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FORORD

Distriktsveterinter O. K. Indregaard, Tingvoll, er nok
den Guds mann innen den norske kirke idag som har mest
lys over Bibelens profetiske ord om de siste ting. Hos ham
forenes historisk og språklig Irsrdom med en ydmyk ånd,
som lar sine tanker og tolkninger lede og prøve av Guds
Hellige And. Her er ikke lettkjøpte fantasier, men en ut
legning, som er tilkjempet i bønn og intenst arbeid med
åpenbaringer, som Herren selv har gitt ham. Det siste
året har Indergaard fått se ting og sammenhenger, som
det ligger ham meget på hjertet å bringe sst til vårt kristen
folk og alle, som interesserer seg for Guds veiledning gjen
nom Bibelen.

I denne boken gjelder det ikke noe mindre enn å iden
tifisere Antikristen — for å vare forberedt på alt det som
snart skal komme over jorden. Hvem er Antikristen — en
person eller et rike? Hvor og nar og hvorledes kommer
han — og hvilke følger får det for menneskene? Hva
larer egentlig Bibelen oss om disse ting — og hva betyr
vvrdcnwitnasjonen idag?

Alt dette finner Indergaard klare svar på ved sine grun-
digc og \yslemali\ke utlegninger og arbeidshypoteser, som
virkelig \yne\ J ha meget for seg. Mange vil vel stusse
over hans utlegning av Ap. 17 og tanken om Antikristens
gjenkomst parallelt med Herrens gjenkomst. Men utvil
somt har Indergaard her funnet noe oppsiktsvekkende.



hvis historiske og bibelske grunnlag vanskelig kan motbe
vises. Naturligvis gjelder det også her at profetienes tolk
ning først blir helt klar og sikker ved oppfyllelsen. Men
så gjelder det altså å følge alvorlig med i alt som skjer
omkring oss for å kontrollere oppfyllelsen.

Indergaard er fullt klar over at det som er skjedd og
stadig skjer med Israels folk er helt etter Bibelens pro
fetier og en kraftig utfordring til også å ta Bibelens øvrige
utsagn som de står. Han hylder det gode prinsipp at der
er ingen uoverensstemmelser i Guds Ord og at feilene
eventuelt står for vår egen regning, fordi vi forstår stykke
vis. På denne basis er det enestående interessant å følge
Indergaards grundige, men også pedagogiske fremstilling
med stadige resymeer og presisering, så vi skal kunne for
stå hva han mener.

Vi må tukte vår tanke og be om Åndens veiledning for
virkelig å kunne følge med hele tiden og få tak i det det
gjelder. Denne boken er ikke noe for den som er tilfreds
med åndelige slikkerier. Her er fast føde og kraftig kost,
men også nettopp noe av det som Guds folk trenger mest
i en følelsesmettet og overflatisk tid.

Påvisningen av Antikristens frihandelstanker, idrettsbe-
geistring, moralske forfall og luksusstandard fører like inn
i vår tids siste fase av Daniels fjerde rike, romerriket, hvis
siste timakts pakt skimtes mer og mer i dagens situasjon.

Ingen tenkende kristen kan ignorere Indregaards vekker-
rop. Les og tenk og våk og be! For dagen er mer!

PER FAYE HANSEN

Innledning.

I 1959 utga vi på Karmel Forlag en brosjyre, hvis titel
var «Gog, Gog-hopens dal. Antikrist, Harmageddon».
Av konklusjonen i denne brosjyre skal vi her nevne

følgende:
«Der er to hovedsiktepunkter for den profetiske skuen

vedrørende aggresjon mot Israel før opprettelsen av det
messianslke fredsrike, nemlig: først og nærmest Gog-hopens
dal, Esek. 39,11-16, dernest og fjernere Harmageddon,
Ap. '16,16; '19,19-21. Først når Gog-hopens dal er nådd,
går en ny antikristelig utvikling mot Harmageddon.»
Den nærværende bok, som gjelder «Antikristen», har

derfor kun å gjøre med den annen og siste aggresjon mot
Israel før det messianske fredsrike opprettes, og har som
spesielt siktepun'kt å lokalisere og identifisere Antikristen.

De f ire verdensriker og himlens rike med deres
representative konger.

Av profeten Daniels drømmesyn om de fire store dyr,
Dan. 7., siterer vi v. 17 og 18 som utgangspunkt for
vår fremstilling:

««Disse fire -store dyr betyr at fire konger skal oppstå
av jorden; men den Høyestes hellige skal få riket og ha
det i eie til evig tid, ja i evigheters evighet.»
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Her er verdenshistorie fra år 606 f. Kr. til evig tid,
ja i evigheters evighet, guddommelig fremstilt i to enkle
vers, slik som bare den allvitende Gud kan bevirke det
fremstilt, 2. Pet. 1, 21.

Vi skal senere i vår fremstilling komme nærmere inn
på forståelsen av begrepene rike og konge i den bibelske
profeti. Her vil vi bare si at vi er ovefbevist om at der
med de fire store dyr i Dan. 7, 17 menes fire konger, slik
det uttrykkelig sies i den aramaiske grunntekst til dette
sted. Hvert av de fire verdensriker har nemlig en hoved-
konge som er bæreren av vedkommende verdensrikes vesen,
idé og system.

Hovedkongen i det første verdensrike, det nybabylonske
verdensrike (606—538 f. Kr.), som i Dan. 7, 4 er symbo
lisert ved løven, er Nebukadnesar II (605—562 f. Kr.).
Dette «fremgår klart av Dan. 2, 38, «hvor det sies til Nebu
kadnesar II; «Du er hodet av gull.»

Hovedkongen i det andre verdensrike, det medo-persiske
verdensrike (538—331 f. Kr.), som i Dan 7, 5 er syboli-
sert ved bjørnen, mener vi er Kyros I (536—530 f. Kr.),
for ved Kyros Ts dekret i 536 f. Kr. fikk israelittene autori
sasjon til å vende tilbake til Jerusalem, og dermed endte
det babylonske eksil.
Hovedkongen i det tred^je verdensrike, det makedonsk-

greske verdensrike (33*1—146 f. Kr.), som i Dan. 7, 6 er
symbolisert ved leoparden, er Alexander den store (331—
323 f. Kr.), da dette verdensrike, før det etter Alexander
den stores død i 323 f- Kr. ble delt i fire mindre riker,
bare hadde denne ene konge.
Hovedkongen i det fjerde verdensrike, det romerske ver

densrike (1146 f. Kr. inntil opprettelsen av det ennå frem
tidige, messiansJke fredsrike), som i Dan. 7, 7-8 er sym-
boflisert ved et dyr som var fryktelig og forferdelig og over
måte sterkt og annerledes enn de tre første dyr, men ikke
nærmere identifisert etter det zoologiske system, kaller vi

10

i*

foreløbig Antikristen, den johanneiske benevnelse på ham
i 1. Johs. 2, 18-22; 4,il-3; 2. JOhs. 7.
Kongen i det femte rike, som kommer etter de fire ver

densriker, nemlig: himlenes rike eller det messianske freds
rike, Dan. 2, 44, riket for Israel, Ap.gj. 1, 6, kjenner vi
også helt sikkert. Det er den korsfestede, oppstandne og
himmelfarne Jesus Messias, som himlene Skal huse inntil
gjenopprettelsens tider for Israel, Dan. 9, "25; Sak. 9, 9;
Luk. 19, 37.38; Ap.gj. 3, '19^21; 1. Kor. 15, 25. For etter
de fire verdensriker skal den Høyestes hellige få riket og
ha det i eie til evig tid, ja i evigheters evighet. Dan. 7, 18.

Altså: Hovedkongene i de tre første verdensriker og
himlenes rike er lette å kjenne for oss. Det er kun hoved
kongen i det fjerde verdensrike som synes tilslørt og ukjent
for oss og er vanskelig å kjenne. Som det fjerde og siste
dyr ifølge Dan. 7, 8-9 ikke er nærmere Mentifisert etter
det zoologiske system, så er heller ikke identifiseringen
av dette verdensrikes hovedkonge en sak som ligger opp
i dagen, men er tilslørt og vanskelig, ja en hemmelighet
i Skriften, Ap. 17, 7. Men ved den Hellige Ånds opplys
ning i de bibelske profetier og den sakrale og profane
historie er dette dog mulig, Joh. 16,13; Åp. 1,1; 22, 10.
Som vi innledningsvis bemerket, så er denne boks spesielle
hensikt å lokalisere og identifisere Antikristen.

Antikristen i seerstHling.

Som det fjerde !dyr i Dan. 7, 7-8 er annerledes enn de
tre første dyr, så kan der generelt også sies om dette ver
densrikes hovedkonge. Antikristen, at han er annerledes
enn de tre første verdensrikers hovedkonger og står i en
særstilling. I en spesiell henseende skal vi senere i vår
fremstilling vise hvordan han er annerledes på en ene
stående måte. Her skal vi bare nevne at han danner det

11
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siste og fullendte ledd i den over fire tusenårige anti-
kristelige personrekke, som begynte med Nimrod, 1. Mos.
10, 8-12, bvis navn betyr: «Vi vil gjøre opprør.» Nimrod
er den første store kandidat til det menneskelige verdens
herredømme uten Gud og mot Gud, Antikristen er den
siste, i hvem den Gud-opprør^ke, antikristelige utvikling
når sin hele og fulle oppfyllelse. I Antikristen, i hvis hånd
for en kort tid blir gitt det aibsolutte verdensrike og den
absolutte verdensmakt, når den syndige, sataniske utvikling
sitt klimaks i sin arroganse, i sitt hat og i sin avsindige
og håpløse kamp mot Gud, mot Guds salvede konge på
Sion, Jesus Messias, og mot Guds hellige.
Men Antikristens dystre skygge har fulgt menneske

slekten siden fallets dag. Hans skygge kaster også sitt
mørke over den Hellige Skrift.

Likeså sikkert som synden er kommet inn i verden, like
så sikkert må Antikristen komme, da han er syndens full-
modne frukt.

Han må også komme som Satans imitasjon av Guds
Messias.

Endelig må han komme som integrerende ledd i styrke
prøven mellom Gud og Satan.

Antikristens data i Skriften.

Derfor er Antikristen omtalt i Skriften likeså sikkert

som Kristus er det. Antikrist betyr mot-Kristus, d. e.
Kristi motstander.

Likeså sikkert «om Kristi data står omtalt i Skriften,

likeså sikkert står derfor også Antikristens data omtalt der.
Her skal vi forelcfcig rent generelt bemerke at såvel

Kristi som Antikristens viktigste data finnes omtalt både
i det Gamle og i det Nye testamentet, f. eks.:

1. Deres komme til jorden.
2. Deres første komme til jofden.

3. Deres fravær fra jorden.
4.Deres annet komme til jorden (= gjenkomst),
5. Når komme første gang.
6. Hvor komme første gang.
7. Hvor fraværende fra jorden.
8. Når komme igjen.
9. Hvor komme igjen.
10. Utfallet av deres gigantiske kamp.

De visjoneer-profetiske bilder av Antikristen.

Vi skal så foreta en gjennemgang gj ennem de visjonær-
profeti^e bilder av Antikristen i Daniels bok og Åpen
baringens bok i den kronologiske orden hvori disse profe
tier er fremkommet.

Kun «eks profetier skal omtales, tre fra Daniels bok og
tre fra Åpenbaringens bok.
I disse seks profetier sika! kun de momenter omtales

som har interesse for lokaliseringen og identifiseringen
av Antikristen.

I den åpenbaringsrekke disse seks profetier represen
terer, føyer Gud inn stadig nye detaljer, «om må settes
sammen til et helhetsbilde.

Først ved den siste visjon i Ap. 17. åpenbarer Gud den
egentlige hemmelighet om Antikristen.

AltsL Antikristen i Skriften må studeres etter den infil-
trative og progressive linje.

12
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I. DET FØRSTE BILDE ELLER SYN (= VISJON):

KONG NEBUKADNESAR II's DØM2ÆESYN, DAN 2.

Dette drømmesyn iiar Nebukadnesar i sitt andre regjer-
ingsår. Ifølge Jer. 25, 1 er Judas Konge Jojakims fjerde
år Babels konge Nebudkanesars første år, nemlig det år
som begynner med første Nisan 605 f. 'Kr. Nebukadnesars
andre år er derfor år 6o4 f. Kr.

Men Nebukadnesar glemmer drømmen, og da Babels
vismenn ikke kan fortelle bam drømmen og dens uttyd-
ning, så beslutter 'han at de alle sammen med Daniel og
hans tre israelske medbrødre, Hananja, Misael og Asarja,
skal drepes. Daniel ber kongen om en tidsfrist, og på
Daniels og hans tre medbrodres bønn åpenbarer Gud ham
drømmen og dens uttydning, hvorfra han priser Gud.
Daniel får så foretrede for kongen og forteller ham både
drømmen og dens uttydning.

Ifølge denne er Nebukadnesars rike det første av fire
kronologiske suksessive verdensriker, som skal omstyrtes
ved Mcssias's rike, som skal bli stående til evig tid.
Og den historiske oppfyllelse har godtgjort at presis slik

er det gått så langt vi nå er kommet i historien:
Det første verdensrike var Nebukadnesar IFs nybaby-

lonske verdensrike (606—538 f. Kr.), svarende til hodet
av gull på Nebukadnesars drømmebilde.
Det andre verdensrike var det medo-persiske verdens

rike (538—331 f. Kr.), svarende til brystet og armene av
sølv på bildet.



Det tredje verdensrike var det makedonsk-greske ver
densrike 351—-146 f. Kr.), svarende til buken og lendene
av kobber på bildet.
Det fjerde verdensrike, som er det romerne verdensrike

(146 f. kr. inntil den fremtidige opprettelse av Afessias's
rike), svarende til benene av jern og føttene dels av jern
og dels av ler på bildet.
Og endelig det femte rike, det messianske fredsrike eller

himlenes rike, som vil følge etter det fjerde verdensrike,
svarende til den sten, som ble revet løs, men ikke med men
neskers hender, og som rammet Nebukadnesars drømme
bilde på føttene og knuste dem og knuste videre på én
gang hele bildet og utslettet det, men selv vokste stenen
opp til et stort fjell som fylte hele jorden. For i disse kon
gers dager vil himmelens Gud opprette et rike, som i all
eviglhet ikke skal ødelegges og som skal gis til Guds hel
lige. Dette rike skal knuse og gjøre ende på alle fire ver
densriker, men selv skal det stå fast evinnelig, v. 44. Og
med disse konger menes de ti konger som tilslutt skal
oppstå av det fjerde verdensrike, svarende til de ti tær
på Nebukadnesars drømmebilde og svarende til de ti horn
på det fjerde dyr i Dan. 7., de samme ti konger som er
omtalt i Ap. 17, 12.
Gud, som åpenbarer hemmeligheter, har gjennom denne

drøm og dens uttydning åpenbart hva som skal skje i frem
tiden. Og fast står drømmen og troverdig er dens uttyd
ning, v. 45.

For vårt studium av Antikristen merker vi oss fra Ne

bukadnesars drømmesyn i Dan. 2. følgende momenter:
1. Synet avgir grunnvoll, rot og skisse for verdensrikene

og himlenes rike.
2. Synet viser at dor fra 606 f. Kr. er fire verdensriker

før opprettelsen av det messianske rike, at det fjerde ver
densrike, det romerske, eksisterer fra 146 f. Kr. inntil
opprettelsen av Messias's rike og at Antikristen, som er
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hovedkongen i det romerske verdensrike, derfor må komme
i det verdensrike som vi nå befinner oss i.

3. Synet skai særlig vise oss de fire verdensrikers kro
nologiske kontinuitet fra 606 f. Kr. til opprettelsen av det
messianiSkc fredsrike. Denne tidsperiode kan kalles ver
densrikenes tid og kalles i Skriften hedningenes tider, på
gresk: kairoi ethnon. Luk. 21, 24.

4. Synet viser oss også 'himlens rike skal opprettes,
nemlig: «I disse kongers dager Skal himmelens Gud opp
rette et rike,» v. 44. Og «disse konger» representerer ifølge
de bibelske profetier det romerske verdensrike i dets slutt
fase.

5. Verdensrikene presenterer seg mektige, glimrende,
blendende for vcrdensmenneskene.

6. De opprettholdes ved ytre makt, symbolisert ved
metaller.

7. Men med synkende karakter, symbolisert ved synk
ende verdi .av metallene.

8. Verdensrikene står på usikre, vaklende føtter: jern
og ler. Jernet er symbol på autokrati, som tenderer mot
tyranni. Leret er symbol på demokrati, som tenderer mot
anarki. Og at fotlene og tærne på bildet dels var av potte-
makerler og dels av jern, betyr at det fjerde verdensrike
i dets siste stailier .skal være et delt rike, at det skal være
dels sterkt og dels skrøpelig og at dets konger forgjeves
skal forsøke å holde riket sammen med giftermål.

9. Stenen er himlenes rike som skal knuse og gjøre
ende på de fire verdensriker, men selv skal det stå fast
evinnelig, v. 44, 45.
10. De tre første verdensrikers herredømme ble tatt

fra dem i henhold til den tid Gud hadde fastsatt for hver
av dem, slik den historiske oppfyllelse viser, Dan 7, 12.
Men Guds dom over dem faller sammen med dommen
over det fjerne verdensrike, v. 35. 45.

Tl. Antikristen antydes ikke, fordi der ikke er anled-
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Iling til å antyde ham i et syn av denne art. Men hans
rike, det romerske verdensrike, er grundig beskrevet og
likeså den fotferdelige katastrofe som ved avslutningen
av hedningenes tider skal ramme det romerske verdens
rike med totalt knusende nederlag for verdensriket og med
fullstendig triumferende seier for himlenes rike i den gi
gantiske sluttkamp mellem Kristus og Antikristen. Himle
nes rikes fremtidige opprettelse på denne jord ved avslut
ningen av hedningenes tider skal nemlig skje ved en ver-
densdom, slik Kristus har lært oss i lignelsen om ugresset
blandt hveten og i lignelsen om noten i Matt. 13.
Men selv om Antikristen ikke er direkte antydet i

Nebukadnesars drømmesyn, så er dog dette syn beviset
for at han kommer, fordi han er hovedkongen i det fjerde
verdensrike, fordi han er Satans imitasjon av Guds Messias
og fordi han er integrerende ledd i styrkeprøven mellem
Gud og Satan.

Synets nøkkelsetning er -derfor:
At Antikristen kommer.

Og synet nøkkelord er: At.
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II. DET ANDRE BILDE ELLER SYN:

DE FIRE VERDENSRIKER, ANTIKRISTEN OG

JESUS MESSIAS, DAN. 7.

Babels konge Nabunaid regjerte i Babel fra 555—539
f. Kr. Hans sønn Belsasar regjerte som konge i de siste
år av sin fars regjering.

I Belsasars første år 'har profeten Daniel et drømmesyn.
Han ser fire store dyr stige opp av havet under en storm.

Ifølge dette syn og den Gud-gitte uttydning av synet
skai fire riker med tilhørende representative konger
oppstå av jorden, og etter disse Skal den Høyestes hellige
få riket til evig tid. Sammenholdt med Nebukadnesars
drømmesyn i Dan. 2. og med de historiske riker kan
disse fire store dyr ikke være noe annet enn de samme fire
verdensriker som er bcSkrevct i Dan. 2., nemlig:

Først det nybabylonske vcrdcn.srike, som i synet er sym
bolisert ved løven, v. 4.

Deretter det mcdo-persiske verdensrike, som i synet er
symbolisert ved bjørnen, v. 5.

Deretter det makedonsk-grcske verdensrike, som i synet
er symbolisert ved leoparden, v. 6.
Og endelig det romerske verdensrike, som i synet er

symbolisert ved et dyr som var fryktelig og forferdelig og
overmåte sterkt, som hadde store tenner av jern og klør
av kobber, som åt og knuste og trådte det som ble tilovers
ned med sine føtter og som var annerledes enn de tre
første dyr og hadde ti horn.



Mciis nå Daniel nøye aktet på hornene, fikk han se et
Miiicl lite horn som skjøt opp mellom dem, og tre av de
lnrslc li horn ble rykket opp for dets skyld og falt av.
Dd le iiorn hadde øyne som menneskeøyne og en munn
Sl>111 talte store ord, og det førte krig mot de hellige og
rikk overhånd over dem, inntil den Høyeste satte retten
ug ilen Høyestes hellige fikk sin rett og tiden kom da de
lielligc tok riket, v. 7-22.

Tilslutt fikk Daniel en spesiell Gud-gitt uttydning an
gående det fjerde dyr:
Det fjerde dyr betyr at der på jorden skal komme et

Ijerde rike, som skal sluke hele jorden og søndertrede og
knuse den.

De ti horn betyr at det av dette rike skal oppstå ti
konger.
Det ellevte horn betyr at det, etterat de ti konger er

kommet, skal komme en annen konge, som skal være
.mnerledes enn de ti og som skal slå ned tre av de ti
konger, så det bare blir sju konger igjen av de ti.
Og denne ellevte konge, som da er blitt den åttende

konge, skal tale ord mot den Høyeste, undertrykke den
Høyestes hellige og tenke på å forandre hellige tider og
lov, og i hans hånd Skal de hellige gis én tid og tider og
en halv tid.

Så blir retten satt og herredømmet skal fratas ham, så
lian blir ødelagt og tilintetgjort for all tid.

Så skal riket og herredømmet og makten over alle jor-
dcn.s riker gis til den Høyestes hellige, og dette rike, som
.ilLsl cr det femte rike og kommer etter de fire verdens
riker, skal bestå til evig tid, v. 23-27.

For vårt studium av Antikristen merker vi oss fra Daniels
ilrommesyn i Dan. 7. følgende momenter:

1. Synet beskriver verdensrikenes indre, sædelige - ånde
lige vesen.
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2. Verdensrikene er som villdyr i Guds seers øyne.
3. Det romerske verdensrike skal ^henimot den siste

tid av dets herredømme representeres ved ti konger.
4. Antikristen trer frem som den ellevte konge. Han

kommer etter og iblant de ti konger.
5. Antikristen er ikke bare dyrisk, men også skinnmen-

neSkelig og demonisk.
6. Tre av de ti konger blir slått ned og styrtet av Anti

kristen, slik at der blir bare sju konger igjen av de ti og
Aritikristcn derved blir den åttende konge. (Det arama-
iske ord sjafal, som her er brukt i grunnteksten, betyr å
slå ned eller styrte.)

7. Det romerske verdensrike under Antikristen i/kal ha

absolutt verdensherredømme. Potensielt har alle fire ver

densriker hatt evnen og makten til å innta verden, og
der er sjedd en stadig utvidelse av deres geografiske ut
strekning. Således var det medo-persiske verdensrike større
enn det nybabylonske, det makedonsk-greske større enn
det medo-persiske og det romerri<e større enn det make-
donsk-greskc, og det romerske verdensrike vil 1 sin slutt
fase nå frem til absolutt verdensherredømme.

8. Antikristens egentlige regjeringstid er 3V2 profetiske
år, som er den siste halvdel av den syttiende åruke for
Israel og Jerusalem eller endens tid, Dan. 9, 27.

9. Antikristen skai føre krig mot og seire over Guds
hellige.

10. Dommen over Antikristen og hans verdensrike skal
skje ved Mcnncskcsonnen, Jesus Messias.

11. Derpå skal de hellige ta riket d. e. himlenes rike,
det messianske fredsrike.

12. Hva Daniels drømmesyn i Dan. 7. åpenbarer om
Antikristen av særlig betydning for vårt studium:
A. At Antikristen er en romersk fyrste, da det ellevte

horn er en manifestasjon på det fjerde dyr. Dette er helt
overensstemmende med profetien i Dan. 9, 26, hvor han



\: IK viK-s «k-n kommende fyrste, hvis folk skulle ødelegge
j. iiivilrm. iivilkct romerne gjorde i ir 70 c. Kr.
U Al Antikristen kommer Ifke etter og iblant de ti

1.«ioi'iT. som er det romerske verdensrikes maktkonstella-

-loii i li regionale områder henimot endens tid. Altså:
Syofl angir når Antikristen kommer.
C. At Antikristen skal slå ned eller styrte tre av de ti

klinger, si han deretter blir den åttende konge. (Jfr. Åp.
I /. I I.)

1). At Antikristen skal tale ord mot den Høyeste. Altså:
Itl.isfcmi.

li. At Antikristen s'kal føre krig mot og seire over de
lieliigc. (Jfr. Dan. 12, 7.)

1'. At Antikristen skal tenke på å forandre hellige tider
iig lov, som Gud 'har fastsatt for menneskenes livsorden.
I  den nærværende tid er lovløsfhetens hemmelighet alt
virksom, men når Antikristen, den lovløse, kommer, skal
lian i sin person sentralisere og utad systematisere alle
lovløshetens prinsipper til lovløshetens regime, 2. Tess.
2. 3-12.

G. At Antikristen har verdensmakten i én tid og tider
og en halv tid, d. e. i 3^ profetiske år.
H. At både Antikristen og det romerske verdensrike

.skal bli dømt av Menneskesønnen, Jesus Messias.
Synets nøkkelsetning er derfor:
Når Antikristen kommer.

Og synets nøkkelord er: Når.



III. DET TREDJE BILDE ELLER SYN:

DE TO MIDTERSTE VERDENSRIKER OG KONGEN

MED DET FREKKE ÅSYN, DAN. 8.

Dette syn med Gud-gitt uttydning av synet hadde
profeten Daniel ved elven Ulai i EJam i Babels konge
Belsasars tredje år. v. 1-2.
Det viser først kampen mellom det andre og det tredje

verdensrike med fullstendig seier for det tredje. Det
medo-persiske verdensrike symboliseres ved en overmodig
vær med to ulike lange horn, og det makedonsk-greske
verdensrike symboliseres ved en ragget bukk fra vest med
et veldig horn mellem øynene, som forestiller dette ver
densrikes første konge Alexander den store, v. 3-7. 20-21.
Men snart ble gjetebukkens store horn brutt av, og iste-

det for det vokste det opp fire horn. Dette symboliserer
Alexander den stores død (323 f. Kr.) og det tredje ver
densrikes deling mellem hans fire hovcdgencraler etter
slaget ved Ipsus (301 f. Kr) i fire mindre riker: 1. Make
donia — Grekenland under Cassander, 2. Trakla — Bithy-
riia under Lysimachus, 3. Syria under ScLeuci^ Nordens,
konge, og 4. Egypt under Ptolemcus, Sydens konge, v. 8.
22; Dan. 11.

Og av det ene av de fire horn skjøt det opp et nytt horn,
som fra først av var lite, men siden ble overmåte stort
mot syd og mot ost og mot det fagre land (= Israels
land). Og hornet opphøyet seg mot Gud, ødela gudstje
nesten og forfulgte Guds folk. Dette horn symboliserer
en konge med frekt åsyn og kyndig i onde råd, som til-



UlU M knuses uten racnneskehlnd ved Guds ibagripcn
»  'Ml. 23-25.

Al det lille hom i Oan. 8. STinboIisercs Aatiokus IV
I pifanes, AntiknstCBS focbilde, som I 175—164 f, Ki.
vir kcingc i Syria, kan der ildce være noco tvij ora ifølge
I Vin. U., Dan. 11. og historien. I 166 f. Kr. vaahelliget
li.iii templet i Jexusalera, ødela gudstjenesten og forfulgte
•k* 1roende israelitter.

Men at det liJIc hora i Dan. 8. i dets fulle og ende-
oppfyllelse eoriA hører fremtiden til og vil bli oppfylt

i Antikristen, er ogsl fullstendig klart av to grunner:
t. For det første fordi noeo av synets viktigste detaljer

v nnl er u^pfylt f. eks. profetieo om de 2 300 dager,
v, 14. 26, og profetien om at kongen med det frekke Isyn
skal reise seg mot fyrstenes Fyrste, men skal omkomme
uten menneskeh&nd, d. e. ved Guds inngripen, v. 23*25.

2. For det annet fordi det sies uttc}4;kclig at synet sik*
ter til endens tid, v. 17, n&x overtrederne har gjort sine
synders mil fullt, v. 23, vredens siste tid, den fot enden
fortsatte tid, v. 19, som er den aore trengsel, og like
etter denne trengsel skal Israel frelses, Dan. 12, 1; Matt
24. 21. 31.

Derfor mener vi ot profetieo om kongen med det
frekke isyn i Dan. 8. fønt vil få sin fulle og endelige
oppfyllelse i Antikristen. For både i kap. 8. og kap. 11.
hos Daniel cr det sirk at fent har prafcten Andolw IV
Epifanes for øye. men idet denne glir ut av tdldet, blir
Antikristen synlig for seerens blikk. For hverken kampen
mellom det andre og det tredje verdensrike eller omtalen
av Andokus IV Epifanes er denac visjons egentlige mil
og gjenstand, men cr kun gjcnnemgangsstadier til visjo
nens hoved&iktepujdct: Antikristen.

For virt studium av Andkristeo merker vi oss fra Daniels

syn ved elven Ulaj i Dan. 6. følgende momenter;
1. Antikristcnskngmotdehdlige.
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2. Antikristen skal sette seg opp mot Gud.
3. Antikristen er frekk, kyndig i ondt, løgnerisk, svike

full og hovmodig. Men da han er klok, skal 'han for en
kort tid ha fremgang med alt han fortar seg.

4. Antikristens makt ̂ al bli stor, men ikke ved hans

egen kraft, men ved Satans.
5. Antikristen skal ødelegge mdctige fyrster og mange

i deres trygghet.
6. Antikristens innfall i Israels land, v. 9; ti, 41, tror

vi vil skje i midten av den 70. åruke for Israel og Jerusa
lem, Dan. 9, 27.

7. Dommen over Antikristen skal ikke skje ved mennc-
hånd, men ved Guds inngripen, v. 25; Tl, 45. Men om
Antiokus IV Epifanes vet vi at han døde under et mis
lykket felttok i Eiymaisj Persia.

8. Daniels syn ved Ulais bredder i Dan. 8. skal særlig
vise oss i hvilket område. Antikristen skal komnae^ nemlig

i det selcucidiske område, av det tredje verdensrike, det
som idag kalles det nære Østen.

Synets nøkkelsetning er derfor:
Hvor Antikristen kommer.

Og synets nøkkelord er: Hvor.



IV. DET FJERDE BILDE ELLER SYN;

DEN FØRSTE APOKALYPTISKE RYTTER

PÅ DEN HVITE HEST, AP. 6, 1-2.

For i forstå dette syn rett er det en nødvendig forut
setning å forstå rett den frelseshistoriske situasjon i tiden
like foran synets oppfyWelse.

Ifølge den frelseshistoriske grunnoppfatning av Bibelen
er G. T. (Gamle Testamente) den forberedende og N. T.
(Nye Testamente) den oppfyllende Guds-åpenbaring. Men
G. T. bar noe spesidt fremfor N. T., nemlig: riket, Israel
og loven som sitt sentrum, og N. T. har også noe spesielt
fremfor G. T., nemlig: Jesu guddom, hans offer, evangeliet
og utkallelsen av den nytestamentlige menighet (= ecde-
sia, den utkallte forsamling) som sitt sentrum, slik at der i
denne henseende ingen kongruens (= samsvar) er mel-
lem G. T. og N. T. Imidlertid vil denne spesielle side ved
Bibelen ved et rett perspektiv i frelsesåpenbaringen generelt
samle seg til en fullkommen og harmonisk høyere enhet.

For Guds frelsesåpenbaring i verden på grunn av syn
den har tilfølge to fremadskridende faser i den gode ut
vikling, nemlig den jordiske fase og den himmelske
fase.

Gjennem de tre siste av <de fem etter hverandre forløpne
tidshusholdninger i G. T. hadde den jordidce fase som
sitt sentrum vesentlig den gammeltestamentlige spesialitet,
nemlig riket, Israel og loven, mens der til den himmelske
fase i den gammeltestamentlige tid tilfløt en stille strøm
frelste menneskesjeler til paradiset i Hades.



sett 1 den nytestamentlige spesialitet, nemlig: Jesu gud
dom, hans offer, evangeliet og uTkallelsen av den nytesta
mentlige menighet, som er det fremtidige rikes himmelske
aristokrati, og livis konstitusjon finnes i de apostoliske brev.
Men de to faser i den gode utvikling, nemlig den jor

diske og den himmelske, skal ifølge profetien samles i
to, i tid adskilte, fremtidige samlinger.
Den første samling, som ikke er fullstendig, vil skie på

^enne jord i den for oss ennå fremtidige, foreløbige og
ufullkomne første del av riket, det messianske fredsrike.
som er den sjuende tidshusholdning. Men denne tidShus-
holdning vil som de seks foregående også ende med dom,
som tegn på og bevis for at de gudfiendtlige krefter ennå
ikke er tilintetgjort.
Den annen samling, som er fullstendig, vil skje på den

nye jord^'^ortit det himmelske Jerusalem ( — bruden,
limets hustru) er steget ned fra himmelen fra Gud,

I N. T.'s nærværende nådens tidshusholdning. som er
den sjette i rekken, inntrådte en eiendommelig forandring
både i den jordiske fase og i den himmelske fase.
I den jordiske fase gikk riket inn i sin hemmclighets-

form, fordi Israel som er dette rikes bærer, frelseshistorisk
er ute av plass i e'ksilet blant folkene ( = diasporaen).
For rikets opprettelse, som var stadfestet ved Guds pakt
til Davids Sønn, 2. Sam. 7, 4-16, beskrevet hos profetene,
Salm. 2.; Es. 11, 1-2; 65, 18-25; Jer. 33, 15 fg., forsikret
ved engelen Gabriel til Jesus Messias, Guds og Marias
Sønn, Luk. 1, 32-33, og konstituert i Jesu bergpreken.
Matt. 5.-7., var betinget av at Israel mottok riket og dets
konge, Jesus Messias, da riket var nær for Israel. Men
da Israel forkastet både riket og dets konge, gikk riket
inn i sin hemmelighetsform, hvis konstitusjon finnes i de
sju hemmeligheter i Matt. 13. og de senere lignelser hos
Matteus som handler om himlenes rike.

I den samme tid fremtrer den himmel^e fase sentralt



1 den endelige og faJlkomne annen dél av riket, som er
den åttende tidshusholdning, Åp. 21.-22. Men denne tids-
husholdning i tidenes fylde, Ef. I, 10, som er Guds nus-

'lcunfVh?'mori^n ledd, 2. Mos. 20, 6, og som her vil
få sin husholdningsmessige oppfyllelse, vil ikke ende med
dom, som tegn på og bevis for at alle gudfiendtli^e krefter
er tilintetgjort og alle fiender er Messias underlagt, hvil
ket vil skje ved Guds veldige domshandlinger mellem den
sjuende og den åttende tidshusholdning, Ap. 20, 10-16.
Etter den åttende tidshusholdning overgir Messias riket
til Gud og Faderen, foråt Gud skal være alt i alle, 1.
Kor. 15. 24-28.

Men samlingspunktet i begge samlinger er Jesu mes-
sianitet i hvilken den jordiske fase med sin gammeltesta
mentlige spesialitet og den himmelske fase med sin nytesta
mentlige spesialitet forener seg i den overordentlige og
himmelske millenniale herli^et.
Men også i den onde utvikling er der to faser, nemlig

verdensrikenes fase og fortapelses-fasco.

Verdensrikenes fase i denne tids mørke gjennem de fire
verdensriker, hvis leder er denne verdens fyrste og gud,
som er Satan, den ånd som er virksom i vantroens barn,

Dan. 10, 13. 19; 11, 1; Jofhs. 12, 31; 14, 30; Ef. 2, 2,
streber mot verdensherredømmet uten Gud og mot Gud
og varer inntil den fremtidige opprettelse av himlenes
rike.

Fortapelses-fasen er dannelsen og modningen av den
ondes barn ved vantroens aksjon fra Satan, 2. Kor. 4, 3. 4.
For hvor Gud åpenbarer sin frelse i verden, der inn
leder Satan vantroens aksjon til fortapelse.

Disse to vesensforskjellige, motsatt virkende og rettede
tofasige strømdrag i menneskeverdenen har Jesus klart
anskueliggjort for oss i den ene av hemmelighetene for
himlenes rikes hemmelighetsform i Matt. 13-, nemlig lig
nelsen om ugresset blant hveten. Denne lignelse som spe-



sielt tiMiører konstitusjonen for ̂ himlenes rikes hemmelig-
hetsform, anskueliggjør særlig 'hva som skjer i den nærvær
ende tidshusholdning og fører forholdene frem mot endens
tid:

Lignelsen, som er fortolket av Jesus selv, er fundamen
tal, ekstern, organisatorisk og vesentlig esjatologisk.

Himlenes rike er i sin hemmelighetsform fordi Israel,
som er dette rikes bærer, frelse^istorisk er ute av plass,
og verdensriket 'har derfor herredømmet inntil opprettel
sen av det messianske fredsrike.

Den himmelske fase er i sin nytestamentlige spesialitet,
idet den nytestamentlige menighet, som er Guds barn i
den nærværende tidshusholdning ( ='hveten), uttas ved
Guds ord, som er sæden.

Fortapdises-fasen representeres ved djevelens barn ( =
ugresset), som dannes ved en spesiell løgnens og vantroens
aksjon fra Satan.

I den nærværende tid saneres fotfholdene ved den legem
lige død, idet såvel Guds barn som djevelens barn ved
døden bringes ut av verden. Guds barn til paradiset i den
tredje himmel hos Gud, og djevelens barn til pinens sted
i Hades.

Slik pågår og modnes forholdene inntil denne tidsalders
ende ( = høsten), som i tid faller sammen med den siste
av Israels og Jerusalems sytti åruker, Dan. 9, 27, og som
er beskrevet i Åpenbaringens bok fra og med kap. 6 til og
med kap. 19.
Men før endens tid inntrer, er den nytestamentlige me

nighet ifølge profetiens mange og forskjellige antydnin
ger rykket opp til møte med Jesus i lufthimmelcn, slik
at bare Israel, som delvis er vendt hjem til Erez Israel
og delvis er i diasporaen, og nasjonene under ledelse av
det siste og fjerde verdensrike, det romerske, vil være
tilbake på jorden og vil gå inn i endens tid. For i endens
tid handler Gud med Israel og nasjonene.



Den nytestamentlige menighet, som utkalles i tidsinter
vallet mellem den 69. og den 70. åruke for Israel og Jeru
salem, Dan. 9, 24-27, står i profeten Enoks tegn, 1. Mos.
5, 18-24; Hebr. 11, 5. Likesom Enok (= innviet) ble
bortrykket før vannflommen kom over jorden, slik skal
også den nytestamentlige menighet opprykkes før den anti-
kristelige trengselstid eller endens tid begynner. Men før
Gud tok Enok til seg, lot 'han Enok profetere om Jesus
Messias's gjenkomst til dom, Jud. 14. Slik også med me
nigheten. Den Skal klargjøre det videre hendelsesforløp
ifølge de bibelske profetier, men selv skal den bli bort
rykket før den antikristcligc trengselstid kommer, hvor
etter de hundre og førtifire tusen beseglede av Israels
stammer, Ap. 7, 1-8; 14, 1-5, tar den frelseshistoriske
ledelse som formidler av det messianske frelscsbudskap
til folkene i endens tid. Og i det messianske fredsrike på
denne jord er og blir det Israels store privilegium å for
midle rikets frelseSbudSkap til folkene.

Israles levning og nasjonenes levninger derimot står i
profeten Noahs tegn, 1. Mos. 5, 28-9, 29; Hebr. 11, 7;
1. Pet. 3, 20; 2. Pet. 2, 5. Likesom Noah ( = hvile)
selv åttende i arken ble frelst gjennem vannflommen, slik
skall også Israels levning og nasjonenes levninger bli frelst
gjennem den antikristelige trengsel i endens tid inn til hvi
len i det messianske fredsrike på denne jord.
I endens tid, som varer i sju profeti^e år, skal for-

lioldene på jorden saneres slik at himlenes rike med sine
forskjellige komponenter kan opprettes i fremtidig opp
rettelse, idet mennc^ene da skal tvinges til en avgjørelse
for Gud og Messias eller for Satan og Antimessias, idet
verdensriket da skal dømmes og ta slutt, idet den ondes
barn da skal bringes ut av verden, idet Israels levning og
nasjonenes levninger da skal moitta den rettmessige hersker
over verden, himmelkongen Jesus Messias, idet Satan og
de onde ånder da skal fengsles i abyssos ( — avgrunnen).



og det messianske fredsrike følgelig skal opprettes pi
denne jord.

For Jesus Messias's overtagelse av kongedømmet over
verden hviler både på juridisk og etisk-religiøs grunn:

Den juridiske grunn:

Menneskeslekten er på grunn av synden kommet inn
under Satans herredømme, han som har dødens velde,
Hebr. 2, 14. Men Jesus Messias løste slekten ut ved å
betale løsepengen, sitt eget dyre blod, 1. Pet. 1, 18. 19,
han som ved en evig ånd bar seg selv frem som et ulastelig
offer for Gud, Hebr. 9, 14, idet han derved borttok vårt
skyldbrev ved å nagle det til korset. Kol. 2, 14. Beviset for
dette er Messias's oppstandelse fra de døde som syndens
tilintetgjører og dødens overvinner. Messias er således den
sanne stedfortreder og løser for menneskeslekten og opp
fyllelsen av stedfortreder - og løserinstitusjonene i Israel.
Ved sin himmelfart gikk Messias med sitt eget blod én

gang inn i den himmelske helligdom og fant en evig for
løsning, Hebr. 9, 12. Men han overtok ikke herredømmet
over verden med det s.imme. Grunnen hertil er tofoldig,
nemlig:

1. Etter Guds besluttede råd skulle Messias ha menne
skelige medregenter i sitt kongedømme, nemlig den ny
testamentlige menighet. For å utkalle menigheten ble der
for den Hellige And sendt til jord på pinsefestens dag.
Ap. gj. 2. Den Hellige Ands generelle gjerning i alle
tidshuSholdninger og tidsaldrer av det skapte er å gi liv,
1. Mos. 2, 7. For Faderen har ^apt stoffet, både det
åndelige og det materielle. Sønnen har formet det, men
den Hellige And gir alle levende skapninger liv. Men
den Hellige Ands spesielle og tredobbelte gjerning i me
nighetens tid, som med rette kan kalles den Hellige Ands
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tidshusholdning i menneskesflektens historie, er for det
første å overbevise verden om synd og om rettferdighet
og om dom, Johs. 16, 8-11, for det andre å føde menne
sker på ny, Johs. 3, 3-6; 1. Pet. 1, 23, ved en åndelig,
livgivende nyskapning på Jesu forsonings grunn, 2. Kor.
5, 17, og for det tredje å holde igjen for Antikristens
åpenbarelse, 2. Tess. 2, 6-8.

2. Videre skulle Messias*s kongedømme over verden for
midles ved et til Messias omvendt, troende Israel, hvis
gjenopprettelse etter Guds besluttede råd og forutviden er
betinget av oppfyllelsen av de tre profetiske «inntil»,
nemlig:
A. «Inntil fylden av hedningene er kommet inn,» Rom.

11, 25-27, hvilket vil skje ved opprykkingen av menig
heten, 1. Tess. 4,14-18.
B. «Inntil (= før) Israel sier: Velsignet være han som

kommer i Herrens navn!» Matt. 23, 39, hvilket innebærer
at Israel må påkalle Jesus av Nasaret som sin Messias,
ham som det tidligere har forbannet. Dette vil Israel også
gjøre under Harmageddon - slagets avsluttende fase. Sak.
12, 10; Hos. 5, 15.

C «Inntil hedningenes tider er til ende,» Luk. 21, 24,
hvilket inntrer ved oppfyllelsen av profetien om Mesias som
ødeleggelsens kastesten, Dan. 2, 34, i slaget ved Harmaged
don, Åp. 16, 16; 19. 11-21, og den etterfølgende dom
over nasjonene, Mat. 25, 31-46.

I den nærværende tidshu^oldning, hvor Faderen på
grunnlag av Sønnens forsoning har sendt den Hellige
And til jord for å utkalle meniglictcn (Jfr. forbildet i 1.
Mos. 24.: Abraham, Isak, Eliescr og Rebekka.), forretter
Messias som yppersteprest i den himmelske helligdom,
Hebr. 8, 1.2.

Men adkomst-dokumentet for kongedømmet over ver
den, det juridiske hjemmelsbrev for gyldigheten av gjen-
løsningen av menneskeslekten på Golgata kors, som gir



Messias rettsgyldig besittelse av verden og den gjenløste
menneskeslekt som sin eiendom, er i den nærværende tids-
husholdning i Faderens høyre hand som sitter på tronen,
i form av en bokrull, som er skrevet innvendig og utvendig,
og forseglet med sju segl, Ap. 5, 1. Etterat menigheten
er rykket opp, 1. Tess. 4, fått sin bedømmelse og
belønning for Jesu domstol, 2. Kor. 5, 10, og fremstilt i
himmelen som himmelkongens brud^ Ap. 4, 4; 5, 8-10;
19, 17, er derfor tiden kommet for Messias til J ta hjem
melsbrevet av Faderens hånd og kreve kongedømmet over
verden. Og Faderen gir ham bokrullen. Da gjenlyder him-
len av allskapningens jubelrop og tilbedelse og Messias's
forløste synger den nye sangen: «Verdig er du ( = Mes
sias som det slaktede lam) til å ta boken og åpne seglene
på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss
til Gud —.» Ap. 5, 8-10.

Således hviler Messias's kommende regjering på ver-
denstroncn i det messian^e fredsrike på fullkommen retts-
gyldig grunn.

Den etisk-religiose grunn.

Den etisk-religiøsc grunn har sin berettigelse i den
juridiske grunn:

Etterat Messias har tatt hjemmelsbrevet av Faderens
hånd og bryter seglene på det, Ap. 6, 1 fgl., utvikler be-
givenlhetcne i den 70. åruke for Israel og Jerusalem seg
railkt. Sine menneskelige medregenter i den 'himmelske
fase har han allerede hos seg, mens Israels levning og
nasjonenes levninger i den jordi^e fase skal bringes til
lydighet i årukens forløp, i hvilken tid også den hedenske
verdensmakt skal knuses, den ondes barn skai bringes ut
av verden, og Satan og hans engler Skal kastes i avgrun-

Men det er innlysende at kampen mellom Gud og



Satan også i den 70. åndce som ellers egentlig utkjempes
i menneskehjertene. Om hvem av de to som skal vinne
menneskehjertene, står altså også endetidens gigantiske
kamp. I den nærværende og tidligere tid^husholdninger
av slektens historie, hvor Satan har vært fyrste i de for
skjellige verdenssystemer i denne tids mørke, har den
store majoritet illtid tjent Satan og en liten minoritet
tjent Gud og det under fornedrelsens og forfølgelsens
kår. Men med Messias's overtakelse av kongedømmet over
verden mh der inntre et radikalt omslag, da også hans
herredømme skjer i og ut ifra menneskehjertene. I den
70. åruke for Israel og Jerusalem tvinges derfor men
neskene til å ta standpunkt for Gud og Messias Jesus eller
for Satan og Antimessias, for Israels vedkommende direkte,
Esek. 20, 32-38, men for de andre nasjoner indirekte ved
deres forhold til Israel, Matt. 25, 3l-d6. Og de som da
velger Satan, blir utryddet av jorden. Uttrykket avgjørel
sens dal i Joel 3,'19 er symbolsk for den 70. åruke. Det
er den tvungne avgjørelses skjebnetid for verden. For der
er kun to herrer, Messias og Satan. Enten må menneskene
tjene Messias eller også Sitan, for en kan ikke tjene dem
begge på samme tid. I endens tid tvinges altså menneskene
tri en avgjørelse på dette punkt. For både Messias og Anti
messias krever da underkastélse og tilbedelse. Likesåer
det tvingende nødvendig at der kommer en styrkeprøve
mellom Messias og Satan, som vil ende med Satans totale
nederlag, 1. Mos. 3, 15, etterat 'han i 6 000 år har forført
og fordervet menneskeslekten.

De to budskap.

For å tvinge menneskene til avgjørelse utløser Messias
i den 70 åmkc de apokalyptidce straffedommer over ver
den i stadig stigende grad, hvis guddommelige formål er
å bringe de botferdige til omvendelse, men de ubotfer-



dige til forherdelse og undergang. For omkring tronen i
Ap. 4. og 5., som gjelder i hele den 70. ånike, er regn
buen, nådepaktens symbol.
De to budskap som kaller menneskene til avgjørelse, går

parallelt gjennom åmken, nemlig:
1. Evangeliet om riket, Matt. 24, 14, som fork}'nnes av

de to vitner, Åp. 11, 3-12, og de 144 000 beseglede av
Israels stammer. Ap. 7,1-8.
Som det paulinske evangelium, Rom. 2, 16, passer for

den nærværende nådens frelseShusholdning til å utkalle
den nytestamentlige menighet ( — ecclcsia), slik passer
evangeliet om riket for det kommende messianske freds
rike. Det angår såvel åndelig frelse som legemlig helbred
else, sosial utfrielse, politisk frigjørelse og materiell hjelp.
Et i sannlict herlig program, hvis sentrale, bærende kraft
er Jesus Mcssiass liv og død og oppstandelse. Israel er
bæreren av dette evangelium og rike, som gjennem Israel
også angår hele verden og som er den del av Guds vel
signelse til Abraham som angår det hebraiske folk Israel
som nasjon, 1. Mos. 12, 2 I. Dette evangelium er det sam
me som ble forkynt av Jesus Messias selv og hans disipler,
de tolv og de sytti, dengang da riket var nær for Israel,
Mat. 5.-7. Jesus Messias er kongen i dette rike, hvis opp
rettelse er betinget av at Israel mottar riket og dets konge.
Men da Israel forkastet både riket og dets konge, da det
var nær, gikk riket inn i sin hemmelighetsform, Matt. 13-,
i hvilken tid det paulinske evangelium forkynnes inntil
fylden av hedningene er kommet inn, Rom. 11, 25, hvil
ket skjer ved opprykkingen av menigheten, som vil inn
tre før den 70. åruke eller endens tid, 1. Kor. 15, 51. 52;

l.Tess. 4,14-17.

Fra da av forkynnes igjen evangeliet om riket som i
midten av den 70. åruke understøttes ved forkynnelsen
av det evige evangelium fra himmelen. Ap. 14, 6.7.

2. Den store løgn, Satans mesterløgn, løgnen om Anti-



kristen ( = Antimessias), som utgår fra den falske profet,
2. Tess. 2, 9-12; Ap. 13,11-18; 16,13.14.

Hvordan denne ideologi blir utformet, cr en "hemme
lighet i Skriften, en av Skriftens tolv store hemmeligheter,
nemlig lovløshetens 'hemmelighet, Dan. 7, 25; 2. Tess.
2, 6-8, som er antagonismen til gudsfryktens hemmelig
het, 1. Tim. 3, 16.

Apostelen Paulus sier at lovløshetens hemmelighet alle
rede var virksom på hans tid, men at den lovløse selv
( = Antikristen) ikke kan åpenbares før i sin tid. For
først må «det» og «den» som holder igjen, ryddes av
veien, og da skal den lovløse åpenbares.

Altså: Som på Pauli tid slik er det også ennå idag en
hindring tilstede ifor Antikristens åpcnbarelse, og denne
hindring er den Hellige And og hans manifestasjon gjen
nom menigheten. Når derfor menigheten er rykket opp,
er denne 'hindring fjernet, og da skal Antikristen per
sonlig åpenbares. Og med Antikristens åpcnbarelse kommer
den endelige utforming av lovløsheten ideologi.
Det samme vitner også apostelen Johannes, nemlig at

Antikristens ånd allerede da var virksom i verden, 1.
Johs. 4, 1-6.
Som vi senere skal se, har nemlig Antikristens ånd helt

fra Antikristen første gang var på jorden, søkt å mani
festere lovløshetens hemmelighet i menneskeverdenen, og
den virker i denne henseende sterkere og sterkere desto
nærmere vi kommer endens tid. Men når menigheten er
rykket opp og Antikristen er åpcnbaret, skal Antikristens
ånd gjennom den falske profet utforme lovløshetens ideo
logi og sette den i system.
Det vil derfor være klart at menneskenes avgjørelse for

eller imot Messias i den 70. åruke for Israel og Jerusalem
ligger på det etisk-religiøse plan, og den ondes barn i
bruken er derfor religiøse vantro mennesker ved en van
troens aksjon fra Satan.



£a må her merke seg at alle ugjenfødte mennesker er
av naturen vredens barn, Ef. 2, 3, men kun religiøse van
tro mennesker ved en vantroens aksjon fra Satan er i
Skriften kalt djevelens eller den ondes barn, Matt. 13,
24-30. 36-43; 23, 15; Johs. 8, 38-44. Etter fullbyrdelsen
av Guds dommer over Israel og nasjonene i den 70. åruke,
hvorved den ondes barn både av Israel og nasjonene ut
ryddes av verden, er der iffølge profetien ti&£ke på jor
den en til Gud og Messias omvendt, gjenfødt og frdst
levning av Israel, Joel 3, 5; Sak. 13, 8.9; Matt. 24, 31;
Rom. 11, 26, og levninger av de andre nasjoner, som er
orientert mot Gud og Messias og Israel, Es. 24, 6.14-16;
Esek. 39, 23; Åp. 20, 3. Det er altså djevelens eller den
ondes barn som skal utryddes av jorden i endens tid,
Matt. 13, 41.42.49.50; 25, 41-46 I; Luk. 19, 27.

Uttydningen av synet i Åp. 6, 1-2.

Idet vi har det himmelske og det jordiske situasjons
bilde like foran den 70. åruke for Israel og Jerusalem
klart for oss som foran utviklet, skal vi uttyde synet i
Åp. 6,1-2:
Da Lammet (= Jesus Messias) åpnet det første av de sju

segl på bokrullen, sa et av de fire livsvesener som med
tordenrøst: Kom!

Og en tytter på en hvit hest kom tilsyne. Han hadde
en bue, og det ble gitt ham en krone, og han drog ut med
seier og til seier.
Hvem er denne første apokalyptiske rytter på den hvite

hest?

La oss først se på denne rytter i foibindelse med de tre
etterfølgende apolålypti^e ryttere.

Under åpningen av det annet segl kom en annen rytter
på en rød hest tilsyne. Han ble det gitt å ta freden fra
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jorden, så de s9culle slakte hverandre, og det ble gitt ham
et stort sverd, v. 3-4.
Under åpningen av det tredje segl kom en tredje ryt

ter på en sort hest tHsyne, som hadde en vekt i sin hånd
og som hadde med hveten og bygget å gjøre, v. 5-6.
Og endelig under åpningen av det fjerde segl kom en

fjerde rytter på en gul hest tilsyne. Hans navn var døden,
og dødsriket fulgte med ham, v. 7-8.
I lys av den gammeltestamentlige prtffeti er det mulig

å forstå hva disse apokalyptiske ryttere skal symbolisere,
nemlig Guds fire onde strstffedommer: villdyr, krig, hun
gersnød og pest, Esek. 5,17; 14,21.
I Ap. 6. 8 sies dette også uttrykkelig om dem: «Og det

ble gitt dem makt over fjerdedelen av jorden, til å drepe
med sveid og med sult og med pest og ved villdyrene
på jorden.»

Ifølge Dan. 7. er de fire verdensriker symbolisert ved
fire ville dyr. Det første verdeiwrike, det nybabylonske,
er symbolisert ved løven. Det andre verdensrike, det medo-
persiske, er symfbølisert ved bjørnen. Det tredje verdens
rike, det makedonsk-greske, er symbolisert ved leoparden.
Og det fjerde og siste verdensrike, det romerske, er ̂ m-
bolisert ved et dyr som er fryktelig og forferdelig og over
måte sterkt og annerledes enn de tre første dyr.
I endens tid er derfor villdyrene på jorden representert

ved det romerske villdyr, Antfikristen, som er hovedkon-
gen i det fjerde verdensrike og bæreren av dette verdens
rikes vesen, idé og system. Derfor ̂ mboliserer rytteren
på den hvite hert Antiicristen.
Vi kan bare også vente at åpningen av det første segl

vil føre til Antikristens åpenbarelse, fordi han i sin per
son og i sitt system representerer klimaks og avslntning
på verdensrikenes fase.

Ifølge profetien om den 70. åruke for Israel og Jeru
salem Skd den kommende fyrste, som er Antikristen,
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opprette en tung pakt med mange i Israel i en uke, altså
en sjuårspakt, Dan. 9, 26-27. Derfor må Antikristen be
gynne sin politiske løpebane ved den 70. ånikes begyn
nelse, da han må opprette denne sjuårspakt i begynnelsen
av åruken, og da åpningen av det første segl markerer
den 70. årukes begynnelse, må den første apokalyptiske
rytter være Antikristen.

Ifølge profetien kommer Antikitistcn på den måte at
han til å begynne med er liten og uanselig, Dan. 7, 8;
8, 9, som rytteren på den hvite hest, altså helt annerledes
enn i synet i Åp. 13, 1-8, hvor han er kommet på plass
i sin rette sammenheng.
Men han har fra første stund av sin åpenbarelse det

umiskjennelige profetiske symbol buen i sin hånd, som
klart avslører hvem han er.

Som Gud etter vannflommen satte regnbuen i ^yen
som tegn på den pakt han opprettet med Noah og alt
levende på jorden, at han aldri mere ville ødelegge jor
den ved vann, altså en evig pakt, 1. Mos. 9, 8-17, slik er
også den nye pakt, fredspakten. Es. 54, 10; Jer. 31, 31-34;
Hebr. 7.-8., ved Israels gjenopprettelse med regnbuen, som
er nådcpaktens symbol, rundt omkring den himmelske
trone. Åp. 4, 3, for Gud som den pakt han opprettet etter
Noahs flom med evig mi^unnhct over Israel og det mes
sianske fredsrike. Es. 54, 9. Men da Guds Messias, Freds
fyrsten, etter kjødet skulle komme av Juda, 1. Mos. 49, 10;
Hebr. 7, 14, og Juda følgeriktig i profetien kalles Guds
bue. Sak. 9, 13, så har Antikristen, idet han drar ut med
seier og til seier, buens symbol i sin hånd, hvilket viser
hen til Antikristens sjuårspakt med Israel, en Satans imi
tasjon av Guds Messias og Guds nådespakt med Israel.
Derfor markerer opprettelsen av Antikristens sjuårspakt
med Israel begynnelsen til den 70. åruke, og denne pakts
opprettelse er tillike tegnet på Antikristens åpenbarelse,
2. Tess. 2, 8.



Men denne Antikristens sjuårspakt med Israel tror vi er
en integrerende del av en verdensomspennende plan som
blant mange andre ting særlig tar sikte på å konsolidere
freden på jorden.
At Antikristen sitter på en bvit hest, er atter en Satans

imitasjon av Guds Messias, som ifølge Ap. 19, 11 i sin
åpenbarelse sitter på en hvit hest.

Videre ries det om Antikristen i Åp. 6, 1-2 at «det ble
gitt ham en krone». Han har altså ingen krone når han
kommer, men denne krone blir gitt ham etterat hans
politiske karriere er begynt.

Endelig sies det at «han drog ut med seier og til seier»,
slik det er ham tillatt av Gud i den korte tid irmenfor ram

men av den profetiske siste og syttiende åruke for Israel
og Jerusalem, Dan. 9, 27.

For vårt studium av Antikristen merker vi oss fra synet
av den første apokalyptiske rytter følgende momenter:

1. Antikristen kommer først liten og uanselig, uten
krone og makt.

2. Antikristens åpenbarelse blir kjennetegnet ved at
han oppretter en sjuårspakt med Israel, og denne pakts
opprettelse markerer begynnelsen av den 70. åruke for
Israel og Jerusalem.

3. Antikristen går fra seier til seier innril han etter 3^
profetiske år, nemlig i midten av årukcn, har oppnådd
verdensmakten og er kommet inn i sin rette samhørighet,
som han har i Ap. 13, 1-8.

Synets nøkkelsetning er derfor:
Hvordan Antikristen kommer.

Og synets ne^kkclord er: Hvordan.



v. DET FEMTE BILDE ELLER SYN:

DYRET AV HAVET OG DYRET AV JORDEN. AP. 13.

Dette er et dobbeltsyn, Met den apokalyptiske seer først
ser dyret av havet og deretter dyret av jorden.

Dyret av havet.

Først Aal Vi omtale dyret av havet, det sjubodede, ti-
hornkronede, firedyrsammensatte, døds^rlægte dyr, Ap.
13, 1-8.

Som profeten Daniel ser de fire store dyr, som symbo
liserer de fire verdensriker, stige opp av havet, Dan. 7.,
slik står også apostelen Johannes på sanden ved havet,
Ap. 12, 18, og ser dette groteske og monstrøse dyr stige
opp av havet.
Som de fire store dyr i Dan. 7. stiger altså også dette

dyr f ølgeriktig opp av havet v. 1.
Dyret har sju hoder, og på disse sju hoder er der be-

spotteiscsnavn. Altså karakteriseres disse sju hoder ved
blasfemi ( = gudsbespottelse), v. 1.5-6.

Dyret har ti hom, s^^r Jcronet og som altså er ved
makt, hvilket bdfester synet til endens tid, da de ti horn
ifølge Dan. 7. er en endetidsmanifestasjon på det fjerde
verdensrike, v. 1.

Dyret er firedyrs^fflmgnsatt, idet løvemunnen tilhører
det første dyr i Dan. 7., nemlig det nybabylonske verdens
rike, bjømeføttene tilhører det andre dyr i Dan. 7., nem
lig det medo-persiske verdensrike, leopardkroppen tilhører



det tredje dyr i Dan. 7., nemlig det makedonsk-greske ver
densrike, og endelig de ti horti tilhører det fjerde dyr i
Dan. 7., nemlig ̂ t romerske verdensrike, v. 2.

Dette viser at alle fire verdensriker fremtrer som en en
het og en helhet i endens tid, likesom også hele verdens
rikenes bilde i Dan. 2. bæres av føttene. De fire verdens
riker fremtrer kronologisk suksessive, idet deres virketid
er bestemt av Gud, slik historien viser, Dan. 7, 12. Men
likesom ødeleggelsens kastesten, Dan. 2, 3-4-35.45, som
symboliserer Messias i hans herlighets åpenbarelse ( =
epifanien) rammer verdensrikenes bilde på føttene og
knuser dem og knuser på samme tid hele bildet, slik
faller den endelige dom over alle fire verdensriker syn
kront ( = samtidig) og sammen med dommen over det
siste og fjerde verdensrike, det romerske.
Da der kun er fire verden^ker i verdensrikenes fase,

og da vi fremddex,er_innen^rJet fjerde verdensrikes
krorml^iri<e^on^de, så er det innlysende at dyret av
havet i Åp. 13, 1-8 symboliserer det fjerde verdensrikes
endetidsmanifestasjon, nemlig de ti kronede horns makt-
periode.
Dragen ( = Satan, Ap. 12, 9) gir dyret sin kraft og

sin trone og stor makt. Derfor blir dyret helt og fullt
satanisk, v. 2.

ved synet i Ap. 13, 1-8 er
dyrets sju hoder. Hvorfor omtaler ikke profeten Daniel
dyrets sju hoder? Fordi Daniel ikke så de sju hoder. Hver^
ken han eller de andre gammelstestamentlige profeter så^, «
den nytestamentlige menighets tid, parentesen mellem den I /
69. og den 70. åmke for Israel og Jerusalem, Dan. 9, ' -
24-27, da dette ikke er profetisk tid for Israel, og de sju i
hoder angår, som vi senere skal se, nettopp denne tid. '

nøye hornene, Dan. 7, 8, da disse angår
endens tid, som i tid^alkr sammen med den 70. åruke
for Israel og Jerusalem.
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Mens Johannes nøyere betrakter 'hodene, legger han
mefke til at ett av de sju hoder var likesom såret til
døden, men dets dødss'år ble lægt, v. 3.
Hva dødsslret og dets læging betyr, gis her intet svar

på, men^iAningen a^dodssårets læging var overveldende:
«Ali jorden undret seg og fulgte etter dyret, og de til
bad dragen, fordi den hadde gitt dyret makt, og de til
bad dyret og sa: Hvem er lik dyret? og hvem kan stride
mot det?» v. 3-4. Altså: Læginger^av dødssåret bevirker
gIobaI_tilbcdeJse_av dragen og dyret.._

Etter læglingen av dødssåret legger vi merke til at det
/ samme sies om dyret av havet som er blitt sagt om Anti-
I kristen i Dan. 7. og 8., nemlig at det blir overmodig og
I  taler store og spottende ord mot Gud og mot de hellige,

altså blasfemi, at det blir gitt det makt til å holde på
i førtito måneder (= 3^^ profetiske år) og at det blir gitt
det å føre krig mot de hellige og sdre over dem, v. 5-7.

Altså: Etterat dyrets dødssår blir lægt, kan vi si at pro
fetien med betegnelsen dyret også mener jpersonen Anti
kristen, slik at dyret av havet i Åp. 13, 1-8 både er det
fjerde verdensrikes endetidsmanifestasjon o^ Antikristen.

Vi finner altså det samme forhold her som i Dan. 7, 17,

hvor det sies at de fire Store dyr er fire konger som skal
oppstå av jorden, idet det siktes til de respektive fire
verdensrikers hovedkongcr. Altså menes der med dyret i
Ap. 13, 1-8 både det fjerde verdensrikes endetidsmaktkon-
stéllasjon og Antikristen.

Derfor ser vi at dette syn gir de samme karakteristika
av Antikristen som de tidligere omtalte syner, nemlig at
Antikristen er overmodig, at han er blasfemisk, at han
fører krig rnot og seirer over de hellige, at han får den
absolutte verdensmakt førtito måneder ( = 3^ profetiske
år), idet «der ble gitt det makt over hver stamme og
folk og tunge og ætt», og at alle verdensmenneskene ( —



for den menneskelige bedømmelse er det en etter øyemål
utellelig skare av alle ætter og stammer og folk og tunger,
som kommer ut av den store trengsel og som har tvettet
sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod, Ap. 7,
9-17; 20, 4.

Heller ikke kan noen i denne absolutte overvåkingens
og kontrollens tid kjøpe eller selge uten den som har det
påbudte merke i sin høyre hånd eller på sin parme. Anti
kristens navn eller tallet for hans navn, v. 16-17.
Men ifølge profetien vil likevel en levning av Israel,

Joel 3, 5; Sak. 13. 8-9; Matt. 24. 31; Rom. 11, 26; Åp.
12, 6.13-15, og levninger av nasjonene, Es. 24, 6.14-16;
Esek. 39, 23; Åp. 20, 3, ved Guds vilje overleve den store
trengsels redselstid uten å tilbe Antikristen og hans bilde
eller ha merket. Antikristens navn eller tallet for hans

Tilslutt blir Antikristens tall åpenbart: «Her er visdom
men. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for
det er etjnenneskes tall, og dets tall er seks hundre og
sekstiseks,» v. 18.

£/ resymé av dobbeltsynet i Ap. 13.
Det femte bilde eller syn i Åp. 13. viser oss altså det

romerske verdensrikes cndetidsmanifestasjon og Antikris
ten i kooperasjon med Antikristens herold, den falske pro
fet. Antikristen er her, som vi senere skal se, kommet på
sin rette plass som hovedkongcn i det fjerde og siste ver
densrike, det romerske, og som Satans falske Messias.
Men synet levner et brennende og ubesvart spørsmål:

Hva symboliserer dyrets sju hoder og hva symboliserer det
ene hodes dødssår og dets_læging, som bevirker den glo
bale tilbedelse av Satan og Antikristen.^ Og her er gjemt
den egentlige hemmeli^et med Antikristen, som det sjette
og siste bilde eller syn i Åp. 17. gir hel og full åpenbar-
else av.

For vårt studium av Antikristen merker vi oss fra det



femte bilde eller syn i Åp. 13. om dyret av havet og dyret
av jorden følgende momenter:

1. Dyret av havet er det romerske verdensrikes endctids-
manifestasjon, som kvantitativt og kvalitativt også inneslut
ter i seg de tre tidligere verdensriker. Men ved lægingen
av dyrets ene hodes dodssår er dyret av havet også iden
tisk med Antikristen, som er det fjerde verdensrikes hoved-
konge og Satans falske Messias.

2. Den tid Antikristen har verdensmakten, er av Gud

fastsatt til førtito måneder, altså 3^2 profetiske år, og da
Antikristen blir dømt og fjernet fra jorden ved avslut
ningen av den 70. åruke for Israel og Jerusalem ved Jesu
herlighets åpenbarelse ( = epifanicn), så er det innlysende
at Antikristens overtagelse av verdensmakten skjer i midten
av den 70. åruke.

3. I midten av den 70. åruke er Antikristen altså kom

met på sin rette plass i den etnografiske, etnologiske, poli
tiske og religiøse samhørighet ifølge profeti og historie,
.som vi senere skal se.

4. Antikristens aspirasjon til verdensmakten er mulig
gjort ved kooperasjon med dyret av jorden, dobbeltdyret,
den falske profet, som er Antikristens herold og fullmakt.
I disse to menn, som er helt og fullt inspirert av Satan,
vil den hedenske, antikristelige verdensmakt og den falske
profeti nå sitt høydepunkt og sin avslutning innenfor ram
men av hedningenes tider.

5. Videre bør her sammenfattes ni viktige begivenheter,
som ifølge profetien vil inntre i midten av den 70. åruke:

A. Antikristens overtagelse av verdensmakten. Åp. 13,
3-5.

B. Antikristens drap av de to vitner, som profeterer i
den J"ørsfø_ halvdel av åruken. Deres levendegjørelse og
oppstigning til himmelen er Guds tegn og anskuelige løfte



til den store trengsels martyrskare, Åp. 11, 3-12; 7,
9-17; 20, 4.

C. Den sjuende engel blåser i basunen, hvilket markerer
midten av åruken, Ap. 11,15.
D. Satan og hans engler kastes ned på jorden, Ap. 12,

7-12.

E. Antikristen bryter sjuårspakten med Israel, setter seg
i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud, hvilket
er det Gud-gitte signal til Israels flukt, Dan. 9, 27; Matt.
24, 15; 2. Tess. 2, 4.

F. Lammet ( = Jesus Messias) står på Sions berg sam
men med de hundre og førtifire tusen beseglede av Israels
stammer, førstegrøden for Gud og Lammet. De hører det
veldige harpespill bruse fra himmelen og den nye sang,
som bare de kan lære, en spesiell åpenbaring og utrustning
for de beseglede av Israel foran den store trengsel, Ap.
14, 1-5; 7, 3-8.

En må her merke seg at de hundre og førtifire tusen
beseglede av Israels stammer nå står i profeten Elias's
t^nj i. Kdng. T7'."^9'; 2. Kong. 1.-2., og skal opptas til
himmelen i slutten av den tredje nattev^t eller det tredje
kvartal av den 70. årukc, Ap. 16, 15; Luk. 12, 38.

Men_Israels levning etter avslutningen av den 70. åruke,
Joel 3', 5; Sak. 13, 8.9; Matt. 24, 31; Rom. 11, 26, står
i profeten Elisas tegn, 1. Kong. 19.; 2. Kong. 2.-9.; 13.,
og skal bringe Guds frelse ut til alle 'folk^ver hele jorden.
Én må også merke seg betydningen av disse to profeters

navn, 'idet Elias betyr «Jahve er Gud», men Elisa betyr
«Gud er frelse».

Vi har tidligere omtalt at den nytestamentlige menighet
står i profeten Enoks tegn og vil bli opprykket før den
antikristelige trengselstid, likesom Enok ble opptatt før
vannflommen. De som overlever den store trengsel og inn
går som jordiske borgere i det messianske fredsrike på
denne jord derimot står i profeten Noahs tegn. Men da



det 'hebr^sfke folk Israel, som etter kjødet er kommet fra
Abraham, var blitt en realitet som det frelseshistoriske folk

på jorden, ble tegnet Noah for Israels vedkommende dif
ferensiert i to nye spesifikt israelske tegn, nemlig profeten
EIias's tegn, som står for de beseglede av Israels stammer,
og profeten Elisas tegn, som står for Israels levning.

G. Det evige evangelium og den tofoldige dorasadvarsel
forkynnes for menneskene ved engler fra himmelen. Åp.
14, 6-13.

H. Israels flukt, Matt. 24, 16; Ap. 12, 6. 14.
I. Den store trengsel begynner, som i de neste 3^

profetiske år skal gå slitt redselsfulle løp over verden, Jer.
30, 7; Dan. 12, 1; Matt. 24, 21; Ap. 7, 14.

6. Endelig skal også her gis en kort redegjørelse for
oppdelingen og fordelingen av 'hendclsesinn'holdet i den
70. åruke:

Som israelittenes natt er, så er også den antikristelige
trengselsnatt, den 70. åruke for Israel og Jerusalem, oppdelt
1 fire nattevakter eller fire kvartaler, hver på tjueen profet
iske måneder, slik at en halvdel av åruken etter de for
skjellige profetiske utsagn er: «en tid og tider og en
halvtid», Dan. 7, 25; 12, 7; Ap. 12, 14 eller «førtito
måneder». Ap. 11, 2; 13, 5, eller «et tusen to hundre og
seksti dager», Åp. 11, 3; 12, 6, og hele åruken således blir
på sju profetiske år, Dan. 9, 27.

Hendelsesinnholdet i åruken fordeler seg på de fire
nattevakter eller fire kvartaler som folger:
A. I den første nattevakt eller det første kvartal, som

innledes ved at Lammet ( = Jesus Messias) tar bokrullen
av Faderens hånd og krever kongedømmet over verden,
Ap. 5, 7, realiseres brytningen av de seks første segl med
deres innhold, Ap. 6, 1-7, 17.
B. I den annen nattevakt eller det annet kvartal, som

innledes ved brytningen av det sjuende segl, realiseres



blåsingen av de seks første basuner med deres innhold.
Åp. 8, 1-11, 14.
C. Iden tredje nattevakt eller det tredje kvartal, som inn

ledes ved blåsingen av den sjuende basun, altså i midten
av åruken, realiseres tømmingen av de seks første vredes-
skåler med deres innhold, Åp. 11, 15-16, 16.
D. I den fjerde og siste nattevaikt e'ller det fjerde og

siste kvartal. Matt. 14, 25 ( = morgenvakten, 2. Mos.
14, 24), som innledes ved tømmingen av den sjuende
vredesskål, realiseres de se^ks siste apokalyptiske doms-
aksjoner fra Gud før opprettelsen av det messianske freds
rike, nemlig:
a) Det store jordskjelv. Åp. 16,
b) Guds dom over byene på jorden. Området for denne

dom, nemlig byene på jorden, deles ber i tre avdelinger.
Åp. 16, 19:
x) Forst omtales den store by, som er Jerusalem, det

messianske fredsrikes jordiske hovedstad. Åp. 11, 8. Den
blir delt i tre deler, hvorved den får tredelingens gud
dommelige stempel på seg. Såvel Isradls levning som fol
kenes jevninger vil derfor fra det messianske fredsrike av
regne med tre personer i Guddomen, nemlig Gud Fade
ren, Gud Ordet eller Gud Sønnen, som ble inkarnert i
Jesus Messias, og Gud den Hellige Ånd.
xx) Dcnest omtales folkenes byer i sin alminnelighet.

Om dem sies at de faller, d. e. at de blir ødelagt.
xxx) Endelig omtales spesielt Babylon, den store, som

er det fjerde og siste verdensrikes hovedstad, Roma. Om
den står at den blir ihukommet for Gud, at den ̂ al få
begeret av hans strenge vredes vin. I Åp. 17. og 18. er
utførlig beskrevet den forferdelige dom søm skal ramme
verdenshovedstaden.

c. Den fysiske forandring av jordens overflate. Åp. 16,
20; Sak. 14, 4.8.10.

d) Haglplagen fra himmelen. Åp. 16, 21.
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e) Dommen over Antikristen, den falske profet, kon
gene på jorden og deres hærer og nasjonene, Åp. 16, 16;
19, 11-21; Matt. 25, 31-46.
f) Den sjette og siste domsaksjon i den fjerde natte

vakt eller det fjerde kvartal er fengslingen av Satan, uni
versets usurpator, og de onde ånder i abyssos. Ap. 20, 1-3.

7. Det femte syn. Ap. 13. fremstiller Antikristen anner
ledes enn de tidligere omtalte syner, nemlig som døds-
sårlægt, uten å gi nærmere forklaring på hva dette betyr.
Men det er dog en videreføring av det som sies i det
andre syn i Dan. 2., nemlig at det fjerde dyr skal være
annerledes enn de tre foregående. Ifølge det femte bilde
eller syn vet vi altså %t Antikristen er dodssårlægt og at
det er dette som bevirker den globale tilbedelse av Satan
og Antikristen.

Synets nøkkelsetning er derfor:
Antikristen kommer annerledes.

Og synets nøkkelord er: Annerledes.



VI. DET SJETTE BILDE ELLER SYN:

DEN STORE SKJØGE BABYLON OG

DET SJUHODEDE, TIHORNEDE,

SKARLAGENRØDE, BLASFEMISKE ØRKENDYR

OG DOMMEN OVER SKJØGEN, ÅP. 17.

Først skai vi foreta en gjennemgang og kort omtale
med delvis uttydning av Ap. 17., som er et av de van
skeligste steder i den esjotologiske profeti:
En av de sju engler som 'hadde de sju skåler, talte til

apostelen Johannes og sa: Kom, jeg vil vise deg dommen
over den store Skjøge, som sitter over de mange vann, v. 1.

Ifølge v. 15 symboliserer de vann hvor skjøgen sitter,
folk og skarer og ætter og tunger. Dette viser at skjøgen
har et veldig virkeområde og en stor innflytelsej)å jordens
befolkning.
Kongene på jorden driver bor med 'henne, og de som

bor på jorden, blir drukne av hennes horelevnets vin, v. 2,
og hun har et gullbcger i sin hånd, fullt av styggheter
og av hennes horelevnets urenheter, v. 4; 14, 8; 18, 3.

Dette viser at hun fører falsk lære og forfører kongene

på jorden og verdens-menneskcnc_tjl _frafalj fra. Gud og
dernest til sedelig forfall.

Johannes, som ved synets begynnelse av engelen er ført
ut i ørkenen, ser skjøgen sitte på et skarlagenrødt dyr,
som er fullt av ̂ esj^ottelsesnavn og har sj^ hoder og
horn, v. 3.

Dette dyr er altså for en del likt og for en del ulikt
det groteske og monstrøse dyr som omtales r Ap. 13, 1-8.
Vi skal allerede 'her foreta en kort sammenligning mel-

lem de to dyr:
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1. Begge dyr har siu hoder, men mens kun hodene på
dyret i Åp. 13, 1-8 er blasfemiske ( = gudsbespottelige),
så er hele dyret i Ap. 17. blasfemisk. Derved forstår vi
også at hodene på dyret i Ap. 13, 1-8 og dyret i_Ap. 17.
Irører sammen^pg karakteriseres ved blasfemi.

2. Mens dyret i Ap. 13, 1-8 stiger opp av havet, som
symboliserer folkehavet, så holder dyret i Ap. 17. til i
ørkenen. Men ørkenen_ej Satans egentlige bolig, 3. Mos.
16., og avspeilingen av hans eget indre vesen og bildet på
den ødeleggelse som følger i hans spor, og fra ørkenen
hersker han over verden og fører død og fordervelse over
den. Jfr. Esck. 20, 32-38.) Dette viser at hodene på
dyret i Ap. 13, 1-8 og dyret i Ap. 17. er sataniske.

3. Begge dyr har ti horn, som ifølge Dan. 2. og 7.
symboliserer det fjerde og siste verdensrikes endetids-
manifestasjon i ti regionale områder. Men mens de ti
horn på dyret i Ap. 13, 1-8 er kronet og følgelig tidfester
dette syns oppfyllelse til endens tid, så er de ti horn på
dyret i Ap. 17. ukronet, og denne del av synet i Åp. 17.
tilhører derfor et tidligere stadium i dette dyrs hjsføne._
I v. 12 sies det da også at de ti horn er ti konger som på
denne tid ennå ikke har fått rike.

4. Mens dyret i Ap. 13, 1-8 er fircdyrsammensatt og
viser at alle fire verdensriker fremtrer som en enhet og
en helhet i endens tid, si er dyret i Ap. 17. skarlagen-
rødt, hvilket vi senere skal fofklarc.

Videre ser så Johannes at skjøgen er kledd i purpur og
skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler, v. 4.

Dette viser at skjøgen er meget rik og presenterer seg
strålende.

På hennes panne er skrevet en av Skriftens tolv store
hemmeligheter, nemlig: Babylon, den store, mor til skjø
gene og til stygghetene på jorden, v. 5.

Dette viser at skjøgen er en stor hemmelighet og at



hun er mor til mange døtre, som også er skjøger fører
falsk lære, og til stygghetene på jorden.

En hemmelighet i Scrlften er cn sannhet som tidligere
har vært skjult i Gud, men åpenbaret på et bestemt
frelseshistorisk tidspunkt ved guddommelig åpenbaring,
men dog slik at det fremdeles i denne saniihet på tross
av åpenbaringen forblir noe overnaturlig som ikke kan
forstås av det menneskelige intellekt uten ved den Hellige
Ands opplysning.
Det er i det hele tolv store hemmeligheter i Skriften

som her bare skal nevnes i den rekkefg^lge de bør stå:

1. Himlenes rikes hemmeligheter, Matt. 13, 3-50, som
består av sju forskjellige, men samme sak opplysende hem
meligheter.

2. Hemmeligheten med Jesu Kristi nytestamentlige kir
ke og menighet som ett legeme sammensatt av jøder og
hedninger, Rom. 16, 25; Ef. 3, 1-11; 6, 19; Kol. 4, 3.

3. Hemmeligheten med den nytestamentlige kirke og
menighet som Kristi brud, Ef. 5, 28-32.

4. Hemmeligheten med Kristus i oss, herlighetens håp,
Gal. 2, 20; Kol. 1, 26.27.

5. Guds hemmelighet, det er Kristus, i hvem alle vis
dommens og kunnskapens skatter er skjult tilstede og i
hvem hele guddommens fylde bor legemlig, Kol. 2, 2.3.9;
1. Kor. 2, 7.

6. Gudsfryktens hemmelighet: Han som ble åpenbaret
i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblant
folkeslag, trodd i verden, opptatt i herlighet, 1. Tim. 3, 16.

7. Hemmeligheten med Israels delvise og foreløbige for
herdelse i denne tidsalder, Rom. 11, 25.

8. Hemmeligheten med forvandlingen og opprykkingen
av de frelste ved enden av menighetens tidshusholdning,
1. Kor. 15, 51.52; 1. Tess. 4, 14-17.



9. Lovløsihetens hemmeli^et, 2. Tess. 2, 7.
10. Hemmeligheten med de sju stjerner og de sju

guU-lysestaker, Ap. 1, 20.

11. Hemmeligheten: Babylon, den store, mor til skjø
gene og til stygghetene på jorden, og hemmeliglheten med
det sjiihodede og tihomede dyr som bærer henne. Ap. 17.

12. Hemmeligheten om en husholdning i tidenes fylde,
Ef. 1, 9.10.

Men forøvrig er også hele Skriften ellers en hemmelig
het, som ikke kan forstås uten ved den Hellige Ånds opp
lysning.
Men så ser Johannes noe som setter ham i stor undring.

Han ser nemlig at skjøgen er drukken av de helliges blod
og av Tesu vitners blod, v. 6.

Altså er skjøgen også en morderske, som forlyster seg
ved å drepe de hellige og Jesu vitner.
Som svar på Johannes's store undring sier engelen at

han vil si Johannes hemmeligheten både med skjøgen og
med dyret som bærer henne, som har de sju hoder og de
ti horn, v. 7.

Hermed er vi kommet til et kardinalpnnkt i den esjato-
logiske profeti. Gud sier her gjennem sin engel med klare
ord at han vil åpenbare for oss hemmeligheten såvel med
skjøgen Babylon som med dyret i Åp. 17.

Først åpenbares hemmeligheten med dyret i flere og
innviklede sentenser, som vi senere skal uttyde, v. 8-11.

Dernest forklares de ti horn overensstemmende med

profetien i Dan. 7. De ti horn er ti fremtidige konger,
som tilhører endens tid. De skal få makt én time sam

men med dyret, og sin kraft og sin makt gxr de til dyret,
v. 12-13.

Videre åpenbares at de ti horn og dyret skal stride mot
Lammet { = Jesus Messias), og Lammet, som ledsages av
de kalte og utvalgte og trofaste, skal seire over dem, v. 14.



Dette vil oppfylles ved Jesus Messias's herlighets åpen-
barelse fra himmelen ( = epifanien) i slaget ved Harma-
geddon, Matt, 24, 30; 2. Tess. 2, 8; Ap. 16, 16; 19, 11-21.

Videre åpenbares at de ti horn og dyret skal hate skjø
gen og fullbyrde Guds dom over henne, v. 16-17.
Denne dom, som allerede forsikres ved en engel fra him

melen i midten av den 70. åruke. Ap. 14, 8, utgjør det
siste og vesentligste ledd i Gttds dom over byene på jor
den og skal realiseres under den siste og sjuende vredes-
skål i årukens siste og fjerde nattevakt eller kvartal. Ap.
16, 19. Men her i Ap. 17, 16-17 åpenbares at denne
fryktelige Guds dom over skjøgen Babylon skal fullbyr
des ved de ti horn og dyret. Denne dom er utførlig be
skrevet i Ap. 18.

Endelig åpenbarer engelen for Johannes hvem skjø
gen Babylon er; «Og kvinnen som du så, er den store by
som har kongedømme over kongene på jorden,» v. 18.

Selv om den nærværende bok har som spesiell oppgave
å lokalisere og identifisere Antikristen, så er Antikristen og
den store skjøge Babylon i Ap. 17. så intimt forbundet at
de begge må identifiseres, idet den enes identifisering av-
iienger av den andres. Derfor skal vi her anføre de vik
tigste grunner for at den store skjøge Babylon er Roma.

]. Babylon i Åpenbaringsboken, 14, 18; l6, 19; 17, 5;
18, 2.10.21, må øyensynlig oppfattes symbolsk. I Ap.
17, 5 betegnes Babylon som en hc.mmelighet, hvilket sær
lig må sikte til at Babylon her skal forstås figurlig.

2. De karakteristika Åpenbaringsboken tilskriver Baby
lon passer tidshistorisk på Roma og passer bedre på Roma
enn på noen annen by:
A. At den har innflytelse over folk og skarer og ætter

og tunger, 17, 1.15.
B. At den forfører og forderver folkene, 17, 2.4-5; 18,

3; 19, 2.
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C. At den forfølger de hellige og Jesu vitner, 17, 6;
18, 24.

D. At den er bygget på sju høyder, 17, 9.
E. At den er sentret for verdenshandelen, 18, 3.11-13.

F. At den har kongedømme over kongene pi jorden,
17, 18.

3. Ifølge 1. Pet. 5, 13 er Peters første brev skrevet
i Babylon. Men der er ingen sannsynligliet for at Peter
noen gang har virket i det mesopotamiske Babylon eller
at der var en kirke der i det første århundre e. Kr. Heller

ikke er der noe som tyder på at Markus og Silvanus, som
ifølge brevet er sammen med Peter, har vært i det mesopo
tamiske Babylon.

Ifø'lge Joscfus (Ant. XVIII, IX, 5, 9) var jødene på
denne tid drevet ut av Babylon og bodde i de omliggende
byer. Det er derfor liten sannsynlighet for at Peter skulle
ha virket der.

Likesom i Åpenbaringsboken er Babylon i 1. Pet. 5, 13
å forstå symbolsk om Roma, og slik ble det også forstått
av de kristne inntil reformasjonen, da den oppfatning ble
hevdet at Babylon i 1. Pet. 5, 13 og i Åpenbaringsboken
var å forstå bokstavelig om det mesopotamiske Babylon.

Ifølge 2. Tim. 4, 11 vet vi også at Markus som nevnes
i 1. Pet. 5, 13, bie kalt til Roma av Paulus.

Derfor må Babylon i Peters første brev oppfattes figurlig
og forstås symbolsk om Roma.

4. I Ap. 16, 19 er den store by som ble delt i tre deler,
ifølge Ap. 11, 8 gudsrikets jordiske hovedstad, Jemsaicm.
Babylon, som nevnes tilslutt i Ap. 16, 19, er derfor natur
lig verdensrikets hovedstad, Roma.

5. Bå^de av jøder og av kristne er Roma ansett for å
være undertr}'kkcr av Guds folk og Guds rike, slik som
Babylon var det.

6. Roma benevnes Babylon også av den grunn at den



i spesielle henseender er Babylons religiøse arvtager, noe
vi ikke her nærmere kan utvikle.

7. Roma er betegnet Babylon også i de sibyllinske orak
ler (5, 143).

8. Sammenligning mellom Roma og Babylon er også
vanlig i jødisk apokalyptisk litteratur, f. eks. 2. Esdtas
og Apok. Baruk.

Tidshistorisk og endehisiorhk.

Vi skal så gå over til en utførligere uttydning av Ap. 17.
Det første vi da må merke oss, er at Ap. 17.^åde et en

tidshistorisk pg en endehistorisk visjon.
Endehistorisk er først dommen over den store skjøge

Babylon ved de ti horn og dyret, v. 16-17, og deretter
dommen over de ti hom og dyret og deres hærer ved
Jesus Messias's og de himmelske hærers invasjon fra him
melen i Jesu herlighets åpenbarélse ( = epifanien), v. 14.
Det øvrige av Ap. 17. er tidshistorisk og er gitt til loka

lisering og identifisering av skjøgen Babylon og dyret.

Gud-gitt åpenbaring av hemmeligheten med kvinnen
og dyret som b<srer henne.

Ifølge v. 7 har Gud gjcnnem sin engel lovet å åpen
bare for oss hemmeligheten med kvinnen og med dyret
som bærer henne, og som har de sju hoder og de ti horn.
Og Gud holder hva han lover.

Den første del av hemmeligheten.

Den første del av hemmeligheten lyder slik:
«Det dyr du så, var og er ikke, og det skal stige opp

av avgrunnen og fare bort til undergang,» v. 8.
Altså: Om det dyr som Johannes så i v. 3, står her

følgende:



Først at det «var», d. e. at det var til og hadde en
periode og det naturligvis på jorden.

Dernest at det «er ikke», d. e. at den tidligere periode
på jorden tok slutt, og det er borte fra jorden.

Dernest at det «skal stige opp av avgrunnen». Dette
gir tilkjenne at dyret i den periode det er borte fra jor
den, må være i avgrunnen, og fra avgrunnen skal det
stige opp for å få en ny periode på jorden.

Endelig at det «skal fare bort til undergang», d. e.
at det etterat den nye periode på jorden er utløpet, skal
fare bort til endelig undergang.
Med hensyn til avgrunnen, på gresk abyssos. Luk. 8, 31;

Rom. 10, 7; Åp. 9, 1.2.11; 11, 7; 17, 8; 20, 1.3, så er
den de onde ånders oppholdssted. Men den er ifølge Rom.
10, 7 også oppholdssted for døde mennesker og til hvil
ket sted også Kristus for ned.

Den annen del av hemmeligheten.

Den annen del av hemmeligheten lyder slik:
«Og de som bor på jorden, de hvis navn ikke, fra ver

dens grunnvoll ble lagt, er skrevet i livsens bok, skal undre
seg når de ser at dyret var og ikke er og skal komme
igjen,» v. 8.

Altså: Om det dyr Johannes så i v. 3, står her følgende:
Først er nevnt «de som bor på jorden.» Hvem er det?

Her står at det er «de hvis navn ikke, fra verdens gmnn-
voll ble lagt, er skrevet i livsens bok». Det er altså alle
mennesker over den hele jord unntatt de hellige av Israel
og nasjonene som da er på jorden. Betegnelsen «de som
bor på jorden», er symbolsk og betyr verdensmenneskene,
de som er av verden og derfor hører de falske profeter,
som også er av verden og derfor taler av verden, I. Johs.
4, 1-6.

Dernest står det videre at alle veidens-menneskene over
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den hele jord «skal undre seg hår de ser at dyret var og
ikke er og skal komme igjen».
Dersom vi nå slår sammen den første og den annen del

av hemmeligheten i v. 8, så får vi følgende fremstilling av
dyret i Åp. 17.:
Dyret hadde først en periode på jorden. Men etter

denne periode er det borte fra jorden, nemlig i avgrun
nen. Men etter en tid i avgrunnen skal det stige opp derav
og kome igjen til en ny periode på jorden, hvilket skal
sette verdensmenneskene over licle jorden i den største
undfing. Når så denne nye periode er slutt, skal det fare
bort til endelig undergang.

Altså: Dette at «dyret var og ikke er og skal komme
igjen» skal sette verdensmenneskene i den største undring.
Men her er vi kommet til et meget viktig punkt i vår

uttydning, for det som her sies i Ap. 17, 8, at verdens
menneskene skal undre seg når de ser at «dyret var og
ikke er og skal komme igjen», sies også i Åp. 13, 3,
nemlig at «all jorden undret seg og fulgte etter dyret
når dyrets ene hodes dødsshr blir Ix-gt.»

Altså: Lægingen av dyrets ene hodes dødssår i Åp. 13.
forklares i Åp. 17. ved at dyret som var og ikke er, kon^
mer igjen.

Ph hvilket ltdsptiiikl er
nåtiden (presens) i Åp. 17, 8. 10. 11?

Men konunet så langt i vår uttydning av Åp. 17., må
tre spørsmål besvares.
Det første spørsmål er:
På hvilket tidspunkt er nåtiden (presens) i Åp. 17,

8. 10. 11?

Da den sjette konges regjeringstid ifølge v. 10 er be
stemt til nåtiden i v. 8.10.11, så er det innlysende at vi
først må bestemme på hvilket tidspunkt denne nåtid er.
To muligheter er her tenkelige. Enten det tidspunkt
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Johannes hadde åpenharelsen på Patmos eller tidspunktet
foran donunen over den store skjøge, altså endens tid.
Rent språklig kan spørsmålet ikke løses, men det er

sannsynlig at det er Patmos-åpenbarelsens nåtid, altså det
tidspurdct engelen taler til Johannes.

Derfor må spørsmålet løses av sammenhengen.
At det ikke er tiden foran dommen over den store

skjøge Babylon, fremgår klart av flere tvingende grun
ner:

1. Skjøgens ødeleggelse skal ifølge v. 16. 17 skje ved
de ti horn og dyret. Men de ti horn sies ifølge v. 12 å
være ti konger som ennå ikke har fått rike, men de får
makt som konger én fiime sammen med dyret, når dette
kommer igjen. Altså er de ti konger fremtidig i forhold
til nåtiden i v. 8. 10. '11. Tidspunktet for nåtiden i v.
8. 10. 11 kan derfor ikke være tiden for dommen over

den store skjøge Babylon.
2. Om dyret sies at det «ikke er» i nåtiden i v. 8. 11.

Men skjøgens ødeleggdse skal jo skje ved de ti hom og
dyret. Derfor kan tidspunktet for nåtiden i v. 8. 10. 11
ikke være tiden for dommen over den store skjøge Baby
lon.

3. De ti kronede 'horn, d. e. de ti konger som har fått
makt som konger, har Vi derimot på det tihornkronede,
sjtihodede dyr i Ap. 13, 1-8, hvor Antikristen er symboli
sert ved det hode som fikk såret av sverdet, men ble ilive.

Dyret i Ap. 13, 1-8 er altså Antikristen og hans verdens
rike i endens t^id. Da hverken de ti horn er kronet eller

dyret «er», men tvert imot «Jkkc er» 1 nåtiden i v. 8. 11,
kan tidspunktet for nåtiden i v. 8, 11 ikke være tiden for
dommen over den store skjøge Babylon.

'4. Skjøgen sitter ifølge v. 3 og 9 på dyret og er ifølge
v. 18 ved makt i nåtiden i v. 8. 10. 11, hvorfor denne
nåtid ikke kan være tiden for dommen over den store

skjøge Babylon.
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5. Ifølge v. 10 «er den ene til», dvs. at den sjette
konge har regjeringsmakt på tidspunktet for nåtiden i
v. 8. 10. 11. Dyret som «var og ikke er» er derimot den
åttende, altså fremtidig i foAold til den sjette og derfor
ennå ikke kommet, v. 11, men er tillike en av de sju, men
dog ikke den sjette, da den sjette «er», hvorimot dyret
«ikke er» på tidspunktet for nåtiden i v. 8. 10. 11. Og
da skjøgens ødeleggelse skjer ved de ti konger og dyret,
så kan tidspunktet for nåtiden i v. 8. 10. 11 ikke være
tiden for dommen over den store skjøge Babylon.

6. Dommen over den store skjøge Babylon ved de ti
horn og dyret står ifølge v. 16 'i futurum i forhold til nå
tiden i v. 8. 10.11.

7. Dersom tidspunktet for nåtiden i v. 8. 10. 11 skulle
være tiden foran dommen over den store skjøge Baby
lon, så kunne det ikke stå i v. 12 at de ti konger ennå
ikke har fått rike. For de ti konger må nemlig ifølge
Dan. 7, 24 fremstå og få rike før endens tid. Og når
det gjelder verdensriket, så er det de ti kongers frem-
ståen som viser at endens tid er nær. De ti konger må
ifølge profetien få rike før Antikristen åpenbares.

8. Da tidspunktet for nåtiden i v. 8. 10. 11 av de
foran anførte tvingende gmnner ikke kan være tiden for
dommen over den store skjøge Babylon, må det være det
tidspunkt Johannes hadde åpenbaringen på Patmos, altså
det øyeblikk engelen taler til Johannes.

9. Her kan en også bemerke at tidspunktet for nåtiden
i v. 8. 10. 11 passer helt og nøyaktig på det tidspunkt
Johannes hadde åpenbarelsen på Patmos når Antacristen er
lokalisert og identifisert. Og bevisene for at tidspunktet
for nåtiden i v. 8. 10. 11 er det tidspunkt Johannes hadde
åpenbaringen på Patmos, fremgår av seg selv når en har
fått klart hvem Antikristen er.
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Tidfestingen av nåtiden (presens) i Åp. 17, 8. 10. 11.

Det andie spørsmål som må søkes besvart, er tidfest
ingen av nåtiden (presens) i Ap. 17, 8. 10. 11, For det
er ikke tilstrekkelig å ha bevist at tidspunktet for nå
tiden i v. 8. 10. 11 er det tidspunkt Jcfhannes hadde åpen
baringen på Patmos, men en må også fastslå kronologisk
når dette tidspunkt er.
Den Hdlige Skrift er innblest av Gud, 2. Tim. 3,16, og

de hellige Guds menn talte drevet av den Hellige And,
2. Pet. 1, 21. Den Hellige Skrift er Guds skrevne frel-
sesåpenbaring til menneskeslekten ved Jesus Messias^ Guds
og Matias Sønn. Den er sin egen autoritet og konstitu
sjon på aile områder. For ingen kan gi Gud autoritet.
Derfor konstituerer Skriften selv alle sine forhold og løser
selv alle sine spørsmål.
En helt annen ting er at Gud har gitt den ordning at

en i forskjellige spørsmål, som prinsipielt er løst i Skrif
ten, ofte må vende seg til andre disipliner for å få videre
og endelige utforminger. Dette har Gud gjort for at alt
Skal vitne om hans sannhet og trofasthet.
Her kan oppstilles det aksiom ( = selvinnlysende sann

het) at der ikke er eller kan være noen virkelig uover
ensstemmelse mellem Guds funksjoner i natur- og frel-
sesåpenbaringen, da Gud aldri har vært eller er eller kan
komme i strid med seg selv. Derfor skyldes de tilsynelat
ende uoverensstemmelser som måtte finnes, enten sataniske
forurensinger eller menneskelig ufullkommenhet, som ikke
makter å registrere rett de virkelige forhold.
Men den Hellige And skal veilede oss til hele sann

heten, Johs. 14, 26. Dette er Guds vilje.
Det er da innlysende at når Gud i Ap. 17, 7 har lovet

å si oss hemmeligheten med kvinnen og med dyret som
bærer henne, og som har de sju hoder og de ti hom,
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så har han også i Skriften gitt oss muligheter til at så
kan skje.
Der finnes da også i Åpenbaringsboken to skriftsteder

hvorved en kan tidfeste det tidspunkt Johannes hadde
åpenbarelsen på Patmos innenfor en kort tidsperiode hvis
yttergrenser kan bestemmes, nemlig:
1. Det første skriftsted er Åp. 17, 6.
I dette skriftsted g^s oss en viktig opplysning. Met

Johannes så at den store skjøge Babylon, som ifølge v. 18
har kongedømme over kongene på jorden og dermed
verdensmakten, var drukken av Jesu vitners blod. Ifølge
historien vet vi at den første kristenforfølgelse iverksatt
av verdensmakten inntraff under Nero Cæsar etter Romas

brann i år 64 e. Kr. Før den tid stilte den romerske ver

densmakt seg indifferent til de kristne. Met kristendommen
ble betraktet som en reformert og mere åndelig form for
judaisme, og judaismen var en tillatt religion (relig^o
licita) i det romerske imperium.

Etter denne første kristenforfølgelse iverksatt av ver
densmakten i år 64 e. Kr. fulgte så senere flere andre.
Men det er innlysende at dersom vi på forhånd ikke

vet hvilken forfølgelse der siktes til 1 v. 6, så følger derav
logi^ at vi må datere fra den første forfølgelse, d. e. i
år 64 e. Kr. For dersom vi daterer fra en senere for

følgelse, later vi ute av betraktning den eller de forfølgel
ser som i tid måtte ligge foran dateringen. Men derved
blir vi ulogisk, idet vi forutsetter ting kjent som ikke
er kjent. Det er bare én datering som er logisk riktig og
tillatelig, nemlig dateringen fra den første kristenfor
følgelse, fordi kun da kan alle forfølgelser bli tilgodesett
i beregningen.
Dermed er det bevist ifølge profeti og historie at den

foran nevnte korte tidsperiode, innenfor 'hvilken nåtiden i
v. 8. 10. 11 må ligge, begynner med år 64 e. Kr., som
altså er dens terminus a quo, slik at nåtiden i v. 8. 10.11
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ikke kan være før år 64 e. Kr., men 1 eller etter dette
årstall.

2. Det andre skriftsted er Åp. 11, 8.
I dette skriftsted omtaler Johannes det Jerusalem, som

i åndelig mening kalles Sodoma og Egypten og hvor Jesus
ble korsfestet, som bestående. Men dette var det Jerusa
lem som ble ødelagt av romerne i år 70 e. Kr.
Det omtales ikke i Åpenbaringsboken at Jerusalem skal

eller skulle ødelegges. Omtalen av Jerusalem ( = den
store by) i Åp. 16, 19, som angår endens tid og hvor
Jerusalem skal få Guds tredelingsstempel på seg, er hel
ler ingen ødeleggelse av Jerusalem.
Al^; Når Åpenbaringsboken overhodet ikke nevner

at Jerusalem skal eiler skulle ødelegges, men tvert imot
nevner det Jerusalem, hvor Jesus ble korsfestet og som
ifølge historien ble ødelagt av romerne i år 70 e. Kr.,
som bestående, så er det bevist ifølge profeti og historie at
den foran nevnte korte tidsperiode, innenfor hvilken nå
tiden i v. 8. 10. 11 må ligge, ender med år 70 e. Kr.,
som altså er dens terminus ad quem, slik at nåtiden i
v. 8. 10. 11 ikke kan være etter år 70 e. Kr., men i eller

før dette årstall.

Den Hellige Skrifts egen løsning av spørsmålet om tid
festingen av Patmos-åpenbarelsens nåtid er derfor at den
ligger mellom år 64 og år 70 e. Kr., hvilket også helt
og nøyaktig stemmer i forhold til Antikristen.
Vi konkluderer derfor med at nåtiden i Åp. 17, 8.10.11

er det tidspunkt Johannes hadde åpenbarelsen på Patmos,
som i tid ligger mellem år 64 og år 70 e. Kr.
Men endog det eksakte årstall for nåtiden i Åp. 17,

8. 10. 11 kan bestemmes ifølge Skriften, når først den
sjette konge i v. 10 er bestemt, som vi senere skal se.
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Et rike eller en person?

Det tredje spørsmål som må besvares, er følgende:
£r dyret som «var og ikke er og skal komme igjem> et

rHce eller en person?
At det ikke er et rike, men en person, fremgår av

mange tvingende grunner:
1. Ifølge v. S fremgår at dyret som «var og ildce er

og skal komme igjen», «ikke er» på det tidspunkt Jdhan-
nes hadde åpenbaringen på Patmos, hvorimot det fjerde
verdensrike, Dan. 2. og 7., nemlig der romerske, ifølge
historien jo dcsisterte på dame tid som imperium, og
ifølge v. 10 fremgår det at det romerske verdensrike da
var representert ved det sjette hode, som symboliserer
den sjette av de sju konger. Altså kan dyret som «var og
ikke er og skal komme igjen» ikke være det romerske
verdensrike.

2. Ifølge v. 11 fremgår at dyret som «var og ikke er
og skal komme igjen» er selv den åttende konge og er til
like en av de sju konger. Altså kan dyret som «var og ikke
er og skal komme igjen» ikke være 'hverken det romerske
verdensrike eller noe annet rike, men en person.

3. Ifølge Nebukadnesar Us drømmebilde, Dan. 2, som
blant flere ting også skal vise de fire verdensrikers krono
logiske kontinuitet, fra Nebukadnesar IPs Ny-Babylonia
av gjennem det medopersiske verdensrike og Alexander
den stores makedonsk-greske verdensrike og det romerske
verdensrike inntil opprettelsen av det israelske fredsrike
ved Jesus Messias, og hvor det romerske verdensrike er
symbolisert ved benene og føttene på bildet, er der ingen
amputasjon å spore hverken på lårene, leggene, fotrøt-
tene, mellemføttene eller tærne.
4. Ifølge profetien om de fire verdensriker i Dan. 7.,

qmibolisert ved fire dyr, fremgår likeså at der kun er fire
verdensriker fra Nebukadnesar II til gjenkomsten av
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hinunelkongen, Jesus Messias, og at disse fire verdensriker
følger etter hverandre.

5. De fire verdensrikers kronologiske kontinuitet gene
relt og det fjerde verdensrikes, nemlig det romerske, spe
sielt er likeså godtgjort i verdenshistorien overensstem
mende med Dan. 2. og 7.:
A. Det første verdensrike, det ny-babylonske, 606—

538 f. Kr.

B. Det andre verdensrike, det medo-persiske, 538—
331 f. Kr.

C. Det tredje verdensrike, det makedonsk-greske, 331
—146 f. Kr.

D. Det fjerde verdensrike, det romerske, fra 146 f.
Kr. og inntil Jesus Messias oppretter det israelske freds
rike.

Men det romerske verdensrike må igjen deles i flere
perioder:
Roma ble grunnlagt i 753 f. Kr.
Kongedømme, 753—510 f. Kr.
Republikk, 510—31 f. Kr.
Hellas ble romersk provins i 146 f. Kr., hvorfra det

romerske verdensrike må regnes.
Keiserdennme, 31 f. Kr.—395 e. Kr., da det romerske

verdensrike ble delt i to, nemlig:
Det øst-romerske eller bysantinske rike mer gresk kul

tur og sivilisasjon, 395—1453.
Det vest-romerske rike med romersk kultur og sivilisa

sjon, 395—476, da det gikk under i folkevandringenes
storm, og tiden kom for de germanske riker.

Utenfor Italia fikk vi:

Vestgotene i Spania.
Frankerne i Nord-Gallia.

Burgunderne i Midt-Gallia.
Vandaieme i Nord-Afrika.

Anglerne og sakserne i Britannia.
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I Italia fikk vi først vestgotene, så germaneren Odova-
ker, så østgotene, så longobardene, så det romersk-frank-
iske keiserrike og senere det romersk-tyske keiserrike.
I midten av det 15. århundre (1450) kan en si at både

det østromerske og det vestromerske rike gikk tilgrunne
og det romerske verdensrike fortsatte i nasjonal rikenes
periode.
Det østromerske rike med sin hovedstad Konstantino

pel ble inntatt av osmanerne (tyrkerne) i 1453, og så
begynte kampen mellem osmanerne og nasjonalrikene
innenfor det østromerske rikes område.

I sjøslaget ved Lepanto i 1571, da den tyrkiske flåte
ble ødelagt, kan en si at det var forbi med det osmaniske
rikes ekspansjonstid, som varte fra 1225 til 1571.
Det vestromerske rike kan en også si gikk til grunne i

midten av det 15. århundre, da verdenshandelen på grunn
av de store geografiske oppdagelser begynte å gå utenom
Italia. Italia ble nå så svakt at nasjonalrikene innenfor
det vestromerske rikes område (Spania, Frankrike, Øster
rike) kjempet i og om Italia.

Altså: Pågrunn av folkevandringene, i det vest-romerske
rike de germanske og i det østromerske rike de slaviske,
gikk det romerske verdensrike i midten av det 15. århundre
over i nasjonalrikenes periode, som representerer en ytter
ligere oppdeling av det fjerde verdensrike overensstemmen
de med profetien i Dan. 2, 41: «Det skal være et delt rike.»
Men henimot endens tid skai det romerske verdens

rike ifølge profetien manifestere seg som et tikongefor-
bund, Dan. 2, 41-44; 7, 7. 24; Åp. 13, 1; 17, 12, hvis
spire og forvesen vi i dagens politiske situasjon klart ser,
nemlig i Romatraktaten eller Traktat til opprettelse av
Det Europeiske Økonomiske Fellesskap, som bie under
tegnet i Roma den 25. mars 1957 av representanter for
Frankrike, Italia, Vest-Tyskland, Belgia, Nederland og
Luxembourg og som trådte i kraft den 1. jan. 1958.
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Således blir det da klart at på grunn av det romerske
verdensrikes kronologiske kontinuitet fra år 146 f. Kr. og
inntil Jesus Messias oppretter det israelske fredsrike på
denne jord, kan derfor dyret som «var og ikke er og skal
komme igjen» ikke være dette som rike.

6. Ifølge v. 8 fremgår at dyret som «var og ikke er»
skal stige opp av avgrunnen (abyssos) når det kommer
igjen. 'Et rike kan ikke stige opp a\' avgrunnen, som er
oppholdssted for onde ånder og ifolgc Rom. 10, 7 også
for døde mennesker, og til hvilket sted også Kristus steg
ned.

7. Dan. 7, 17-18 sier at «disse fire store dyr betyr at
fire konger skal oppstå av jorden; men den Høyestes
hellige skal få riket og ha det i eie til evig tid, ja i evig
heters evighet.

Ifølge orientalsk og dermed også semittisk og bibelsk
tankegang skjelnes der lite mellem individ og kollektiv
og om mulig ennå mindre mellem konge og rike. Men
den aramiske grunntekst har på dette sted «fire konger.»

Hvert av de fire verdensriker representeres da av hver
sin hovedkonge, som er bæreren av dets vesen, idé og
system:

Det første verdensrikes hovedkonge er Nebukadnesar II,
Dan. 2, 38.

Det andre verdensrikes hovedkonge er Kyros I, hvis
dekret i 536 ga israelittene autorisasjon til å vende tilbake
til Jerusalem, og dermed endte det babylonske eksil.
Det tredje verdensrikes hovedkonge er Alexander den

store, da dette rike hadde bare denne ene konge før det
bie delt.

Hovcdkongen i det femte rike, nemlig himlenes rike
eller det messianske fredsrike, som følger etter de fire
verdensriker, kjenner vi også. Det er Jesus Messias.
Det er altså hovedkongen i det fjerde verdensrike vi

forelobig ikke kjenner. Men da dyret som «var og ikke



er og skal komme igjen» ikke kan forstås om det romerske
verdensrike, så må det sikte til det fjerde verdensrikes
hovedkonge. Antikristen.
8. Ifølge Åp. 17, 8 er årsaken til verdensmenneskenes

undring og globale tilbedelse at dyret kommer igjen. 'Dette
kan ikke sikte til at et rike kommer i3'en. Nei! Det har
hendt mange ganger før.
Men det som ikke har hendt før, er at et menneske

har hatt to adskilte livsperioder på jorden.
9' Dyrets navns tall, 66^ Åp. 13, 18, viser klart at

det dreier seg om en persom
Det er ikke et rikes tall, ikke en ismes tall, ikke en

demons tall, men et menneskes tdl.
10. At Antikristen er en person som «var og ikke er

og skal komme igjen», er også nødvendig som Satans
Anti-Kristus eller Anti-Messias, som er en satanisk imi
tasjon av Guds Kristus eller Messias. Som Messias har
en periode på jorden og så en periode borte fra jorden
i himlen for så å komme igjen til jorden, så har og Anti-
Messias eller Antikristen en periode på jorden og så en
periode horte fra jorden i abyssos for så å komme igjen
til jorden.

11. At dyret som «var og ikke er og skal komme igjen»
ikke kan være et rike, men en person, fremgår klart av
de personlige attributter som Skriften tillegger ham:
A. I de forskjellige typer på Antikristen:
Kain, «Anti-Abel», religionskrigens stifter, 1. Mos. 4,

8-16.

Lamek, selvforgudelsens elsker, 1. Mos. 4, 17-24.
Nimrod verdensmaktens grunnlegger, 1. Mos. 10, 8-12.
Farao, «Anti-Israeb>, som fører i trældom, 2. Mos. 5.-11.
Bileam, «Anti-Moses», profeten i verdensmaktens tje

neste, 4. Mos. 22.-24.

Balak, Israels motstander, 4. Mos. 22.-24.
Goliat, «Anti-<David», som skaper terror, 1. Sam. 17.
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Haman, Israels ødelegger. Ester 3.
Benfaadad, Israels angriper, 1. Kong. 20.; 2. Kong. 6,

24-33.

Amalek (Agag), Israels arvefiende, 2. Mos. 17, 8-16;
1. Sam. 13, 20.

B. I indirekte profetier på Antikristen:
Absalom, 2. Sam. 13.-18.

Babels konge. Es. 14,4-11.
Lucifer, Es. 14, 12-24. (Vulgata: Es. 14, 12.)
Antiokus IV. Epifanes, Antikristens forbilde, Dan. 8,

3-23; 11, 21-33, fra 173 til 164 f. Kr.
Belial, 2. Kor. 6,13.

C. I direkte profetier om Antikristen;
Pronomenet «han» i 4. Mos. 24, 24.
Det lille hom, Dan. 7,8.
Det lille 'horn, Dan. 8, 9.
En konge med frekt åsyn, Dan. 8, 23.
Den kommende fyrste, Dan. 9, 26.
Pronomenet «han» i Dan. 9, 27, hvilken person i sam

me vers også kalles ødeleggeren.
Kongen i Dan. 11, 36 fg.
Ødeleggelsens vederstyggelighet i Matt. 24, 13; Dan.

9, 27; 12, 11. I Mark. 13, 14, hvor også ødeleggelsens
vederstyggelighet omtales, er det ord som er oversatt
med «stå», i grunnteksten et partisipp i akkusativ masku
linum og viser at ødeleggelsens vederstyggelighet er en
mann.

En annen. Jos. 3, 43.
Syndens menneske, fortapelsens sønn, den lovløse, 2.

Tess. 2, 3-8.
Antikristen, 1. Johs. 2, 18. 22; 4, 3; 2. Johs. 7.
Dyret som stiger opp av avgrunnen. Åp. 11, 7.
Det av dyrets sju hoder som var likesom såret til døden,

og dets dødssår ble lægt, Ap. 13, 3.
Dyret hvis dødssår ble lægt. Ap. 13,12.
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Dyret som fikk såret av sverdet, men ble ilive, Åp.
13,14.
Dyret, av hvis munn den paddeiiknende ånd kom ut,

Åp.'16,13.
Dyret som var og ikke er og skal stige opp av avgrun

nen og fare bort til undergang, Åp. 17,8.
Dyret som var og ikke er og skai komme igjen, Åp.

17, 8.

Dyret som var og ikke er og er selv den åttende og til
like en av de sju. Åp. 17, 11.

Dyret til kamp mot Jesus Messias, Åp. 19, 19.
Dyret som ble kastet levende i ildsjøen. Åp. 19, 20.
Dyret som var i ildsjøen. Åp. 20,10.
12. Dessuten er dyret som endetidens manifestasjon av

det fjerde verdensrike i Skriften klart adskilt fra dyret
som personen Antikristen:

Dyret som det fjerde verdensrike er beskrevet som det
tihornkronede, sjuhodede dyr. Åp. 13, 1-2, og er en kom
binasjon av alle fire verdensriker fra Dan. 2. og 7., idet
de ti horn og de sju 'hoder tilhører det fjerde verdensrike,
ieopardkroppen tilhører det tredje verdensrike, bjørneføt-
tene tilhører det andre verdensrike og løvemunnen til
hører det første verdensrike. Det er både antikk og mo
derne, en blanding av jern og ler, Dan. 2, 33.
Derimot er dyret som personen Antikristen i Skriften

beskrevet som dyret som «var og ikke er og skal komme
igjen», idet han først har en periode på jorden, så en
periode borte fra jorden i abyssos, 'hvorfra han i sin tid
skal stige opp for å få en ny periode på jorden og så
fare bort til endelig undergang. Åp. 17, 8.

Altså: Vi konkluderer med at dyret som rike, represen
tert i fire etter hverandre følgende verdensriker, har be
stått kronologisk kontinuerlig fra Nebukadnesar IPs Ny-
Babylonia, 606 f. Kr., inntil Jesus Messias oppretter det
messianske fredsrike på denne jord, Dan 2. 34. 3>^. 44.

70



Dyret som personen Antikristen derimot har hatt en
periode på denne jord, har så et fravær fra denne jord i
abyssos og vil så få en gjenkomst til en ny periode på
jorden. Men når Antikristen kommer igjen, så -har Gud
tillatt ham bare en kort regjeringstid, nemlig førtito
måneder. Åp. 13, 5, som er. den siste halvdel av den
70. åruke for Israel og Jemsalem, Dan. 9, 27. Derpå skal
han fare bort til undergang, til sitt endelige bestemmelses
sted: ildsjøen. Åp. 19, 20; 20,10.

Ef idelig og f «listef idig konklusjon av Åp. 17, 8.

Vi har i det foregående gitt svar på tre spørsmål:
1. Det første spørsmål: På hvilket tidspunkt er nåtiden

(presens) 1 Åp. 17, 8.10.11.^
Svar: Tidspunktet for nåtiden (presens) i Åp. 17,

8. 10. 11 er det tidspunkt Johannes hadde åpenbaringen
på Patmos.

2. Det annet spørsmål: Tidfestingen av nåtiden (pre
sens) i Åp. 17, 8.10. n?

Svar: Nåtiden (presens) i Åp. 17, 8. 10. 11 tidfestes
tii mellem år 64 og år 70 e. Kr.

3. Det tredje spørsmål: Er dyret som «var og ikke er
og skal komme igjen» et rike eller en person?

Svar: Dyret som «var og ikke er og skal komme igjen»
er ikke et rike, men en person.
Dermed er vi kommet frem til den endelige og full

stendige konklusjon av Åp. 17, 8:
Det som setter verden i en slik undring, er nettopp

Antikristens gjenkomst.
Derved har vi også fått svar på det brennende spørs

mål som det femte bilde eller syn i Åp. 13. lot ubesvart,
nemlig 'hva lægingen av.dMrets dødssår består i.
Det består i at Antikristen skai komme igjen. Altså har
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Antikristen en come back løpebane med to adskilte jord
iske tilværelser.

Dermed har vi også den viktigste grunn for at hoved-
kongen i det fjerde verdensrike er annerledes enn hoved-
kongene i de tre første verdensriker. Disse har hver kun
en jordisk tilværelse, men^ Antikristen har to.

Dette er enestående i menneskeslektens historie og har
aldn hendt før, at et menneske som^har levd et liv
ligere på jorden, er kommef igjen. Men i Antikristens
gje^pms^wl dette_hende, og det vil sette verdensmen-
ne^ene i den største undring og bevirke den globale til-
bedelse av Satan og Antikristen.

Vi vil her gjenta at etterat den nytestamentlige menig
het ( = ecclesia), før den 70. åruke begynner, er rykket
opp fra jorden, 1. Tess. 4, 16-17, er også hindringen for
Antikristens åpenbarelse fjernet, og Satan har dermed ad-
gang gjennem den falske profet til å forkynne menne
skene den store løgn. Satans mesterløgn, løgnen om Anti
kristen, 1. Joihs. 2, 22; 4, 3; 2. Tess. 2, 6-8.

Den tredje del av hemmeligheten.

Hermed er vi kommet frem til det vanskeligste punkt
i vår uttydning, nemlig den tredje del av hemmeligheten
i Åp. 17., som er hemmeligheten med dyrets sju hoder,
og som er et av de aller vanskeligste spørsmål i esjatolo-
gien, v. 9-11.
Men først skal vi sammenfatte de konklusjoner vi er

kommet frem til på grunn av de tre foran stilte og be
svarte spørsmål:

1. Tidspunktet for nåtiden i Åp. 17, 8. 10. 11 er det
tidspunkt Johannes hadde åpenbaringen på Patmos.

2. Dette tidspunkt må ifølge Åp. 17, 6 og Åp. 11, 8
ligge mellem år 64 og år 70 e. Kr.
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3. <cDyret som var og ikke er og skal komme igjen og
fare bort til undergang», er ikke et rike, men en person,
nemlig Antikristen.

Guds varselskilt.

Ved inngangen til Åp. 17, 9. 10. 11, hvor hemmelig
heten med dyrets sju 'hoder er forklart, har Gud satt et
varselskilt: «Her gjelder det vett som 'har visdom,» v. 9.
Dermed menes visdom fra Gud, d. e. den Hellige Ånds
åpenbarelse, 1. Kor. 12, 7-11.

Ordlyden av den tredje del av hemmeltghen.

Åp. 17, 9. 10. 11: «De sju hoder er sju fjell, som kvin
nen sitter på, og de er sju konger; de fem er falt, den ene
er til, den annen er ennå ikke kommet; og når han kom
mer, skal han bare holde seg en kort tid. Og dyret som
var og ikke er, er selv den åttende, og er tillike en av de
sju, og farer bort til undergang.»
Her er det noe som i lys av det foregående kan for

stås, nemlig:
1. At de sju hoder er sju konger.

2. At disse sju konger fleke opptrer synkront, men ad
skilt i tid. Til forskjell fra de ti konger, v. 12, som dpp-
tre^^^^n^ idet de får makt som konger én time sam
men med Antikristen.

3. At Antikristen i sin gjenkomst er den åttende konge,
som tillike er en av de sjn

4. At Antikristen i sitt første komme ikke kan være
den sjette konge, fordi den sjette konge «er» på tids
punktet for nåtiden i v. 8. 10. 11, som er det tidspunkt
Johannes hadde åpenbarelscn på Patmos, men om Anti
kristen sies det at han« var og ikke er» på dette tids
punkt.
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3. At Antikristen i sitt første komme av samme grunn
heller ikke kan være den sjuende konge, som jo er frem
tidig i forhold til dette tidspunkt.

6. Altså må Antikristen i sitt første komme være en

av de fem første konger.

Er de sjn konger kronologisk suksessive eller er de
kronologisk intermitterende?

Dette er det første spørsmål vi nå må svare på. Men
'her begynner også i sannhet vanskeligheten med denne
hemmelighet, som ikke kan forstås uten visdom fra Gud.
Spørsmålet er altså om disse sju konger regjerer krono
logisk etter hverandre eller om der er kronoligske av
brytelser mellom dem.

Den fireleddede relasjon angående dyrets hoder
i Åp. 12.; 13.; 17.

Imidlertid må vi først belyse den fireleddede relasjon
angående dyrets hoder i Ap. 12.; 13.; 17.

Ifølge Ap. 12, 3. 9 er Satan symbolisert ved en stor ild-
rød drage med sju kronede hoder og ti ukronede horn.
Disse SJU hoder på dragen er uttrykk for Satans splittede
vesen, men representerer også en sjufoldighet i Satans
vesen.

Ifølge Ap. 13, 1-8 er Antikristen og hans verdensrike
symbolisert ved et firedyrsammensatt dyr med sju idjxonede
hoder og ti kronede 'horn, og Satan gir dyret sin kraft oj^
sin trone og stor makt.
Liksom dragen har sju hoder, så må også dyret ha sju

hoder. Og likesom de sju hoder på dragen representerer"
en sjufoldighet som tilsammen utgjør en enhet i det
sataniske vesen, så utgjør også de sju hoder på dyret
en tilsvarende sjufoldighet og tilsammen en enhet og en
helhet i det flntikrKMigp ypgpn
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Dette viser oss at det er Satan, hvis hoder et kronet,
som inspirerer og driver Hyret, hvis 'hoder er ukronet.'

Ifølge Åp. 17, 9-11 er videre dyrets sju hoder satt i
relasjon til og er symbol på sju fjell eller 'høyder som
kvinnen, den store skjøge Babylon, sitter på, og kvin
nen er den store by som har kongedømme over kongene på
jorden, v, 18. Vi har tidligere ført bevis for at den store
skjøge Bt&ylon er Roma, det fjerde verdensrikes hoved-
Ttad.. " ~ ~

Ifølge Åp. 17. 9-11 settes dyrets sju hoder videre i
relas|on til og er svmbol på de sju konger.

Altså: Dette viser at den fireleddcde relasjon mellem
dragens slu hoder og dyrets slu hoder og yerdensstadens
sju -høyder og de siu konger står for et spesielt, av Satan
inspirert og drevet system, som ifølge prhfetien er poli-
tisk, religiøst, kulturelt og kommersielt, og hvis utøvere
er s)u konger i forbindelse med den antikristelige verdens-
makt representert ved det romersfke verdensrike.
Da dragens sju hoder er et skinnbiologisk hele, som

representerer en enhet og en helhet i det sataniske vesen,
idé og system, og da dyrets sju hoder likeså er et skinn
biologisk hele, som representerer det samme enhet og
helhet i det antikristelige vesen, idé og system, og da
endelig de sju høyder som kvinnen sitter på, er et geo
grafisk hele som 'bærer verdensstaden Roma, så er det inn
lysende at dyrets sju hoder representerer sju kronologisk
suksessive herskere i det romerske verdensrike.

To viktige konklusjoner.

Vi er hermed kommet frem til to viktige konklusjoner:
1. For det første at de sju konger, hvorav Antikristen i

sitt første komme er en av de fem første, er sju krono
logisk suksessive herskere i det romerske verdensrike.

2. For det andre at Antikristen, som i sitt første kom-
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me er en av de fem første av de sju konger, i endens
tid kommer igjen som den åttende konge, og er da alene
bæreren av hele det foran omtalte, sataniske sjukonge-
system.

Guds kriterium: dyrets navns tall, 666, Åp. 13, 18.

Vårt neste skritt blir da å undersøke et for vårt formål
tilstrekkelig antall kronologisk suksessive berbere i det
romerske imperium tilbake fra år. 70 e. Kr. ved å prøve
dem på Guds kriterium i denne sak, nemlig dyrets navns
tall, 666. For i Åp. 13, 18 står; «Her er visdommen. Den
som har forstand, kan regne ut dyrets tall! for det er et
menneskes tall, og dets tall er seks hundre og sekstiseks.»
Men hvilket språk skal legges til grunn for utregningen

av dyrets navns tall?
Hebraisk, aramaisk eller gresk som Bibelens grunn

språk?
Eller latin som det fjerde verdensrikes hovedspråk?
Etter vår mening kan kun hebraisk legges til grunn for

utregningen, fordi det er de hundre og førtifire tusen be
seglede av Israels stammer, Ap. 7, 3-8; 14, 1-5, som har
den frelseshistoriske ledelse i den 70. åruke for Israel og
Jerusalem eller endens tid, idet den nytestamentlige menig
het ( = ecdesia) er rykket opp før den 70. åruke begyn
ner.

Det viser seg da at Nero Gcsar har dyrets tall i sitt
navn. Dette heter på hebraisk Neron Kesar og skrives,
gjengitt med våre bokstaver: Nrvn Ksr. Disse bokstaver
har på hebraisk følgende verdier: n = 50; r = 200;
v = 6; k = 100; s = 60. Settes verdiene inn, får en følg
ende: 50 + 200 + 6 -f 50 -h 100 + 60 4- 200 = 666.
Vi har tidligere vist at Antikristen i sitt første komme

er en av de fem første av de sju konger, at den sjette
konge har regjeringsmakten i nåtiden i Åp. 17, 8. 10. 11,
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som kan tidfestes til mellem år 64 og år 70 e. Kr., og
at den sjuende konge er fremtidig i forhold til det eksakte
tidspunkt for nåtiden i v. 8. 10. 11 og har en kort re
gjeringstid, v. 10.
De romerske keisere fra det tidspunkt Nero Cæsar

fikk dødssåret i juni 68 og inntil år 70 e. Kr. er som
følger:

1. Servius Sulpicius Galba, fra juni 68 til januar 69.
2. Marcus Salvius Otho, fra januar 69 til april 69.
3. Aulus Vitellius, fra april 69 til slutten av 69.
4. Titus Flavius Vespasianus, fra slutten 69 til 79.
Fra juni 68 til år 70 er der altså ikke mindre enn fire

keisere, og da både Galba, Otho og Vitellius har korte
regjeringstider, henholdsvis ca.'seks måneder, ca. tre må
neder og ca. sju måneder, er det ikke mulig å avgjøre hvem
av dem som er den sjuende konge, som ifølge v. 10 skal
ha kort regjeringstid.
Da det altså er umulig på denne måte å avgjøre hvem

som er den sjuende konge, og da Antikristen i sitt første
komme er en av de fem første av de sju konger, er der
bare én mulighet tilbake, nemlig å bestemme hvem som
er den første av de sju konger for å kunne bestemme
alle sju konger.

Den første av de sju konger.

For oss løstes hemmeligheten ved innføring i Satans
forutsetninger og fremgangsmåter i hans kamp mot Gud
som følger:

1. Satans fall bestod i hovmod, idet han ville bli Gud
lik. Derfor er en av hans hovedlinjer i kampen mot Gud
en satanisk imitasjon av Gud og Guds råd.

2. Men Satan kan ikke se inn i Gud råd.

3. Satan kjenner kun det av Guds råd som Gud har
åpenbart enten direkte til ham eller indirekte gjennem

77



engler eller mennesker. Han kjenner således godt den
Hellige Skrift Det viser Jesu fristelse i ørkenen, Matt. 4,

Se også Luk. 8, 28 og Ap. 12,12.
4. Satan visste av G. T. at Messias skulle komme, hvor

han skulle komme og når han skulle komme. Men Satan
visste ikke at Messias skulle komme igjen, fordi dette
ikke er åpenbaret i G. T.

5. På grunn av den fremadskridende frelsesåpenbaring
er Statan derfor først etterhånden kommet til kunnskap
om Guds råd.

6. Og på grunn av det eiendommelige profetiske pes-
pektiv hvorved profetene ofte så begivenhetene i plan
liten samtidig å se den kronologiske dybdeavstand meUem
dem, er Satan også avhengig av profetisk oppfyllelse for
å bli klar over profetiens videre forløp.
7. En må i det hele tatt gjøre seg dette klart at vi

som hører Jesus til, har den Hellige Ands opplysning
men Satan har ingen slik ledelse.
8. Satan bekjemper Guds råd på flere måter:
Enten ved å ødelegge Guds frclscslinje. Der er således

mange eksempler på hvordan han har prøvd å ødelegge
kvinnens sett. Guds frelseslinjc.

Eller, når han ikke makter dette, så å imitere en falsk
frelseslinje.
Denne falske imitasjon begynner Satan å realisere så

snart han kjenner den sanne frelseslinje.

9. At Jesus Messias skulle komme igjen, fikk Satan
først kunnskap om gjennem Messias selv, hvis forløservirk-
somhet skjedde i den 69. åruke for Israel og Jerusalem,
som ifølge pioferien om Israels og Jerusalems 70 åruker,
Dan. 9, 24-27, varte fra år 25 til år 32 e. Kr. Senere
fikk Satan utførligere rede på Mes5ias's gjenkomst gjen
nem apostlene og de nytestamentlige skrifter.

10. Så snart Satan fikk kunnskap om at Guds Messias
skulle komme igjen og opprette det messianske fredsrike
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og særlig etterat Messias's død, oppstandelse og himmel
fart i åiet 32 e. Kr. var en kjennsgjerning og Guds usvike
lige boigen for at Messias i Guds time skulle komme igjen,
faepynte han å legge og realisere sine planer om & imitere
Guds Messias-planer med sine Anti-Messias^planer ved sin
Anti-Messias i forbindelse med__den hedienslm,. antimes-
slan^e verdensmakt. Pette tes»ltefte i dannelsen av det
føiste kode på det sjuhodede og tihornede dyr.

11. Det bør også her bemerkes at Satan aldri kan gjøre^
noe annet eller noe mere enn Gud gir tillatelse til. Gud '
leder nemlig alt til det endemål at det Jjeny Guds råd.
^edes bruker ogsU Gud Satans Anti^Messias-plancr til
fullbyrde sine sanne Messias-planer som profetien klai^
viser. ^

Tiberius Casar.

Dermed er vi kommet frem til den viktige konklusjon
at den første av de sju konger må regjere i og omkring
år 32 e. Kr. og deffor må være Tiberius Cæsar, 11-14-37
e. Kr.

Tiberius Cæsar ble Augustus Cæsars medregnet i år 11
eller år 12 e. Kr. og var eneregent fra år 14 til år 37
e. Kr.

Den romerske 'historiker Tadtus skriver at Tiberius

Cæsars mistenksomhet begynte i år 23 e. Kr. Angivelsene
gikk slag i slag, men han nevner forøvrig bare sju maje-
stetsprosesser. I slutten av år 27 e. Kr. tok Tiberius Cæsar
opphold på øya Capri og bygde her tolv lystslott, hvor
han ruget over sine mørke planer.
Alt^ ser vi at i den 69. åmke for Israel og Jerusalem,

da Jesu herold, døperen Johannes, og Jesus Messias ut
førte sin forløscrgjerning, setter også Satan igang en fryk
telig mødcets og ondskapens virksomhet i sentrum av ver
densmakten, hvorigjennem han innleder sine Anti-Messias-
planer.
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De sju konger.

Dermed er vi istand til å identifisere de sju konger,
som er symbolisert ved de sju hoder på det sjuhodede
og tihornede dyr i Åp. 17. og 13-, nemlig som følger:

1. Tiberius Cæsar, 11—14—37 e. Kr.
2. Gaius Cæsar med tilnavnet Caligula, 37—41.
3. Claudius Cæsar, 41—54.
4. Nere Cæsar, 54—^juni 68.
5. Galba Cæsar, juni 68—^januar 69.
6. Otho Cæsar, januar 69—april 69.
7. Vitellius Cæsar, april 6S)—^slutten av 69.
Det er da også klart at det foran omtalte sataniske sju-

kongesystem er det julisk—claudisk—sulpisisk—vitelliske
prinsipat i sin djevelske utartning, som er antikkens ytter
ste konsekvens.

Den onde utvikling som begynte med Tiberius Cæsar i
år 25 e. Kr., fortsatte med de seks keisere som etterfulgte
Tiberius Cæsar gjennom hele sjukongeperioden fra år 25
til år 70 e. Kr., slik historien gir klart vitnesbyrd om.
I det hele tatt kan en si at hele sjukongeperioden fra

år 25 til år 70 e. Kr. var en av de mørkeste perioder i
det romerske imperiums historie med angivelser, proskrip
sjoner, henrettelser, konfiskasjoner og dypt religiøst og
sædelig forfall.
I den fjerde av de sju konger, Nero Cæsar, som er

Antikristen, fant Satan sitt villige redskap. Han er midt-
hodet på dyret med tre hoder på hver side, og det er midt-
hodet som alene bærer de ti horn. De ti horn, som sym
boliserer ti konger, er det romerske verdensrikes ende-
tidsmanifestasjon på den tid Nero Cæsar kommer igjen,
v. 12; Dan. 7, 7-8. 24.

Det er detfor midthodet, altså det fjerde hode, som er
såret til døden, men hvis dødssår blir lægt. Åp. 13, 3.
12. 14. Det er altså den fjerde konge, Nero Cæsar, som
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i endens tid konuner igjen som den åttende og er da
alene bæreren av det foran omtalte sataniske sjufcongesystem
slik det presenterer seg i det julisk-daudidc-sulpidsk-
vitelliske prinsipat. Og denne onde utartning av piinsi-
patet er en enhet og en helhet som markeres til begge sider
av to gode keisere, nemlig Augustus Cæsar, 3'1 f. Kr.—
14 e. Kr., og Vespasianus Cæsar, 69—79 e. Kr.
En bør også her merke seg tallenes symbolske betydning

i den forefinnende profetiske konstellasjon av prinsipatet
med sju konger og den fjerde av de sju som kommer
igjen som den åttende etter og blant de ti konger;

Fire-tallet er verdens tall. Samme tall har også Anti
kristens forbilde, Antiochus IV Bpifanes { = den glim
rende), men som også kaltes: Epimanes ( = den van
vittige) .

Sju-tallet er fullendelsens tall.
Åtte-tallet er oppstandelsens tall.
Ti-tallet er fullstendighetens tall.
Videre bør en merke seg den symbolske betydning av

dyrets tall, seks hundre og seksti seks, 666:
Tre-tallet er Guds tall.

Seks-tallet er menneskets tall. Altså står her seks-tallet

i tre-tallet, d. e. mennesket som Gud, 2. Tess. 2, 4.

Endelig bør en også merke seg at når Antikristen er
den fjerde og den åttende, hvis sum er tolv, så har Anti
kristen også tallet tolv, som er Israels tall. Dette viser
hen til Statans imitasjon av Guds Mcssias-planer gjennem
Israel og Jerusalem. Derfor søker Antikristen å etablere
sitt verdensrike med sentrum i Gudsrikets hovedstad Jeru
salem, Dan. ri, 41. 45; Matt. 24, 15; 2. Tess. 2, 4;
Ap. 11, 2. 7-'13, mens verdensrikets egentlige hovedstad
Roma blir likvidert etter Guds besluttede råd og forut-
viden, Åp. 17, 16-18.
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Det eksakte årstall for nåtiden i Åp. 17, 8. 10. 11.

Den sjette konge, v. 10, er altså Otho Cæsar, som
regjerte fra januar til april 69, og dermed har vi bestemt
det eksakte årstall Johannes hadde åpenbaringen på Patmos
til år 69 e. Kr.

I virkeligheten ligger løsningen av det eksakte årstall
for Patmo^penbaringen og av hemmeligheten med den
store skjøge Babylon og av hemmeligheten med dyret
som bærer skjøgen, og som bar de sju hoder og de ti
horn, i en og samme løsning, slik Skriften sier i Åp. 17, 7
fgl., for den store skjøge Babylon og «dyret som var og
il^e er og skal komme igjen», er innesluttet i den ene
og samme licmmelighet. Antikristen er verdensherskeren,
Nero Cæsar, og den store skjøge Babylon er verdenshoved
staden, Roma.

Nero Casar er Antikristen.

Hermed er vår oppgave i henhold til denne boks spe
sielle hensikt løst, nemlig lokaliseringen og identifiseringen
av Antikristen, som vi mener er Nero Cæsar og den del
av det romerske prinsipat 'han står som midtpunkt for.
Likeså mener vi også å ha gitt uttydning av hele det van
skelige, syttende kapitel i Åpenbaringen.

Disse sju konger eller keisere, hvis midtpunkt Nero
Cæsar er, passer også helt og fullt til den store skjøge
Babylon, som er Roma. Den tid da den store by Roma
har kongedømme over kongene på jorden. Åp. 17, 18, og
særlig prinsipatets tid i det romerske verdensrikes lange
historie. For såvel de egentlige herskere i det romerske
verdensrike, cæsarene, som verdensrikets mange konger i
de assosierte og i de underlagte riker måtte i denne tid
ha Romas godkjenning.
Og som Guds kriterium, dyrets navns tall, seks hundre

og sekstiseks, stemmer på Nero Cæsar, så stemmer også
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all profeti på ham, både de i denne bok omtalte seks
hovedbilder eller hovedsyner, Dan. 2.; 7.; 8.; Ap. 6, 1-2;
13.; 17., og profetien forøvrig. Likeså stemmer også pro
fetien og historien sammen i denne sak. Uten at vi her
kan gå i detaljer, skal vi dog i det følgende ennå merke
oss noen momenter.

De fem er falL

«De fem er falt,» Åp. 17, 10, hvilket tyder på volde
lig ombringelse av disse. Om dette gir historien følgende
vitnesbyrd:

Tiberius Cæsar ble kvalt 16. mars 37 e. Kr.

Gaius Cæsar ble drept 24. januar 41.
Claudius Cæsar ble forgiftet 12. oktober 34.
Nero Cæsar ble dødssåret 9. juni 68.
Galba Cæsar ble drept 13. januar 69.
Otho Cæsar drepte seg selv 16. april 69.
Vitellius Cæsar ble drept 20. desember 69.
Herav fremgår at ikke bare de fem, som allerede var

falt da Johannes hadde Åpenbaringen på Patmos, er volde
lig ombragt, men alle sju.

De/l sjuende ko/ige bare en kort tid.

Den sjuende konge skal« bare holde seg en kort tid».
Åp. 17, 10. Historien gir vitnesbyrd om at de tre siste
av de sju keisere holder seg bare en kort tid. Det ser
derfor ut til at når Satan først har fått midthodet eller

den fjerde keiser, Nero Cæsar, som er Antikristen, på
plass i avgrunnen, så gjør han seg fort ferdig med de
tre siste:

Galba Cæsar regjerte kun ca. seks måneder.
Otho Cæsar regjerte kun ca. tre måneder.
Vitellius Cæsar regjerte kun ca. sju måneder.
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Blasfemien.

Blasfemien, som særlig utarter seg ved at mennesket
blir tilbedt som Gud, var fremtredende under disse sju
keisere i det romerske prinsipat. Åp. 13, HU. Men den
vil nå sin hele og fulle oppfyllelse i «ødeleggelsens ve
derstyggelighet», som er Antikristen, når han i sanseløs
ambisjon og vanvittig arroganse i midten av den 70.
åruke for Israel og Jerusalem setter seg i Guds tem
pel, gir seg selv ut for å være Gud, fordrer tilbedelse
som Gud av alle mennesker, forfølger og dreper Guds
hellige og spotter den levende Gud, Dan. 9., 27; 12, 11;
Matt. 24, 15; 2. Tess. 2, 3-4; Ap. 13, 5-8; 17, 3.

Levens gap.

I 2. Tim. 4, 17 skriver apostelen Paulus: «Og jeg ble
fridd ut av løvens gap.»
Det må anses som sikkert at Paulus ble ført som fange

til Roma om våren i år 61 e. Kr., idet han hadde inn
anket sin sak for keiseren. Ap. gj. 25, 11; 26, 32, som
var Nero Cæsar. Det er det første forhør Paulus her

omtaler i 2. Tim. 4, 17, hvor han sier at han «ble fridd
ut av løvens gap». Men denne benevnelse «løvens gap»
er den samme som brukes om dyret av havet, som hadde
en «munn som en løvemunn». Åp. 13, 2. Dermed er
her en relasjon mellem 'Nero Cæsar og Antikristen i
endens tid.

Vi vet videre at Paulus ble løslatt etter dette første

forhør og at hans første opphold i Roma sluttet i år
63 e. Kr., Ap. gj. 28, 30. Men senere ble han igjen
fengslet og led martyrdøden i slutten av Nero Cæsars
regjering i år 67 eller 68 e. Kr.
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Den kommende fyrste.

I profetien om Israels og Jerusalems sytti åruker, Dan.
9, 24-27, står i v. 26 at «staden ( = Jerusalem) og hel
ligdommen skal en kommende fyrstes folk ødelegge».
Den kommende fyrste i v. 26 er identisk med aktøren

i v. 27, som først er omtalt med pronomenet «han» i den
hebraiske gmnntekst til v. 27 ifølge Kittels Biblia Heb-
raica; «Og han gjør pakten tung for mange, én uke. —»
Senere i v. 27 er aktøren omtalt som «ødeleggeren».
Den kommende fyrste i v. 26 er derfor Antikristen

uten at vi her kan ta plass til inngående bevisførsel for
dette.

På sin kunstner- og veddeløpsferd til Hellas i år 66
e. Kr. utnevnte Nero Cæsar i Adiaia den fremragende
general og sener keiser Titus Flavius Vespasianus til å
kue opprøret i Judea, som var bmtt ut i år 66. Denne
krig, hvor først Galilea ble erobret tilbake i år 67 og
derpå Judea i år 68, endte med at Jerusalem og templet
ble inntatt og ødelagt av romerne i år 70 e. Kr., som
fomtsagt i v. 26.
Det var således Nero Cæsar som begynte denne gjen

erobring av Israels land. Men på den tid da Jerusalem,
som lengst holdt stand, ble inntatt og ødelagt i år 70
e. Kr., var Nero Cæsar i avgrunnen. I overensstemmelse
hermed står da også i v. 26 at det var en kommende
fyrstes folk som skulle ødelegge staden og helligdommen.
Nero Cæsar er en kommende fyrste i dobbelt forstand.

Først er han kommende i forhold til sin første tilværelse

på jorden. Dernest er lian kommende i forhold til sin
gjenkomst. Derfor er det også riktig når v. 26 kaller
han en kommende fyrste under Jerusalems ødeleggelse i
år 70 e. Kr.

Da det var Nero Cæsar som begynte og førte denne
gjenerobring av Israels land ved sin general Titus Fla-
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vius Vespasianus, hvilket førte til at Nero Cæsars folk,
romerne, ødela Jerusalem og templet i år 70 e. Kr., og
da den kommende fyrste i v. 26 er identisk med aktø
ren i v. 27, nemlig Antikristen, så er Dan. 9, 24-27 et
bevis for at Nero Cæsar er den kommende fyrste, som
er Antikristen.

Sa/a»s att og kvinnens att.

I 1. Mos. 3, 15 sier Gud til Satan: «Jeg vil sette fiend
skap mellem deg og kvinnen og meilem din ætt og kvin
nens ætt; den skal knuse ditt hode, men <du skal knuse
dens hæl.»

Dette er en del av Guds domsord over Satan i Edens

'have etterat Satan hadde forført Eva og Adam til synd.
Gud setter fiendskap mellem Satan og kvinnen, og

videre setter Gud fiendskap mellem Satans ætt og kvin
nens ætt.

Men kvinnens ætt er Jesus Messias, og Satans ætt er
Anti-Messias eller Antikristen.

Av dette Guds ord ser vi at når Gud skal føre men

neskeslektens frelser, Jesus Messias, inn i verden, må
dette skje gjennem en kvinne, som er jomfru Maria,
1. Mos. 3, 15; Es. 7, 14; 9, 6; Luk. 1, 30-35.
Av disse skriftsteder forstår vi videre at Jesus Messias's

unnfangelse kun var en partenogenese ( = jomfrufød
sel) for så vidt at en jomfru ble fruktsommelig, men på
ingen måte en partenogenese i vanlig biologisk forstand.
Ved Jesus Messias's unnfangelse Skjedde nemlig en kon
sepsjon ( = befruktning), men av overordentlig, gud
dommelig art. Sæden var Gud Ordet eller Gud Sønnen,
født av Faderen fra evighet. Ord. 8, 22-34; Johs. 1, 1-14.
Unnfangeren var Gud den 'Hellige And ved den Fføyestes,
d.e. Gud Faderens, kraft. Derfor er Jesus Messias Guds
og Marias Sønn, sann Gud og sant menneske i én og
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samme person ved den menneskelige naturs opptagelse 1
Gud.

Men når Antikristen omtales i domsordet i 1. Mos.

3, 13, så sier Skriften: «din ætt», d. e. Satans ætt.
Altså: Ved Antikristens unnfangelse går ikke Satan i

en liknende forbindelse med en kvinne som Gud ved

Jesus Messias's unnfangelse. Hvorfor ikke? Fordi hele
menneskeslekten ved syndefallet er kommet inn under
yndens og dødens lov og deffor under Satans herre
dømme, hvoff ra mennesket, for å bli frelst, må forløses
ved en nådesakt fra Gud.

Derfor er alle mennesker av naturen vredens barn.

Bf. 2, 3, men derfor ikke Satans barn. Matt. 13, 38. For
å bli Satans barn må mennesket gjennemgå en åndelig
fødsel ved vantroens aksjon fra Satan.

Vi skal vise at dette, ikke bare på den vanlige måte
hvorved en blir Satans barn, men dertil på en spesiell
og enestående måte er skjedd med Antikristen:
Nero Gesars mor er Agrippina den yngre, også kalt

Agrippinella, som var en beryktet og hensynsløs og
herskesyk kvinne med julisk-claudisk-antonisk blod i sine
årer.

Nero Gesars far er Gnaeus Domitius Ahenobarbus,
som var beryktet, ryggesløs, drikkfeldig, usedelig, bru
tal, hårdhjertet, svikefull og bedragersk med julisk-anton-
isk-ahenobarbisk blod i sine årer, on typisk represen
tant for ahenobarbiene ( = bronscskjcggene), som kun
ne følge sine likeglade og upålitelige aner tilbake til år
500 f. Kr.

Nero Gesars mor og far var dertil mordere og levde
i  incest (= blodskam), ja så slette mennesker at faren
sa da gutten, som fikk navnet Lucius Domitius Aheno
barbus, ble født, idet en skal gjengi Suetonius: Nero 6, 1:
«Med hensyn til stjernenes stilling (konstellasjon) i hans

( = Lucius's) fødselsstund ... var det også noe profe-
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tisk i hans far Domitius's ytring da han under sine ven
ners lykkønskninger erklærte at det ikke kunne bli noe
annet enn et avskyelig og ulykkesvangert avkom av ham
og Agrippina.»

(Suetonius; Nero 6, 1: «De genitura eius ... praesagio
fuit ctiam Domitii patris vox, inter gratulationes ami-
corum negantis quicquam ex se et Agrippina nisi detesta-
bile et malo publico nasci potuisse.»)
Vi kan ikke her gå til en detaljert beskrivelse av Nero

Cæsars liv og virke, som forøvrig er behandlet i en
fyldig og mangesidig litteratur,men bare bemerke at han
levde et liv i slik synd og last og i slike eksesser at det
grenser til det utrolige og ubeskrivelige.

Selv om vi har all grunn til å tro at alt dette førte
til at Nero Cæsar til overmål ble Satans barn, så er hel
ler ikke dette det foran omtalte spesielle og enestående
ved ham som Satans ætt.

Det spesielle og enestående ved ham i denne hense
ende, så langt det er gitt oss mennesker å kunne se inn i
denne hemmelighet, er at Nero Cæsar er det eneste men
neske som av Satan er blitt tilbudt og som også har mot
tatt tilbudet om det sataniske verdensherredømme, 2.

Tess. 2, 3; Ap. 13, 2.
Det var dette Satan tilbød Jesus Messias ved hans

fristelse i ørkenen, da Satan tok ham med seg opp på
et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og
deres herlighet og sa: «Deg vil jeg gi makten over alt
dette og disse rikers herlighet; for meg er det overgitt,
og jeg gir det tii hvem jeg vil; vil nå du falle ned og til
bede meg, da skal det alt sammen være ditt.» Da sa
Jesus til ham: «Bort fra meg. Satan! For det er skrevet:
Herren din Gud skal du tilbede, og ham alene skal du
tjene.» Da forlot djevelen ham, og se, engler kom til
ham og tjente ham. Matt. 4, 8-10; Luk. 4, 5-8.
Da Satan altså ikke maktet I få kvinnens ætt, Jesus
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Messias, til fall ved tilbudet om det sataniske verdens
herredømme, så imiterer han Guds sanne Messias-linje
ved sin falske Anti-Messias-linje ved sin Anti-Messias,
som er Nero Cæsar, som av Satan med Guds tillatelse har
fått det samme tilbud, har mottatt tilbudet og skal få
det sataniske verdensherredømme ved sin gjenkomst.
Derfor er Antikristen, som er Nero Cæsar, Satans ætt,

1. Mos. 3, 15, og fortapelsens sønn, 2. Tess. 2, 3, men
hvis sataniske verdensherredømme skal bli knust ved

Jesu herlighets åpenbarelse ( = epifanien av parousien)
i overensstemmelse med profetien i 1. Mos. 3, 15.

Antikristens ånd.

Dermed kastes også lys over 1. Johs. 4, 3: «— Og
dette er Antikristens ånd, som dere har hørt kommer, og
den er allerede nå i verden.»

Apostelen Johannes sier her at Antikristens ånd alle
rede var i verden på det tidspunkt da dette brev ble
skrevet. Altså må Antikristen selv ha vært i verden ennå

tidligere, slik vi foran har utviklet.
Etterat Antikristen av Satan er blitt tilbudt og har mot

tatt tilbudet om det sataniske verdensherredømme og der
med for evig og uavvendelig lenket sin skjebne til Satan
på denne spesielle måte, søker i den nærværende tid Anti
kristens ånd fra abyssos ( = avgrunnen) det sataniske her
redømme over verden, men hindres ved den Hellige Ånd
og hans manifestasjon gjennem menigheten ( = ecclesia).
Men når den Hellige And, før den 70. åruke for Israel
og Jerusalem begynner, rykker menigheten opp til møte
med Jesus Messias i lufthimmelen, 1. Tess. 4, 15-17; 1.
Kor. 15, 51-52, da er hindringen både for Antikristens
ånd og for selve Antikristen borte, hvorfor Antikristens
åpenbarelse da vil inntre, 2. Tess. 2, 8.

Ifølge 1. Johs. 4, 1-6 er det tindrende klart at i den
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nærværende nådens tidshusholdning, som varer fra pinse-
festens dag. Ap. gj. 2, 1-13, til opprykkingen av menig
heten, 1. Tess. 4, 15-17, er der to antagonistiske ( =
hverandre motvirkende) åndsmakter i verden, nemlig Guds
Ånd og Antikristens ånd. Derfor et 1. Johs. 4, 1-6 et
bevis for at «den» og «det» som ifølge 2. Tess. 2, 6-7
holder igjen for Antikristens åpenbarelse, nettopp er den
Hellige And og menigheten. Og dermed er 1. Johs. 4,
1-6 også et bevis for at menigheten skal rykkes opp før
den 70. åruke begynner.

Vi har ikke konge titen Casar.

I Johs. 19, 15 etter Vulgata står: «Vi har ikke konge
uten Cæsar.» («Non habemus regem nisi Caesarem.»)
Denne bindende erklæring uttalte Israels ledere overfor

Tiberius Cæsars procurator Pontius Pilatus under forhøret
av Jesus av Nasaret.
Det klagemål Israels ledere førte mot Jesus, var et

dobbelt:

1. At Jesus sa at han var Guds Sønn.
2. At Jesus sa at han var Israels Konge.
Men Jesus var begge deler. Altså ble Jesus anklaget

og dømt til døden for det han var, nemlig Guds Sønn
og Israels Konge. Det var dette Israels profeter hadde for
utsagt skulle skje, at Guds Sønn og Israels Konge skulle
dø for verdens synd. 1. Mos. 3, '15; 22, 8. 16-18; 49, 10;
5. Mos. 18, 18; 2. Sam. 7, 12-16; Es. 7, 14; 9, 6; 53.;
Jer. 23, 5. 6; Esek. 34, 23; Dan. 8, 24-26; Mik. 5.; 7, 18;
Sak. 6,12-13; 13, 7; 9, 9-17.

Pontius Pilatus sa da: «Skal jeg korsfeste eders konge.'»
Da var det at Israels ledere uttalte denne fatale (=

ulykkebringende) og mot profetien stridende erklæring:
«Vi har ikke konge uten Cæsar.»
Under denne erklæring av Israels ledere ifølge hvilken
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de romerske Gesarer erklæres for å være Israels konger,
er Israel bundet inntil det øyeblikk da den av Israels ledere
blir brutt til fordel for Israels sanne Konge, Jesus av
Nasaret.

Jesu kors^festelse og død fant sted under Tiberius Gesar.
Men Jesus oppstod fra de døde og f6r opp til himlen til
Faderens høyre hånd, hvor 'han venter på den nye erklær
ing fra Israels ledere. Hos. 5,15.

I de 30 år som ffølge Apostlenes Gjerninger medgikk for
Jesus Messia5's evangelium og menighet å nå fra guds
rikets hovedstad Jerusalem til verdensrikets hovedstad
Roma, forkastet Israels ledere også den oppstandne og
herliggjorte Jesus Messias, hvorved deres forkastelse av
ham ble fullstendig.
Under den fjerde cæsar fra Tiberius Gesar, nemlig Nero

Gesar, som er Antikristen, ble i år 66 e. Kr. den krig
begynt som resulterte i Jerusalems og templets ødeleggelse
og Israels eksil blant folkene, hvorfra Israel nå i vår tid
er begynt sin hjemvenden til Israels land.
Men i den samme tid Israel er bort fra Israels land

i eksilet blant folkene, er såvel Israels sanne Konge, Jesus
av Nasaret, som Israels falske konge, Nero Cæsar, borte
fra jorden, den første i himlen og den annen i abyssos.
Når Israel nå er begynt å vende hjem til Israels land;

er også derfor tiden for Nero Cæsars gjenkomst kommet,
og den vil også inntre når menigheten er rykket opp.
Under Nero Cæsars forferdelige ødeleggelse over Israel

i den siste halvdel av den 70. åruke for Israel og Jem-
salem, Dan. 9, 27, som egentlig er hans fortsettelse av
kngen i år 66 e. Kr., skal ved årukcns slutt Israels ledere
endelig bryte den fatale erklæring fra forhøret av Jesus
under Pontius Pilatus, idet de skal påkalle Jesus av Nasa
ret som sin Messias, ham som de tidligere har forban-
net, og han skal åpenbare seg til deres frelse. Sak. 14, 3-5;
Matt. 24, 30;Rom. Il, 26; Ap. 19,11-21.
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For denne bindende erklæring av Israels ledere: «Vi har
ikke konge uten Gesar» står ved makt til den siste dag av
den store trengsel. Profeten •Hoseas har beskrevet de to siste
dager av den store trengsel og den første dag av det mes
sianske fredsrike i Hos. 6, 2: «Han vil gjøre oss levende
etter to dager; på den tredje dag vil han oppreise oss,
og vi skal leve for hans åsyn.» I disse to dager skal Israel
endelig helt og fullt besinne seg på årsaken til sin døds-
tilstand. Da skal Gud utgyde nådens og bønnens ånd over
Israel, og Israel, som da står foran den visse utslettelse,
skai i sin ytterste nød påkalle den himmelfarne Jesus av
Nasaret som sin Messias og Konge, Sak. 12, 10, og han
skal åpenbare seg til frelse for Israels levning, Sak. 14,
3-5; Rom. 11, 26.
Men profeten Daniel angir en tidsperiode på tusen, to

hundre og nitti dager fra midten av den 70. åruke for
Israel og Jerusalem uten å gi nærmere forklaring, nemlig:
«Og fra den tid det stadige offer blir avskaffet, og den
ødeleggende vederstyggelighet blir stilt opp, skal det gå
tusen, to hundre og nitti dager,» Dan. 12, 11. Hvflken
uforklart forlengelse på tretti dager forbi åruken er dette?

Nøkkelen til forståelsen av denne hemmelighet har vi
i Israels gråt over ypperstepresten Aron og midleren Moses
ved deres død, en sorg som for hver av dem varte i tretti
dager, 4. Mos. 20, 29; 5. Mos. 34, 8, hvilket er forbil
det til Israels sorg over Jesus Messias, som både er ypperste
prest for de kommende goder, Hebr. 9, 11, og midler for
den nye og bedre pakt mellem Gud og Israel, Jer. 31,
31-40; Hebr. 7, 22; 8, 6.
Denne Israels unevnelige sorg beskrives i Sak. 12,

10-14. I tretti dager skal Israel således være i den dypeste
og oppriktigste sorg, når det er blitt klart for Israel at den
forkastede, korsfestede og forbannede Jesus av Nasaret
virkelig er Israels sanne Messias, ja som undertone skal
denne sorg aldri mere forstumme i Israel, 2. Krøn. 35, 25.
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Men når denne sørgetid er tilende, sier profeten Daniel
videre at den er salig som bier i ennå førtifem dager,
nemlig; <Æalig er den som bier og når frem til tusen tre
hundre og trettifem dager,» Dan. 12, 12. Hvilken ny tids
periode på førtifem dager er dette? Og hvilken salig
gjørende begivenhet inntrer førtifem dager etter sørge
tidens slutt?

Denne nye tidsperiode på førtifem dager etter den fore
gående tretti dagers sorg, da Israel som lammet av sorgen
ikke formår annet enn å gråte og sørge, er en ny og stille
besinnelsens tid som Israels levning skal gjennemleve i
den dypeste meditasjon og i den oppriktigste pietet.

Disse førtifem dager uttydes som følger;
Ifølge profetien om Israels og Jerusalems sytti åruker,

Dan. 9, 24-27, som er den siste av fire like lange tids
perioder profetisk tid for Israel fra patriarken Abraham,
Israels stamfar, til Israels endelige gjenopprettelse i det
ennå fremtidige israelske fredsrike på denne jord ved Jesus
Messias, skjedde Jesu inntog i Jerusalem, Matt. 21, 1-11;
Mark. 11, 1-11; Luk. 19. 28-40; Johs. 12, '12-'19. nøyak
tig på den siste dag i den sekstiniende åmke ifølge profe
tien i Dan. 9, 25; Sak. 9, 9, hvilket vi ikke her kan ta
plass til å utvikle inngående.

Fra og med dagen etter Jesu inntog i Jerusalem til og
med Jesu dødsdag på Golgata kors er der fem dager, 2.
Mos. 12,1-13. Fra og med Jesu oppstandelses dag til og
med Jesu himmelfarts dag, da han gikk til sitt sted i him
melen for å avvente at Israel erkjenner seg skyldig og søker
hans åsyn. Hos. 5, 15, er der førti dager. Ap. gj. 1, 3.
De første fem dager plus de siste førti dager blir tilsam-
men førtifem dager.
Når den store sabbatsdag, Johs. 19, 31, ikke er medtatt

i beregningen, kommer dette av at Jesus Messias denne dag
var i dødsriket, hvilket ikke angår Israel mere enn de
øvrige nasjoner.
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Gud har altså bestemt at Israel i spesiell kontemplasjon
sfkal gjennemleve disse førtifem dager før den saliggjør
ende begivenhet ifølge Dan. 12, 12 skal inntre, da him-
melkongen Jesus Messias skal holde sitt nye inntog i det
da tredelte Jerusalem, Esek. 43,1-7.
Å, hvilken lykkens og herlighetens dag for det nye

Israel! Våre ord kan ikke tolke dette, hvilket vi overlater
til Israel å gjøre.

Ifølge Dan. 8,14 skal det gå hele to tusen og tre hundre
dagpr fra midten av den 70. åruke, altså tusen og førti
dager forbi åruken, før helligdommen helt og fullt kom
mer til sin rett.

Men etter den store omvendelse skal Israel for alltid

si: «Vi har ikke konge uten Jesus fra Nasaret.» (<dMon
habemus regem nisi Jcsum Nasarenum.») Erklæringen
fra Johs. 19, 13 etter Vulgata har dermed fått en signi-
fikativ ( = betydningsfull) forandring, idet Cæsar for
evig er byttet ut med Jesus fra Nasaret.

Herav fremgår at Antikristen må være en Cæsar, at
Antikristen må være en bestemt Cæsar og at Antikristen
må være den bestemte Cæsar som profetiens underfulle
linjer fører hen til, nemlig den fjerde Cæsar fra Tiberius
Cæsar, Nero Cæsar, som i endens tid kommer igjen som
den åttende.

Det skarlagenrøde dyr.

I Ap. 17, 3 står at det ørkendyr som den store skjøge
Babylon sitter på, det dyr som «var og ikke er og skal
komme igjen», altså Antikristen, er skarlagenrødt av farve.
Dette kan sikte til flere ting.

1. Som Nero Cæsars slektsnavn på farssiden Aheno-
barbus (= bronseskjegg) uttrykker, så hadde Nero Cæsar,
som av utseende var en typisk ahenobarbier, rødt hår og
skjegg og rødlig ansiktsfarve.
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2. Nero Gesar 'haf utøst meget blod. Foruten å være
massemorder har han også myrdet mange av sine slekt
ninger, alle tenkelige aspiranter til den romerske trone,
et meget stort antall rike mennesker for å kunne kon
fiskere deres rikdommer, to av sine tre hustruer, ja
enndog sin egen mor har han latt myrde. Dessuten har
han myrdet Jesu vitner og er den første av de romerske
verdensherskere som har satt igang kristenforfølgelse. På
grunn av dette og hans gruelige synder ellers, hvorav
mange er nesten utrolige og ubeskrivelige, kan det her
i fullt mål tales om purpur- og skarlagensynder. Es. 1, 18.
Og dette gjelder ikke bare Nero Cæsar, men også de
andre scfks cæsarer som tilhører den foran omtalte satan

iske utartning av det romerske prinsipat.
Derfor kan Antikristens skarlagenrøde farve i Ap. 17, 3

sette i forbindelse med alt det røde blod han har utløst

og ennå mere skal utøse etter sin gjenkomst.
3. Nero Cæsar favoriserte rød farve og røde klær.

Ametystin og tyrkisk purpur var således to farver som var
forbeholdt Nero Cæsar, og de som brukte disse to farver,
ble idømt pengebøter.

Skarlagen og purpur bruktes i antikken til kongelige
klær.

Tilknytningspunkter mellem Nero Casars
første og annet komme.

Over hele Nero Cæsars liv og virke lå noe passivt, ufer-
og ufullendt, som først kan forstås i lys av hans kom

mende periode som Antikristen i endens tid.
Mange har f. eks. hatt vanskelig for å forstå hvorfor

Nero Cæsar ikke kunne klare situasjonen overfor den
romaniserte galler Gaius Julius Vindex, stattholderen i
Gallia Lugudunensis, og den senere keiser Servius Sulpi-
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cius Gdba, stattholderen 1 Hispania Tarraconensis, de to
som først heiste opprørsfanen mot Nero Cæsar. Men saken
er at Nero Cæsars første periode her var tilende, og der
for måtte han vike.

I det hele tatt kan Nero Cæsars liv og virke først for
stås i lys av hans gjenkomst.
Men det samme gjør seg også gjeldende ved bedøm

melsen av Jesus Messias, idet hans første og annet kom
me må ses i lys av hverandre.
I hele Nero Cæsars liv og virke i hans første periode fin

nes tid^istoriske tilknytningspunkter til hans liv og virke
i endens tid. Vi skal i det følgende fremsette noen slike
punkter:

1. Om de undertegn som skal ha tildratt seg ved Nero
Cæsars fødsel, beretter både Suetonius og Dion Kassios.
Nero Cæsar ble født med føttene først, så han allerede
i  sin fødselsstund likesom er fremstilt som den kom

mende, 'Dan. 9, 26, og det berettes at han i sin fødsels
stund var omstrålt av et sollys, Suetonius: Nero 6, 1.
I sin gjenkomst skal han en kort tid bli omstrålt av

den jordiske glans av alle verdens riker og deres herlig
het, Matt. 4, 8.
Merk at både ved Jesus Mcssias's fødsel og ved Nero

Cæsars fødsel er der undertegn.
Symbolsk er det også at han fikk navnet Lucius ( =

lysende), han som skal avspeile Satan, som i £s. 14, 12
etter Vulgata betegnes Lucifer (= lysbærer). (Jfr. Jesus
Messias's avglans av Guds herlighet, Hebr. 1, 3.)
Som Cæsar fikk han blant andre navn også navnet

Nero (= djerv og tapper, et sabinsk ord ifølge Suetonius:
Tib. Nero Cæsar, 1), han som skulle få sin styrke fra
Satan, Åp. 13, 2.

Videre hadde han slektsnavnet Domitius, som kanskje
turde ha betydningen «herre i huset». Jfr. Hebr. 3, 1-6.

2. Av videre undertegn i forbindelse med Nero Cæsars
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fødsel og ungdom beretter både Tacitus og Suetonius om
slanger, Tacitus: Ann. 11, 11; Suetonius: Nero 6, 4. Men
vi skal ikke her gå nærmere inn på disse neroniske slange-
beretninger.
Nero Cæsars mor Agrippina lot en slangefaam innfatte

i et gullarmbånd, som Nero Cæsar gikk med som amulett
hele sitt liv. Både Agrippina og Nero Cæsar trodde at
denne amulett kunne redde fra all ulykke.

Disse beretninger om de neroniske slanger og den
neroniske slange-talisman danner tilknytningspunkt til den
store drage, den gamle slange, som kalles djevelen og
Satan, som gir Antikristen sin kraft og sin trone og stor
makt. Ap. 12,9; 13, 2.
Men om aftenen den 8. juni 68, altså aftenen før den

dag da Nero Cæsar fikk dødssåret, var den neroniske
slange-talisman borte og kunne ikke finnes noe sted. Nero
Cæsars første periode var her tilende. Alle andre utveier,
f. eks. flukten til Orienten, hans påtenkte tale til senatet,
overgivelse til Galba med bønn om stattholderstillingen i
Egypt under abdikasjon, var stengt for ham. Selv den be
ryktede giftblanderske Locustas dødelige gift, som han
oppbevarte i en liten gulleske, var borte. Kun veien til
dødssåret sto åpen for Nero Cæsar, en vei gjennom abys-
sos til en ny assosiasjon med den gamle slange, som kalles
djevelen og Satan, i endens tid på denne jord.
Merk at også for Jesus Messias var tilslutt alle andre

veier stengt unntatt én, nemlig veien til Golgata kors.
Matt. 26, 39.42. 44.

3. Nero Cæsars regjering begynte lovende, men utvik
let seg og endte slett. Slik skal det også gå i hans gjen
komst.

4. Nero Cæsars kosmopolitiske frihandelssystem.
•I år 58 fremsatte Nero Cæsar i det romerske senat et

besynderlig forslag om å oppheve all toll og andre in
direkte skatter.
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I det romerske rike ble den gang praktisert det så
kalte indirekte finanssystem, idet såvel tollen som flere
andre av statens inntekter ble forpaktet av mellemmenn
mot en viss avgift til staten.
Det neroniie 'frihandelsforslag var umulig å gjennem-

føie i antikken, -da det forutsatte en art internasjonal
kosmopolitisme, som ikke den gang var tilstede.

Senatet fremholdt at saken var stor, men at den van
skelig lot seg gjennemføre, hvorfor Nero Cæsar oppga
sin idé.

Men Nero Cæsar var kosmopolitt, og det neroniske for
slag til frrhandelssystem, som han utvilsomt hadde til hen
sikt å innføre i hele riket, var en genial antisipasjon av
vår moderne tids ideer under de moderne internasjonale
forhold, hvor disse idéer kan gjennemføres.
Når Nero Cæsar kommer igjen i endens tid, vil hans

frihandels^stem vise seg å være i pakt med vår tids idéer
på disse områder.

5. Forholdet til det greske vesen.
Nero Cæsar var estetiker og lyriker. Derfor var han

kosmopolitisk og langt mere hellensk enn romersk.
Han ville være kunstner og opptrådte som sanger og

museer.

Hans beundring og hengivelse for alt hellensk førte til
hans berømte kunstnerferd til Hellas i år 66. Da Nero

Cæsar i februar 68 kom tilbake fra Hellas i triumftog inn
i Roma, bar han en purpurrød drakt og over den en asur
blå gresk kappe besatt med gullstjerner, og hans triumf
tog gikk ikke til Capitolium, som skikken var ved de
virkelige triumftog, men til de skjønne kunsters guddom
Apollos tempel på Palatium.
Men her har vi en tilknytning mellem Nero Cæsar og

endetids-dyret. Åp. 13, 1-8, som er likt en leopard, v. 2,
og leoparden er symbol på det hellenistiske, tredje ver
densrike, Dan. 7, 6.
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For dea konvensjonelle romer var Neto Cæsars kunst
neriske opptreden som deklamatør, sanger og musiker den
gang en vemmelse og i strid med den romerske ånd. Men
i vår tid vil dette være en publikumstre^ffer og det midt
i blinken. Når Nero Cæsar i endens tid kommer igjen, vil
denne hans kunstneriske opptreden derfor ta massene
med storm.

6. Nero Cæsar var, som hans navn Nero uttrykker,
sterk og robust legemlig, og han dyrket også idretten. Til
tross for hans foitferdelig utsvevende liv beholdt han til
det siste en urokkelig helbred, og da var han tretti år og
fem måneder og tjuesdcs dager gammel.

Særlig var han interessert i hestekappløp og på sin
kunstner- og idrettsferd til Hellas i år vant han til-
sammen ISOS seire over operasangere og kusker. Og for
aU denne ære ga han hellenerne frilieten og fritagelse fra
alle skatter og avgifter til kæiseren.
Hans deltagelse i disse hestekappløp var en vemmelse

for den konvensjonelle romer. Men i vår tid vil også dette
bli en publlkumstreffer og det midt i blinken. Og når
han i endens tid kommer igjen, vil hans idrettsprestasjo
ner ta massene med storm.

7. Neto Cæsars taktikk overfor massene den gang kan
sammenfattes i det klassiske uttrykk «brød og fomøyelset»
(«panem et circenses»), og massene i verden i dag er på
god vei til å bli moden for den samme taktikk. Som
ropet den gang var <6rød og fornøyelser», så er det også i
dag og vil bli det enn mere jo nærmere vi kommer endens
tid.

8. Nero Cæsars forhold til Østen.

Nero Cæsar sympatiserte med alt oriental^, og han
hadde også støtte og sympati fra Østen, idet både parterne,
armenierne, hellenerne og egypterne var hans venner. I
Østen var han elsket og beundret.
Han hadde den samme sympati og beundring fot det
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orientalske som Goaeus Pompeius og Marcus Antonius
hadde hatt før ham, et foriioid som sto i sterk antago
nisme til alt konvensjonelt lomecsk i ånd og vesen.
Neio Cæsar omgikkes hele livet med planer om å for

late Roma for å dia tii Østen og opprette et rike der.
En astrolog forutsa også at Neio C^sar engang skulle
få et rike i Østen, og til det nære Østen skal han også i
sin gjenkomst komme tilbake, Dan. 8.

9. I år 64 brant Roma i hele seks døgn, og den almin
nelige mening var at Nero Cæsar var ildspåsetteren.
Hermed har vi et tilknytningspunkt mellem Romas

brann i år 64 og Romas brann i endens tid. Åp. 17, 16^18;
18., som i begge tilfeller er satt i verk av Nero Cæsar.

10. Forfølgelsen mot de kristne.
Nero Cæsar ga de kristne skylden for Romas brann i

år 64, hvorved utløstes den første kristenforfølgelse iverk
satt av verdensmakten.

I endens tid skal han gjøre det samme. Ap. 12, 17;
13, 7-10; 14,12-16.

1. Krigen mot Israel.
I år 66 gjorde israelittene, som ventet sin Messias og

led under de romerske overgrep, opprør. Fra Achaia i
Hellas sendte Nero Cæsar sin fremragende general, den
senere kdser, Titus Flavius Vespasanius til Israels land for
å kue opprøret.
Denne krig som han altså ikke rakk å avslutte, skal

han gjenoppta i midten av den 70. åruke for Israel og
Jerusalem med det faste, sataniske forsett fullstendig å ut
rydde Israel, Dan. 7, 21. 25; 11, 41. 45; 12, 7; Joel 3.;
Sak. 12.-14.; Matt. 24, 15-22; 2. Tess. 2, 4; Åp. 12, 6.
12-15; 13, 7-10; 14,12-16; 16, 12-16; 19, 11-21.

12. Jerusalems kringsettelse og inntagelse i år 70 e. Kr.
og i endens tid.

Gjenerobringen av Is^ls land som Nero Cæsar satte
igang fra Achaia i Hellas i år 66 førte til at Galilea ble
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gjeoeiobtet i åt 67 og Judea i åt 68. Etter en hård beleir
ing ble Jerusalem, som lengst boldt stand, inntatt og øde
lagt i åt 70.
Men da vat Neto Gesat 1 abyssos. !Detfot står i Dan.

9, 26 at en kommende fytstes folk skal ødelegge Jerusa
lem. Nero Cscsar var på det tidspunkt kommende i for
hold til sitt annet komme.

Men i slutten av det tredje kvartal eller den tredje natte
vakt av den 70. åtuke for Israel og Jerusalem banner
Nero Cæsar ved djevle&nders forføtelse å samle alle jor
dens hedningefolk til det avgjørende og drepende slag mot
Israel og Jerusalem, Ap. 16, 12-14. l6. (Ellers de sam
me Bibel-henvisninger som under punkt II.) Jemsalem
skal bli tatt og husene bli plyndret, og kvinnene bli
skjendet, og halvdelen av staden skal måtte gå i landflyk-

r tighet, men resten av folket skal ikke utryddes av sta
den, 14, 2.
Når Israel da ved utgangen av den 70. åruke, i den siste

slutt av det fjerde og siste kvartal eller den fjerde og siste
nattevakt av den 70. åtuke, står foran den visse utslettelse,
skal Gud utgydc nådens og bønnens ånd over Israel, og
Israel skal påkalle den himmelfame Jesus Messias, og han
skal åpenbare seg i kraft og herlighet med de himmelske
hærer fra himmelen til frelse for Israels levning og Jem-
salem,Joel 3, 16. 21; Sak. 14, 3; Matt. 24, 30; Ap. 19.
11.14.

For Jerusalem skal denne gang ikke bli ødelagt, men
delt i tre deler. Ap. 16, 19, og derved få den treenige
Guds innsegl som hovedstaden i det messianske fredsrike
på denne jord.

Ja, nettopp her i Israels land og i Jerusalem mi ved
utgangen av hedningenes tider. Luk. 21, 24, den avgjør
ende sfyrkeptøve mellom Gud og Satan, mellem Messias
og Anti-Messias og mellem de ankrikristelige hærer og
de himmelske hærer, som fra himmelen skal invadere
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jorden, finne sted:
A. For Israels land et jordens navle, Esek. 3S, 12, da

det er knutepunktet for tre kontinenter og på samme tid
knutepunktet for de store oseaner i vest og øst og dermed
nøkkelen til verden^erredømmet. Derfor søker også Satan
å etablere sitt verdensherredømme i og ut fra Israels land.
B. For Israels land, ja et langt større geografisk om

råde enn Israel noen gang hittil har hatt herredømme over,
1. Mos. '15, 'r8-21, har Gud tildelt det hebraiske folk

det folk som Gud 'har utvalgt blant folkene som frel
sens folk. Derfor søker Satan å utrydde Israel for å gjøre
Guds frelsesråd med Israel og gjeimem Israel til intet.
C. For Jerusalem, den store Konges stad. Matt. 5, 35,

er ifølge profetien verdenshovedstaden i det fremtidige
messia^e ferdsrike på denne jord.
Som Melkiseddc ( = rettferdighetens konge), den

heleste Guds prest, som forbildelig er gjort lik med Guds
Sønn, var konge i Salem ( =fred), altså freds konge,
Hebr. 7, 1-3, slik skal også Fredsfyrsten, Jesus Messias,
den evige Profet og Yppesteprest og Konge, hellige den
samme by Jerusalem ( = fredens bolig) ved sitt person
lige nærvær. For fra Jerusalem skal han regjere alle ri
kene over den hele jord, og i Jerusalem skal folkene kom
me for å møte og tilbede Jesus Messias personlig.
Men for å gjøre Guds frelsesråd med Jerusalem til

intet og for å imitere dette Guds råd med Jerusalem søker
Satan å gjøre Jerusalem til hovedstad i det antikristelige
verdensrike.

D. For på Golgata i Jerusalem sto det avgjørende hoved
slag mellem Satan og Jesus Messias, da vår dyrebare Frel
ser kjøpte menneskeslekten tilbake til Gud med sitt blod
og således ble opphav til evig frelse for alle dem som
adlyder Gud.
Derfor er det også i og omkring Jerusalem at det av

gjørende slag skal stå mellem Anti-Messias og Jesus Mes-
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sias og mellem de antikxistelige hærer og de himmelske
hærer, som har tilføige Satans og de onde ånders og Sa
tans barns fjernelse fra jorden.
E. For det er Jerusalems jord som har drukket Guds

Sønns blod og som derfor er det sted på jorden hvorfra vår
verdens gjenfødelse, Matt, 19, 28, skal begynne å fullføres
i den trinnvise orden som profetien åpenbarer.
Av disse grunner er det nettopp i Israels land og i

Jerusalem at Satan ved avslutningen av hedningenes tider.
Luk. 21, 24, planlegger og realiserer den avsindige og håp
løse kamp mot Israel og mot Gud og mot Guds salvede
Konge på Sion, Jesus Messias.
Og derfor vil Nero Gesar, som er Satans Anti-Messias,

fra midten av den 70. åruke for Israel og Jerusalem gjen
oppta den krig han i år 66. e. Kr. begynte mot Israel
dg som vil føre til den siste og endelige inntagelse av
Jerusalem, Sak. 14, 2.

Dødssåret.

Det var natten til den 9. juni 68 e. Kr. Fire ryttere
galopperte gjennem Roma. Den første rytter var Nero
Gesar, den annen rytter var den greske frigivne Epaphro-
ditus, den tredje rytter var den greske frigivne Phaon og
den fjerde lytter var den greske hermafroditt Sporos, som
var Nero Gcsars yndling og til hvem han også var ektevidd.
Der var altså fire ryttere på vei til Nero Gesars retter-

stcd, likesom også fire ryttere stormer frem ved hans gjen
komst, Ap. 6,1-8.
Mot nord går det selsomme ritt, en fjerdings vei nord

for Roma. Altså utenfor byen og nord for byen, men nær
byen. (Jfr. Jesus Messias's rettersted, Golgata, som også
var utenfor byen, Hebr. 13, 12, ifølge overleveringen en
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høyde nord for byen ved Damaskus-porten, men nær byen,
Johs. 19, 20.)

Likesom den sanne Messias ble såret til døden, så måtte
også den falske Messias bli såret til døden, og dette skjed
de ifølge de historiske beretninger i et rom på Phaons gård.
Dette skjedde på den måte at Nero Cæsar ved hjelp av
Epaphroditus støtte mordvåpenet inn i sin strupe. Dette
må anses som historisk bevist.

Om Nero Cæsar døde eller var død av dette sår, kan
derimot ikke historisk bevises, men er mulig. Like etter
at Nero Cæsar hadde fått dødssåret, kom en gardeoffiser
ridende til Phaons gård. Han sprang inn i rommet, rev
sin kappe av seg og forsøkte med den å stoppe blød
ningen.

Ifølge Plutarchos's Galba-biografi kap. 7 beretter Plu-
tarchos at Galbas frigivne Icelus, som hadde vært i Roma
den 9. juni 68, hadde sett den sårede Nero Cæsar ligge
som død på gulvet i det foran omtalte rom på Phaons
gård.
Men det er mulig at Nero Cæsar bare hadde vært

bevisstløs da Icelus så ham.

Senere kom også Nero Cæsars to gamle ammer Ecloge
og Alexandra og Nero Cæsars første kjæreste, Acte, til
Phaons gård.
Det berettes at Acte ikke kunne gjenkjenne liket. Det

hadde et herjet ansikt, et bilde av oppløsning og galskap.
I stor forundring stirret Acte på liket. Det eneste som
hadde likhet med Nero Cæsar var at liket hadde gyllen
brunt hår.

Det kan ikke historisk 'bevises at Nero Cæsar ble kre

mert. Det berettes at den båre som det formodede Nero

Cæsars legeme ble ført til likbålet på, var dekket av den
hvite kjortel med gullbroderier som han hadde båret ved
nyttårsfesten.

Likesom det ved Jesus Messias's død og oppstandelse
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utbredte seg mangp rykter som særlig blant israelittene har
holdt seg til den dag i dag, så kom også, da Nero Cæsar
ble såret til døden, mange rykter av forskjellig innhold
i omløp, som har holdt seg til den dag i dag. Det var
særlig rykter om at han ikke døde av det sår han hadde
fått, men var flyktet til Østen, hvorfra han engang ville
komme tilbake.

De viktigste historikere som har skrevet om Romas
første keisertid, er følgende fire:

1. Plutarchos, 46-120 e. Kr., gresk historiker og filo
sof. Han har skrevet på gresk levnetsskildringer av berømte
grekere og romere. Hans formål var mere karaktertegning
enn historisk forskning og hviler ikke på noen dyptgående
kritisk undersøkelse. Hans skrifter ligger stundom roma
nen nærmere enn historien.

2. Tacitus, 55—120 e. Kr., romersk historiker. Hans
skrifter, som er konsise, er ypperlig skrevet, men sterkt
tendensiøse. 1 sine siste leveår skrev han «Annales» (16
bøker, hvorav 8 er helt og 4 delvis bevart), som handler
om tiden fra 14 til 69 e. Kr., altså fra Augustus til Neros
død. Tidligere hadde han skrevet «Historiae» (14 bøker,
hvorav kun 4^ er bevart), som handler om tiden fra
1. jan. 69 («Fire-keiseråreb>) til Domitians død.
I skildringen av Nero Cæsar er der meget som er roman

og ikke historie. 'Hvem kunne f. eks. vite hva Nero Cæsar
sa til sin døde mor? Eller hva Nero Cæsars siste ord var?

«Annales» er en mellemting mellem historie og roman
eller dramatisk historieskrivning.

3. Suetonius, 75—^150 e. Kr., romersk historiker, sak
fører og retor. Hans mest kjente verk er «De vita Caesa-
rum» ('8 bøker), som er biografier av Cæsar og de elleve
første keisere, altså fra Augustus til Domitian. Hans skrif
ter som mangler historisk overblikk, er temmelig upålite
lige i mange detaljer.

4. Dion Kassios, 155—235 e. Kr., gresk historiker. Han
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skiev på gresk en romersk historie i 80 bøker fra Aeaeas's
tid til 229 e. 'Kr. Bevart er bøkene 36 tii 60 (tiden fra
68 f. 'Kr. til 47 e. Kr.). Dion Kassios er keisertidens
betydeligste greske historiker.

'Disse foreliggende 'historislæ skrifter må anses å gi et
i alt vesentlig korrekt bilde av det store hendelsesforløp.
Men angående mange detaljer gir de forskjellige versjo
ner, slik at det ikke med sikkerhet kan avgjøres hva som
er skjedd eller hva som er riktig. Mange detaljer er også
upålitelige og tendensiøse. Det har f. eks. ikke interessert
Tacitus å incfhente nøyaktigere og riktigere opplysninger
om de kristne.

Kun to av disse historikere levde da Nero Cæsar fikk

dødssåret, nemlig Plutarchos, som da var omtrent 22 år,
og Tadtus, som da var omtrent 13 år gammel.
De to andre, nemlig Suetonius og Dion Kassios, levde

senere, idet Suetonius ble født i 73 e. Kr. og Dion Kas
sios i ca. 133 e. 'Kr.

Det var derfor både beretninger og levninger som dan
net de historiske kilder til mange av de detaljer som disse
historikere omtalte i sine skrifter.

Ifølge de foreliggende historiske skrifter må det anses
som sikkert at Nero Cæsar fikk det foran omtalte dødssår

på Phaons gård den 9. juni 68.
At Nero Cæsar døde eller var død, kan ikke med sik

kerhet historisk bevises, men det er mulig at ban var det.
I hvert fall var han døende. Men det er også mulig at gar-
deoffiseren hadde klart å stoppe blødningen. Det er også
mulig at Nero Cæsar bare hadde vært bevisstløs da Icelus
så ham.

Det kan videre ikke historisk bevises at Nero Cæsar ble

kremert. Det er mulig at det hadde vært en annen. For
Acte kunne ikke kjenne den døde, men den dødes hår
var som 'Nero Cæsars. Og dessuten var båren som ble båret
ut til likbålet, deldret av et klede.
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Deifor vil vi aldri få dea hele og fulle sannhet an
gående Neio dødssår å vite ut fra de historiske
skrifter.

Alene den Hellige Skrift, som er Guds Ord, og den
Hellige Ånd kan gi lys over dette. Skriften sier her at
dyrets ene hode, som symboliserer Antikristen, ble såret
til døden, idet det fikk såret av sverdet, men ble ilive, idet
dets dødssår ble lægt.

For den som tror Guds Ord, er saken klar; Antikristens
dødssår ble lægt, Ap. 13, 3. 12.14, og han ble ført ned til
abyssos for så å åpenbares på jorden igjen i endens tid.
Åp. 11, 7; 17, 8.11.

seis visjonar-profetiske bilders ekstrakt.

I de seks foran behandlede profetiske bilder eller syner
nemlig i Dan. 2.; 7.; 8.; Åp. 6, 1-2; 13.; 17., sammen
holdt med det profetiske ord for øvrig, har Gud vist oss
hvem Antikristen er, nemlig Nero Oesar, slik som foran
utviklet.

De seks nøkkelsetninger.

De seks nøkkelstillinger, én for hvert av de foran be
handlede seks bilder eller syner, gir en kort, men likevel
utførlig oversikt over Antikristens data:
Det første bilde eller syn, Dan. 2.: At Antikristen kom

mer.

Det andre bilde eller syn, Dan. 7.: Når Antikristen
kommer.

Det tredje bilde eller ^n, Dan. 8.: Hvor Antikristen
kommer.

Det fjerde bilde eller syn. Åp. 6, 1-2: Hvordan Anti
kristen kommer.

Det femte bilde eller syn. Åp. 13-: Antikristen kommer
annerledes.
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Det sjette bilde eller syn, Åp. 17.: Hvordan Antikris
ten kommet annerledes.

De seks nakkelord.

De sdcs nøkkelord, ett for 'hvert av de foran beh^dlede
seks bilder eller syner, gir en ennå kortere, men konsis
oversikt over Antikristens data:

Det første bilde eller syn, Dan. 2.: At.
Det andre bilde eller syn, Dan. 7.: Når.
Det tredje bilde eller syn, Dan. 8.: Hvor.
Det fjerde bilde eller syn. Ap. 6, 1-2: Hvordan.
Det femte bilde eller syn. Ap. 13.: Annerledes.
Det sjette bilde eller syn, Ap. 17.: Hvordan annerledes.

Avslutning.

Kjære leser! Tiden er alvorlig. Ifølge de bibelske pro
fetier og den aktuelle situasjon i verden idag er det ingen
tvil om at vi lever i avslutningen av hedningenes tider eller
verdensrikenes tid med de voldsomme omveltninger og
de forferdelige begivenheter som da skal skje, særlig i
denne tidsperiodes siste sju profetiske år, som kalles endens
tid, hvis siste halvdel kalles den store trengsel, som skal
levne levende pl jorden kun en rest av Israel og rester,
av nasjonene.
Vi står nå foran oppfyllelsen av Gog-profetien, som

ender i Gog-hopens dal, Esek. 38, 1-39, 16. Og når Gog-
hopens dal er nådd, går en ny og den egentlige anti-
kristelige endetidsutvikling mot Harmageddon og Jesus
Messias's herlighets åpenbarelse for å opprette det mes
sianske fredsrike på denne jord.
Men dertil er menneskelivet i seg selv kort og alvor

lig. Vi skal alle møte den allmektige og allvitende Gud
og stå til regnskap for vårt liv.
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Da blir det store og avgjørende spørsmål for oss om
vi i tro har tatt imot den Frelser som Gud hat sendt til

verden, Jesus Messias. «Og der er ikke frelse i noen
annen; for det er heller ikke noe annet navn under him
melen, gitt blant mennesker, ved hvilket vi skal bli
frelst,» Ap gj.4, 12.

Jesus Messias er således vårt eneste håp. Fra barndom
til alderdom søker han å nå oss med sitt velsignede og
nådefulle kall til omvendelse og frelse.
Kjære venn! Har du tatt imot din Frelser? Dersom

ikke, så la deg nå bevege til å gjøre det. La ham slippe
å vente lenger som så dyrt har kjøpt deg til Gud med
sitt blod.

Hvorfor vil du velge døden og fortapelsen, den evige
adskillelse fra Gud, når du kan velge livet og herligheten
hos Gud?

Nøl ikke et øyeblikk lenger, men fall ned for ham og
be ham om tilgivelse og frelse. Det er dette han først
av alt vil gi deg, Johs. 3, 16-lS; 1. Johs. 1, 9. Gjør så
vel mot din udødelige sjel og gjør din Frelser den store
glede at du vender om til din Gud.

Kjære synder! Kom trøstig i Jesu navn, men kom før
det blir for sent!




