt forteller oss at vi 

må gjøre noe med mindre Gud gjør noe først. Disse liberale 

menneskene innser ikke en gang at Gud forutså denne dagen før noen 

av oss var født. Den dagen når Han brenner denne jorden, som det sies i 

Es.24 ”OG JORDEN SKAL BRENNE OG FÅ MENNESKER 

OVERLEVE”,  er fordi menneskene har gjort hele jorden uren med sin 

egoistiske levemåte. Noen hevdet i et nyhetsprogram at det trolig ikke 

vil vare lenge før noen naturforkjempere står frem med en menneskelig 

følelse som går ut på at man ikke skal slakte dyr for mat. Jeg sier, 

sykdom vil bryte ut når det hender. Før floden er det ikke skrevet noe 

om at menneskene spiste kjøtt. Likevel er det ingen tvil om at 

menneskene spiste kjøtt. Likevel er det ingen tvil om at Kains folk har 

gjort det. Men da floden var over, gjorde Gud en pakt med 

menneskene. Nå kunne de spise kjøtt. Det betydde kjøttet fra dyreriket. 

Derfor har menneskene spist kjøtt siden den gang. Høres det ikke 

underlig at rett her ved tidenes ende har vi elementer av 

naturforkjempere, og ingen av dem er på noen måte inspirert av Gud. 

Når Guds vrede når denne planeten, vil noen av de dyreartene som de 

prøver å spare som truede dyrearter, bli drept som de andre. Med andre 

ord, Gud vil drepe mange av dem: og likevel vil Han spare mange nok 

av hvert slag til at de kan fylle jorden enda en gang. Videre vil Han 

bruke fuglene i luften og dyrene på marken til å ete kjøtt av konger, av 

kapteiner, av hester, de mektige, slavene og alt slikt. Gud har alt dette i 

sine hender. Som  jeg sa, da Gud ødela den gamle verden, ødela Han 

hele dyreriket med den. Han sparte kun de som Han hadde instruert 

Noah til å ta med inn i arken. Gud trenger ikke mer enn to, en han og 

en hun av hvert slag, men denne gangen vil det bli igjen mer enn  det 

nesten av alle slag. ”OG UT AV HANS MUNN GÅR ET SKARPT 

SVERD MED DET SKAL HAN SLÅ NASJONENE”. Jeg leser dette 
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igjen fordi jeg vil forsikre meg om at du forstår, nasjonene, er 

mennesker som fremdeles vil leve, eksistere i sin dødelige, fysiske 

skikkelse akkurat som nå. Grunnen til at jeg sier dette er at etter 1900 

år med evangelisk forkynnelse i hedningenes kirekeverden, vet 

fremdeles ikke storparten av de bekjennende ”kristne” hvordan disse 

skriftstedene skal forstås. De ser enden på alt og tror at Gud vil 

ødelegge alt unntatt det som han udødliggjør og at disse udødelige for 

alltid vil være i himmelen, i Herrens nærhet. De vil alle være i Herrens 

nærhet, men det vil ikke være en eller annen plass som menneskelige 

familie i begynnelsen av deres eksistens. Alle som blir tatt med, vil 

komme tilbake for å styre med Ham. Til og  med blant bro. Branhams 

etterfølgere er det mange av dem som bare ser fram til at Jesus og 

bruden skal komme tilbake til jorden og at Gud skal ødelegge alt og her 

skal bruden ha hvetebrødsdager, fordi slik uttrykte profeten det. Jeg  

husker da han talte den talen. Tittelen var ”Det framtidige hjem for den 

jordiske brud og den Himmelske brudgom”. Det ble bare sagt slik som 

om Gud når Han kommer tilbake til jorden, vil ødelegge alt og sette 

opp sitt kongerike på jorden og da vil det bare være Jesus og Hans brud 

som har hvetebrødsdager. Jeg  antar dere kunne se på det som 

hvetebrødsdager, på en måte, men det vil bli hvetebrødsdager som vil 

vare lenge og det skal utføre noe på jorden. Hva det vil utføre, er alt her 

i skriften, men en hel mengde såkalte kristne mennesker, avviser hele 

ideen om at det finnes dødelige skapninger på jorden i Kristi 

tusenårsriket. Dette er grunnen til at Han vil styre de samme nasjonene 

som Han vil slå med sverdet, med en jernstav. Etter den tiden da Guds 

vrede blir tømt utover jorden, vil det være noen dødelige som overlever 

vreden og Han vil herske over dem. ”OG HAN SKAL STYRE DEM 

MED JERNSTAV, OG HAN TRÅR VINPERSEN MED GUDS, DEN 

ALLMEKTIGES, STRENGE VREDES VIN”. Det tar deg tilbake til 

Åp. 14 hvordan Han fører jordens flokker og kaster dem i Guds 

vinpresse. OG  PÅ SITT KLEDEBON OG PÅ SIN LEND HAR HAN 

ET NAVN SKREVET: KONGENES KONGE OG HERRENES 

HERRE”. 

 

OLJEBERGET  VIL  DELE  SEG. 

 

Jeg vil gå til Sak. 14. her er et skriftsted som viser Herrens komme som 

vi akkurat har lest i Åp.29. Han kommer fra himmelen og vil bli 

åpenbart fra himmelen som det blir beskrevet i andre skriftsteder. Men 
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vi skal lese en profeti som handler om når Han akkurat har nådd jorden. 

(14:4) ”PÅ DEN DAG SKAL HANS FØTTER STÅ PÅ 

OLJEBERGET, SOM LIGGER MIDT IMOT JERUSALEM I ØST, 

OG OLJEBERGET SKAL REVNE TVERS OVER MOT ØST OG 

VEST, SÅ DER BLIR EN STOR DAL, IDET DEN ENE HALVDEL 

AV FJELLET VIKER MOT NORD OG DEN ANDRE HAVDEL 

MOT SYD”. Dette er en profeti som forteller oss at det vil uttrykkes i 

naturen når Hans føtter treffer jorden. Derfor kan  vi si at det vil bli et 

jordskjelv forbundet med Hans virkelige gjenkomst til jorden for å 

fullbyrde disse andre skriftstedene. Jeg ble spurt om dette for mange år 

siden da vi hadde trykket vår artikkel om Daniels sytti uker, og hadde 

skrevet om Jerusalems templets gjenoppbyggelse til Herrens komme, 

fordi Messias skal herske fra det. Denne mannen sa til meg: bro. 

Jackson, jeg kan ikke forstå hvordan tempelet skulle bli bygget når 

skriften sier at det vil bli et forferdelig jordskjelv og at oljeberget skal 

dele seg. Jeg sa: du har visst glemt at Herren visste alt om det før 

verdens grunnvoll. Vestmuren har stått der i hundrevis av år. Det var 

den eneste tempeldelen som bestod etter romernes ødeleggelse. Det blir 

antatt at vestveggen var slik konstruert- da romerne kom for å rive den 

ned- at den ikke kunne bli ødelagt slik som resten. Da de kom til denne 

delen, som var støttevegg i den ytre forgård, stod den igjen fordi den 

var fylt opp med grus og stein for å gjøre innsiden helt plan hvor 

tempelet ble bygget. Det ble sagt at denne veggen ble bygget av fattige 

mennesker som kom ut av babylonsk fangenskap. De var ikke rike som 

kunne leie tjenere og arbeidere til å gjøre arbeidet for seg. Denne 

veggen ble satt sammen av hardt arbeidende mennesker. Av en eller 

annen grunn var dette en del av veggen hvor Gud ønsket å ære de 

gamle hellige som bygget den for deres strev. Dette er selvsagt en 

legende, men det blir sagt at mange ganger når romerske soldater kastet 

spydene sine for å få murkalken ut eller for å sondere steinene, var 

våpnene deres udugelige. Det var akkurat som å slå mot noe urokkelig, 

så gav Titus ordren: La den delen stå til minne om den store seier vi har 

oppnådd idet de ser at alt rundt den har falt ned. Siden 69 E.K. har 

mange jordskjelv rystet gamle Jerusalem,  likevel – den muren står der 

enda. Vi må bare innse at vi lever i en tid da Gud skal oppfylle sitt ord, 

og det vil bli på den måten som Hans profeter har forutsagt. Da Jesus 

ble korsfestet utenfor Jerusalems porter og oppreist fra de døde på den 

tredje dag, viste han seg etterpå for disiplene sine i førti dager. Så på 

oppstandelses dagen ledet Han dem over Kedrondalen, som er Josafats 
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dal, over til oljeberget og derfra for Han opp til himmelen mens Han 

snakket med dem. Derfor – ifølge skriften – denne samme Jesus som de 

så fare av sted, vil komme igjen på samme måte. Ikke i det samme 

bildeform fordi Han kommer tilbake kledd i en kappe dyppet i blod. 

Når Han bokstavelig viser seg på jorden, kommer Han til oljeberget, 

ikke New York City eller Washington. D.C, men Oljeberget i 

Jerusalem. Han vil komme og røre ved Oljeberget, og dette skriftstedet 

vil bli fullbyrdet. Det vil åpne seg en stor dal. Du kan lese om det. 

Esekiel så i en visjon, en profeti hvordan Herren ville komme  fra 

retning av Oljeberget og komme inn i templet, som da var 

gjenoppbygd, og fylle det med sin herlighet. Det  forteller hvordan 

vann ville velle fram under alteret og strømme østover og nedover. Sist 

vi var i Israel, minnet guiden oss om denne spesielle profetien. Han sa 

at det er en strøm av vann under dette fjellet. For det første snakket han 

om at dette kanskje kunne bli oppfylt ved moderne irrigasjons- 

teknologi, hvis de bare kunne finne den nøyaktige kilden. For det andre 

pekte han på hvordan fjellområdet ligger. Jeg tenkte: Nei, moderne 

teknologi vil ikke gjøre dette. Det vil skje ved Guds hånd, naturlig, 

fordi når Gud sprenger underjordiske fjell eller hva det enn er, vil det 

uten tvil komme en strøm av vann til overflaten. Det må flomme et sted 

Jerusalem er 2700 fot over havet. Vannet må en plass ta veien. På en 

liten stund kan Gud la mange profetiske bilder gå i oppfyllelse. Jesus 

kommer tilbake til jorden i menneskelig form under det sjette segl i Åp. 

6,12 som sier: OG JEG SÅ DA DET ÅPNET DET SJETTE SEGL, OG 

SE, DET BLE ET STORT JORDSKJELV OG SOLEN BLE SORT 

SOM EN HÅRSEKK, OG HELE MÅNEN BLE SOM BLOD. Dette 

og de følgende vers beskriver tiden da Guds vrede blir øst utover den 

onde menneskeheten og deres svar på det. Herrens legemlige 

gjenkomst kommer også inn under lyden av den sjuende trompet 

engelen, som du finner i Åp. 11,5: OG DEN SYVENDE ENGEL 

BLÅSTE, OG HØYE RØSTER LOT SEG HØRE I HIMMELEN SOM 

SA: KONGEDØMMET OVER VERDEN ER TILFALT VÅR HERRE 

OG HANS SALVEDE, OG HAN SKAL VÆRE KONGE I ALL 

EVIGHET. Det betyr ikke at han kommer to ganger i legemlig form. 

Alt dette skjer samtidig. Det er enda ett, for Han kommer også under 

den syvende plage. Åp. 16, 17-18. Legg merke til jordskjelvene vil bli 

stablet oppå hverandre, men de måtte bli skrevet en om gangen, og det 

krevet at vi merker oss hendelsene og sorterer dem. ”OG DEN 

SYVENDE ENGEL TØMTE SIN SKÅL UT I LUFTEN, OG EN 



 11 

HØY RØST KOM FRA TEMPLET I HIMMELEN, FRA TRONEN, 

OG SA: DET ER SKJEDD! OG DET KOM LYN OG RØSTER OG 

TORDNER, OG DET KOM ET STORT JORDSKJELV, ET SLIKT 

SOM IKKE HAR VÆRT FRA DEN TID MENNESKENE BLE TIL 

PÅ JORDEN, ET SÅDANT JORDSKJELV, SÅ STORT”. Ja, Herren 

kommer til syne under uttømmelsen av den syvende vredesskål. La 

meg kommentere: Først vil jeg spørre: Hva betyr seglet i 6: 12? Det 

angår tapet av noe. I det naturlige tenker vi på et segl som noe som 

holder noe. Når vi tenker på et gyldig dokument, er det seglet som 

forsikrer mot at noe blir klusset med i hemmelighet. Vi har 

åpenbaringen av det sjette segl, så vi vet hva det handler om, men 

oppfyllelsen er fremdeles foran oss. Oppfyllelsen av det syvende segl 

går foran det sjette, fordi det syvende segl handeler om når Jesus 

forlater nådestolen. Noe Han må gjøre før Han kommer synlig til 

jorden for å fullbyrde det sjette segl. Jeg vet at de fleste av dere som 

sitter her, vet dette allerede, men noen som ikke har hørt det før, vil 

lese det i ”Contender.” Når seglet er åpnet eller brutt er det tid for dets 

fullbyrdelse. Seglet holder tiden. Derfor, når tiden kommer, er det den 

syvende trompet- engelen som annonserer begivenheten. Det er 

vanligvis hva en trompet gjør. Den annonserer begivenheten. Hva med 

vredesskålene. Vredes- engelen har den nødvendige salvelse til 

oppdraget. Det er grunnen til at jeg stadig har gjentatt at Jesus kommer 

under det sjette segl, den syvende trompet og den syvende 

vredesskålen, men det er ikke tre ulike som kommer. Jeg  håper det er 

klart for alle. Det er bare som én stablet oppå den andre. Den ene setter 

den andre igang. 

 

DAVIDS  SÆD – ISAIS  STUBB. 

 

La meg ta deg- til Esaias 11, 1-9 hvor vi vil se Jesus på sin jordiske 

trone. Gud bringer sitt folk Israel hjem i dag, gjør seg klar til å 

åpenbare deres Messias for dem. De ti nordlige stammene har vært 

spredt av de fire vinder i 2700 år, men nå returnerer de til forfedrenes 

land, som er den eneste plassen hvor Gud vil handle med dem som en 

nasjon av mennesker, slik som Han gjorde i tidligere tider. Hvorfor 

fører Han dem hjem? For å begynne oppfyllelsen av disse skriftstedene 

som har ligget her i århundrer og ventet på sin tid for fullbyrdelse. Vi er 

privilegerte som lever her i denne tiden og kan se det skje. "MEN EN 

KVIST SKAL SKYTE FRAM AV ISAIS STUBB, OG ET SKUDD 
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FRA HANS RØTTER SKAL BÆRE FRUKT”. (Alt dette peker på 

sæden, den salvede, som er Davids sæd). ”OG HERRENS ÅND SKAL 

HVILE OVER HAM (dette taler om salvelse) VISDOM OG 

FORSTANDS ÅND, RÅDS OG STYRKES ÅND, DEN ÅND SOM 

GIR KUNNSKAP OM HERREN OG FRYKT FOR HAM”. Dette 

karakteriserer litt mer hva vi leste om i Åp. 19 hvor det sies at Hans 

navn er trofast og sanndru, og i rettferdighet dømmer og kriger Han. 

Vers 3: HAN SKAL HA SITT VELBEHAG I HERRENS FRYKT, OG 

HAN SKAL IKKE DØMME ETER DET HANS ØYNE SER, OG 

IKKE SKRIFTE RETT ETTER DET HANS ØRER HØRER. 

(Hvorfor? Fordi den alle steds nærværende Ånd i Ham vil vite alt om 

alle. Han vil ikke måtte se med sine fysiske øyne eller å bli fortalt noe 

om noen). MEN MED RETTFERDIGHET SKAL HAN DØMME DE 

RINGE OG SKIFTE RETT MED RETTVISHET FOR DE 

SAKTMODIGE PÅ JORDEN, OG HAN SKAL SLÅ JORDEN MED 

SIN MUNNS RIS OG DREPE DEN UGUDELIGE MED SINE 

LEBERS ÅNDE”. Alt dette utbroderer i detaljer hva den Ånd over 

Ham eller i Ham gjør. ”RETTFERDIGHET SKAL VÆRE BELTET 

OM HANS LENDER OG TROFASTHET BELTET OM HANS 

HOFTER”. Legg merke til v.6. Her er bildet. Mennesker har i hundre – 

ja, tusenvis av år hatt en tanke i hodet som hvordan alt ville bli hvis de 

på en eller annen måte kunne temme dyrene. Det har alltid vært de 

innerste følelsene hos noen mennesker hvordan de skulle temme noen 

av de ville dyrene og gjøre dem til kjæledyr. Jeg har sett noen av disse 

Nova- bildene som de viste for litt siden, hvordan en mann trente en 

stor grizzlybjørn og han beskrev bjørnens natur og karakteristikk. Den 

store grizzly veide åttehundre pund. Han var et monster. Likevel viste 

det hvordan denne mannen kunne ta ham ut, mate ham og leke med 

ham- til og bryte med den. Jeg tenkte at den grizzlybjørnen så ut til å ha 

sitt livs sjanse. Mannen stakk til og med hånda i bjørnens munn og slik 

som det. Jeg tenkte, ja, det ser ikke så verst ut nå, men det skal komme 

en dag når menneskene ikke behøver å trene ham til å bli slik. Plutselig 

vil dyrene miste sine instinkter om å være slik de er i dag. En mindre 

profet sa: ”på den tid (tusenårsriket) sa Herren at Han ville ta bort 

fiendskapet som ble lagt mellom dyr og mennesker da vi ble drevet ut 

av paradiset. Gud vil ta bort fiendskapet slik at det kan bli en forenlig 

kommunikasjon mellom mennesket og dyreriket, fra de største til de 

minste”. Hva sa Esaias om dette (11,6) DA SKAL ULVEN BO 

SAMMEN MED LAMMET, OG LEOPARDEN LIGGE HOS KJEET, 
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OG KALVEN OG DEN UNGE LØVEN OG GJØFEET SKAL 

HOLDE SEG SAMMEN OG EN LITEN GUTT SKAL DRIVE DEM. 

KU OG BJØRN SKAL BEITE SAMMEN (nåde), DERES UNGER 

SKAL LIGGE HOS HVERANDRE, OG LØVEN SKAL ETE HALM 

SOM OKSEN. (Gud vil forandre behovet til den magen.) 

DIEBARNET SKAL LEKE VED HUGGORMENS HULE (det er noe 

i ormefamilien) OG OVER BASILISKENS HULL SKAL DET 

AVVENDTE BARN REKKE UT SIN HÅND”. Hva vi enn betrakter 

som farlig for et lite barn eller baby i dyreverdenen nå å leke med, på 

den tid vil en mor kunne sende sitt barn ut eller la det sitte på graset 

uten å bekymre seg. Jeg ønsker å bringe dette inn i budskapet her, fordi 

for noen år siden da jeg talte sa jeg at i tusenårsriket vil det bli født 

barn., De vil ikke komme fra de udødelige hellige, heller ikke fra gamle 

testamentlige hellige eller bruden. Jeg sa alle de udødelige vil ikke ha 

et slikt fellesskap. På den andre side, alle de fra nasjonene som er spart 

og har overlevd ved Guds suverene nåde når han har latt sin vrede og 

dom gå over jorden, vil være de som han handler med. Ut av nasjonene 

vil Han velge en levning som fremdeles vil være i deres dødelige form. 

Dette er den delen av menneskeheten som Gud vil bruke for å fullbyrde 

ordene som Jesus uttalte i Matt. 19, 28 angående sitt styre på den tid 

når Han sitter på sin herlighets trone. ”OG JESUS SA: SANNELIG 

SEIER JEG EDER: I SOM HAR FULGT MEG, I SKAL I 

GJENFØDELSEN, NÅR MENNESKESØNNEN SITTER PÅ SIN 

HERLIGHETS TRONE, OGSÅ SITTE PÅ TOLV TRONER OG 

DØMME ISRAELS TOLV STAMMER”. Han talte om dødelige 

Israelitter som vil befolke tusenårsriket. Igjen vil det være Guds vilje 

for dødelige mennesker å gjenoppfylle jorden med avkom. Jeg sa, på 

den tid vil det bli født barn. De blir ikke syke. De dør ikke. På den tid 

vil det være mulig for en person å leve i tusen år. Jeg fikk en 

telefonoppringing fra far til Perry Green. Han sa: bro. Jackson: og 

presenterte seg. Siden sa han: Jeg forstår at du tror det vil bli født barn i 

tusenårsriket Jeg sa ja. Han sa: Du vet, vi burde ikke si noe som ikke 

profeten har sagt. Jeg sa: Men de gamle profetene sa det, og hvis de sa 

det, er det slik. Han sa: Jeg tror vi kunne si det slik at de barna som dør 

som babyer og barn i vår tid, vil bli barna i tusenårsriket. Jeg sa: bro. 

Branhams egen drøm ødelegger den forestillingen. Du kan huske 

hvordan han ble revet opp av sorg (remorse) da hans lille baby døde og 

ble begravet med sin mor. I den tilstanden han var i, så han seg selv i en 

drøm en natt – i en himmelsk scene. Det var som var han ute på ”the 
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western range”. Han  hørte den gamle sangen: Wagon wheel keep on 

turning. Han så hytta i det fjerne. Siden fikk han se sin lille datter 

komme mot seg som en vakker, ung pike. Hun presenterte seg. Les det 

selv i boka ”William Branham, en profet sendt av Gud”. Jeg sa. broder, 

Gud har ikke til hensikt å la babyer som dør i denne tidsalder alltid 

forbli babyer. Da spurte jeg: For hvor lang tid skulle de fortsette å være 

babyer? Han lot meg vite at vi skulle holde oss unna disse tingene fordi 

det krevet en profet til å tale om slikt. Slik er det mange mennesker 

som ser på disse tingene. For dem betyr det lite at en profet fra Gud 

allerede har talt om det. I alle fall ser vi her i Esaias hvordan 

dyreverdenen vil bli på den tid (v.9) INGEN SKAL GJØRE NOE 

ONDT OG INGEN ØDELEGGE NOE PÅ HELE MITT HELLIGE 

BERG. ( Hva betyr det? Det er Hans hellige kongerike. Vi vil minne 

om en annen profeti som omhandler hvordan Herren taler om hvordan 

Han vil grunnfeste sitt kongedømme på toppen av og over alle 

kongedømmer. Hans kongedømme vil være det ypperste). ”FOR 

JORDEN ER FULL AV HERRENS KUNNSKAP LIKESOM 

VANNET DEKKER HAVETS BUNN”. Du kan ta dette rett over til en 

av salmene, og den sier: Herrens ære og kunnskap skal fylle hele 

jorden. Den alderen vi kaller tusenårsriket eller gjenfødelsen har et 

blide som skulle få hellige på denne siden til å få et ønske om helt 

sikkert å bli med der. Jeg ønsker ikke å bli tilbake her. Jeg ønsker  å få 

del i den vidunderlige tid. Noen ganger kan jeg ikke hjelpe for at jeg 

føler: Hvorfor valgte Gud meg ut til å få del i Hans nåde og 

barmhjertighet å denne måten – blant alle religiøse mennesker på 

jorden? Jeg spør ofte meg selv, hva så Gud i  oss? Er vi noe verd? Er vi 

noe spesielt? Har vi titler eller grader? Har vi penger som får oss til å 

skille oss ut i denne verdens sosiale orden som betydningsfulle? Nei, vi 

er vil de mest uverdige mennesker som kunne bli funnet her. Likevel 

vet jeg dette: Inni oss har vi et vakkert blide og en dyp lengsel etter å 

bli deltakere av dette. Vel vitende om at det vi nå har, bare er en 

forsmak på det som skal bli, ønsker jeg å være der.  Jeg ønsker å se alle 

de dyrebare menneskene som elsker Gud  der på den tiden. Halleluja! 

Jeg tror at vi kan synge den gamle sangen ”Vil det ikke bli vidunderlig 

der?” og tenke på tusenårsriket isteden for bare å tenke på å være en 

eller annen plass i himmelen med Herren. Akkurat her på denne 

planeten er det Gud ønsker å vandre med sine barn. Det var derfor Han 

satte de første menneskene her første gang. 
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SKILLE FÅRENE FRA GEITENE. 

 

La oss gå til Matt. 25 hvor vi vil se en av de første ting som skjer etter 

at Jesus og Hans brud er kommet ned fra himmelen. Da vil det bli et 

intervall av kaotisk, katastrofisk straffedom og Guds vrede vil bli utløst 

over jorden. Noe som vil fullbyrde alle disse forskjellige skriftsteder vi 

har sett på. Det er mange andre skriftsteder i gamle testamentet som vi 

kunne ha tatt med, men jeg føler at det er nødvendig å bruke dem alle 

for å få fram dette budskapet på en skikkelig måte. En plass fortelles 

det hvordan jorden vil sjangle fram og tilbake som en drukken mann. 

For en forferdelig dag det vil bli å leve på denne planeten og plutselig 

føle at den beveger seg ukontrollert. Tror du at menneskene kunne 

danse eller te seg på en verdslig måte når det skjer? Jeg har ingen tvil. 

Ikke underlig at skriften taler om hvordan de rike og mektige menn, de 

bundne og de frie vil fly til fjellene og rope til fjellene at de måtte falle 

over dem og skjule dem for ansiktet til Ham som sitter på tronen og for 

lammets vrede. Vi kan si at intervallet av Hans vrede, Hans 

tilbakekomst til jord og alt det, har skjedd når de begivenhetene i 

skriften som vi nå skal se på, finner sted. Vi skal se hva den tronen Han 

nevnte i Matt. 19 vil være. Kap.25 v.31: Jesus har talt til sine disipler i 

forskjellige billedlige lignelser. Han sa, igjen er himlenes rike å ligne 

med slik og slik osv. Siden kommer Han til det hvor Han skal beskrive 

tiden for sitt kongerike, så sa Han: ”Når menneskesønnen kommer i sin 

herlighet (det er når Han kommer for å herske og regjere) og alle 

engelene med Ham (dette lar oss vite, at ikke bare bruden kommer ned 

med Ham, men alle de hellige engelene i himmelen skal være med i 

den store panoramiske begivenheten, når det begynner å skje) da skal 

Han sitte på sin herlighets trone. Jeg ønsker å stadfeste det faktum at 

tiden for Herren Jesu Kristi trone på jord har fremdeles igjen å bli 

oppfylt. I Åp.3 sier Han, idet Han taler til den syvende menighet, som 

hadde slik forhold at det ville være en parallell til den siste kristne tid 

på jord, og vi vet at det er den Laodikeiske tid, den tid som du og jeg 

lever i nå. ”Til den som seirer (det er for deg og meg i vår generasjon) 

ham vil jeg gi å sitte på min trone (dette har enda igjen og skje) likesom 

jeg har seiret (nåtid) og satt meg med min Fader på Hans trone”. Det er 

Faderens herlighet som blir avspilt i den himmelske scene. Likevel er 

den jordiske plasseringen som vi ser i disse skritstedene, nettopp hva 

jødene har ventet på i århundrer. Idet de leser de gammeltestamentlige 

profetene, er dette det håpet de oppnår. De vet at en av Davids ætt, av 
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Juda stamme, som er Løve-stammen, er den ENE som en dag vil 

komme og ta Davids trone. Da vil lov utgå fra Sion og Herrens ord fra 

Jerusalem, men vi, som en hedningemenighet, kan nå se at dette vil bli 

en fullbyrdet realitet meget snart, men Jesus, deres Messias, vil være 

udødelig. Han vil  ikke sitte der i forgjengelig skikkelse. Alle Guds 

hellige, både fra det gamle og det nye testamentet, vil alle være med i 

den herlige tiden for Hans kongedømme. Vi må likevel forstå at det er 

brudesjelene som vil ha den ypperste posisjon i Kristus. Idet vi leser 

videre så husk dette er en dom: ”Og alle folkeslag skal samles for Hans 

åsyn”. Hvis Han skal samle alle folkeslagene så la oss ta en titt på 

nasjonene. Hva har nettopp hendt? Vi må gå litt tilbake og se på 

trengselsperioden her på jord (som akkurat nå er like foran oss i tid). 

Menneskeheten vil ha gått igjennom den forferdelige tiden, og Guds 

dom som følger etterpå- og Matt.25 handler om dem som på en eller 

annen måte vil overleve den fryktelige tiden. Aldri vil menneskeheten 

lide slike prøvelser som de vil på den tiden. Vi må forstå at den 

forferdelige mørke tiden, som Bibelen sier vil bli den mørkeste i 

menneskets historie, er en trengselstid som aldri har vært før og aldri 

skal bli igjen. Den kommer til en avslutning ved Jesu Kristi gjenkomst 

med Hans hær fra himmelen. Først tømmes Hans vrede og dom over de 

ugudelige som fremdeles er igjen her. I Matt. 25, 31 er alt det over, og 

Han er på sin trone, Hans herlighets trone, og det er tid for å skille eller 

dømme de av alle nasjonene som er tilbake i live for å leve i 

tusenårsriket. Hvem eller hva er disse nasjonene? Dette lar oss vite, 

ikke bare har millioner blitt utryddet i Hans vrede på denne måte, men 

der er fremdeles mengder av dem som lever enda. Ut av den katolske 

omveltning av alle ting som har funnet sted før dette, er det fremdeles 

igjen en rest av mennesker av alle jordens nasjoner som vil bli brakt 

fram for Ham for en videre dom. Det første er gjort, og her er det hvor 

Han vil slå mange med sin munns ånde. Her er Hans dom ”og Han skal 

skille dem fra hverandre likesom hyrden skiller fårene fra geitene”. Du 

vil legge merke til at i denne scenen er det ingen bøker åpnet, så 

overfør ikke dette til den store hvite trone dommen. Den dommen 

kommer meget senere. Denne dommen er ikke en himmelsk dom her i 

Matt.25:31, det er en jordisk dom. Hvem er det som blir dømt? Ikke de 

udødelige frelste. Det er dødelige, jordiske mennesker som har av en 

eller annen grunn overlevd denne forferdelige periode av vrede og 

ødeleggelse som er blitt uttømt over menneskeheten. Denne rest av 

nasjonene, det første som vi kan se er at Han skal bringe dem inn i sitt 
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nærvær. Hva gjør Han dette for? Hvilken grunnlag skal Han dømme 

dem på? Det er dette som forvirrer mange kirkelige hedninger. De tror 

at alt på denne siden av lovens tid, skal bli dømt på grunnlag av at han 

eller hun ikke har oppfylt kirkens betingelser. Vi har levd (menigheten) 

gjennom 2000 år av nådetiden, hvor vi var målet for det evangeliske 

kall og dets budskap. Hvis vi skal oppnå udødelighet sammen med 

Ham og hvis vi forventer å ha et legeme som Hans, så er det visse ting 

som våre liv eller vårt innerste vesen, må måle opp til. Det er ifølge 

evangeliet som er gitt til denne hendelsen. Da er den evangeliske 

perioden allerede passert. Han frelser ikke mennesker lenger for å sette 

dem sammen i et jordisk menighets felleskap. Han introduserer, eller 

begynner en ny tidsperiode, hvor rettferdighet skal herske. På samme 

måte som det var en tidsperiode før loven, og det var en tidsperiode 

under loven, så har vi levd i den tidsperioden som blir kalt for nådens 

tid. Vi vet at det er en annen periode som snart begynner. Det er den vi 

kaller kristi tusenårige regjering eller tusenårsriket. I lys av disse 1000 

år, så kan vi si at når de 6000 år tar slutt, så er den neste æra 

tusenårsriket, den syvende dag. Det er Guds sabbat til denne jord, da 

menneskeheten skal hvile fra sitt forferdelige jordiske strev. I 

forbindelse med at Herren tar den troneposisjonen er det noe annet vi 

må forstå. Hans trone er først og fremst for dem som er i Jerusalem. 

Det er der verden vil bli styrt fra. Men i Åp. 20, 4 står det: ”JEG SÅ 

TRONER(flertall) OG DE (flertall) SATTE SEG PÅ DEM, OG DET 

BLE GITT DEM MAKT TIL Å HOLDE DOM”. Nå, hvem er disse 

”dem”? Det er ingen andre enn den udødelige Jesu Kristi brud. Dette er 

den samme hær, som vi tidligere har lest om, kommer med Ham, 

ridende på hvite hester. De er avbildet kledd i det fine lin som er de 

helliges rettferdighet. Vi kan også se at så snart den æra eller tid for 

Hans vrede er over, skal de (hellige) hjelpe til å utføre alt dette, og idet 

Han tar sin troneposisjon så vil Hans brud ta sine troneposisjoner i de 

andre jordiske områder. Så skal denne dommen bli satt. Idet denne 

dommen blir satt skjer følgende. Han skiller sauene fra geitene. Hva 

slags mennesker vil dette være? Vi vil finne ut at dette er dødelige 

mennesker som av forskjellige grunner, akkurat som vi ser det på 

jorden nå, ikke har hatt noe med Gud å gjøre når det kommer til frelse. 

Likevel idet de går gjennom trengselen og idet de 144.000 forkynner 

det evige evangeliet, så er det grunnen til at de må forkynne det 

budskapet. Dette hjelper de som overlever til å få noe inn i hodet som 

gjør at deres oppmerksomhet blir dradd mot Gud. Det informerer disse 
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mennesker og hjelper dem til å vite hvordan de skal oppføre seg 

gjennom den trengselstiden. Derfor i den trengselsperioden, vil 

mennesker bli konfrontert med forhold og omstendigheter, og tvinges 

til å opptre på en spesiell måte. Det vil være måten de opptrer på, og 

framstiller seg selv i moralsk og sosial oppførsel, som bestemmer hvor 

og hvordan de vil leve når Herren har satt opp sitt kongedømme. Det er 

ikke en dom etter ”hvilken kirke hører du til? Har du blitt døpt?” Det er 

ikke den slags dom i det hele tatt. Derfor når Han skiller dem, skiller 

Han fårene fra geitene. Det er mennesker som gjennom dette tids 

intervallet, er blitt testet ved fryktelige situasjoner og forhold. Den 

måten de har gjort ting på og oppført seg på, vil vise og nødvendiggjøre 

at Herren ser på dem som Han gjør. Det faktum at noen vil bli sett på 

som får, er basert på deres gjerninger, deres oppførsel, deres generelle 

oppførsel i løpet av den store trengselstid. Han vil stille geitene på sin 

venstre side, og så vil Han si til fårene: ”KOM HIT, I MIN FADERS 

VELSIGNEDE! ARV DET RIKET SOM ER BEREDT DERE FRA 

VERDENS GRUNNVOLL BLE LAGT!” Han taler ikke til bruden. 

Her sitter bruden (Bro. Jackson peker på troner avbildet på en skisse). 

Det er grunnen til at Jesus sa til Peter i Matt. 19 ”Dere skal sitte på tolv 

troner og dømme Israels tolv stammer. Hvis de jødiske disiplene skal 

dømme jødiske mennesker i det tusenårige riket, hvor tror du at de 

hellige av hedningene skal sitte? Jøder vil ikke dømme hedninger. 

Hedninger vil ikke dømme jøder. Hedning vil dømme hedning. Tysker 

over tysker. Franskmenn over franskmann. Engelskmenn over 

engelskmann. Det er måten Gud vil gjøre det på. Skjønt alle vil uføre 

dommen med samme sinn. Det vil ikke være forskjellige tydninger av 

hva som er rett, eller favoriserte grupper som får fordeler slik som i 

dagens verden. Det er saken. Idet Han sier til fårene: ”Gå dere inn i det 

riket som er beredt dere fra verdens grunnvoll betyr det: ”Gå inn i 

denne herlige tidsepoke som var bestemt og planlagt for dere fra før 

verdens grunnvoll ”. Dette viser at vår Herre Jehova visste Han alt før 

det begynte. Gud visste om hvert dødelig individ som ville være der. 

Han satte inn en tidsperiode som de ville komme inn i og bli sett på, på 

denne måten. Nå idet Han sier til dem på sin høyre side (fårene), og du 

vil legge merke til at det er kongen som taler, og at Han ikke vil tale på 

grunnlag av bøker som er åpnet. Han sa (Matt. 25,35) ”FOR JEG VAR 

HUNGRIG, OG DERE GAV MEG Å ETE, JEG VAR TØRST, OG 

DERE GAV MEG Å DRIKKE, JEG VAR FREMMED, OG DERE 

TOK IMOT MEG”. (36) JEG VAR NAKEN, OG DERE KLEDDE 
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MEG. JEG VAR SYK, OG DERE SÅ TIL MEG. JEG VAR  I 

FENGSEL, OG DERE KOM TIL MEG.” Hvordan visste Han det? Vi 

leser i Es.11,” Han vil ikke dømme etter det Hans øyne ser eller det 

Hans ører hører, men Han skal dømme med rettferdighet. Han vil forstå 

at de er de individene som har oppført seg på en ordentlig sosial, 

moralsk måte i et kort tidsintervall som har vært en prøvetid for 

menneskeheten. Derfor fortjener de denne vidunderlige tid. Nei, de blir  

ikke forandret til udødelighet. De forblir å være dødelige. De er 

fremdeles i dødelig kjød. Vi kan si at denne spesielle dommen fortsetter 

til Han har skilt alle fårene som mennesker, ut av alle nasjoner og 

menneskeraser, av resten av nasjonene som blir spart til den tid. I følge 

Sakarias er dette de menneskene som vil forbli i live. De går inn i en ny 

æra av tid, de har ikke en udødelig kropp. De har fremdeles en dødelig, 

kjødelig kropp, men her er noe man må forstå. Vi vet i Åp. 20, 1, det 

første som den perioden starter med etter at Guds vrede er utløst, blir at 

Satan (den onde ånd) bindes og kastes i avgrunnen. Det blir satt en 

lenke på ham. Han blir bundet slik at hans ånd ikke kan bli løst på tusen 

år. Dette betyr ingen fristelse, ingen perversjon, ikke noe som er imot 

det Gud gjør. Naturligvis vil det ikke bli noen utidig fysisk død heller 

under de forhold. Det vil ikke bli noe slikt som tuberkulose. Det vil 

ikke bli mer AIDS, og ikke mer hjertetrøbbel. Når vi ser det på denne 

måten kan vi spørre, hva skal tusenårsriket bringe fram? De dødelige 

mennesker som vil få lov til å gå inn i den æra av tid, vil få det 

privilegium under Hans nådes og suverenitets styre, å oppnå høy alder. 

Det vil bli mulig for en person å leve gjennom hele tusenårsriket, hvis 

vedkommende var en ungdom da tusenårsriket begynte – fordi vi er 

kommet til tidenes ende hvor det må bli restaurert. Vi skal tilbake til 

det originale bildet – ikke lenger vekk fra det originale bildet. Hvis  du 

forstår hva jeg sier – fra Eden har menneskene gradvis fått sitt 

livspotensiale senket, men i tusenårsriket vil de gå tilbake til det de var 

i begynnelsen – før det var noe som het død. La oss avslutte dette. Etter 

at Jesus hadde skilt sauene fra geitene og uttalt deres velsignelse,  

vender Han seg til geitene, som  mennesker på Hans venstre side og 

annonserer deres handlinger i den samme perioden. De er dømt på 

grunnlag av hvordan de moralsk, sosialt og prinsipielt oppfører seg i 

løpet av den forferdelige tiden av menneskehetens historie. Geitene på 

venstre side, jeg tror vi kunne si, er egoistiske, grådige, onde, 

drikkfeldige, perverterte, hardhjertet og selvrådig. De har ikke hjerte 

for noe. Alt de bryr seg om, er seg selv. De bryr seg ikke noe om, eller 
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har ikke den minste tanke om at det kanskje kunne komme en 

oppgjørets time ved enden av veien. Til geitene på sin venstre side sa 

Han: ”GÅ BORT FRA MEG, DERE FORBANNEDE, I DEN EVIGE 

ILD, SOM ER BEREDT FOR DJEVELEN OG HANS ENGLER! (Det 

er de ondes lønn) FOR JEG VAR HUNGRIG, OG DERE GA MEG 

IKKE Å ETE, JEG VAR TØRST, OG DERE GA MEG IKKE Å 

DRIKKE. JEG VAR FREMMED, OG DERE TOK IKKE IMOT 

MEG, JEG VAR NAKEN, OG DERE KLEDDE MEG IKKE, MEG 

VAR SYK OG I FENGSEL OG DERE SÅ IKKE TIL MEG”. Dere vil 

se at begge gruppene skal bli dømt etter samme standard. Det er 

selvfølgelig hvordan de oppførte seg i løpet av den mørke trengselstid. 

En gruppe vil si: Når gjorde vi dette, og Han vil si til dem (Matt.25,40) 

”SANNELIG SIER JEG DERE: HVA DERE HAR GJORT IMOT EN 

AV DISSE MINE MINSTE BRØDRE, DET HAR DERE GJORT 

MOT MEG”. Når? I løpet av den mørke trengselstid ser vi at de jødiske 

hellige og de dårlige jomfruer fremdeles vil være her, og idet vi leser i 

Åpenbaringen, prøver djevelen gjennom sitt antikrist system å likvidere  

hver eneste av dem. Han vil prøve å få vekk ethvert spor av hellige, 

gudfryktige, troende mennesker. Noen vil bli fengslet. Noen vil sulte i 

hjel og alt slikt. Det er i denne tilstand at disse andre dødelige 

mennesker vil ha en sjanse til å hjelpe flyktende jøder. Bare tenk deg 

jøden, hvordan han vil bli behandlet på den tiden. Men akkurat som 

jødene ble behandlet i Europa under 2. verdenskrig, hvor de ble gjemt 

på loft, kjellere og sånt, av undergrunnsstyrkene og av alminnelige 

europeiske innbyggere, så vil det enda en gang bli den slags dødelige 

mennesker som vil vise den samme vennlighet mot dem under den 

antikristelige regjeringstid. Det vil være de menneskene som av rent 

prinsipp og respekt for sine medmennesker, som vil komme til å 

oppføre seg på en gudfryktig måte. Det vil ikke være fordi de er 

spesielt religiøse, heller ikke fordi de tilhører en kirke som oppmuntrer 

til slike ting. Det vil kun være fordi de har noen prinsipper i sin legning 

som får dem til å risikere sine egne nakker for å redde andres liv, -  og 

de vil ta seg av dem på den måten det måtte være nødvendig, - akkurat 

som Jesus sa i Matt. 25. Det er dette Gud vil se etter. Det er dette 

Herren vil dømme disse får og geite menneskene etter. Vi må forstå at 

innen den tid har Han ødelagt mange millioner ved  alle slags 

naturkatastrofer, så vel som i Harmageddon. Men de som unnslapp det, 

vil støte på den siste effekt av Hans vidunderlige komme for å herske 

og regjere. Når det sies at Han skal slå de onde ved sin munns ånde, er 
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det fordi Han vil si til geitene: ”Gå bort fra meg, dere forbannede, i den 

evige ild o.s.v., for jeg var slik og slik, og dere kom ikke til meg. Den 

dommen lar oss se hvordan det vil bli når Jesus er på sin trone og 

brudesjelene er på deres troner. Når vi ser på det i dette lyset, kan vi si 

for sikkert: tronen som Jesus sitter på nå, er ikke Hans herlighets trone 

bokstavelig talt. Det er Faderens trone. Han har satt seg med Faderen 

på Faderens trone. Men du ser ikke to bokstavelige vesener sitte der i 

den samme stolen. Heller ikke vil du se en stor mengde 

brudemennesker sitte i samme stol sammen med Jesus i tusenårsriket, 

det er bare en terminologi som brukes for å beskrive autoritet. 

Brudemenneskene vil dømme med den samme autoritet som Jesus 

dømmer med, fordi Han vil delegere den autoriteten til dem slik at de 

blir i stand til å styre nasjonene. Derfor, da Jesus sa: ”Han som seirer 

vil jeg gi å sitte med meg på min trone, så sier Han i virkeligheten – 

sitte med meg i den samme autoritetsposisjon for å herske, dømme og 

regjere. Du kan gå rett til Åp.3,21 og finne Jesus si til de Laodikea 

hellige, ”DEN SOM SEIRER, HAM VIL JEG GI Å SITTE MED MEG 

PÅ MIN TRONE, LIKESOM JEG HAR SEIRET OG SATT MEG 

MED MIN FADER PÅ HANS TRONE.” Derfor hvis Han skal styre 

alle nasjonene som den Høyeste Konge, så vil de seirende i dette liv 

regjere i sine respektive nasjoner, ikke over alle nasjoner. Den enkelte 

vil styre i det nasjonale område hvor han kommer fra. Vi kan likevel se 

hvordan de vil styre med en jernstav, for det er slik Jesus vil herske. I 

det de tar over tøylene til jordiske regjeringer, og denne dom er over, 

og Han slår de onde, vil de helt sikkert bli drept. De onde vil dø rett 

der. De vil bli slått av ordene som Jesus uttaler. Nå, broder Jackson, 

hva skal de gjøre med de døde kroppene? Ikke bry deg om det? Det kan 

jeg si, at hva enn Herren velger å rydde opp i dette virvar av døde 

kropper med, det vil være nok dyr rundt til å ta seg av det. Jeg vil ikke 

si mer om dette nå fordi i de siste versene som handler om 

Harmageddonslaget, står det klart at når de jordiske tropper vender seg 

for å krige mot Ham, da vil den engelen rope til himmelens fugler og 

markens dyr: kom og et kjøtt og drikk blod til dere er mette, for dette er 

den store Guds aftensmåltid. Dette får meg til å føle at alle 

begravelsesbyråer vil mer eller mindre være uten funksjon innen da. 

Det vil ikke være nok alkohol til balsameringen. Dyrene, alle de 

gatefeierne, slik som gribben, vil ha en god, lang tidsperiode til å rydde 

opp i restene og søplet. Siden er jeg sikker på at beina blir liggende 

igjen i sola og falme. Når Herrens regjering endelig blir satt sammen, 
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kunne det fremdeles være noen få gravemaskiner rundt Det vil bli 

overlatt til de dødelige menneskene i nasjonene å grave ut noen hull og 

hive de beina med det som måtte være igjen på dem, for å få dem ut av 

veien og ut av syne. Tro bare ikke at Heren kommer til å se på dette 

med forståelsesfull oppmerksomhet. Hovedsaken er: bli kvitt den 

skapningen som har hjulpet til å besmitte denne planet – jorden. Når 

dommen i Matt.25 er over, og Han har sine dødelige mennesker, vil 

verden gå inn i de tusen år av fred. De vil ikke ha udødelige legemer. 

De vil fremdeles være i en kjødelig kropp, men Satan vil være bundet 

og ute av stand til å egge til bråk, så disse menneskene vil gå inn i en 

tid med høy levealder. Hellige. Dette er hva som ligger foran de 

seirende, ikke bare en evighet hvor vi skal flyte rundt på en sky eller bo 

i et vakkert hus i himmelen for å si det slik, gjennom hele evigheten. 

 

ET BLIKK PÅ HVA PROFETENE SÅ OG SKREV. 

 

La oss gå tilbake til det Gamle Testamente og se hva profetene fra 

gammel tid hadde å si med hensyn til jorden og disse menneskene, når 

denne tidsperioden starter. Vi vil gå til Esek. 34. Esekiel var en profet 

som så denne tidsperiode, dette store tusenårsriket som kommer, og 

gjenoppbyggelsen av Israels hus. I v. 20,21 og 22 taler han om hvordan 

Han (Gud) vil bevare og frelse de menneskene fra gammel tid. I det 23. 

vers sier han dette ”OG JEG VIL OPPREISE EN HYRDE OVER 

DEM (legg merke til språket) OG HAN (den tjeneren) SKAL RØKTE 

DEM, MIN TJENER DAVID”. Vi må innse at den tjener er av Davids 

ætt, fordi det var gjennom David Gud startet dette store Messianske 

riket og etablerte denne lange, kongelige linje. Gud gjorde en pakt med 

David, at ut av hans lender ville Han etablere denne pakt, og en dag 

ville Han reise opp én, hvis kongedømme skulle være et evig 

kongeriket, så her er det: ”HAN SKAL RØKTE DEM, OG HAN 

SKAL VÆRE DERES HYRDE, OG JEG, HERREN, VIL VÆRE 

DERES GUD, OG MIN TJENER DAVID (som i virkeligheten er 

Jesus) SKAL VÆRE FYRSTE BLANT DEM, JEG HERREN, HAR 

TALT. (Nå se, hva Gud har lovet over jorda, planeten som du og jeg 

lever på.) OG JEG VI OPPRETTE EN FREDSPAKT MED DEM OG 

UTRYDDE VILLE DYR AV LANDET (hvorfor? Fordi Han skal ta 

vekk det fiendskapet) OG DE SKAL BO TRYGT I ØRKENEN OG 

SOVER I SKOGENE. OG JEG VIL GJØRE DEM OG LANDET 

OMKRING MIN HAUG TIL EN VELSIGNELSE, JEG VIL SENDE 
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REGN I  RETTE TID, VELSIGNELSENS REGN – STRØMMER 

SKAL DET VÆRE”. Dere har alle hørt den gamle sangen ”Det skal bli 

strømmer av nåde”. Alt det stammer fra profetien om hvordan Gud vil 

sende sitt regn. Da vil det ikke være mer tørke. Bare se hva som 

kommer ut av dette.  ”MARKENS TRÆR SKAL GI FRUKT, OG 

JORDEN SKAL GI SIN GRØDE”.  Amerikanske bønder har i de siste 

50-60 år studert alle slags jordbruksmetoder for å øke avlingen, 

avkastningen av mais, bønner og slike ting, men på den tid vil Herren 

regulere alt det. Vi er selvsagt klar over at mye av det mennesker har 

fått til, har de greid ved hjelp av moderne teknologi. Jorden eksisterer 

under en forbannelse som Gud kom med, da Adam ble forbannet og 

jaget ut av paradis. Det var da Gud sa: FORBANNET ER JORDEN 

FOR DIN SKYLD, TORNER OG TISTLER SKAL DEN BÆRE 

FRAM. Men i tusenårsriket skal denne forbannelsen gradvis bli trukket 

tilbake. Jorden vil begynne å gjøre noe den ikke har gjort før – gi 

optimal avkastning. ”OG DE SKAL BO TRYGT I SITT LAND, OG 

DE SKAL KJENNE AT JEG ER HERREN, NÅR JEG BRYTER 

STENGENE PÅ DERES ÅK OG FRIR DEM AV DERES HÅND 

SOM HOLDT DEM I TRELLDOM”. La oss nå se på en annen profeti 

i Amos bok. Den er parallell med det vi akkurat har lest. Vi har lest om 

dyreverden og hva som vil skje. Derfor vet vi at dyreriket vil være i 

fred med menneskene på den tid. I det vi leser disse profetiene som 

handler om hvordan Gud vil ta forbannelsen bort fra jorden, ville 

kanskje noen spørre – hvorfor? Det er en grunn, fordi når menn og 

kvinner vil bringe fram avkom for å befolke hele jorden igjen, har Gud 

til hensikt å restaurere den forbannede jorda tilbake til sin originale 

tilstand. Det vil ikke lenger være behov for noen forbannelse. Ja, 

venner, det vil bli født babyer, og de vil ikke dø av alle disse truende 

problemer vi ser i dag. Som jeg tidligere sa, igjen vil menneskene 

oppnå høy alder. Jeg håper alle disse allvitende predikantene som har 

refset meg for å si ting som profeten (Bro. Branham) ikke sa, vil få en 

mulighet til å lese dette. Hvem bryr seg hvis de blir sinte og prøver å 

fly på veggen, Guds profeter har allerede sagt det vil bli slik, så bro. 

Branham behøver ikke si det. Jeg gleder meg til å være der ved Guds 

nåde, og uten tvil vil jeg bære noen av de små barna rundt. Jeg liker å 

vise de små barna oppmerksomhet. En ting er sikkert: det vil ikke være 

noen barnemishandler i tusenårsriket. Her i Amos 9, 13 finner vi disse 

ordene: ”SE, DAGER KOMMER, SIER HERREN, DA DEN SOM 

PLØYER SKAL NÅ DEN SOM HØSTER, OG DEN SOM TRÅR 
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VINDRUER, SKAL NÅ DEN SOM KASTER UT SÆDEN, OG 

FJELLENE SKAL DYPPE AV MOST, OG ALLE HAUGENE SKAL 

FLYTE OVER”. Hva forteller dette? Det forteller at det kommer noen 

ridende rett bak dem som er klare til å plante på nytt. Vil det være 

traktorer bro. Jackson? Ja, det vil være traktorer der. Noen sier imot 

den ideen, men der vil være mange ting som ikke vi tenkte skulle være 

der. For to hundre år siden var det ingen som kunne forestille seg slike 

brølende monstre som vi har på jorden i dag. For to hundre år siden 

måtte alt gjøres ved hjelp av okser og muldyr. Den moderne traktoren 

kom ikke kravlende ut av et hull i bakken, den ble oppfunnet og laget 

for å bli brukt på den måten. Hva sier jeg. Bare dette: Den teknologi 

som har vært fordelaktig, god og praktisk for jordiske, dødelige 

mennesker i deres jordiske oppgaver, vil fortsatt være der når 

tusenårsriket begynner. Hvorfor skulle han gå tilbake til oksen? 

Hvorfor skulle han gå tilbake til bare å ri på hest? Jeg tror du forstår 

hva jeg snakker om. Det vil ikke være grunn til noe annet. Jeg vil 

fortelle deg noe annet: Det kommer ikke til å være noen oljeselskap der 

som kjøper opp alle oppfinnelsene bare for å kunne fortsette å selge 

olje. Da vil du få se produkter som ikke vil forurense miljøet. Enten det 

er  dampmaskiner eller hva – det er det samme. Du vil se at det blir 

produsert og tatt i bruk ting som vil være til hjelp for transport så vel 

som for å dyrke jorda. Det er derfor profeten sier ”den som pløyer”. 

Hva tror du den plogmannen kommer på? Jeg ser ham ikke med et 

oksespann. Det kan være på den måten i New Guinea inntil den tid, 

men ikke i Amerika. Jeg er av den oppfatning at innen den tid, når 

tusenårsriket er godt igang med sin tilmålte tid, vil det ikke være noen 

ut daterte dyrkingsmåte igjen, noen plass på hele kloden. Hva det enn 

måtte være av moderne hjelpemidler til landbruket, vil de være utbredt 

over hele jorden. Det er ingen tvil i mitt sinn at på den tid vil de se 

solenergi i bruk på en måte som du ikke har sett før. Hvorfor ikke? Sola 

kan gi fra seg  nok energi, når den blir  lagret riktig, til å gjøre alt som 

skal gjøres, og  det vil ikke forurense lufta. Takk Gud. Bare prøv å få 

disse kompaniene til å begynne nå, og se hvilken respons du får. Det er 

ikke nok penger tilgjengelig til å få det til i vårt samfunn,  de ville miste 

kontrollen over befolkningen. Grådige mennesker har bokstavelig talt 

uttømt jordens ressurser av sine egne, egoistiske grunner, men takk 

Gud, de vil ikke ha den kontrollen i tusenårsriket. Ikke til å undres over 

at det står i salmene: ”Når den onde styrer, klager og stønner landet. 

Men når den rettferdige styrer, gleder landet seg”. De rettferdige 
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kommer til å styre. Det vil være mennesker som vet hvordan de skal 

bruke jordens ressurser til Guds ære. Noen få mennesker vil ikke lenger 

eie størstedelen av verdens rikdom. (Amos 9:14) ”OG JEG VIL 

GJØRE ENDE PÅ MITT FOLK ISRAELS FANGENSKAP, OG DE 

SKAL BYGGE OPP IGJEN DE ØDELAGTE BYER OG BO DER OG 

PLANTE VINGÅRDER OG DRIKKE DERES VIN OG DYRKE OPP 

HAVER OG ETE DERES FRUKT. (15) OG JEG VIL PLANTE DEM 

I DERES LAND, OG DE SKAL ALDRI MER RYKKES OPP AV 

SITT LAND, DET SOM JEG HAR GITT DEM, SIER HERREN DIN 

GUD”. Når vi leser dette, innser vi at vi har lest om et kongedømme 

som enda ikke har vært på jorden, og vi vet det blir kalt tusenårsriket. 

Planeten jorda skal gå gjennom de tusen år, og de tusen år er en 

tidsperiode hvor Herren sakte men sikkert fjerner fra overflaten, 

sporene av alt som menneskene har besmittet den med. Disse tusen år 

vil gradvis frambringe en komplett restaurasjon av hele planeten. Det er 

i hovedsak hva alt dreier seg om. Det er derfor det blir kalt ”Tiden for 

gjenfødelsen”. Han (Gud) vil ikke bare bringe til eksistens et nytt 

element av mennesker som er dødelige, men de som skal leve i 

evigheten, vil bli dem som har hatt et ønske om å behage Herren i alle 

ting. Bare prøv å forestille deg, hvis du kan, en mengde dødelige 

mennesker som ikke har ønske om å gjøre noe annet enn det som 

behager deres himmelske Far. 

 

TILSTANDER  NÅ  OG  I  TUSENÅRSRIKET. 

 

I seks tusen år har mennesker, født i synd, blitt styrt av sitt kjød og 

holdt i fangenskap under fordømmelsen av en slik tilstand. De har 

konstant besmittet jorda, sløst med dens ressurser og ødslet med alt. De 

har ikke gjort noe for å ære og behage Gud. Det er derfor jeg tidligere 

sa: ”Disse naturforkjemperne gjør ikke noe for å behage Herren. De har 

bare fått en idé  om at de må gjøre noe. Du hører dem ikke si noe om 

hva som måtte behage Gud, mest fordi de bryr seg så lite om å forsøke 

og behage Ham, enda mange av dem bekjenner seg for å være kristne. 

Jeg tenkte da jeg hørte Tv- nyhetene at en Colorado- borger i en viss by 

hadde avstemning om hvorvidt de skulle ha tillatelse til å gå med Pels 

eller bære pels i den byen. Dere stakkars, ynkelige, vannskjøttede 

mennesker, dere kan ikke ha noe ønske om å leve i tusenårsriket. 

Hvorfor er det slik, bro. Jackson? Fordi når jeg leser i Esekiel at i 

tusenårsriket, når Jesus sitter i templet på sin herlighets trone, vil det 
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være dyre ofringer hver dag, på det tusenårige alter. De vil ofre hver 

dag i tusen år. Å, bro Jackson, loven er over, nåden er over. Hvorfor vil 

de gjøre det? Rett og slett fordi Gud ikke er over, og det er hva Han 

ønsker. Det er grunnen til at Han inspirerte sine profeter til å skrive de 

ordene. Men det er slik menneskene er, liten tanke for alt som har med 

Guds siste plan for menneskeheten. Det ville jeg også være hvis det 

ikke var for Guds nåde som har åpnet mine øyne. Uten nåden som Gud 

har skjenket meg, ville jeg være den mest dåraktige skapningen du 

kunne finne. La meg bare illustrere mitt poeng. Glem ikke: vi har 

allerede sagt at det vil bli født barn i tusenårsriket. De skal ikke være 

uvitende om Guds handling med dødelige mennesker. Husk også at det 

står i Sak. 14,16 ”OG ALLE DE SOM BLIR IGJEN AV ALLE 

HEDNINGEFOLK SOM ANGREP JERUSALEM (det angår selvsagt 

levningen som er dømt og reddet i live ut av alle nasjonene) SKAL ÅR 

ETTER ÅR DRA OPP FOR Å TILBE KONGEN, HERREN, 

HÆRSKARENES GUD, OG FOR Å DELTA I LØVSALENES FEST. 

MEN OM NOEN AV JORDENS FOLK IKKE DRAR OPP TIL 

JERUSALEM FOR Å TILBE KONGEN, HERREN, 

HÆRSKARENES GUD, SÅ SKAL DET IKKE KOMME REGN HOS 

DEM HELLER, DEN SAMME PLAGE SKAL RAMME DEM SOM 

HERREN LAR RAMME DE HEDNINGEFOLK SOM IKKE DRAR 

OPP FOR Å DELTA I LØVSALENES FEST. 

 

(Dette er noe Gud vil kreve av alle, og ingen unnskyldning vil bli 

akseptert. Det er ikke som hedningefolkene som lurer på om de skal gå 

til kirke denne søndagen, eller dra på båttur slik som så mange gjør i 

dag. De må handle slik Herren krever, ellers må de ta konsekvensene 

av å la være.) (19) SÅDAN SKAL DEN STRAFF VÆRE SOM 

RAMMER EGYPTEN OG ALLE DE HEDNINGEFOLK SOM IKKE 

DRAR OPP FOR Å DELTA I LØVSALENES FEST”. Hvis Egypt, 

eller noen andre, nekter å fremstille seg ifølge skriften, så vil de ikke få 

regn til avlingen. Det er på denne måten vi ser at Jesus i sannhet vil 

herske med en jernstav under den tidsperiode. Det vil ikke være noen 

demonstrasjoner ved noen som ønsker å gjøre opprør mot fastsatt lov. 

Gud hater den slags ting. Ikke noe opprør vil bli tolerert. Han forakter 

det. Hellige, det er ille nok når verdens mennesker gjør opprør og 

demonstrerer om ting de er uenige i, men når jeg ser mennesker som 

kaller seg kristne, demonstrerer her ute, da er det verre. Legg merke til 

hva Esaias sa om opprør i 15,23 ”FOR OPPRØR ER SOM 
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TROLLDOMSSYND OG STRIDIGHET SOM 

AVGUDSDYRKELSE”. Vi behøver ikke undres over hvordan Gud 

føler om disse stundene. Hans ord sier det klart. Ja, Jesus skal herske 

med rettferdighet, med en jernstav, så det vil ikke foregå masse rart. 

Med hensyn til de små barna som blir født i den tiden, så ønsker jeg at 

du skal tenke over dette: I tusen år vil små barn bli født for å vokse opp 

i en tid hvor det ikke vil være noen synd eller åndelig død. Hvis det 

aldri ble gjort kjent for dem noe, som kunne gjøre dem kjent med hvem 

denne store Kongen som de vil komme fram for er, – eller hvorfor 

dyreofrene blir ofret på alteret, ville det virke veldig urettferdig på dem. 

De ville tilbe i uvitenhet. 

 

TUSENÅRSRIKETS  ALTER. 

 

Jeg vil illustrere hva dette dyreofferet i tusenårsriket representerer. Vi 

vet dette, i loven, da Gud ga den til Israels hus for en avgrenset tid, var 

dyreofferet et bilde på det store offeret som Jesus senere var for hele 

menneskehetens synder. Med andre ord ble syndene deres skjøvet foran 

dem et år til, når tilbederne kom til alteret og bekjente sine synder for 

presten. Denne lydighet på vegne av de som deltok, sonet ikke for 

syndene. Heller ikke fjernet det dem. Det dyttet dem enda et år fram i 

tiden, som et bilde på det offeret som en dag fullt skulle betale synden. 

Derfor var den enkelte i Israel i alminnelighet, uvitende med hensyn til 

hva det virkelig pekte på, men de visste at ved å ære loven med et rent 

motiv og gi til kjenne sitt behov for å bli inkludert i de fordelene som 

offeret gav, ble syndene deres på en eller annen måte plassert på et dyr 

og det fridde dem fra straffen. De forstod at på en eller annen måte ble 

deres synder representert i det dyrets lidelse og død, derfor ble deres 

skyld skjøvet fram enda et år. Bare tenk på det nå, og du vil forstå 

hvorfor det må være et alter for dyreoffer i tusenårsriket. Hvis det er 

måten som den troende under loven ble bedt av Gud for å skyve 

straffen foran, idet de så hen til tiden hvor Jesus vil bringe alt til en 

ende, ser du ikke hvordan Gud ville bruke samme oppsetning for å få 

dem det gjelder i tusenårsriket til å se tilbake på det som hendte på 

Golgata? Satan vil ikke være der for å friste dem, men de barna født i 

den tiden, vil bli født av foreldre som fremdeles har den falne natur i 

seg. I hvert fall har ikke syndene våre blitt dyttet foran oss lenger siden 

Golgata. Jesu Kristi blod betalte vår synde skyld for all tid. Det er 

grunnen til at vi kan lese i Heb.9, for ved et offer har han 
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fullkommengjort de som blir helliggjort for all tid. Det var gjennom det 

dyrebare Jesu kristi blod, Hans eneste sønn. Evangeliet vi har, gjør 

dette for oss når det blir trodd og akseptert, men det vil ikke være noen 

som forkynner et slikt evangelium i tusenårsriket, derfor vil denne 

seremonien gjøre det for dem som Gud krevet, at de også må få del i 

dette herlige gode. Jeg var ikke der så jeg kunne se Ham korsfestet, 

men det evangeliet jeg har hørt har sagt at det var for meg også. Ved tro 

ser jeg tilbake på det fullbrakte verk på Golgata og tilregner meg 

fordelene i følge Guds vilje. Skjønt jeg ikke så Ham henge der, ser jeg 

likevel ved åndelig åpenbaring en mann henge der isteden for meg. 

Hvordan er det mulig? Gud har forordnet det slik at vi kan se et slikt 

bilde ved forkynnelsen av Jesu Kristi evangelium. I lyset av dette 

faktum, vil jeg spørre dere: hva vil menneskene i tusenårsriket se og 

høre, som vil få dem til å forstå hvem deres konge er og hva Han har 

gjort for dem? Det faktum at deres forfedre ble valgt ut av levningen av 

nasjonene for å være med i denne tidsperioden, og det faktum at alle 

barna som blir født av disse menneskene, vil vokse opp i et tidsrom 

hvor det ikke vil bli noen test, ingen fristelse, ikke ondskap, ingen 

kriminelle som løper opp og ned gatene, gjør det nødvendig at noen må 

vise dem hen til virkeligheten av Guds omsorg. Alt på jordens overflate 

vil se fredfullt ut, men hvis det ikke er noe på jorden som viser den 

enkelte av dem – noen ganger i livet – hen til betydningen av å gå til 

Jerusalem for å tilbe Ham som er Konge over jorden og Herre over alle 

herrer, så vil de mangle noe i sin fullstendig natur. De vil se en framstilt 

i sin Majestet. De vil se Ham som en Konge: men de vil også se et dyr 

dø på alteret. Hva vil det fortelle de som lever i tusenårsriket? Ganske 

enkelt dette: Det dyret du ser dø skal minne deg om at den ene du tilber 

nå, tok din plass og betalte din syndeskyld. Du er her i dette kongeriket 

på grunn av hva Han gjorde for deg på Golgata. Pris Herren! Jeg må 

bare fryde meg  når jeg tenker på det. Det er noe galt med de som ikke 

kan se dette. Dette er absolutt grunnen til alteret i tusenårsriket. Det er 

derfor alle nasjonene må fremstille seg der. I det tusenårsriket skrider 

fram, vil det ikke være sykdom, ikke noe hjerteplager, ikke kreft, ingen 

fylliker som kaster opp i smugene og ingen homoseksuelle som roper 

om likestilling. Tenk også på små barn som blir født, og foreldre som 

ikke behøver å bekymre seg om fødselsskader og deformerte kropper. 

Alle vil bli født med en perfekt fysisk kropp. I den nære fremtid til 

denne generasjonen som du og jeg lever i, vil Gud avslutte alt. Denne 

forbannede onde sykdom som blir kalt AIDS og resultatene av dette 
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narkotikaslaveriet som har skitnet til og ødelagt verdens ungdom – hvis 

ikke snart Gud griper inn, vil det neppe bli noen igjen i fruktbar alder 

som kunne passere inn i den fremtidige tidsperiode. Jeg ser ikke disse 

narkotikaslaver, demonbesatte skapninger med hjernene halvt ødelagt 

og deres eneste tanke dreier seg om å tilfredsstille seg selv, at de skulle 

gjenoppfylle jorden. De har frivillig solgt seg til djevelen for å bli så 

vridd og forkvaklet som de er, så Gud vil simpelthen sende dem til den 

plass som er gjort i stand for dem, når Han velger sine kandidater til 

tusenårsriket. En gang i den nære framtid vil Gud avslutte dette, da vil 

det være noen anstendige folk i live for den fremtidige tidsalder. 

Faktum er at Han vil gjøre denne tid kortere enn mange mennesker er 

klare for. Idet vi ved åndelig åpenbaring ser tusenårsriket og 

rettferdigheten uten død, ingen AIDS,  ingen skilsmisse mellom de 

menneskene som er tilbake i dødelig kjød. Små barn vil bli født til 

Guds ære – vi kan ikke annet enn takke vår himmelske Far som har 

gjort oss delaktige i denne åpenbaring. 

 

HVA MED DEN NYE HIMMEL OG DEN NYE JORD – SOM 

KOMMER TIL SYNE ETTER AT DENNE NÅVÆRENDE HAR 

PASSERT? 

 

La oss se i våre Bibler og se en annen profeti i Esaias om den samme 

tid som vi har talt om. Vi håper naturligvis at de som ser denne 

videotapen eller leser dette budskapet i Contender, vil finne 

tilfredsstillende stadfestelse i skriften angående det vi har talt, om 

denne vidunderlige tid som skal komme. Men vi er fullt klar over at tid 

og plass ikke gjør det mulig å bruke hvert eneste skriftsted som angår 

dette emne, så vi stoler på at Guds Ånd vil gjøre det klart for hver 

interessert sjel. Jeg er sikker på at det er andre profetier som ville passe 

rett inn med de som vi har brukt, hvis vi bare hadde hatt tid og plass 

nok – for de er spredt rundt i Bibelen som gullkorn i en gullgruve. I Es. 

65 finner vi skriftstedet som Peter uten tvil hadde i tankene da han 

skrev kap. 3 av sitt andre brev hvor han sa dette ( 2.Pet. 3:9-14) 

”HERREN ER IKKE SEN MED LØFTET, SÅLEDES SOM NOEN 

AKTER DET FOR SENHET, MEN HAN HAR LANGMODIGHET 

MED DERE, DA HAN IKKE VIL AT NOEN SKAL FORTAPES, 

MEN AT ALLE SKAL KOMME TIL OMVENDELSE. (ja, 

invitasjonen er  til alle, derfor kan ingen klandre Gud når de ender opp i 

helvete). MEN HERRENS DAG SKAL KOMME SOM EN TYV, OG 



 30 

DA SKAL HIMLENE FORGÅ MED STORT BRAK, OG 

HIMMELLEGEMENE SKAL KOMME I BRANN OG OPPLØSES, 

OG JORDEN OG TINGENE PÅ DEN SKAL OPPBRENNES. (Gud 

bruker ilden å rense med, ikke for helt å ødelegge den nåværende jord, 

men for å ødelegge enhver vederstyggelighet). DA NU ALT DETTE 

OPPLØSES, HVOR MÅ DERE DA STREBE ETTER HELLIG FERD 

OG GUDSFRYKT, IDET DERE VENTER PÅ OG FREMSKYNDER 

GUDS DAGS KOMME, HVORVED HIMLENE SKAL OPPLØSES I 

ILD OG HIMMELLEGEMENE SMELTE I BRANN. (Det høres 

nedslående ut, men her er den troendes håp. Det tillater oss å se 

bakenfor alt dette.) MEN VI VENTER ETTER HANS LØFTE NYE 

HIMLER OG EN NY JORD, HVOR RETTFERDIGHET BOR. (Det 

er hva vi har snakket om, den tidsperioden som vil være full av 

rettferdighet. Halleluja!)  DERFOR , ELSKEDE, DA DERE VENTER 

DETTE, SÅ LEGG VINN PÅ Å BLI FUNNET UTEN FLEKK OG 

LYTE FOR HAM I FRED.” Her er det som apostelen Peter så hen til 

da han skrev de ordene. Se i Es, 65, 17. Idet han var åndelig salvet til å 

ta opp den store kikkerten og se gjennom tiden til en fremtidig 

tidsepoke, så han tusenårsriket. Når tiden for tusen årsriket går mot 

slutten, begynner en ny epoke – den vi leser om å Åpenb. kap. 21 og 

22, og det handler om den store evighet som vil følge etter disse tusen 

år med rettferdig styre. Det er tiden som vi kan vise til som verdener 

uten ende. Syklus etter syklus – det vil være en tid uten ende. Derfor 

sier Esaias dette ( Es. 65, 17-25) ”FOR SE, JEG SKAPER EN NY 

HIMMEL OG EN NY JORD, OG DE FØRSTE TING SKAL IKKE 

MINNES OG IKKE MER RINNE I HU, (18) MEN GLED OG FRYD 

DERE TIL EVIG TID OVER DET JEG SKAPER! FOR SE, JEG 

SKAPER JERUSALEM TIL JUBEL OG DETS FOLK TIL FRYD. 

(19) OG JEG VIL JUBLE OVER JERUSALEM OG FRYDE MEG I 

MITT FOLK, OG DET SKAL IKKE MERE KOMME DERFRA NOE 

DIEBARN SOM BARE LEVER FÅ DAGER, ELLER EN GAMMEL 

MANN SOM IKKE FYLLER SINE DAGERS MÅL. NEI, EN UNG 

MANN SKAL DEN VÆRE SOM DØR HUNDRE ÅR GAMMEL, 

OG HUNDRE ÅR GAMMEL SKAL DEN SYNDER BLI SOM 

FORBANNES (21) OG DE SKAL BYGGE HUS OG BO I DEM (. 

Dette skulle svare på mange av de spørsmål menneskene har. Bare legg 

merke til hva denne profetien sier. Dette er Guds ord.) OG DE SKAL 

PLANTE VINGÅRDER OG ETE DERES FRUKT. (22) IKKE SKAL 

DE BYGGE OG EN ANNEN BO, IKKE SKAL DE PLANTE OG EN 
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ANNEN ETE DERES FRUKT, DE SKAL SELV FÅ NYTE 

FRUKTEN AV SINE HENDERS GJERNING. (23) DE SKAL IKKE 

GJØRE SEG MØYE FORGJEVES OG IKKE FØDE BARN TIL EN 

BRÅ DØD, FOR DE ER EN ÆTT VELSIGNET AV HERREN, OG 

SITT AVKOM FÅR DE HA HOS SEG.(24) OG DET SKAL SKJE, 

FØR DE ROPER SKAL JEG SVARE, MENS DE ENNÅ TALER 

SKAL JEG HØRE. (25) ULVEN OG LAMMET SKAL BEITE 

SAMMEN, OG LØVEN SKAL ETE HALM SOM OKSEN, OG 

ORMENS FØDE SKAL VÆRE STØV, INGEN SKAL GJØRE NOE 

ONDT OG INGEN ØDELEGGE NOE PÅ MITT HELLIGE BERG, 

SIER HERREN” Som vi tidligere har sagt, slangen er den eneste av 

Guds skapninger som aldri vil få forbannelsen løftet av seg, og du kan 

se det klart i det siste verset. ”ORMENS FØDE SKAL VÆRE STØV”. 

Slangefamilien vil fremdeles krype i jordas støv når alt annet blir brakt 

tilbake i sin opprinnelige form. Gud sa ”FOR SE, JEG SKAPER NYE 

HIMLER OG EN NY JORD”. Det forteller oss at tusenårsriket er den 

syvende dagen, som er Guds sabbatsdag, en hvilens dag for planeten. 

På denne dag vil Han føde og sette i stand mennesker på jorden som 

skal leve rent og gjenoppfylle jorden med mennesker. Tenk på 

dyreriket også, hvordan det vil være i fullkommen harmoni med 

menneskene. Mange mennesker vil si bro. Jackson, hvis det skal bo 

dødelige mennesker på denne jorda, og de skal leve i tusen år og få 

barn – tror du ikke den vil bli overbefolket? Det vil ikke bli så mange 

kirkegårder som nå, og en mann eller kvinne tar mer plass når de ligger 

enn når de står. Er du enig i det? Slik jeg ser det, kunne mange av 

dagens kirkegårder bli snudd opp ned når Han ryster denne planeten i 

biter. Videre vil barnefødsler bli regulert av skaperen selv, og vil ikke  

være et resultat av menneskelig lyst og kjødelig velbehag. Poenget er: 

tusenårsriket vil være en tid når Gud forløser jorda. Han vil skape en ny 

natur. Han vil skape et kongerike hvor den eneste form for kunnskap 

vil være rettferdighet over den ganske jord, akkurat som det står å lese i 

profetien. ”OG HERRENS KUNNSKAP OG HERLIGHET SKAL 

DEKKE  JORDEN SOM VANNET DEKKER HAVET”. Det vil være 

i de  tusen år. Hva gjør Han? Han gjenføder sakte planeten. Det er en 

ny jord hvor alle spor etter menneskenes synd vil være borte. Vi kan si 

dette -. det eneste som eksisterer nå, som ikke vil bli tatt bort fra jorden, 

er helvete – som er i jordens indre. Jeg håper du forstår hva jeg mener. 

Der er  helvete som er i jordens indre. Gud vil fremdeles trenge det. For 

den store hvite trone-dommen finner ikke sted før etter tusenårsriket. 
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Det er dit ånden til de onde menneskene drar når de dør. Alle gravene 

på jorden hvor det var rettferdige mennesker – hele veien fra Edens 

hage til Jesu komme – vil være tomme når tusenårsriket begynner. Alle 

de gravene vil måtte gi fra seg restene etter de rettferdige som de har 

inneholdt. Dette er grunnen til at jeg stoppet å lese midt i det fjerde vers 

i Åpenb.20 hvor vi var. Det er hvor Johannes så troner og de som satt 

på dem. Det ble gitt dem å holde dom. Men vi vil ta opp tråden i et 

annet budskap i denne serien. Vi vil behandle det som et eget tema. 

Den første oppstandelse, som blir anordnet når Jesus tar sin trone, vil ta 

ut av gravene alle de rettferdige hellige som ikke ble med i 

opprykkelsen. De hellige som led martyrdøden, under trengsels 

perioden og alle andre hellige fra alle andre tidsaldrer som ikke ble tatt 

med brudekirken, vil bli tatt ut av grunnen. Derfor står det: (Åp.20,6) 

SALIG OG HELLIG ER DEN SOM HAR DEL I DEN FØRSTE 

OPPSTANDELSE, OVER DEM HAR DEN ANNEN DØD IKKE 

MAKT, MEN DE SKAL VÆRE GUDS OG KRISTI PRESTER OG 

REGJERE MED HAM I TUSEN ÅR”. Det lar oss få vite at den andre 

oppstandelse, oppstandelsen av de onde fra alle tider til dom, har ikke 

noen kraft, ikke noe liv. Det betyr at som tusenårsriket skrider hen, er 

de eneste sporene etter menneskenes forgangne ting – de ondes graver 

og helvete hvor åndene er i oppbevaring til den endelige dom. Ja, de 

tusen år vil fjerne hvert spor av de onde menneskenes eksistens og 

deres syndige levemåte. Enda en gang vil jeg minne dere ved å spørre 

et spørsmål. Hva er alt dette for? Gud forløser jorden ved Jesu 

kongelige regjering og ved hjelp av de udødelige hellige for å gjøre alt i 

stand til evigheten. Han vil ikke vente til evigheten begynner og så 

danne en ny jord. Nei. Tusenårsriket er for den ene grunn å få det renset 

opp og ferdiggjort til den evighet når skaperen igjen skal bo iblant sitt 

folk. Mange mennesker sier: bro. Jackson, Bibelen sier at djevelen vil 

bli sluppet løs en kort stund. Hva vil han gjøre? Vil han få tillatelse til å 

bygge flere alkoholutsalg, spillesteder og prostitusjon. Nei. Alt han vil 

få lov til å gjøre, er å forføre en skare dødelige mennesker. De som vil 

lytte til ham og gjøre opprør mot sin udødelige Konges styre, vil bli 

ødelagt når Gud griper in. Det vil være djevelens siste kamp mot Guds 

plan og hensikt for sine barn, og det er ikke å bygge en ny 

alkoholfabrikk. Det er ikke å bygge en ny syndens institusjon eller noe 

slikt. Det er bare en måte å gjøre opprør mot kongen på. Det er noe 

Satan gjør i hjertene på den enkelte. Så når de samme menneskene har 

gitt sin ånd til Satan og de samler seg mot Jerusalem og tar fatt på å ta 
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kontroll og gjøre opprør, kommer det  et guddommelig inngrep fra 

himmelen og fortærer dem. Dette lar meg vite at så snart tusenårsriket 

starter, vil det ikke lenger finnes noe som er grunnlagt på krig. Hva du 

siden ser, er at når massene er bedradd, vil de ikke komme med 

fabrikkerte våpen. Hvor mange forstår hva jeg sier? De vil ikke komme 

med fabrikkerte våpen fordi det vil ikke bli laget våpen til å utkjempe 

et slag med i tusenårsriket. Tenk på det. Menneskene vil ikke vite hva 

et sverd er til, for selv om de så et – fordi det ikke har vært bruk for noe 

sverd i  løpet av disse tusen årene. Husk hva Esaias skrev (Gud taler) 

”FOR SE, JEG SKAPER NYE HIMLER OG EN NY JORD, OG DE 

TIDLIGERE TING SKAL IKKE, OG DE FØRSTE TING SKAL 

IKKE MINNES OG IKKE MERE RINNE NOEN I HU.” I løpet av 

den tiden vil ikke noen av de tidligere ting bli husket eller på noen måte 

kommet i hu av de som har hatt det privilegium å leve i dødelig kjød 

opptil den tid. Dette viser oss hele bildet forbi tusenårsriket og rett inn i 

evigheten. 

 

 DET ENDELIGE RESULTAT AV GUDS FORLØSNINGSPLAN PÅ 

JORDEN 

 

Til tross for alt hva verden generelt kunne si og gjøre mot Jerusalem, så 

vil Gud fremdeles gjøre den lille plassen til sentrum for verdens 

oppmerksomhet. Legg merke til idet vil leser disse versene igjen (Es. 

65, 18-19) ”MEN GLED OG FRYD DERE TIL EVIG TID OVER 

DET JEG SKAPER! FOR SE, JEG SKAPER JERUSALEM OG 

FRYDE MEG DETS FOLK TIL FRYD. OG JEG VIL JUBLE OVER 

JERUSALEM OG FRYDE MEG  I MITT FOLK, OG DET SKAL 

IKKE MERE HØRES GRÅT ELLER SKRIK DER”. Innbyggerne i 

Jerusalem har så visst hatt sin del av gråt og sjelekvaler, men dagen når 

de skal skinne er like foran oss. Så snart tusenårsriket starter vil hun 

aldri mer bli hatet eller forfulgt. Det vil være plassen for skaperens 

glede ifølge det bildet som Bibelen presenterer (20) DET SKAL IKKE 

MERE (betyr fra den tid og videre) KOMME DERFRA NOE 

DIEBARN SOM BARE LEVER FÅ DAGER, ELLER EN GAMMEL 

MANN SOM IKKE FYLLER SINE DAGERS MÅL, NEI, EN UNG 

MANN SKAL DEN VÆRE SOM DØR HUNDRE ÅR GAMMEL. 

(Dette viser ikke tilbake til vår tid. Det er på terskelen til evigheten. Vi 

ser mot den, vel vitende om hvilken tidsperiode menneskeheten nettopp 

her gjennom levd. Fra da av vil det ikke være noe diebarn som bare 
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lever få dager. Med andre ord: I evigheten vil det ikke bli født barn. 

Hvor  mange forstår. I den evige tidsalder vil det ikke bli født barn. Alt 

det skjer i tusenårsriket. Det er hvor det vil finnes diebarn som dør få 

dager gamle eller en gammel mann som ikke fylle sine dagers mål. Det 

viser tilbake til tusenårsriket. Når det sier ”EN UNG MANN SKAL 

DEN VÆRE SOM DØR HUNDRE ÅR GAMMEL”. Her ser vi tilbake 

til tusenårsriket etter at vi er over terskelen til evigheten). OG 

HUNDRE ÅR GAMMEL SKAL DEN SYNDER BLI SOM 

FORBANNES”. Når vi nå ser en gammel mann dø, sier vi ikke at en 

liten gutt  døde i går. Når du hører om en mann på hundre år som dør, 

sier du at det var en som fikk leve ut sitt liv, gjorde han ikke? Bare tenk 

på tusenårsriket hvilket forhold vi vil ha til det. Når det er slik lang 

levetid i tusenårsriket, hvis vi da av en eller annen grunn kan se 

ulydighet i et menneske, da betyr det at Gud vil la ham leve i hundre år 

for å gi ham anledning til å fatte et annet sinn og lære å underordne seg. 

Hvis det mennesket fremdeles er hårdnakket, er det ikke fordi Satan har 

dannet det i løpet av tusenårsriket. Det er fordi mennesket er født med 

en slik tilbøyelighet. Derfor er den som dør hundre år gammel, 

fremdeles som et barn å se til i tusenårsriket, når menneskene får sin 

levealder forlenget. Det er ikke i evigheten han vil bli forbannet. Det er 

i tusenårsriket at dette må skje. Det er grunnen til at tusenårsriket er 

Guds tid for å restaurere planteten jorda, fornye den og fjerne alle spor 

etter tidligere tiders syndige mennesker og det de har gjort for å 

besmitte den. I det jorda haster mot den tidsalder, vet vi at Satan skal 

løslates i intervallet mellom tusenårsriket og den evige tidsalder. 

Etterpå følger den store, hvite trone dommen. Den store, hvite trone 

dommen vil få havet til å gi opp de døde som er der. Døden og helvete 

vil gi opp de døde som blir holdt der, og alle vil bli dømt og forvist til 

sin siste plass. Hva har dette ført til ? Hvert onde menneskes ånd er tatt 

ut av helvete. Siden er det ikke bruk for noe helvete. Det vil ikke være 

noe igjen etter det onde, noe sted på jorda. Det er totalt utslettelse. Får 

du tak i bildet? Det vil ikke være noen død eller helvete. Ingen 

kirkegårder med gravstøtter som stikker opp overalt. Har du noen gang 

stoppet opp for å tenke over hvor mye tid som blir brukt til å minnes de 

døde fra tidligere tider? Alt det vil være forbi for all tid. For en 

vidunderlig plass denne jorda vil bli! Gud kan se på denne planeten 

som Han skapte for lang tid tilbake og se at den igjen er slik Han hadde 

tenkt den skulle være – uten synd og opprør. Han vil ha en planet som 

er befolket med mennesker som er blitt forløst fra sin falne tilstand 
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gjennom Hans dyrebare sønns blod. Derfor har Han forløst sin jord og 

som Paulus sier i 1.Kor. 15, 24-28: ”DERETTER KOMMER ENDEN, 

NÅR HAN (JESUS) OVERGIR RIKET TIL GUD OG FADEREN, 

ETTERAT HAN (JESUS) HAR TILINTETGJORT ALL MAKT OG 

ALL MYNDIGHET OG VELDE. (Det vil være når tusenårsriket er til 

ende og tiden uten ende begynner) FOR HAN SKAL VÆRE KONGE 

INNTIL HAN FÅR LAGT ALLE SINE FIENDER UNDER SINE 

FØTTER. 

 

(Døden vil fremdeles være i bildet til en viss grad inntil den siste 

dommen) DEN SISTE FIENDE SOM TILINTETGJØRES ER 

DØDEN. FOR HAN HAR LAGT ALT UNDER HANS FØTTER. 

MEN NÅR HAN SIER AT ALT ER HAM UNDERLAGT, SÅ ER 

DET KLART (kjent av alle) AT HAN (Faderen og skaperen) ER 

UNNTATT SOM HAR UNDERLAGT HAM ALT”. Alt unntatt 

Faderen selv har vært underlagt Jesus i de siste nesten to tusen år og vil 

fremdeles være det i de neste tusen år. Siden blir det neste vers (v.28) 

oppfylt) ”MEN NÅR ALT ER HAM UNDERLAGT, DA SKAL OG 

SØNNEN SELV UNDERLEGGE SEG HAM SOM LA ALT UNDER 

HAM, FOR AT GUD SKAL VÆRE ALT I ALLE”. Nå (idet vi går inn 

i evigheten) vil Jesus, sønnen – som er gitt all makt i himmel og på jord 

(Mt.28;18) for forløsningens skyld, overgi all autoritet tilbake til 

Faderen slik at Faderen kan bli alt i alle. Han vil så bli sett på som vår 

eldre bror (ifølge apostelen Paulus` åpenbaring) Han vil ikke lenger 

være konge. Det vil ikke lenger være bruk for Hans tjeneste som profet, 

prest og konge. 

 

DET NYE JERUSALEM ER I EVIGHETEN 

 

Her kommer Åp. 21 og 22 inn i fokus. Akkurat der begynner evigheten. 

Nå som Gud, den store evige Ånd, tar sin bolig med og i menneskene  i 

hele sin fylde. Når bildet er fullkommen viser det en Gud som er alt i 

alle. Vi kan ikke med vår naturlige forstand forestille oss hva denne 

jord vil være, når synd og død er ute av bildet og menneskeheten brakt 

tilbake til det forhold Adam og Eva hadde med Skaperen før de var 

ulydige mot Ham. Det vil ikke være store ansamlinger av vann, kalt 

hav. Det er grunnen til at Johannes skrev at det ikke var (eller vil være) 

noe hav mer, for de tidligere ting var veket bort. Tusenårsriket, som er 

like foran oss, vil forandre alt det. Det er ikke tvil i mitt sinn at hvis alle 
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disse vannmassene vi har her på jorden i dag, (som dekker to tredeler 

av jordens overflate) falt i Noas tid, i løpet av førti dager og førti netter, 

så kan Gud sakte bringe alt tilbake til sin opprinnelige stilling i løpet av 

tusen år. Jeg er fullt overbevist om at innen vi når enden av 

tusenårsriket, og evigheten begynner, vil denne planet, solen og andre 

himmellegemer være tilbake i sin rette posisjon slik at hvert år har en 

nøyaktig 360 dagers syklus, slik som i begynnelsen. Gud vil ha brakt 

alt tilbake til sitt opprinnelige, til Ham selv. Det vil være vidunderlig å 

se alle Guds skapninger i fred med hverandre. La meg bare lese det ene 

verset igjen før vi avslutter budskapet. (Es. 65,25) ”ULVEN OG 

LAMMET SKAL BEITE SAMMEN (i tusenårsriket) OG LØVEN 

SKAL ETE HALM SOM OKSEN (kan du forestille deg noe slikt som 

det i vår tid hvor løven må ha kjøtt å spise?)  OG ORMENS FØDE 

SKAL VÆRE STØV (Når alt annet er restaurert vil slangens familie 

fremdeles måtte krype rundt på sin buk og finne mat i støvet på bakken. 

Dette er fordi han henga seg til djevelen og forårsaket at Guds 

skaperverk måtte gå gjennom seks tusen år som fremmede for Ham.) 

DE SKAL IKKE SKADE ELLER ØDELEGGE NOE PÅ HELE MITT 

HELLIGE BERG, SIER HERREN”. Hans hellige berg er Hans 

kongerike, og så snart Han har løst sin skapning fra forbannelsen den 

har vært under, vil ikke noe eller noen få anledning til å ødelegge noe 

mer. Halleluja! For en dag det skal bli! Når du tenker på hvordan det 

vil være i tiden som kommer, kan du virkelig synge den gamle sangen 

”FOR EN DAG DET SKAL BLI, NÅR MIN FRELSER JEG FÅR 

SE”. Jeg vil bare si dette. Tiden er nær da ethvert sant Guds barn tar det 

alvorlig å leve etter Hans ord. Ikke tro at du kan drive gjennom livet og 

flyte med strømmen av mennesker som kun tenker naturlig, og være 

rede til å møte Jesus i opprykkelsen når Han kommer for sin 

brudemenighet. Hvis du tillater deg selv å leve på den måten, og ikke 

kler deg i en ordentlig bryllupskledning, vil du møte den store trengsel 

så sikkert som at verden står. Å leve for Gud er  ikke noe vi bare gjør 

på søndag og torsdag, eller hvilke dager dere måtte ha møter. Det er 

syv dager i uken, tjuefire timer med kontinuerlig vandring i 

rettferdighet og fred. Hvordan kan en person bekjenne å være løst fra 

synd, hvis den personen lever akkurat som alle andre? Det tar en ny-

fødsel-erfaring å løse en fra et liv i synd og fornedrelse, og så snart du 

har den opplevelsen, er du en ny skapning. Det gamle er forgangent, og 

alt blir nytt. Du ønsker ikke de samme gamle tingene i livet, som du 
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gjorde da du var en fortapt synder. Guds nåde og barmhjertighet løfter 

oss over det nivå og legger i vårt hjerte en trang til å tjene Gud. 

 

HVOR OPPRØRET FØRST STARTET 

 

Vi må gå til Es. 14, 12-17 for å få det første glimt av hvorfor 

menneskene har blitt stilt ansikt til ansikt med synd og død. Dette 

skriftsted tillater oss å se hvordan Lucifer først gjorde opprør mot Gud, 

og hvorfor han ble fiende av skaperen som skapte ham. Engelen 

Lucifer (som vi kjenner som djevelen) var engang en vakker engel i 

Guds englefamilie – inntil hans hjerte oppløftet seg i stolthet og han 

begynte å tenke selvisk og opphøye seg selv. Gud kastet ham ned fra 

hans tidligere stilling, og han vil aldri bli restaurert tilbake til sin 

originale stilling. Det vil ikke slangen som han brukte til å bedra Eva i 

hagen heller. Her er hva Esaias skrev om ham (14,12) HVOR ER DU 

IKKE FALT NED FRA HIMMELEN DU STRÅLENDE STJERNE, 

DU MORGENRØDENS SØNN! HVOR ER DU IKKE FALT TIL 

JORDEN, DU SOM SLO NED FOLKESLAG! (13) DET VAR DU 

SOM SA I DITT HJERTE: TIL HIMMELEN VIL JEG STIGE OPP, 

HØYT OVER GUDS STJERNER VIL JEG REISE MIN TRONE, OG 

JEG VIL TA SETE PÅ GUDENES TINGFJELL I DET YTTERSTE 

NORD. (14) JEG VIL STIGE OPP OVER SKYENS TOPPER, JEG 

VIL GJØRE MEG LIK DEN HØYESTE (15) NEI, TIL DØDSRIKET 

SKAL DU STØTES NED, TIL HULENES DYPESTE BUNN (16) DE 

SOM SER  DEG, SKAL STIRRE Å DEG, UNDRES OVER DEG OG 

SI : ER DETTE DEN MANN SOM FIKK JORDEN TIL Å BEVE, 

KONGERIKER TIL Å SKJELVE, (17) SOM GJORDE JORDERIKET 

TIL EN ØRKEN OG REV NED DETS BYER, OG SOM IKKE 

SLAPP SINE FANGER HJEM?” Gud tillot Esaias å skrive dette, slik 

at de som ønsker å vite noe om djevelens opprinnelse, kan finne det i 

skriften. Esekiel skrev også noen få ord om ham som hjelper oss å sette 

åpenbaringen sammen. Vi kan lese i Esek. 28, 12-19. Selv om det er 

tale om kongen av Tyrus, vil du se at det er talt til også om Lucifer, den 

samme som Esaias skrev om. Noen selger seg til djevelen for verdslig 

vinning, men når dette livet er over for dem, er det enden på alt. På den 

andre siden, legger de som lever for Gud, og gir Ham sin rettmessige 

plass, seg opp evige skatter. Disse skatter kan ingen stjele eller 

ødelegge. Halleluja! Vi avslutter her, og stoler på at Herren vil 

åpenbare for dem som ønsker å følge Gud i sannhet, hva dette 
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budskapet handler om. Guds sanne barn skal vite noe som andre 

bekjennende kristne aldri vil vite. De som ikke har noe ønske om å 

kjenne sannheten vil fremdeles se etter en stor vekkelse etter at den lille 

brudemenigheten allerede har hatt sin, og er klar for sin reise til 

herligheten. Gud velsigne deg! 
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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.” 
 


