
Oskar Edin indergaard - BIND 2

264 Paulus' første brev til tessalonikeme.

5. ikke i lystens brynde^^^ied- kes i skyer _oj
og

4- 5- ka:

i luften for å min
I vi alltid være m^:

Ap. gi- 1.9-:

lJ,l2.Joli.i4,3ir7,;l
verandre med di--;

liå som rini
ler ikke
[m også g|

|m brodt
lii at noJ
seiv lært]
ire;

uver ill

nd li] a

klie

nt: nin-i

17. derciter .skal '.i .;am
blir tilbake, sammen med dem ryk-

Wyu så ska 'Lad H !:■
■: Iicnsov^H

m\Æ
■ iiH

Ili' V! 1 inct^H '-'H
■.ixiiH

H ).■

Ili)!' |H
ia ]M '' 1
liu'dH
J ha>H
forst H

lirH
1 >■: 1 ■
Mal

k|.J
'-an '

9-

■  'e uk
; av

.-14.
r nn

a og 1
: k.T .

t  alk- ilH.-.
K)og M■r til
^Lnn HK vet j

tH■ 'inmvr

|\åf

hPITEL
l-lcrreiM dag kom::;c
].de våke og holile .

og til å ta imot li;
lag skal fore nual .
jme på sine forstar;,;^
lire med formanin,:
Jformancr dem ni ai-, ;
jjud vil_helliRe do.-.:
jai bede for ham. li.
hrevjesc lor alle,
le ffide, 28.

Ilene og stunde:-.
|[ ikke til at nng.

Malt, :.i

|v gram at ^
cn tvssoi

l^kai ir.v,,
6,14. Lok ?!

ødrcj er ikkv
skulde kcViV

sier ^'^Hn tya-.;
Kfcs. 5,8- Ap. 1" .

|ir I lysets barn og d '
nrn; '^^Hcr ikke natten ri!.'

ji lii. 16,8, Rotn. >3.1.',
br ikke sove, son

oss våke og \';t!
Ifcs. 5,14. Luk. r:.;-

I Kor. 15,,v.
tr, sover jo om nai
Irikkcr sig drukn.:.
Itlen;
horer dagen til, l i
iklædd troens ogi

■njc og med Ii-ipeJ
hjelm; Es.

.om, 13,12. Efes.6,l3-J
_  bestemte oss ikkej

vrede, liivii ul å vinne frelse vec
Herre Jesus Kristus, RainiP3'



Eget Forlag - Tingvoll 1991

Odcar Edin Indo-gaard:

JESU GJENKOMST

Bindn



Kristen Bokproduksjon: Oskar Fdin Indergaard.
Sats: Oskar Edin Indergaard.
Trykk: New Life Literature. Ltd., Sri Lanka.
Forsiden er tegnet av Frank Østensen.
ISBN 82-90901-13-5.

Vi har til nå gitt ut følgende bøker:

1.) O.K.Indergaard: Temaer i bibelsk profeti. Del 1.
2.) O.K.Indergaard: Teinaer i bibelsk profeti. Del 2.
3.) O.K.Indergaard: Temaer i bibelsk profeti. Del 3.
4.) Oskar Edin Indergaard: Guds løfter til Israel.
5.) Oskar Edin Indergaard: Israel og den kristne menighet.
6.) Oskar Edin Indergaard: Den kristne menighets bortrykkelse.
7.) Oskar Edin Indergaard: Guds-riket i Israel.
8.) Oskar Edin Indergaard: Jødenes Konge. Bind 1.
9.) Oskar Edin Indergaard: Jødenes Konge. Bind 2.
10.) Oskar Edin Indergaard: Jødenes Konge. Bind 3.
11.) Oskar Edin Indergaard: Jødenes Konge. Bind 4.
12.) Oskar Edin Indergaard: Jesu Gjenkomst. Bind 1.
13.) Oskar Edin Indergaard: Jesu Gjenkomst. Bind 2.

I tillegg til disse bøkene anbe&ler og selger vi følgende bøker:
1.) Lys over fremtiden, av Sigfrid Beck. Dette er en sjelden god fortolk
ning av Joharmes Åpenbaring, og den deler vårt syn på de aller fleste
punktene i fortolkningen.
2.) Korsets Triumf, av Ingulf Diesen. Det er en meget god bok som
behandler Jesu forsoningsverks forhold til frigjørelse, helbredelse, utdri
velse av demoner, dødsriket, bøimelivet, Åndsutgydelsen og himmelen.
3.) Åpnede øyne, av Emil Krismer. Det er en meget god bok som omhand
ler og advarer mot mange av de okkulte tilbøi^elighetene som det er i dag
både iimenfor den alternative medisin og helbredelse og ellers i de okkulte
religionene og filosofiske systemene, som vi i dag må ta stilling til. Vi får
vite om den hedenske bakgrunnen for både magi, astrologi, sannsigeri,
psykoanalyse, telepati, suggesjon, hypnose, akupunktur, yoga, medita
sjon, qnritisme, teosofi, antroposofi, pendul, gruppedynamikk, akupres-
sur, homøopati og zoneterapi.

Samtlige bøker kan bestilles hos:

OSKAR EDIN INDERGAARD, 6630 TINGVOLL, NORGE,
nf: 073-31436.



INNHOLD.

Side.

Den kristne menighets bortrykkelse 13
De 7 jødiske høytidene 15
Jesu Kristi åpenbaring 17
Det som Johannes så.(Åp.l,l-l,20.) 19
Åpenbaringsbokas innledning 20
Åpenbaringsbokas inngangshilsen 24
Jesus er det troverdige vitnet 32
Jesus er den førstefødte av de døde 35
Jesus er herren over kongene på jorden 42
Jesus elsker oss 48
Jesus har fridd oss ut fra våre synder med sitt blod 51
Guds pakter med menneskene 54
Jesus som konge og yppersteprest 63
Jesus har gjort oss til konger 68
Jesus har gjort oss til prester for Gud 70
Åpenbaringsbokas innhold 74
Åpenbaringsbokas introduksjon av Johannes 78
Åpenbaringsbokas siktemål 85
Åpenbaringsbokas første syner 86
Åpenbaringsbokas iimdeling ..107
Det som er nå. (Åp.2,1-3,22.) 108
Efesus perioden 117
Smyma perioden 119
Peigamum perioden 121
lyatira perioden 123
Sardes perioden 125
Filadelfia perioden 130
Laodikea perioden 139
Det som skal skje etter den kristne menighets
bortfykkelse.(Åp.4,l~22,21.) 142
Jesu styre i rikets tid 153
Riket for Israel skal opprettes i Israel 159
Lovprisning av den treenige Gud 165
De 7 seglene 170

-5-



Side.

Antikristen kommer 176

Antikristen er beskrevet i Åpenbaringsboka, kap. 13 183
Antikristen er beskrevet i Åpenbaringsboka, kap. 17 190
Forbilder på Antikristen i Bibelen 196
Kain 198

Lamek 198

Nimrod 200

Farao 205

Amalek 206

Bileam 208

Balak 209

Goliat 209

Benhadad 210

Nebudkanesar den store 210

Antiokus den 4. Epifanes 215
Haman 220

Herodes den store 222

Herodes Agrippa den første 224
Forbilder på Antikristen i verdenshistorien 227
Nero Cæsar 227

Muhammed 231

DsjengisKahn 236
Napoleon Bonaparte 237
Stalin 241

Adolf Hitler 243

Benito Mussolini 248

Gamal Abdel Nasser 250

AnvarSadat 252

Mikael Gorbatsjov 254
Saddam Hussein 258

Antikristens mange titler og beskrivelser 268
En sammenligning mellom Jesus fra Nasaret og Antikristen .... 279
Falske profeter og falske messiaser 286
BarKochba 287

SabbateiZwi 288

En oversikt over en del falske messiaser 289

-6-



Side.

New Age og Antikristen 294
Gogs angrep på Israel 307
Tiden for Gogs angrep på Israel 327
Tidspunktet for Gogs angrep på Israel 337
Gog-krigens motiver, gang og utfall 347
Beskrivelse av Gog andre steder i Det gamle testamente 358
Likheter mellom Gog- krigen og Harmageddon- krigen 361
Ulikheter mellom Gog-krigen og Harmageddon-krigen 368

-7-



KASSETTER.

1.) Fremtidige begivenheter i bibelsk piøfeti. Del 1 og 2.
2.) Isiæi i lys av endetidspcofetiene. Del 1 og 2.

(Kassettene fra 1-2 er lest inn av O.K.lhdergaard.)
3.) Tradisjonen i den lutherske kirke.
4.) Er kirken blitt gammel?
5.) Israels løfter.
6.) Kirken og Israel.
7.) Og hedningene er blitt vrede.
8.) Tradisjonen og den katolske vranglsre.
9.) Det alminnelige prestedømme og embetsforstfteben i den lut

herske kirke.

10.) Den kristne meni|^.
11.) Inaels frelse.
12.) Hvilke rettigheter har palestin-atabeme?
13.) De 70 åruker lor Israel og Jerusalem.
14.) Kritikk av erstatningsteologien.
15.) Jødenes frnfaold til Jesus.
16.) Jødene er Guds folk.
17.) Hykletiet i Midt-Østen.
18.) Israel og det profetiske ord.
19.) Guds-iiket som konuner.
20.) Det kristne alternativet.
21.) Den nye Bibel-oversettelsen.
22.) Den loistne menighets bortiykkelse.
23.) Skal kirken drive hedningemisjon i Inrael?
24.) De forskjellige misjonsbefalingene.
25.) Israel er Guds land.
26.) Hvor langt er vi kommet inn i endetiden?

Kassettene fra 3-26 er lest inn av Oskar Edin Indetgaard. Hver
kassett koster kr.40 pluss porto. Skriv eller ring til:

OSKAR EDIN INDERGAARD, 6630 TINGVOLL,

TLF: 073-31436.

-8-



INNLEDNING.

Kristen Bokproduksjon gir ut bøker om Israel og det profetiske
ordet. Denne gangen er vi så heldige å kunne gi ut boka: JESU
GJENKOMST. BIND 2. Dette blir en serie på flere bøker.
I og med at Jesu komme for den kristne menighet står foran sin

nære oppfyllelse, er det av den største viktighet at kristenfolket får
opplysninger om denne viktige begivenheten. Jesus kan komme når
som helst, for å hente den kristne menighet. De forskjellige tegn,
som vi har i tiden, viser dette med all tydelig klarhet.
Vi skiller videre mellom Jesu komme for den kristne menighet og

Jesu gjenkomst til Israel. I det første tilfellet kommer Jesus for å
frelse den kristne menighet, slik at den ikke skal gå inn i trengselsti
den på 7 år.
I det andre tilfellet kommer han for å tilintetgjøre jødenes fien

der ved Harmageddon, og for å dømme jødene og verden. Jesus
skal være konge i 1000 år ut ifra Jerusalem og Israel. Etter den tid
får vi dommen over de ufrelste og verdensfomyelsen. Vi får en ny
himmel og den ny jord. (Åp.20,11—22,5.)
I den nye boka beskriver vi utførlig det som Åpenbaringsboka

behandler i kapitlene 1—5.
I kap. 1 har vi en presentasjon av forskjellige sider ved Jesus fra

Nasaret som den treenige Gud.
I kap.2-3 har vi en presentasjon av de 7 lilleasiatiske menighe

tene. Dette er både en beskrivelse av den enkelte menighet og en
beskrivelse av kirkens tid helt fra starten av og like til Jesu gjen
komst, for å dømme skjøgekirken i endens tid, som er symbolisert
ved Laodikea-menigheten.
I kap.4—5 beskriver vi det som skjer i himmelen etter den kristne

menighets boitrykkelse.
Vi beskriver videre det forholdet at Antikristen kommer som

rytteren på den kvite hesten (Åp.6,2.) og beskriver de forskjellige
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egenskapene ved ham. Antikristen er spesielt omtalt i kap. 13 og 17
i Åpenbaringsboka.
Vi antyder også hvem Antikristen kan være og fører denne

framstillingen fram til slaget ved Harmageddon.
Vi beskriver videre de mange forbilder som vi har på

Antikristen— både i Bibelen og i den verdslige historien. Vi har
videre en interessant oversikt over en del falske messiaser som har
vært i historien. Denne oversikten er skrevet av Samuel Sollerman.
Vi har et kapittel om New Age og Antikristen. New Age mener

at Antikrist allerede kom til verden i 1977, og at han holder seg
skjult i London til den tiden er kommet, da han vil åpenbare seg
som Satans Antikrist.

New Age omtolker videre de forskjellige kristne begreper og
legger et annet innhold i dem enn det som opprinnelig er ment. Det
er av DEN STØRSTE BETYDNING at vi greier å gjennomskue
det falske budskapet, som New Age kommer med.

Til slutt i denne boka gir vi en sammenligning mellom forskjellige
sider ved Gog—profetiene og Antikrist—profetiene, og viser at Gog
må komme før Antikrist. GOG-KRIGEN INNLEDER DEN
STORE TRENGSEL.

Vi takker for den fine støtten, som vi har fått fra mange av våre
lesere i forbindelse med vårt arbeid med å gi ut bøker om Israel og
det profetiske ordet. Vi vil fortsatt be om forbønn og økonomisk
støtte til dette viktige arbeidet. Vi vil be om at kristenfoket ser sitt
ansvar på dette området, slik at dere vil være med på å kjøpe våre
bøker og spre dem til andre.

Interessen for det profetiske ordet er dessverre altfor liten. Det
er viktig at vi får en rett forståelse av innholdet i Bibelen og Guds
planer både med den kristne menighet og med jødefolket. Slik som
mye av forkynnelsen er i dag, blir oppgavene og forpliktelsene til
de to Guds—folk blandet sanunen. Den som ikke har noen forstå
else for riket for Israel i sitt Bibel—studium, den forstår hverken
jødenes oppgaver og egenart eller den kristne menighets oppgaver
og egenart.

Vi ser gjeme at dere skriver til oss, dersom det er noe som er
uklart i bøkene, eller noe som dere vil drøfte nærmere. Vi sender ut
en orientering om arbeidet to ganger i året. I den vil vi gjøre greie
for vårt arbeid og hvilke planer vi har for nærmere utgivelser.
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Til slutt vU vi minne hverandre om at DEN SOM VELSIGNER

ISRAEL, DEN VIL GUD VELSIGNE. Vi har bruk for aU den
velsignelsen som vi kan få.

Tingvoll den 12-8—1991.
Deres i tjenesten.
cand. philol. Oskar Edin Indergaard.
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DEN KRISTNE MENIGHETS BORTRYKKELSE.

Den virkelig store frelses-historiske begivenheten som vi kan
vente i den nærmeste framtid, er den kristne menighets bortryk-
kelse. Herren vil selv komme ned i lufthinunelen og rope de tro
ende til seg. Dette skal skje ved den siste basunen. (l.Tess.
4,14-18.). Denne basunen har ikke noe med de 7 apokalyptiske
basunene i Åpenbaringsboka å gjøre.(Åp.8,6-ll,19.)
Mens de 3 basunene, som vi hører om, er BASUNER TIL

FRELSE for Guds folk, så er de basunene, som vi hører om i
Åpenbaringsboka, domsbasuner. I forbindelse med Jesu komme
for den kristne menighet skal Herren selv konune ned i lufthinune
len

a) med et bydende rop,
b) med overengels røst og
c) med Guds basun.(l.Tess.4,16.)
Han skal rope de troende, både de døde og de levende til seg,

slik at de ikke skal behøve å gå igjennom den forferdelige trengsel
stiden på 7 år, som skal komme over hele verden, for å prøve dem
som bor på jorden.(Åp.3,10.)
Den kristne menighets bortrykkelse er en del av DEN GENE

RELLE OPPSTANDELSEN, som også Jødene kjente til, men den
kristne menighets bortrykkélse var ikke gjort kjent hverken i G.T.
eller i evangeliene. Både profetene og Jesus talte om oppstandelsen
fra de døde på den siste dagen, før opprettelsen av riket for Israel.

Til tross for at de troende i gammel—testamentlig tid ikke visste
om den kristne menighets bortrykkelse, så kjente de likevel til at
Enok ble rykket bort til Herren før syndfloden, som også er et bilde
på den trengselstiden, som skal komme over jorden."Og alle Enoks
dager ble 365 år. Og Enok vandret med Gud, SÅ BLE HAN
BORTE, for Gud tok ham til seg."(l.Mos.5,23-24.)
Det var først Paulus som ble gjort kjent med den kristne menig-
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hets bortrykkelse. Dette var en hemmelighet som var skjult i og hos
Gud fra før verdens grunnvoll ble lagt. "Se, jeg sier dere en hem
melighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, i et
nå, i et øyeblikk (i et udelelig øyeblikk, gr. en atomos), ved den
siste basunen. For basunen sksd lyde, og de døde skal oppstå
uforgjengelige, og vi skal forvandles."(l.Kor.lS,51—52.)
Den kristne menighets bortrykkelse gjelder BARE DEN

KRISTNE MENIGHET. Den gjelder ingen annen frelseforsam-
ling.
Hva som gjelder tidspunktet for den kristne menighets bortryk

kelse, så er det naturligvis ingen som vet det eksakte tidspunktet for
dette. Vi skal ikke kjenne dagen eller timen for de forskjellige
frelsesbegivenhetene, men tiden skal vi kjenne.
Ved at vi sammei^gner de forskjellige begivenhetene i tiden

med det som står i Bibelen, skal vi vite hvor langt inn i tidsperioden
vi er kommet. Vi gjør vel i å akte på det profetiske ordet, for det er
historie som er skrevet, før det skjer, for at vi skal tro det, både før
det skjer og etter at det er skjedd. (Om de forskjellige tegnene i
endetiden, se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er forskjellen på de 3 basunene i l.Tess.4,14-18 og de
7 basunene i Åp.8,6-11,9?

2.) Hvilken felsesgruppering gjelder bortrykkelsen?
3.) Hva er bortrykkelsen en del av?
4.) Hvorfor omtdes ikke bortrykkelsen hverken av profetene i

G.T. eller av Jesus?

5.) Hva er Enok et bilde på?
6.) Hvem ble først gjort kjent med hemmeligheten om bortryk

kelsen?

7.) Hva betyr på gresk "en atomos"?
8.) Hva er "den siste basun"?
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DE 7 JØDISKE HØYTIDENE.

På samme måten som de 7 store jødiske høytidene i gammel tid
pekte framover mot viktige begivenehter i ny-testamentlig tid, så
peker også den femte høytiden, som er BASUNKLANGDAGENS
HØYTID, framover mot den kristne menighets bortrykkelse. Vi
skai i det følgende bare kort beskrive disse 7 høytidene og hva de
symboliserer. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 3. s,252-269.)
a) PÅSKEN pekte framover mot Jesu forsoningsdød for alle

mennesker på Golgata.
b) DEN USYREDE BRØDS HØYTID symboliserte Jesu død

og Jesu nedfart i dødsriket.
c) SVINGEKORNBÅNDETS HØYTID skulle skje på dagen

etter sabbaten, altså på søndagen. Den symboliserte Jesu oppstan
delse. Han var det første kombåndet som skulle svinges for Fade
ren. Jesus er førstegrøden av de troende. (l.Kor.15,23.)
d) DE TO SVINGEBRØDENES HØYHD symboliserte det

som skjedde på pinsefestens dag. På den dagen skulle to brød
svinges for Herren. De to brødene, som det her er snakk om, er
den kristne menighet, som består både av troende jøder og troende
hedninger.
e) BASUNKLANGENS HØYTID skuUe holdes den første

dagen (søndagen) i måneden tisjri. Det er den syvende måned.
Denne høytiden står symbolsk for Jesu nedstigning i lufthimmelen,
for å hente den kristne menighet til seg.
f) DEN STORE FORSONINGSDAGEN skal symboUsere

jødenes frelse i endens tid.
g) LØVSALENES HØYTID skal symbolisere selve 1000

års—riket.

Vi vet også hva de tre forskjellige tonene i basunen i
gammel-testamentlig tid står for. De har tre forskjellige budskap:
a) "Malchujoth**. Det betyr: **Gud er konge, du skal lyde hans
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befaling!
b) "Zichronot". Det betyr: "Gud glemmer oss ikke!"
c) "Schoffot". Det betyr: "Messias kommer!"
I forbindelse med den kristne menighets bortrykkelse vil det bli

store messianske vekkelser, både i Israel og ut over hele verden.
Verden vil gå inn i en vanskelig tid, mens vi troende skal få leve i
beskuelse og tilbedelse av det som vi trodde på. Mens Jesus under
viste sine apostler og disipler i 40 dager etter sin oppstandelse fra de
døde, skal han undervise oss i 7 år i den himmelske herlighet, før
han tar oss med tilbake til jorden i forbindelse med sin gjenkomst.
På samme måten som Johannes ble bortrykket i ånden til Herren

fra kap. 4 i Åpenbaringsboka, blir også den kristne menighet ryk
ket bort til Herren. På samme måten som Johannes skulle beskue

endetidsbegivenhetene fra himmelen, skal også den kristne menig
het gjøre det samme. Kapitlene 4 og S i Åpenbaringsboka gir oss en
skildring av det som skjer i himmelen, før selve trengselstiden
begynner. "Deretter (etter den kristne menighets bortrykkelse) så
jeg, og se, det var en dør åpnet i himmelen, og den første røst (Jesu
røst), som jeg hadde hørt likesom av en basun, som talte med meg,
sa: Stig opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje etter dette.
Straks var jeg (bor^kket) i ånden, og se, en trone var satt i
himmelen, og det satt en på tronen."(Åp.4,1—2.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvor mange store høytider hadde jødene i
gammel—testamentlig tid?

2.) Hvilke forskjellige frelseshistoriske begivenheter pekte disse 7
høytidene framover mot?

3.) Hvilken høytid pekte framover mot den kristne menighets
bortrykkelse?

4.) Hvilke 2 av disse høytidene har ennå ikke gått i oppfyllelse
med hensyn til forbildene?

5.) Hva betyr de 3 forskjellige tonene i basunen?
6.) Hva skal skje med den kristne menighet i løpet av de 7 årene

som trengselstiden varer?
7.) På hvilken måte er Johannes et forbilde på den kristne menig

het?
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JESU KRISTI ÅPENBARING.

Den rette tittelen på Johannes Åpenbaring, er JESU KRISTI
ÅPENBARING. Dette vil si den åpenbaringen som Jesus fikk av
Gud, og som Johannes fikk forkynt ved en engel.*'Jesu Kristi
åpenbaring, som Gud gav ham (Jesus), for at han skulle vise sine
tjenere det som snart (plutselig) skal skje, og han sendte bud ved
sin engel og kunngjorde det (i tegn) for sin tjener Johannes, som
har vitnet om Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han
så."(Åp.l,l-2.)
Det knytter seg videre saligprisninger til tre kategorier mennes

ker i deres forhold til Åpenbaringsboka:
a) Salig er den som leser opp innholdet i boka.
b) Salig er den som hører opplesningen.
c) Salig er den som tar vare på innholdet i boka.**Salig er den

som leser, og de som hører det profetiske ord og tar vare på det
som er skrevet der, for tiden er nær."(Åp. 1,3.)

Åpenbaringsboka inneholder i det hele 7 saligprisninger. Vi vet
at 7 er fiillkommenhetens tall. Det består av Guds tall, som er 3, og
verdens tall, som er 4. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1.
Kapittel: Bibelens tallsymbolikk og matematiske mønster..)
Vi skal i det følgende gjengi de saligprisningene som står i Åpen

baringsboka:
a) "Og jeg hørte en røst fira himmelen si: Skriv: Salig er de døde

som dør i Herren heretter! Ja, sier Ånden, de skal kvile fra sitt
arbeid, for deres gjerninger følger med dem.(Åp. 14,13.) (Vi kan
legg merke til at deres gjerninger følger med dem. Det betyr at vi
nå har et annet rettferdighetsprinsipp enn i den kristne menighets
tid. Loven skal inn igjen som indirekte frelsesvei, både i trengselsti
den og i 1000 års—riket.)
b) "Se jeg kommer som en tyv, salig er den som våker og tar

vare på sine klær, så han ikke skal gå naken og de skal se hans
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skam.'*(Åp.l6,15.) (Hva som gjelder den kristne menighet, kom
mer ikke Jesus som en tyv. Han kommer som morgenstjernen. For
de troende i trengselstiden, for verden og for jødene så kommer
han som en tyv.)
c) "Og han sier til meg: Skriv: Salige er de som er innbudt til

Lammets bryllups-nattverd (som er riket for Israel)! Og han sier
til meg: Dette er Guds sanne ord. "(Åp. 19,9.)
d) "Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse,

over dem har den annen død ikke makt (Den første død er den
åndelige død, som menneskene levde i, før de kom til troen), men
de skal være Guds og Kristi prester (gr.hiereis) og regjere med ham
i de tusen årene."(Ap.20,6.)
(I N.T. er ordet "hiereus" brukt om hedenske prester, om

jødiske offerprester, om Jesus og i Åpenbaringsboka er det tre
ganger brukt om de troende. Det gjelder da det alminnelige preste-
dømme. Ellers i N.T. er det brukt andre ord om presteembetet som
sådant. Det er ord som "episkopos" og "presbyteros". Hør min
kassett: Det aminnelige prestedønunet og embetsforståelsen i den
lutherske kirke.)
e) "Og se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på det

profetiske ord i denne bok."(Åp.22,7.)
Q "Salig er de som holder Guds bud, så de må få rett til livets tre

oe ̂ ennom portene komme inn i staden (Det nye Jerusalem.)"
(Åp.22,14.) (Vi legger merke til at det også i dette utsagnet er
oppfyllelsen av Guds bud en forutsetning for at man skal få rett til
livets tre og komme inn i det nye Jerusalem. Rettferdighetsbegre-
pet er altså et annet i 1000 års—riket enn i den kristne menighets
tid, hvor troen på Jesus gir rett til alle frelsesgodene.)
Åpenbaringsboka er videre delt inn i 3 forskjellige deler. Det er:
a) DET SOM JOHANNES SÅ. Det finner vi i Åp.1,1—20.
b) DET SOM ER NÅ. Det er den kristne menighets tid.

(Åp.2,1-3,22.)
c) DET SOM SKAL SKJE ETTER DETTE. Det er det som

skal skje etter den kristne menighets bortrykkelse.(Åp.4,l-22,21.)
"Skriv det du så, både det som er (den kristne menighets tid), og
det som skal skje etter dette. "(Åp. 1,19.)
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Spørsmål og oppgaver.

Hva er den korrekte tittelen på Johannes Åpenbaring?
Hva vil det si at Åpenbaringsboka er skrevet i tegn?
Hvilke 3 grupper mennesker får løfte om saligprisning?
Hvor mange saligprisninger har vi i Åpenbaringsboka, og
hva går disse ut på?
For hvilke 3 grupper mennesker kommer Jesus som en tyv?
Hva er symbolet på Jesu komme for den kristne menighet?
Hva er den første død?

Hva er den annen død?

Hva betyr det greske ordet "hiereus"?
Hva betyr det at dette ordet er brukt i Åp.20,6?
I hvilke 3 deler er Åpenbaringsboka inndelt ?

DET SOM JOHANNES SÅ. (ÅP. 1,1-1,20.)

Dette angår hele det første kapitlet i Åpenbaringsboka, og det
kan inndeles i 7 deler, og det er:
a) Åpenbaringsbokas innlednmg.(Åp.l,l—3.)
b) Åpenbaringsbokas inngangshilsen. (Åp. 1,4—6.)
c) Åpenbaringsbokas innhold. (Åp. 1,7-8.)
d) Åpenbaringsbokas introduksjon av Johannes. (Åp. 1,9-10.)
e) Åpenbaringsbokas siktemål. (Åp.l,10-11.)
f) Åpenbaringsbokas første syner.(Åp.l,12-18 og 20.)
g) Åpenbaringsbokas inndeling.(Åp. 1,19.)
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ÅPENBARINGSBOKAS INNLEDNING.

**Jesu Kristi åpenbaring, som Gud gav ham (Jesus), for at han
skulle vise sine tjenere det som snart (plutselig) skal skje, og sendte
bud ved sin engel og kunngjorde det (i tegn) for sin tjener Johan
nes, som har vitnet om Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det
han så. Salig er den som leser (opp), og de som hører det profetiske
ord og tar vare på det som er skrevet der, for tiden er
nær."(Åp.l,l—3.)
Som vi allerede har vært inne på, så er det korrekte navnet på

denne boka: JESU ÅPENBARING. Det var Gud som gav den til
Jesus, for at han skulle vise sine tjenere det som snart skulle skje.
Dette kan også oversettes med "det som plutselig skal skje." Det
greske uttrykket "en tasei" kan både bety "snart" og "plutselig".
En del av innholdet i Åpenbaringsboka ble formidlet direkte til

Johannes av Jesus selv. Dette gjelder f.eks. de 7 sendebrevene til
de lillasiatiske menighetene. Det meste ble formidlet ved en engel.
En åpenbaring er en del av Guds råd som blir gjort kjent for de

troende. Vi vet at Den Hellige Ånd talte til de hellige Guds menn
og kvinner om det som hadde med framtiden å gjøre. Hele Åpen
baringsboka var også gjort kjent før Johannes fikk denne åpenba
ringen av Herren. Profeten Daniel fikk også skue inn i disse ende-
tidsbegivenhetene, men han fikk beskjed fra Herren om at han ikke
skulle gjøre dette kjent. Disse opplysningene og profetiene skulle
være beseglet inntil endens tid."Men du, Daniel, gjem disse ord og
forsegl boken inntil endens tid. Mange skal granske den, og kunn
skapen skal bli stor...Så sa han: Gå bort, Daniel! For disse ord skal
være gjemt og forseglet inntil endens tid."(Dan.l2,4 og 9.)
Når vi unntar kapitlene 1—5, så er Åpenbaringsboka, kapitlene

6—19, en kronologisk framstilling av de begivenhetene som vil skje
i løpet av en tidsperiode på 7 år. Alt det som er sagt om endetiden
av profetene, Jesus, apostlene og andre disipler kan vi plassere inn i
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disse kapitlene i Åpenbaringsboka.
I og med at Åpenbaringsboka, fra kapitlet 6 og til og med 19,

strekker seg over en tidsperiode på 7 år, så er disse kapitlene en
oppfyllelse av det som skal skje i den siste og TO.åruken for Israel
og Jerusalem.(Se Daniel. 7,24—29.)
I Åpenbaringsbokas kapittel 20 får vi en beskrivelse av riket for

Israel eller 1000 års-riket. Dette riket er også omtalt av profetene,
Jesus, apostlene og de andre disiplene. Hovedbetydningen av
begrepet "Guds rike" er i Bibelen "RIKET FOR ISRAEL". (Se
min bok: Guds-riket i Israel, om de forskjellige betydningene av
begrepet "Guds rike".
I Åpenbaringsboka, kapitlene 21-22 får vi en beskrivelse av

"den nye himmel og den nye jord", hvor rettferdigheten bor. Dette
betyr at den treenige Gud, som er selve rettferdigheten, bor
sammen med menneskene på den nye jord.

Åpenbaringsboka er videre skrevet i tegn eller i bilder. Det
verbet som på gresk heter "semainein", betyr både "å framstille i
bilder" eller bare "å framstille" eller "meddele". Begge betydnin
gene er riktige. Store deler av Åpenbaringsboka er skrevet i tegn og
i bilder, mens andre deler igjen har en konkret og bokstavelig
betydning. En del av framstillingen kan både ha en overført og en
bolutavelig betydning. Det stilles derfor store krav til den som vil
studere Åpenbaringsboka, og ingen greier å forstå den fullt ut. I
slike tilfeller er det oppfyllelsen som vil vise oss hva som er det
riktige.
Dette betyr imidlertid ikke at vi ikke skal arbeide med Bibelens

siste bok. Den er gitt til oss troende for at vi skal vite om det som
snart skal skje, og den er gitt for at de troende som lever i selve
endetiden, skal vite hvor langt de er kommet inn i denne tiden, og
hvor lenge det er igjen til Herren kommer for å befri dem ut av
vanskelighetene.

Til tross for at den kristne menighet eller det kristne legemet blir
bortrykket til Herren før disse siste 7 årene, så vil det være troende
av jøder og hedninger på jorden under hele trengselstiden. Det er
ikke riktig det som noen hevder, at det ikke er muligheter for frelse
etter den kristne menighets bortrykkelse. Det er mulighet til frelse,
men man blir ikke medlem av Jesu mystiske legeme, som er den
frelsesforsamling som på en spesiell måte er knyttet til Jesus.
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Det var apostelen Johannes som fikk det ærefulle oppdraget å
formidle Åpenbaringsboka til de troende. Han skulle skrive ned
synene og sende et kopi til 7 utvalgte menigheter i Lille—Asia. Han
har selv bevitnet at han skrev ned alt det som han fikk se av Guds
ord og av Jesu vitnesbyrd, så vi kan stole på det som vi leser. Det
var likevel et unntak. Han fikk ikke lov til å skrive ned det som de 7

tordener talte. (Åp.10,3-4.)
Det var ingen hvem som helst som fikk dette store oppdraget,

men det var den apostelen, som Jesus elsket på en spesiell måte.
Han så at Johannes hadde spesielle egenskaper, som gjorde at han
kunne få dette meget ærefulle oppdraget.
Ved siden av at det blir lovet spesielle velsignelser til både de

som leser opp innholdet i Åpenbaringsboka, de som hører på
innholdet, og de som tar vare på det som er skrevet, så blir det også
sagt at tiden er nær for at innholdet skal oppfylles. Dette må
forståes på tre forskjellige måter:
a) For det første mente de første kristne at Jesu komme for den

kristne menighet og Jesu gjenkomst til Israel var nær forestående.
De kunne ikke tenke seg at det skulle gå 2000 år før dette skulle
skje. De la med andre ord sine ønsker og forhåpninger inn i det
profetiske ordet, og det er det også mange andre generasjoner som
har gjort etter dem.
b) For det andre må vi forstå tidsperspektivet i Åpenbarings

boka ut ifra hvordan Den treenige Gud ser på tiden. Han er utenfor
alt som heter tid. Han er fira evighet og til evighet. For ham er en
dag som 1000 år og 1000 år som en dag.''Men dette ene må dere
ikke være blinde for, dere elskede, at en dag er i Herrens øyne som
1000 år, og 1000 år som en dag."(2.Pet.3,8.)
c) For det tredje kan uttrykket "en tasei" også bety "plutselig".

Dersom vi holder oss til denne betydningen av ordet, så skal
endetidesbegivenhetene skje plutselig over en verden som ligger i
det onde.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er Åpenbaringsboka?
2.) Hva er det korrekte navnet på denne boka?
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3.) På hvilke to måter kan vi oversette det greske uttrykket "en
tasei"?

4.) Hvem var det som formidlet til Johannes innholdet i Åpen
baringsboka?

5.) Hva er en åpenbaring?
6.) Hvilken gammel-testamentlig profet var det som kjente til

innholdet i Åpenbaringsboka?
7.) Hvorfor fikk han ikke lov å gjøre innholdet kjent?
8.) Hvor mange år vil det gå fra kapittel 6-19 i Åpenbarings

boka?

9.) Hva betyr det greske verbet "semainein"?
10.) Hva vil det si at Åpenbaringsboka er skrevet i tegn og i

bUder?

11.) Hva er hovedhensikten med Åpenbaringsboka?
12.) Er det muligheter for frelse etter den kristne menighets

bortrykelse?
13.) Hvilket syn var det Johannes ikke fikk lov til å skrive ned?
14.) Hvordan oppfattet de første troende Jesu komme og Jesu

gjenkomst?
15.) Hvordan ser Gud på tidsperspektivet i Åpenbaringsboka?
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ÅPENBARINGSBOKAS INNGANGSHILSEN.

"Johannes til de 7 menigheter i Asia: Nåde være med dere og
fred fira ham som er og som var og som kommer (Gud), og fra de 7
ånder (Den Hellige Ånd i sin fylde), som er for hans trone, og fra
Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte blant de døde
og herren over kongene på jorden! Han som elsker oss og har
renset oss fra våre synder med sitt blod, og gjort oss til et konge
rike, til prester (gr. hiereis) for Gud og sin Fader, ham tilhører
æren og styrken i tidsaldrenes tidsaldere. Amen."(Åp.l,4—6.)
Her blir de 7 lille-asiatiske menighetene hilst med nåde og fred

fra Den treenige Gud. Hva som gjelder beskrivelsen av Gud som
den "som er og som var og som kommer", så er dette vanligvis en
beskrivelse av Jesus. Dette betyr at Faderen og Sønnen er en enhet.
Det som Faderen gjør, det gjør også Sønnen, og det som Sønnen
^'ør, det gjør også Faderen."Jesus svarte og sa til dem (de vantroe
jøder): Sannelig, sannelig sier jeg dere: Sønnen kan ikke gjøre noe
av seg selv, men bare det han ser Faderen gjør, for det han gjør, det
gjør Sønnen også."(Joh.5,19.)
Dessuten er denne beskrivelsen av Gud den egentlige

Guds—beskrivelsen, som den som bestandig er, som den som hver
ken har begynnele eller ende. Jeg vil i den forbindelse få lov til å
sitere fra Sigfrid Becks bok: Lys over fremtiden, s.28, hvor han
skriver følgende om Guds navn: "Benevnelsen "han som er og som
var og som kommer" er egentlig Jahvenavnet i en lett omskrevet
form. Navnets bokstavelige betydning uttrykkes i 2.Mos.3,14: Jeg
er den, jeg er! d.v.s. som alltid er den samme. Det betyr altså: Den
evige "jeg er", den selveksisterende.
Navnet Jahveh er avledet av det hebraiske verbet: havah, som

angir en væren, hvor det er bevegelse og tilblivelse d.v.s. å bli, bli
kjent, og angiver således en stadig og voksende selvåpenbarelse.
Betydningen av navnet blir heretter: Den selveksisterende som
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åpebarer seg selv.
De jødiske rabbinerae gjengav navnet med: Den som er, var og

blir, d.v.s. den igjennom alle tider værende..." Gud har for
skjellige navn opp igjennom frelses-historien. Ethvert navn
uttrykker bestemte egenskaper ved Gud, og navnene står i bes
temte forhold til skaperverket eller til menneskene.
Det første navnet som blir brukt om Gud i G.T., er ordet

"Elohim"."Og Gud (Elohim) sa: La oss gjøre mennesker i vårt
bilde, etter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet og over
fuglene under himmelen og over feet og over all jorden og over alt
kryp som rører seg på jorden."(I.Mos. 1,26.)
Guds-navnet Elohim er brukt i det hele 2600 ganger i G.T.

Dette ordet er et fertallsord. Det kommer av entallsordet "Eloah",
og skal oversettes med "guder". Dette betyr at det er Den treenige
Gud som gir seg til kjenne i dette Guds-navnet.

Til tross for at dette ordet er et flertallsord, blir det bestandig
brukt om en kollektiv enhet. De verbene som blir brukt i forbin
delse med Guds-navnet "Elohim", står i entall. (Se min bok:
Jødenes Konge. Bind 3. s.71-72.)

Etter at menneskene var skapt, møter vi igjen Guds—navnet i
l.Mos.2. som "Jahveh Elohim". "Og Gud Herren (Jahveh Elohim)
dannet mennesket av jordens mold og blåste Uvets ånde inn i hans
nese, og mennesket ble til en levende sjel. Og Gud Herren (Jahveh
Elohim) plantet en have i Eden, i Østen, og der satte han mennes
ket som han hadde dannet."(l.Mos.2,7-8.)
Mens Elohim er GUDS SKAPERNAVN, så er Jahveh Elohim

det navnet som gir menneskene BESKYTTELSE OG NÅDE. At
dette er tilfelle, konuner tydelig fram både i l.Mos.3,9-13 og i
l.Mos.3,21. I det første tilfellet var det Jahveh Elohim som kom
Adam og Eva i møte, etter at de hadde syndet."Da kalte Gud
Herren (Jahveh Elohim) på Adam og sa til ham: Hvor er du? Og
han svarte: Jeg hørte deg i hagen, da ble jeg redd, fordi jeg var
naken, og jeg skjulte meg. Da sa han: Hvem har sagt deg at du er
naken? Har du ett av det tre som jeg forbød deg å ete av? Og Adam
sa: Kvinnen som du gav meg til å være hos meg, hun gav meg av
treet, og jeg åt. Da sa Gud Herren (Jahveh Elohim) til kvinnen:
Hva er det du har gjort? Og kvinnen sa: Slangen dåret
meg."(I.Mos.3,9-13.)
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I det andre tilfelle var det Jahveh Elohim som gav menneskene
den rettferdighetsdrakten som skulle beskytte dem mot deres syn
der. "Og Gud Herren (Jahveh Elohim) gjorde kjortler av skinn til
Adam og hans hustru og kledde dem med."(LMos.3,21.)
I sitt forhold til menneskene og deres forskjellige fysiske og

åndelige behov har Jahveh 7 forskjellige navn. Disse navnene er
følgende:
a) JAHVEH-JIREH. Det betyr: HERREN VIL SØRGE

FOR."Da nå Abraham så opp, fikk han se en vær bakenfor seg,
som hang fast i buskene med sine hom, og Abraham gikk bort og
tok væren og ofret den til brennoffer i stedet for sin sønn. Og
Abraham kalte dette sted: GUD UTSER. Derfor sier folk den dag
i dag: På Herrens berg skal han la seg se."(l.Mos.22,13—14.)
b) JAHVEH-RAPHA. Det betyr: HERREN SOM HELBRE

DER, "og han sa: Dersom du hører Herren din Guds røst, og gjør
det som er rett i hans øyne, og gir akt på hans bud, og holder alle
hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på deg noen av de sykdommer
som jeg la på egypterne, for jeg er HERREN, DIN
LEGE."(2.Mos.l5,26.)
c) JAHVEH-NISSI. Det betyr: HERREN VÅRT BAN-

NER."Så bygget Moses et alter og kalte det: HERREN ER MITT
BANNER. Og han sa: En hånd er utrakt fra Herrens trone! Herren
skal stride mot Amalek fra slekt til slekt."(2.Mos.l7,15—16.)
d) JAHVEH-SHALOM. Det betyr: HERREN VÅR FRED

eller HERREN SENDER FRED."Da bygget Gideon der et alter
for Herren og kalte det: HERREN ER FRED. Det står ennå den
dag i dag i Abieser—ættens Offa."(Dom.6,24.)
e) JAHVEH-RA-AH. Det betyr: HERREN ER MIN HYR-

DE."Herren er min hyrde, meg fattes ingen ting.("Salm.23,l.)
f) JAHVEH-TSDIDKENU. Det betyr: HERREN VÅR

RETTFERDIGHET. "I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo
try^, og dette er det navn som han skal kalles med: HERREN,
VÅR RETTFERDIGHET."(Jer.23,6.)
g) JAHVEH-SHAMMAH. Det betyr: HERREN ER NÆR

VÆRENDE. "Rundt omkring skal staden måle 18000 stenger. Og
stadens navn skal fra den dag være: HERREN ER
DER."(Esek.48,35.)
Når det står i Åp. 1,4: at Gud konuner, så er dette også riktig.

-26-



HAN KOMMER STADIG VEKK TIL MENNESKENE.
I gammel—testamentlig åpenbarte han seg både ved seg seiv, ved

Sønnen og ved Den Hellige Ånd.
Da tidens fylde kom, åpenbarte han seg på en spesiell måte

gjennom sin Sønn ved at han laget et legeme til ham, slik at han
kunne komme som et menneske og gjøre soning for all verdens
synd.

Etter at Jesus var fullendt, kom Gud til oss ved Den Hellige Ånd.
Det kristne legemes periode er på en spesiell måte Den Hellige
Ånds periode. Han rettleder den kristne menighet, og han over
beviser verden om synd, dom og rettferdighet.(Joh.l6,7-14.)
I forbindelse med Satan og de onde ånders utkastelse av himmel-

rommet (Åp. 12,7—10) inntar Den treenige Gud den ledige plassen
ved at det nye Jerusalem blir flyttet nærmere til jorden. De men
nesker som lever i trengselstiden kan både se, ane og forstå at
GUD ER KOMMET NÆR TIL JORDEN. Det nye Jerusalem,
som er Guds bolig, vil være innhyllet i Guds herlighets sky. Over alt
herlig ligger det et dekke.(Es.4,5.)
I forbindelse med slaget ved Harmageddon kommer Jesus

sammen med englene og de troende til Oljeberget, og Jesus vil da
sammen med de troende styre verden i 1000 år.

Etter 1000 års—riket kommer den endelige dommen, som er
dommen over de ufrelste og opprettelsen av en ny himmel og en ny
jord, som er den åttende av frelsestidsperiodene. 8-tallet står for
en ny begynnelse. I den nye tidsperioden vil hele Gud-dommen bo
hos menneskene."Og jeg hørte en høy røst fra tronen si: Se, GUDS
BOLIG ER HOS MENNESKENE, OG HAN SKAL BO HOS
DEM, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og
være deres Gud."(Åp.21,3.)

Ifølge det som vi har skrevet ovenfor, kan vi i sannhet si at Gud
er den "som kommer". I løpet av frelseshistorien kopimer han
stadig vekk til mennskene. Han har den største omsorg for skaper
verket. HAN BÅDE KOMMER, FORBLIR OG ER.
Det er ikke bare Gud som hilser de 7 menighetene med nåde og

fred. Det gjør også de 7 Guds ånder. Dette er et bilde på Den
Hellige Ånd i sin fyllde. Den Hellige Ånd har mange oppgaver,
som vi ikke her skal komme inn på, men i sin fylde har den 7
egenskaper:
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a) HERRENS ÅND ER EN ENHET MED FADEREN OG
SØNNEN."gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, idet
dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds
navn."(Mat.28,19.)

"jeg og Faderen, vi er ett."(Joh. 10,30.)
"Jesus sier da til ham: Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du

kjenner meg ikke, Filip? Den som har sett meg, har sett Faderen,
hvorledes kan du da si: Vis oss Faderen?"(Joh.l4,9.)
"Når Talsmannen kommer, som jeg skal sende dere fra Faderen,

sannhetens Ånd, som utgår fra Faderen, han skal vitne om
meg."(Joh. 15,26.)
"Men oss har Gud åpenbart det ved sin Ånd. For Ånden ransa

ker alle ting, også dybdene i Gud."(1.Kor.2,10.)
"men vi har ikke fått verdens ånd, vi har fått den Ånd som er av

Gud, for at vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud."(l.Kor.2,12.)
"Men Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er

frihet."(2.Kor.3,17.)
"Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd i våre

hjerter, som roper: Abba, Fader"(Gal.4,6.)
"Nåde være med dere og fred fra Gud vår Fader og den Herre

Jesus Kristus."(Ef. 1,2.)
"For ved ham (Jesus) har vi begge adgang til Faderen i en

Ånd."(Ef.2,18.)
"Hver den som nekter Sønnen, har heller ikke Faderen, den som

bekjenner Sønnen, har og Faderen."(l.Joh.2,23.)
"Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, han

har ikke Gud, den som blir i læren, han har både Faderen og
Sønnen."(2.Joh.9.)
b) HAN GIR VISDOM."For en gis visdoms tale ved Ånden, en

annen kunnskaps tale ved den samme Ånd."(l.Kor.l2,8.)
"at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi dere

visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg selv."(Ef.l,17.)
c) HAN GIR FORSTAND."Men oss har Gud åpenbart det ved

sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, også dybdene i
Gud."(l.Kor.2,10.)
"i hvem vi har forløsningen i hans blod, syndenes forlatelse, etter

hans nådes rikdom, som han rikelig gav oss i og med all visdom og
forstand."(Ef.l,7-8.)
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d) HAN GIR RÅD."Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet
min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter opptar du
meg i herlighet."(Salm.73,23-24.)
"for jeg holdt ikke noe tilbake, men forkynte dere hele Guds

råd. "(Ap.gj.20,27.)
e) HAN GIR STYRKE. "Han gir den trette kraft, og den som

ingen krefter har, gir han stor styrke."(Es.40,29.)
men dere skal få kraft i det Den Hellige Ånd kommer over

dere, og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea
og Samaria og like til jordens ender."(Ap.gj. 1,8.)
"så dere styrkes med aU styrke etter hans herlighets kraft til all

tålmodighet og langmodighet. "(Kol. 1,11.)
"For dette arbeider jeg og, idet jeg strider ved hans kraft, som

virker i meg med styrke. "(Kol. 1,29.)
f) Hi^ GIR KUNNSKAP OM HERREN."Og det skal komme

trygge tider for deg (Israel), en fylde av frelse, av visdom og
kunnskap. Herrens frykt skal være dets skatt."(Es.33,6.)
"men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i

mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alle ting
som jeg har sagt dere."(Joh. 14,26.)
"O dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uran

sakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans
veier!"(Rom.ll,33.)
"For Gud som bød at lys skulle skinne fram av mørke, han er den

som har latt det skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds
herlighet i Jesu Kritsi åsyn skulle stråle fram fra oss."(2.Kor.4,6.)

Derfor holder vi fra den dag vi hørte det, ikke opp med å gjøre
bønn for dere og bede om at dere må fylles med kunnskap om hans
vilje i all åndelig visdom og forstand."(Kol. 1,9.)

for at deres hjerter ma bli trøstet, så de knyttes sammen i
kjærlighet og når fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikt,
til kunnskap om Guds hemmelighet, det er Kristus, i hvem alle
visdommens og kunnskapens skatter er skjult til
stede."(Kol.2,2-3.)
g) HAN GIR FRYKT FOR HERREN. "Menigheten hadde nå

fred over hele Judea og Galilea og Samaria, den oppbyggedes og
vandret i Herrens frykt og vokste ved Den Hellige Ånds
hjelp."(Ap.gj.9,31.)
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"Da vi altså kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennes
ker, men for Gud er vi åpenbare, jeg håper og å være åpenbar for
deres samvittigheter."(2. Kor.5,11.)
"Ettersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss

fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds
frykt."(2.Kor.7,l.)
"Deifor min elskede, likesom dere alltid har vært lydige, så

arbeid, ikke bare i mitt nærvær, men nå meget mere i mitt fravær,
på deres frelse med frykt og beven."(Fil. 1,12.)
"Ja, Guds-frykt med nøysomhet er en stor

vinning. "(1 .Tim.6,6.)
"Ved tro bygget Noah, varslet av Gud om det som ennå ikke var

sett, i hellig f^kt en ark til frelse for sitt hus, ved den fordømte han
verden og ble arving til rettferdigheten av tro."(Hebr.ll,7.)
"Derfor da vi får et rike som ikke kan rystes, så la oss være

takknenunelige, og derved tjene Gud til hans velbehag, med blyg
sel og frykt."(Hebr. 12,28.)
"Og når dere påkaller som Fader han som dømmer uten å gjøre

forskjell, etter enhvers gjerning, da ferdes i frykt i deres utlendig
hets tid."(l.Pet.l,17.)
I og med at Jesus er den andre personen i Gud, så blir han også

beskrevet med de 7 egenskapene som Den Hellige Ånd har. Den
Hellige Ånd bor i hele sin fylde i Jesus. Han og Den Hellige Ånd er
ett."Og Herrens Ånd skal kvile over ham (Messias), visdoms og
forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, den Ånd som gir kunnskap om
Herren og frykt for ham."(Es.ll,2.)

Spørsmål og oppgaver.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Hva betyr ordet "Jahveh"?
Hvilket verb kommer ordet av?

Hva oversatte de jødiske rabbinerne ordet "Jahveh" med?
Hvorfor er Gud beskrevet med forskjellige navn?
Hva er det første navnet som er brukt om Gud i G.T.?

Hvor ofte er dette navnet brukt i G.T.?

Hvilket navn er brukt om Gud når det gjelder hans forhold til
og beskyttelse av menneskene?

8.) Hva betyr Jahveh—Jiren?

-30-



9.) Hva betyr Jahveh-Rapha?
10.) Hva betyr Jahveh-Nissi?
11.) Hva betyr Jahveh-Shalom?
12.) Hva betyr Jahveh-Ra-ah?
13.) Hva betyr Jahveh—Tsdidkenu?
14.) Hva betyr Jahveh—Shammah?
15.) På hvilke forskjeUige måter har Gud kommet til menneskene

i frelseshistorien?

16.) Hvilke 7 egenskaper har Den Hellige Ånd?
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JESUS ER DET TROVERDIGE VITNET.

Når det gjelder Jesu person, så blir han beskrevet med 7 for
skjellige egenskaper, og det er:

1.) Jesus blir bes^evet som "DET TROVERDIGE VITNE."
(Ap. 1,5.) Han er Guds vitne til hele verden."Se, til et VITNE FOR
FOLKESLAG har jeg satt ham, til en fyrste og en herkser over
folkeslag. "(Es.55,4.)
Han var sendt til menneskene for å vitne om sannheten. Han

vitnet om det som han selv hadde hørt og sett. "Pilatus sa da til ham:
Så er du dog konge? Jesus svarte: Du sier det, jeg er konge. Jeg er
dertil født og kommet til verden for at jeg skal vitne for sannheten.
Hver den som er av sannheten, hører min røst."(Joh. 18.37.)
"Han som kommer ovenfra, er over alle, den som er av jorden,

er av jorden og taler av jorden. Han som kommer fra himmelen, er
over alle, det han har sett og hørt, det vitner han, og få tar imot
hans ord."(Joh.3,31-32.)

Videre er det 8 forhold som vitnet om Jesus i hans samtid, og det
var:

a "Den himmelske røsten" (hebr.kol bath.) Den ble ansett for å
være en del av Gud—dommen i jødedommen,
b Døperen Johannes,
c Jesus selv.

d Jesu gjerninger,
e Det gamle Testamente,
f De troende i G.T.

g Gud.
h Den Hellige Ånd.
Vi vet at ved 2 eller 3 vitner så står enhver sak fast. Her det det 8

som vitner. Ingen som på en eller annen måte eller i en eller annen
form har hørt evangeliet om Jesus fra Nasaret som Guds Sønn, og
ikke vil underkaste seg ham og det vitnesbyrdet som Faderen har
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gitt om Sønnen, den har han gjort Gud til en løgner, og det er en
meget alvorlig sak."Og det kom en røst fra himmelen, som sa:
Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har
velbehag. "(Mat.3,17.)
"og jeg (Johannes) har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds

Sønn."(Joh.l,34.)
"Jeg er den som vitner om meg, og Faderen, som har utsendt

meg, vitner om meg."(Joh.8,18.)
"Jesus svarte dem: Jeg har sagt dere det, og dere tror det ikke, de

gjerninger jeg gjør i min Faders navn, de vitner om
meg."(Joh. 10,25.)
"Dere ransaker skriftene (G.T.), fordi dere tenker at i dem har

dere tidsalderlig liv, og det er de som vitner om meg."(Joh.5,39.)
(Jeg kommer i denne boka til å oversette det hebraiske ordet
"olam", og de greske ordene "aion" og "aionios" med "tidsalder",
"tidsalderlig" eller "det som hører tidsalderen til." Begrunnelsen
for dette er gitt i boka: Jesu Gjenkomst. Bind 1., kapitlene: Den
riktiger oversettelsen av "aion" og "aionios".
"Derfor, la og oss, da vi har så stor en sky av vitner (de troende i

G.T.) omkring oss, avlegge alt som tynger, og synden som henger
så fast ved oss, og med tålmodighet løpe i den kamp som er oss
foresatt. "(Hebr. 12,1.)
"Når Talsmannen kommer, som jeg skal sende dere fra Faderen,

sannhetens Ånd, som utgår fra Faderen, han skal vitne om
meg."(Joh.l5,26.)
Ved sitt liv og ved sin forsonergjeming vitnet også Jesus om sin

trofasthet, til sitt oppdrag. Han var lydig inntil døden. Han visste
hvorfor han var kommet. Han var kommet for å skaffe tilveie
forsoningen. Alt var avhengig av en person, og han utførte denne
oppgaven på en perfekt måte."La dette sinn være i dere, som og var
i Jesus Kristus, han som, da han var i Guds skikkelse (i guddomme
lig form eller natur), ikke aktet det for en røvet skatt å være Gud
lik, men av seg selv (frivillig) gav avkall på det (uttømte seg selv for
sin guddommelige form) og tok en tjeners skikkelse på seg, idet
han kom i menneskers lignelse (i syndig kjøds lignelse), og da han i
sin ferd (form, skikkelse) var funnet som et menneske, fornedret
han seg selv, så han ble lydig inntil døden, ja korsets død. Derfor
har og Gud opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alt

-33-



navn, så at i Jesu navn skal ethvert kne bøye seg, deres som er i
himmelen og på jorden og under jorden (i underverdenen), og hver
tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders
ære."(Fil-2,5—11.)
På grunn av at Jesus var trofast mot sitt kall og sin oppgave, skal

alle, både mennesker, dyr og ånder, både det som er ondt og det
som er godt, engang underkaste seg ham i en universal underkas
telse. Dette skal skje ved inngangen til trengselstiden på 7 år.
Hele skapningen skal da bekjenne at Jesus fra Nasaret er jødenes

Messias, som allerede for snart 2000 år siden er kommet i kjød, at
Faderen er lik med Sønnen, og at han er Guds sonofferlam for
verden. Jesus kan ikke underlegge seg verden før dette skjer, for
sann jøde- og kristendom bygger ikke på tvang, men på frivillig
het.

Denne universale underkastelsen under Jesus betyr ikke at alle
de som underkaster seg, får del i frelsen. Satan, de f^e englene og
de vantroe får ikke del i den."Da skal han også si til dem ved sin
venstre side: Gå bort fra meg, dere forbannende, i den tidsalderlige
ild, som er beredt djevelen og hans engler!"(Mat.25,41.)
"For engler (falne engler) tar han seg ikke av, men Abrahams ætt

tar han seg av."(Hebr.2,16.)
Når hele skapningen underkaster seg Jesus, da er tiden inne til at

Jesus kan sette i gang endetidsbegivenhetene og åpne det første
seglet på Åpenbaringsboka.

Spørsmål og oppgaver.

1. Hva vil det si at Jesus er det troverdige vitne?
2. Hvilke 8 forhold var det som vitnet om at Jesus er Guds Sønn?
3. Når skal hele skapningen underkaste seg Jesus og hylle ham

som Guds Sønn?

4. Hva skjer etter at hele skapningen har underkastet seg Jesus?
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JESUS ER DEN FØRSTEFØDTE AV DE DØDE.

2.) Jesus blir beskrevet som "DEN FØRSTEFØDTE AV
(ELLER FRA) DE DØDE."(Åp.l,5.) Dette refererer seg til hans
oppstandelse fra de døde, som skjedde på den S.dagen etter hans
lidelse og død på korset. Oppstandelsen fra de andre døde blir i
Bibelen betraktet som EN NY FØDSEL. Han er den første som
virkehg stod opp fra de døde, selv om det også var andre som hadde
gjort det før ham, både i G.T. og i N.T. Når det står at Jesus er
"den førstefødte av de døde", så betyr det at det er I HANS
OPPSTANDELSE AT DE ANDRE HAR SIN OPPSTAN

DELSE. All oppstandelse fra de døde baserer seg på Jesu forso-
ningsverk.

Til tross for at det er mennesker, både i gammel- og i ny
testamentlig tid, som har stått opp fra de døde og er blitt levende
igjen, så er det likevel en stor forskjell mellom deres oppstandelse
og Jesu oppstandelse. Etter et kort liv måtte de dø igjen på grunn
av synden i verden og på grunn av synden i sitt eget kjød. "Så
strakte han seg tre ganger bortover barnet og ropte til Herren og sa:
Herre min Gud! La dette barns sjel vende tilbake til det! Og
Herren hørte Elias bønn, og barnets sjel vendte tilbake, så det ble
levende igjen."(l.Kong.l7,21-22.)
"Og da Elisa kom til huset, fikk han se at gutten lå død på hans

seng. Så gikk han inn og lukket døren til og bad til Herren.
Deretter steg han opp og la seg over barnet med sin munn mot dets
munn og sine øyne mot dets øyne og sine hender på dets hender, og
da han således bøyde seg over barnet, ble dets legeme
varmt. "(2.Komg.4,32-34.)
"kvinner fikk sine døde igjen etter oppstandelse, andre ble

utspent til pinsel, og ville ikke ta imot utløsning, for at de kunne få
del i en bedre oppstandelse."(Hebr.ll,35.)
"Og da han (Jesus) hadde sagt dette, ropte han med høy røst:
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Lasams kom ut! Da kom den døde ut, bundet med liksvøp på føtter
og hender, og om hans ansikt var bundet en svededuk. Jesus sier til
dem: Løs ham og la ham gå"(Joh.11,43-44.)

Ellers så har oppstandelsen fra de døde forskjellige faser og
avdelinger, som vi ikke skal komme inn på her. (Se min bok: Israel
og den kristne menighet, s,189-195.)

Til tross for at det er menneskets lodd å dø den legemlige død, så
har vi en del mennesker som enten er blitt oppvekt fra de døde eller
er blitt forvandlet, slik at de i dag er sammen med Den treenige
Gud i himmelen. Disse er forbilder på både Jesu komme for den
kristne menighet og på den generelle oppstandelse av de troende
før opprettelsen av 1000 års-riket. Vi skal her nevne de 3 mennes
kene og den grupperingen av mennesker som dette gjelder:
a) Det gjelder ENOK. Han er et FORBILDE PÅ DEN

KRISTNE MENIGHETS BORTRYKKELSE."Og Enok vandret
med Gud, så ble han borte, for Gud tok ham til seg."(l.Mos.5,24.)
b) Det gjelder ELIAS. Han er også et forbilde på den kristne

menighets bortrykkelse. Mens de (Elias og Elisa) så gikk og talte
sammen, kom det med en gang en gloende vogn og gloende hester
og skilte dem fra hverandre, og Elias for i stormen opp til
himmelen."(2. Kong.2,11.)
c) Det gjelder MOSES. Han er et forbilde på de troendes opp

standelse i forbindelse med Jesu gjenkomst til Israel."Og se. Moses
og Elias viste seg for dem og talte med ham (Jesus)."(Mat. 17,3.)
d) Det gjelder DE MENNESKENE SOM STOD OPP FRA DE

DØDE I FORBINDELSE MED JESU DØD. Etter hans oppstan
delse på den tredje dagen gikk de ut av sine graver og viste seg for
folket i Jerusalem. Disse er også et forbilde på "de rettferdiges
oppstandelse", som skal skje i forbindelse med Jesu gjenkomst."og
gravene åpnedes, og mange av de hensovedes hellige legemer (opp-
standelseslegemer) stod opp, og de gikk ut av gravene etter hans
oppstandelse, og kom inn i den hellige stad og viste seg for mange.
Disse menneskene døde ikke på nytt, men de ble tatt levende inn i
himmelen på et senere tidspunkt."og gravene åpnedes, og mange
av de hensovede helliges legemer stod opp, og de gikk ut av
gravene etter hans oppstandelse og kom inn i den hellige stad og
viste seg for mange.(Mat.27,52—53.)
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Denne avdelingen av troende blir kalt for "høytidsskaren og
menigheten av de førstefødte."til høytidsskaren og menigheten av
de førstefødte, som er oppskrevet i himlene,..."(Hebr. 12,23.) Det
er sannsynlig at Jesus tok med seg denne frelsesforsamlingen inn i
himmelen ved sin himmelfart.
Ved sin himmelfart tok han med seg alle de troende som befant

seg i dødsriket, inn i himmelen. Disse har ikke fått sine oppstandel-
seslegemer ennå, men lever i himmelen som de rettferdiggjorte
ånder."Derfor sier Skriften (G.T.): Han (Jesus) for opp i det høye
(til himmelen) og bortførte fanger (fra dødsriket), han gav mennes
kene gaver. "(Ef.4,8.)

"...og til de fullendte rettferdiges ånder,..."(Hebr.12,23.)
Jesu oppstandelse fra de andre døde er selve hovedbeviset på at

han er Guds Sønn. Døden greidde ikke å holde på ham FOR HAN
HADDE INGEN PERSONLIG SYND."om hans Sønn, som etter
kjødet er kommet fra Davds ætt, som etter hellighets Ånd er
godtgjort å være Guds veldige Sønn ved oppstandelsen fra de døde,
Jesus Kristus, vår Herre."(Rom.l,3—4.)

Jesus led døden i sitt legeme på korset, men han ble levendegjort
fra døden I SIN ÅND eller VED DEN HELLIGE ÅND. Begge
synspunktene er riktige. "Men det behaget Herren å knuse ham,
han slo ham med sykdom, når HANS SJEL BAR FRAM SKYLD-
OFFERET, skulle han se avkom og leve lenge, og Herrens vilje
skulle ha framgang ved hans hånd." (Es.53,10.)
"og ved denne vilje (Guds vilje) er vi helliget ved OFRINGEN

AV JESU KRISTI LEGEME en gang for alle
(mennesker.)"(Hebr. 10,10.)
"Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemme

lighet: Han som ble åpenbart i kjød, RETTFERDIGGJORT (vant
sin rett) I ÅNDEN (eller AV ÅNDEN d.v.s. den hellige Ånd), sett
av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, opptatt i
herlighet."(l.Tim.3,16.)
"For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urett

ferdige, for å føre oss fram til Gud, han som LED DØDEN I
LEGEMET, men BLE LEVENDEGJORT I ÅNDEN (eller AV
ÅNDEN d.v.s. Den Hellige Ånd)."(lTet.3,18.)
I og med at Jesus ikke hadde personlig synd, så kunne ikke

døden holde ham fast. HANS ÅND VAR IKKE BERØRT AV

-37-



DEN SYNDEN SOM HAN BAR PÅ. Etter oppstandelsen fra de
andre døde bar Jesus seg selv fram for Gud eller åpenbarte seg for
Gud i kraft av eller ved hjelp av en tidsalderlig ånd (Den Hellige
Ånd som virket i tidsalderen) som et ulastelig offer. **hvor meget
mer skal da Kristi blod, han som ved en tidsalderlig Ånd bar seg
fram (ofret seg) som et ulastelig ofrer for Gud, rense deres samvit
tighet fra døde gjerninger til å tjene den levende
Gud."(Hebr.9,14.)
"Men da Kristus kom som en yppersteprest for DE KOM

MENDE GODER (frelsesgodene i 1000 års—riket), gikk han gjen
nom det større og fullkomnere telt (himmelen), som ikke er gjort
med hender, det er: som ikke er av denne skapning." (Hebr.9,11.)
"For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med

hender og bare var et bilde av den sanne, men inn i selve himmelen,
for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld."(Hebr.9,24.)
Ved Jesu ofrer er synden sonet. Satan er gjort maktesløs og

døden er overvunnet. Hva som gjelder selve tilintetgjørelsen av
døden, så oppfylles den i 3 forskjellige faser:
a) DØDEN ER OVERVUNNET. I og med Jesu store seier på

Golgata og i og med at Jesu stod opp fra de andre døde, så er døden
overvunnet. Jesus er blitt den førstefødte av de andre døde. Men i
og med at vi alle sammen fortsatt har synd i våre legemer, så må vi
dø. Vi som tror på Jesus og har Den Hellige Ånd i våre hjerter, har
fått løfte om at Den Hellige Ånd skal levendegjøre våre dødelige
legemer. "Men er Kristus i dere, da er vel legemet dødt på grunn av
synd (vi må dø), men Ånden er liv på grunn av rettferdighet (Jesu
rettferdighet). Men dersom hans And som oppvakte Jesus fra de
døde, bor i dere, da skal han som oppvakte Jesus fra de døde, også
levendegjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i
dere."(Rom.8,10-11.)
"For derfor ble evangeliet forkynt også for døde (mens de ennå

var i livet), at de vistnok skulle dømmes som mennesker i kjødet
(de måtte dø på grunn av synden sitt liv), men leve således som
Gud i ånden."(l.Pet.4,6.)
b) DØDEN ER OPPSLUKT IIL SEIER. Dette skjer ved Jesu

komme for den kristne menighet. Først skal de som er døde i troen
på Jesus oppstå og bli forvandlet. Deretter skal vi som lever, bU
forvandlet. Sammen skal vi rykkes i skyer opp i luften for å møte
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Herren. Deretter skal vi for alltid være sammen med
Herren.(l.Tess.4,15-18.)
"Og når dette forgjengelige (legemet) er ikledd uforgjengelighet,

og dette dødelige er ikledd uforgjengelighet, da oppfylles det ord
som er skrevet: Døden er oppslukt til seier."(l.Kor. 15,54.)
c) DØDEN SKAL TILINTETGJØRES. Dette betyr at døden

ikke skal være mere. Døden er den siste fienden som blir tilintet
gjort. Dette skjer på slutten av 1000 års-riket. På den nye jord skal
ikke døden være mere, for SYNDEN ER BORTE."For han
(Jesus) skal være konge inntil han får lagt alle sine fiender under
sine føtter. Den siste fiende som tilintetgjøres, er
døden."(l.Kor.l5,25-26.)
"og han (Den treenige Gud) skal tørke bort hver tåre av deres

øyne, og døden skal ikke være mere, og ikke sorg og ikke skrik og
ikke pine skal være mere, for de første ting (synden) er veket
bort."(Åp.21,4.)
I og med at Jesus døde for all verdens synd til fastsatt tid, så har

han forrang framfor enhver skapning. Han er den første og den
ypperste av alle- det være seg engler eller mennesker. Alle ting,
forhold, krefter og makter, både i den nåværende og i den kom
mende tidsalderen, er underlagt Jesus."Og han er et bilde av Gud
den usynlige, den førsefødte framfor enhver skapning...Og han er
hodet for legemet, han som er opphavet, den førstefødte fra de
døde, for at HAN I ALLE DELER SKULLE VÆRE DEN
FØRSTE (d.v.s. DEN FREMSTE.)."(Kol. 1,15 og 18.)
"og hvor overvettes stor hans makt (Guds makt) er for oss som

tror, etter virksomheten av HANS VELDIGE KRAFT, som han
viste på Kristus da han oppvakte ham fra de døde og satte ham ved
sin høyre hånd i himmelen, over enhver makt og myndighet og
velde og herredømme og ethvert navn som nevnes, ikke bare i
denne tidsalderen, men også i den kommende, og HAN LA ALT
UNDER HANS FØTTER og gav ham som hode over alle ting til
mengheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle (de
troende.)"(Ef. 1,19-23.)
"og da han i sin ferd (i sin form eller skikkelse) var funnet som et

menneske, fornedret han seg selv (av egen fri vilje), så han ble lydig
inntil døden, ja korsets død. Derfor har og Gud OPPHØYET
HAM OG GITT HAM DET NAVN SOM ER OVER ALT
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NAVN, så at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i
himmelen og på jorden og under jorden (i underverdenen), og hver
tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders
ære."(Fil-2.8—11.)
"Han avvæpnet maktene og myndighetene (de onde åndsmak

tene) og stilte dem åpenlyst til skue, idet han viste seg som seier
herre over dem på korset." (Kol.2,15.) (Hva som gjelder de for
skjellige sidene ved Jesu forsonergjeming, se min bok: Jødenes
Konge. Bind 4. s,277—302.)

Videre er Jesus beskrevet som Guds førstefødte i flere sammen
henger:
a) Han er for det første FØDT AV FADEREN FRA EVIG

HET AV. Dette betyr at Jesus ikke er skapt, men at han er utgått
fra Faderen fra evighet av. HAN ER GUD."Herren eide meg som
sitt første verk, før sine andre gjerninger, i gammel tid. Fra for
dums tid er jeg blitt til, fra først av, før jorden var. Da avgrunnene
ennå ikke var til, ble jeg født, da der ennå ikke fantes kilder fylt
med vann. Før fjellene ble senket ned, før haugene ble til, ble jeg
født."(Ordspråkene. 8,22—25.)
"Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være med blant

Judas tusener! Av deg skal det utgå for meg en som skal være
hersker over Israel, og hans utgang er fra fordum, fra tidsalderlige
dager (før tidsaldrene)."(Mika.5,1.)
b) For det andre skal han bli gjort til DEN YPPERSTE BLANT

KONGENE PÅ JORDEN."Og jeg vil gjøre ham til den første
fødte, til den høyeste blant kongene på jorden."(Salm. 89,28.)
c) For det tredje blir Jesus beskrevet som DEN FØRSTE

FØDTE AV ISRAELS SØNNER på grunn av at han tok straffen
på seg for all verdens synd."Men over Davids hus og over Jerusa
lems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og det skal
skue opp til meg, på ham som de har gjennomstunget, og de skal
sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt
over ham som en klager over sin førstefødte."(Sak.12,10.)
d) For det fjerde er Jesus FØDT INN I DEN JØDISKE

NASJONEN ved jomfru Marias fødsel av Guds Sønn."Derfor skal
Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru blir fruktsommelig og
føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel (Gud med
oss.)"(Es.7,14.)
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"Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la
ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i
herberget. "(Luk.2,7,)
"Og hun (Israel) fødte et guttebarn, som skal styre alle hednin

gene med jemstav (i rikets tid), og hennes barn ble bortrykket
(Jesu himmelfart) til Gud og til hans trone."(Åp.l2,5.)
e) For det femte blir JESU INNSETTELSE SOM KONGE i

riket for Israel betraktet som en fødsel."Og jeg har dog innsatt min
konge på Sion. Jeg vil kunngjøre hva fastsatt er: Herren sa til meg:
Du er min sønn, jeg har født deg i dag."(Salm.2,6-7.)
f) For det sjette bevirket Jesu oppstandelse fra de døde at han

ble VÅR NYE YPPERSTEPREST innfor Gud. Jesu oppstandelse
fra de døde la grunnlaget for Jesu prestedømme."Således tilla da
heller ikke Kristus seg den ære å bli yppersteprest, men han (Gud)
som sa til ham: Du er min Sønn, jeg har født deg i dag, likesom han
på et annet sted sier: Du er prest i tidsalderen etter Melkisedeks
vis."(Hebr.4,5-6.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva vil det si at Jesus er den førstefødte av eller fra de døde?
2.) Hva skjedde med de menneskene, både i G.T. og i N.T., som

ble oppvakt fra de døde?
3.) Hva skjedde med Enok, Elias, Moses og "menigheten av de

førstefødte"?

4.) Hva er disse forbilder på?
5.) Hvorfor greidde ikke døden å holde på Jesus?
6.) På hvilken måte led Jesus døden?
7.) Ved hvilken kraft var det Jesus ble gjort levende igjen?
8.) I hvilke 3 faser skal døden tilintetgjøres?
9.) I hvilkø 6 andre betydninger er Jesus den førstefødte?
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JESUS ER HERREN OVER KONGENE PÅ JORDEN.

3.) Jesus er beskrevet som "HERREN OVER KONGENE PÅ
JORDEN."(Åp.l,5.) På grunn av forsoningsverket overvant Jesus
Satan og de onde åndene. Han overvant denne "tidsalderens
fyrste" eller denne "tidsalderens gud", som også Satan er blitt
kalt."Han avvæpnet maktene og mydnighetene og stilte dem åpen
lyst til skue, idet han viste seg som seierherre over dem på
korset."(Kol.2,15.)
Ved forsoningsverket kjøpte han tilbake hele verden fra Satan

sin makt og til seg selv, men i og med at de fleste mennesker ennå
foretrekker å leve i synden, så er de under Satan og de onde åndene
sitt herredømme og sin innflytelse. Det må de også være, for Jesus
tvinger ingen inn under sin kjærlighet. DET ER EN FRIVILLIG
SAK Å FØLGE JESUS.
På grunn av at Jesus kjøpte tilbake hele verden til seg selv og til

Gud, så kunne han etter sin oppstandelse også si: At han hadde fått
all makt i himmel og på jorden."Og Jesus trådte fram, talte til dem
og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord."(Mat.28,18.)
På grunn av forsoningsverket er alle ting og alle kxefter underlagt

Jesus. Alt må tjene til oppfyllelsen av hans planer."som (hans
veldige kraft) han viste på Kristus da han oppvakte ham fra de døde
og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over enhver makt og
myndighet og velde og herredømme og ethvert navn som nevnes,
ikke bare i denne tidsalderen, men også i den kommende (riket for
Israel), og HAN (GUD) LA ALT UNDER HANS FØTTER og
gav ham som hode over alle ting til menigheten."Ef.1,20—22.)

Jesus sitter nå ved Faderens høyre hånd i det høye og venter på at
Gud skal legge alle hans fiender til skammel for hans føtter, slik at
han slå dem, både i Gog—hopens dal og ved Harmageddon."men
han har frambåret et offer for synder og har derfor for alltid satt seg
ved Guds høyre hånd, og nå venter han bare på at hans fiender skal
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legges til skammel for hans føtter."(Hebr. 10,12-13.)
"Herren sa til min herre (Messias): Sett deg ved min høyre hånd,

til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! Ditt veides
kongestav skal Herren utstrekke fra Sion (riket for Israel)! hersk
midt i blant dine fiender!"(Salm.llO,l-2.)

Til tross for at alle makter og myndigheter allerede på nåværende
tidspunkt er underlag Jesus, har vi likevel vanskeligheter med å se
og forstå at dette er tilfelle, for det er fortsatt så mye synd og så mye
ondt i verden, "alle ting la du under hans føtter. For idet han
underla ham alle ting, unntok han ingen ting som ikke er ham
underlagt, MEN NÅ SER VI ENNÅ IKKE AT ALLE TING ER
HAM UNDERLAGT."(Hebr.2,8.)
Det er 3 grunner til at Jesus ennå ikke har grepet inn og tatt den

store makten som han tilvant seg selv på Golgata:
a) For det første lever vi nå I DEN FRIE NÅDES TIDSPERI

ODE. I og med Jesu forsoningsverk på Golgata*så har Gud fått det
fuUkonme offeret. Han er en FORSONET GUD. Han griper der
for ikke direkte inn i verdensutviklingen og dikterer den inn i et
bestemt mønster eller en bestemt retning. Den onde tilbøyelighet i
verden må bare gå sin gang, og synden må bli moden inntil dom
men. Den onde utviklingen som verden er inne i, er ikke villet av
Gud, men til tross for dette, så ser vi likevel at det profetiske ordet
går i oppfyllelse, for Gud har tegnet opp verdensrikenes onde
utvikling og gang for oss i det profetiske ordet. Når det profetiske
ordet går i oppfyllelse, er det et bevis på Guds ords sannhet og
Guds eksistens.

I sitt forhold til Israel og jødene ser vi imidlertid at Gud griper
direkte inn i de historiske hendelsene og leder dem inn i det
mønsteret som det profetiske ordet har fastlagt, for dette har med
Guds planer og innerste vilje å gjøre. Dette gjelder både opprettel
sen av staten Israel i 1948, det forholdet at jødene vinner de krigene
som blir påtvunget dem av deres fiender, og jødenes hjemvenden
fra Sovjet—unionen og Etiopia i vår tid.
b) For det andre kan ikke Jesus ta den store makten som han

tilvant seg selv på Golgata, FØR HELE SKAPNINGEN UNDER
LEGGER SEG HAM. Kristendommen er ikke tvang, men den
bygger på frivillig underkastelse og tilslutning. Dette skjer ved
inngangen til trengselstiden på 7 år. Fra da av tvinger Gud verdens-
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begivenhetene inn i det mønsteret som det profetiske ordet og
Åpenbaringsboka beskriver. "Og hver skapning som er i himmelen
og på jorden og under jorden (i underverdenen) og på havet, og alt
det som er i dem, hørte jeg si: Ham som sitter på tronen, og
Lammet tilhører VELSIGNELSEN OG ÆREN OG PRISEN OG
STYRKEN I TIDSALDRENES TIDSALDERE."(Åp.5,13.)
c) For det tredje er ENNÅ IKKE TIDEN KOMMET til at det

kan skje, at Jesus inntar den høye posisjonen, som han tilvandt seg
ved sin forsonergjeming på Golgata. Det skal først skje i forbin
delse med endens tid og Jesu gjenkomst til slaget ved Harmaged-
don. "Og han (Gud) samlet dem på et sted som på hebraisk heter
Harmageddon." (Åp.16,16.)

Selve trengselstiden vil vare i 7 år. I denne tiden vil Gud stadig
vekk vinne nye seire over Satan, verden og de onde åndene. JESU
INNTAGELSE AV SIN STORE MAKT SKJER I ETAPPER,
som så mye annet i frelseshistorien. Mens Satan taper terreng, så
vinner Gud igjen det som er tapt. Det er hele tiden en kamp i
verden mellom Guds rike og Satan sitt rike. Det ene riket vinner
mens det andre taper.
Den store seieren over Satan, verden og de onde åndene vil Jesus

vinne i forbindelse med sin gjenkomst og slaget ved Harmageddon.
Da skal Satan og de onde åndene fengsles i avgrunnen i 1000 år.
DA FØRST SER VI AT ALLE TING ER UNDERLAGT
JESUS. "På den tid skal Herren hjemsøke himmelens hær i det
høye (de onde åndsmaktene) og jordens konger ned på jorden
(slaget ved Harmageddon), og de skal samles sammen som fanger i
hulen og settes fast i fengslet, og langt om lenge (etter de 1000 år)
skal de få sin straff." (Es.24,21—22.)
"Og han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og

Satan og bandt ham for 1000 år."(Åp.20,2.)
11000 års-rikets tid skal Jesus være den som styrer hele verden.

Han skal styre både I RIKETS TID OG I ALL EVIGHET. I rikets
tid skal han styre som kongen av Davids ætt, som har fått ET
TIDSALDERLIG KONGEDØMME. I den nye himmel og på den
nye jord skal han styre i egenskap av Den treenige Gud.
De fleste teologene og mange forkynnere skiller dessverre ikke

mellom disse to styreformene og disse to tidsperiodene i frelseshis
torien. I og med at de ikke regner med 1000 års-riket som en
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historisk frelsesperiode, så mener de at alle de utsagn som vi har
om riket for Israel, både i G.T. og i N.T., angår den nye himmel og
den nye jord, men dette er feil. Hovedbetydningen av begrepet
Guds rike i hele Bibelen er RIKET FOR ISRAEL.

Av den samme årsaken oversetter også de aller fleste av våre
Bibel—oversettere galt det hebraiske ordet *'olam** og det greske
ordet '*aion**. Det skal oversettes med "tidsalder'* og ikke med
"evig". Når dette ordet blir oversatt galt, blir en av konsekvensene
av det at riket for Israel ikke kommer fram i teksten. DETTE

RIKET SKAL VARE I TIDSALDEREN, som er den kommende

tidsalderen, som er det samme som riket for Israel.
Den nye himmel og den nye jord, som er den 8. av tidsperiodene,

skal derimot vare til evig tid. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1.
Kapitlene: Den riktige oversettelsen av ordene "aion" og "aio-
nios".

At det forholder seg slik, som vi har beskrevet ovenfor, skal vi vi
se av følgende Bibel—vers."Han (Salomo) skal bygge et hus for
mitt navn, og JEG VIL TRYGGE HANS KONGETRONE I
TIDSALDEREN... Fast skal ditt hus og ditt kongedømme være I
TIDSALDEREN for ditt åsyn, din trone skal være grunnfestet I
TIDSALDEREN."(2.Sam.7,13 og 16.)
"Herren skal være konge i tidsalderen og alltid, hedningene blir

utryddet av hans land."(Salm. 10,16.)
"Han gjør frelsen stor for sin konge, han gjør miskunnhet mot sin

salvede, mot David, og mot hans ætt i tidsalderen og for
aUtid."(Salm.l8,51.)
"Herren (Jahveh) tronte på vannflommens tid, og Herren troner

som konge for alltid."(Salm.29,10.)
"Frels ditt folk og velsign din arv, og fø dem og bær dem i

tidsalderen og for alltid."(Salm.28,9.)
"Jeg vil prise ditt navn i blant alle slekter, derfor skal alle folkene

prise deg i tidsalderen og for alltid."(Salm.4S,18.)
"I tidsalderen og for alltid vil jeg grunnfeste ditt avkom (Mes

sias), og jeg vil bygge din trone fra slekt til slekt. Sela."(Salm.89,5.)
"Herren (Jahveh) skal være konge for alltid, din Gud, Sion, fra

slekt til slekt. Halleluja."(Salm. 146,10.)
"Og i disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike

som ikke skal ødelegges I TIDSALDRENE, og dette rike skal ikke
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overlates til noe annet folk, det skal knuse og gjøre ende på alle
hine riker, men selv skal det stå fast I
TIDSALDRENE."(Dan.2,44.)
"Og det ble gitt ham (Messias) herredømme og ære og rike, og

alle folk, ætter og tungemål skulle tjene ham, hans herredømme er
et TIDSALDERLIG KONGEDØMME, som ikke forgår, og hans
rike er et rike, som ikke ødelegges. "(Dan.7,14.)
"Han skal være stor og kalles den Høyestes Sønn, og Gud Fader

skal gi ham HANS FARS DAVIDS TRONE (i 1000- års-riket),
og han skal være konge over Jakobs hus I TIDSALDRENES
TIDSALDERE (for alltid), og det skal ikke være ende på hans
kongedømme."(Luk.l ,32-33.)
"Men om Sc^en: Din trone. Gud, står i TIDSALDERENS

TIDSALDER (1000 års-riket), og rettvishets kongstav er ditt
rikes kongestav."(Hebr.l,8.)

Jesus skal være konge både i 1000 års-riket og i all evighet. Alle
kongen på jorden skal underlegge seg ham. Menneskene skal
komme fra alle land i verden med gaver og de foreskrevne offer til
Jesus fra Nasaret, som er jødenes Mes8ias."Og jeg har dog innsatt
min konge på Sion, mitt hellige berg."(Salm.2,6.)
"Og nå, dere konger, gå viselig firm! La dere advare, dere

dommere på jorden! Tjen Herren med frykt og juble med teven!
Kyss (hyll) Sønnen, for at han ikke skal bli vred, og dere gå til
grunne på veien! For snart kunne hans vrede opptennes. Salige er
alle de som tar sin tilflukt til ham. (Salm.2,10'-12.)
"HVem er den herlighetens konge? Herren, herskerenes Gud,

han er herlighetens konge.''(Salm.24,10.)
"For Herren, den Høyste, er forferdehg, en stor konge over all

jorden."(Salm.47,3.)
"For ditt tempel i Jerusalems skyld skal konger komme til deg

med gaver. "(Salm.6830.)
"Kongene fra Tarsis og kontinentene skal komme med gaver,

kongene fra Sjeba og Seba frambære skatt. ALLE KONGER
SKAL FALLE NED FOR HAM, OG ALLE HEDNINGER
SKAL TJENE HAM."(Sahn.72,10-ll.)
"For Herren er en stor Gud og en stor konge over alle

guder."(Salm.93,3.)
"Og hedningene skal frykte Herrens navn, og alle jordens konger
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din herlighe.t/'(Salm. 102,16.)
'*Herren (Jahveh) ved din høyre hånd knuser konger på sin

vredes dag.*'(Salm.llO,5.)
"Se, med rettferdighet skai kongen regjere, og fyrstene skal styre

etter rett."(Es.32,l.)
"Og fremmede skal bygge dine murer, og deres konger skal tjene

deg..."(Es.60,10.)
"Da skal Herren bli konge over hele landet, på den dag skal

Herren være en, og hans navn ett."(Sak.l4,9.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva vil det si at Jesus skal være herre over kongene på
jorden?

2.) Hva kjøpte Jesus tilbake til seg selv ved forsonergjemingen?
3.) Hvorfor kan ikke Jesus tvinge menneskene inn under sitt

herredømme?

4.) Hvem er gitt all makt i himmelen og på jorden?
5.) Hvor befinner Jesus seg nå?
6.) Hva venter han på?
7.) Hvorfor har vi problemer med å forstå at alle ting er under

lagt Jesus?
8.) Hvilke 3 grunner forhindrer at Jesus griper direkte inn i dag

og dikterer verdensutviklingen?
9.) Hva er Satans og de onde åndenes store nederlag i slutten av

trengselstiden?
10.) I hvike 2 forskjellige tidsperioder skal Jesus være konge?
11.) Hviken type kongedømme skal Davids ætt ha?
12.) Hva er grunnen til at mange troende ikke ser forskjellen på

riket for Israel og "den nye himmel og den nye jord"?
13.) Hvordan skal vi oversette det hebraiske ordet "olam" og det

greske ordet "aion"?
14.) Når ser vi først at alle ting er underlagt Jesus?
15.) Hva er hovedbetydningen av begrepet Guds rike i hele Bibe

len?
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JESUS ELSKER OSS.

4.) Jesus blir beskrevet som "HAN SOM ELSKER
OSS."(Åp.l,5.) Jesus elsket menneskene så høyt at ha gav avkall
på det å være "i Guds skikkelse", d.v.s. å være Gud lik med hensyn
til posisjon og herlighet. (Fil.2,6.) Han gav ikke avkall på Guds
kraft og Guds kunnskaper, men det var Faderens herlighet i him
melen han gav avkall på.
I tillegg til dette kom han i "syndig kjøds lignelse". Dette vil si at

han antok seg et menneskelig legeme, men han selv var uten synd.
Han tok på seg vår synd, og bar den i 3,5 år. Etter at han hadde
gjort det, tok han med seg synden opp på korset og sonet den der i
løpet av en meget kort tid.
I forbindelse med forsoningsverket fornedret Jesus seg en rekke

ganger. Han kom som ALLES TJENER.
a) Han fonedret seg for det første da han gav avkall på sin

posisjon ved Faderens høyre hånd i himmelen.
b) For det andre fornedret han seg da han tok på seg all verdens

synd. Døperen Johannes sa følgende om Jesus: "Se der Guds lam
som bærer (bort) all verdens synd."(Joh.l,28.)
c) For det tredje fornedret han seg i sin vandring i Israel og

særlig var dette tilfelle i forbindelse med det som hendte ved hans
lidelse og død på Golgata. Han fornedret seg selv slik at han vekket
jødenes avsky ved sitt forslåtte og blodige legeme."Foraktet var
han og forlatt av mennesker, en mann full av piner og vel kjent med
sykdom, han var som en som folk skjuler sitt åsjm for, foraktet, og
vi (de fleste jøder) aktet ham for ingen ting."(Es.53,3.)
d) For det fjerde fornedret han seg selv da han døde for alle

menneskers synd på Golgata. Han som i utganspunktet ikke kunne
dø, for han er Gud og har ikke personlig synd, han døde for alle
mennesker, for at vi ved hans død kan få syndenes forlatelse og del
i det tidsalderlige livet."For så har Gud elsket verden at han gav sin
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Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal
fortapes, men ha tidsalderlig liv."(Joh.3,16.)
Det er ikke vi som har elsket Gud først. Han har elsket oss hele

tiden og lagt sine forskjellige frelseordninger ned i menneskenes
historie, slik at alle, som har benyttet seg av disse ordningene, skal
bli frelst og få del i det tidsalderlige livet. Dette gjelder både
hedningene, som har levd utenom loven og evangeliet, jødene som
har levd under loven, og alle de mennesker, både jøder og hednin
ger, som har levd under evangeliet om den frie nåden."! dette er
kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og
sendt sin Sønn til soning for våre synder."(l.Joh.4,10.)
Det som først og fremst kjennetegner sann jøde- og kristendom,

er kjærligheten. På samme måten som Gud har sendt sin Sønn til
soning for våre synder, så er også de troende forpliktet på å elske
Gud over alle ting og sin neste som seg selv. Dette er det dobbelte
kjærlighetsbudet, som er summen av alle budene og hele loven.
Vi er til og med forpliktet på å gi våre liv for hverandre, dersom

det skulle være nødvendig, for det gjorde også Jesus. Ingen har
større kjærlighet til sine venner enn den som gir sitt liv for dem.
Dette er mitt bud at dere skal elske hverandre, likesom jeg har

elsker dere. Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt
liv til for sine venner."(Joh. 15,12-13.)
"På dette kjenner vi kjærligheten at han satte sitt Uv til for oss,

også vi er skyldige til å sette livet til for brødrene."(l.Joh.3,16.)
Den som elsker, han oppfyller loven. "Bli ingen noe skyldig, uten

det å elske hverandre! for den som har elsket den annen, har
oppfylt loven."(Rom.l3,8.)
"For hele loven er oppfylt i et bud, i dette: Du skal elske din

neste som deg selv."(Gal.5,14.)
"BÆR HVERANDRES BYRDER OG OPPFYLL PÅ DEN
MÅTE KRISTI LOV."(Gal.6,2.)

"Visselig, dersom dere oppfyller den kongelige lov (Mose-loven)
etter Skriften (G.T.): Du skal elske din neste, da gjør dere
vel."(Jak.2,8.)
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Spørsmål og oppgaver.

1. Hva vil det si at Jesus gav avkall på det å være *'i Guds
skikkelse"?

2. På hvilke 4 forskjellige måter fornedret Jesus seg i forbindelse
med forsoningsverket?

3. Hva er Guds kjærlighet?
4. På hvilke måter skal vi troende elske Gud, vår neste og hver

andre?
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JESUS HAR FRIDD OSS UT FRA VÅRE SYNDER MED SITT
BLOD.

5.) Jesus blir beskrevet som den som "HAR FRIDD OSS UT
(RENSET ELLER VASKET OSS) FRA VÅRE SYNDER MED
SITT BLOD."(Åp.l,5.) Jesus har ikke bare sonet de troende syn
der, nei, han har også sonet all verdens synd. JESU FORSONING-
SVERK GJELDER ALLE MENNESKER."og han er en soning
for våre synder, dog ikke bare for våre, men og for hele
verdens. "(l.Joh.2,2.)
I utgangspunktet og som tilbud så tilregner ikke Gud verden

deres synder og overtredelser, for Jesus er død for all verdens synd.
Når Jesus er død for all verdens synd, da er vi alle døde."fordi Gud
i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem
deres overtredelser og har nedlagt i oss (gitt oss kommisjon på)
ordet om forlikelsen. "(2.Kor.5,19.)
"idet vi har oppgjort dette med oss selv at en er død for alle,

derfor er de alle døde (dette gjelder alle mennesker som tilbud), og
han døde for alle, for at de som lever (de troende), ikke lenger skal
leve for seg selv, men for han som er død og oppstanden for
dem."(2.Kor.5,15.)

Jesus er altså død for alle menneskers synd, men i og med at de
fleste mennesker ikke vil gjøre seg nytte av ffelsesverket, så er
JESU FORSONING TIL INGEN NYTTE FOR DEM. De lever
fortsatt i sine synder. De lever som om Jesu forsonigsverk ikke har
funnet sted. De lever utenfor Golgata—verket.
Vi som tror, har derimot ikke bare syndenes forlatelse ved troen

på Jesus, vi har også fått utfrielse av syndens herredømme i våre liv.
Vi er ikke bare død sammen med Kristus, men vi lever også
sanunen med ham på en ny måte. Ved gjenfødelsen og troen på
ham fikk vi legge av syndemennesket og fikk ikle oss det nye
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mennesket, slik at vi lever i en ny virkelighet for Herren. Dette blir
i Bibelen beskrevet som den nye omskjærelsen, som er hjertets
omskjærelse."han i hvem dere og ble omskåret med en omskjæ
relse som ikke er gjort med hender, ved avkledningen av kjødets
legeme (syndelegemet), ved Kristi omskjærelse, idet dere ble
begravet med ham i dåpen (vanndåpen), og i den (i ham) ble dere
og oppreist med ham ved troen på Guds kraft, han som oppreiste
ham fra de døde."(Kol.2,ll--12.)
"Dere er jo død, og deres liv er skjult med Kristus i

Gud."(Kol.3,3.)
"Ijrv ikke mot hverandre, dere som har avkledd dere det gamle

menneske med dets gjerninger og ikle dere det nye, som fornyes til
kunnskap etter sin skapers bilde."(Kol.3,9-10.)

Jesus forsonte all verdens synd på Golgata og gav oss del i
syndenes forlatelse og det nye livet. På gresk er det brukt 3 ord om
å løskjøpe, utløse eller gjenløse, og det er "agorazo", "exagorazo"
eUer "lutro". De betyr alle å "UTFRI MOT BETALING AV EN
PRIS." Den prisen som det her er snakk om, er Jesu blod og død.

Etter bibelsk oppfatning ligger selve livet i blodet. I
gammel—testamentlig tid kunne ikke tilgivelse av synder skje uten
at et dyr hadde gitt sitt liv som en stedfortredende soning for
menneskene. Dyrets blod ble brukt som soningsmiddel. Uten at
blodet ble utgytt, kunne ikke tilgivelsen av synder skje."Og nesten
alt blir etter loven renset med blod, og uten blod blir utgydt, skjer
ikke forlatelse."(Hebr.9,22.) (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 3.
s.92—224, hvor jeg slaver mye om de forsjellige ofrene i
gammel-testamentlig tid.)

Alle de forskjellige ofringene i den mosaiske pakten pekte fra
mover mot DET FULLKOMNE OFFERET OG DET FULL
KOMNE BLODET. Det er Jesu offer og Jesu blod. Jesu liv og Jesu
blod var ikke besmittet av synden, og derfor så var også dette det
perfekte offeret som Gud måtte ha. Etter at Gud har fått Jesu
forsoning, krever han heller ikke mer noen annen forsoning, for
han har fått det perfekte offer, en gang for alle mennesker."Men da
Kristus kom som en yppersteprest for de kommende goder (det
framtidige Guds-rikets goder), gikk han gjennom det større og
fullkomnere telt, som ikke er gjort med hender, det er, som ikke er
av denne skapning, og ikke med blod av bukker og kalver, med sitt
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eget blod, en gang inn i helligdommen (himmelen) og fant en
tidsalderlig forløsning. For så sant blodet av bukker og okser og
asken av en kvige, når den sprenges på de urene, helliger til kjødets
renhet (en ytre renhet, som bare angår legemet), hvor meget mer
skal da Kristi blod, han som ved en tidsalderlig ånd (Den Ånd som
virket i tidsalderen.) bar seg selv fram (ofret seg selv) som et
ulastelig offer for Gud, rense deres samvittighet (selve gjenfødel-
sen) fra døde gjerninger til å tjene den levende
Gud."(Hebr.9,11-14.)
"så har han deretter sagt: Se, jeg kommer for å gjøre din vilje.

Han tar det første bort (ofrene i den mosaiske pakten) for å
innsette det annet (seg selv), og ved denne vilje (Guds vilje) er vi
hellighet ved ofringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle
(mennesker.)"(Hebr. 10,9-10.)
Det forholdet at Jesus har tatt bort de gammel-testamentlige

offer, betyr ikke at Mose—loven er opphevet. Jesus sa selv at han
ikke var kommet for å oppheve Mose-loven, men for å oppfylle
den. "dere må ikke tro at jeg er kommet for å opheve loven og
profetene, jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å
oppfylle."(Mat.5,17.)
Det er ikke Mose-loven som er opphevet, men det er

Sinai-pakten som indirekte frelses- eller forsoningspakt som er
opphevet. I stedet for Sinai-pakten ble jødefolket og senere hed
ningene tilbudt den nye pakt i Jesu blod, som er den fullkomne
frelsespakten.

Alle Guds pakter, både med jødefolket og med hedningene, må
sees i lys av Golgata-pakten. Det er Golgata-pakten som gir alle
Guds pakter og løfter deres gyldighet og frelsesbasis.
GOLGATA-PAKTEN ER NEDLAGT I ALLE GUDS PAK
TER.
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GUDS PAKTER MED MENNESKENE.

Vi har følgende 8 store pakter i Bibelen:
1.) DEN EDENSKE PAKT.(l.Mos.l,26-31, 2,7-9 og

2,15—25.) Det var under denne pakten at vi fikle syndefallet, men i
og med at Golgata—pakten var nedlagt i menneskenes opprør mot
Gud, så kunne Gud tilgi de første menneskene deres synd og
begynne på nytt med dem.
2.) ADAM—PAKTEN.(l.Mos.3,14—21.) Under denne pakten

får vi for første gangen høre at det skal komme EN FRELSER,
som skal knuse Satan og alt hans vesen. Dette peker framover mot
Jesu forsoningsverk på Golgata."Og jeg vil sette fiendskap mellom
deg (Satan) og kvinnen, og mellom din ætt og hennes ætt (eller sæd,
som er Kristus), han (Kristus) skal knuse ditt hode, men du skal
knuse hans hæl (Dette skjedde på Golgata, da Jesus ble spikret til
korset.)."(l.Mos.3,15.)
3.) NOAH—PAKTEN.(l.Mos.9,l—19.) Under denne pakten

og i denne firelsesperioden har vi et profetisk utsagn som angår 3
forskjellige folkeslag, og som forteller oss noe om deres framtidige
situasjon og stilling."Da Noah våknet av sin rus, fikk han vite hva
hans yngste sønn (Kam) hadde gjort imot ham. Da sa han: FOR
BANNET VÆRE KANAAN (Kams sønn)! TRÆLERS TRÆL
SKAL HAN VÆRE FOR SINE BRØDRE. Så sa han: Lovet være
Herren, SEMS GUD, (Israels Gud) og Kanaan være deres træl!
Gud gjøre det VIDT FOR JAFET, HAN SKAL BO I SEMS
TELTER, og Kanaan være deres træl."(l.Mos.9,24-27.)

Disse 3 folkeslagene er:
a) KANAANS ÆTT, som står for en del folkeslag i

Midt—Østen og de afrikanske folkeslagene. De skal være træler for
sine brødre. Dette profetiske utsagnet har særlig gått i oppfyllelse
for de afrikanske folkeslags vedkommende. De har vært træler for
de europeiske kolonimaktene. I 1000 års-riket vil alle folkelag
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være underlagt jødefolket.
b) SEMS ÆTT, som står for de semittiske folkeslagene og særlig

jødene. Gud vil på en spesiell måte handle gjennom Sem og hans
ætt. Det skal være hans eiendomsfolk på en spesiell måte. Han vil
inngå sine pakter med dette folket. I dette folket skal også frelseren
komme, men det vil oppstå et brudd mellom jødefolket og deres
Gud. Ved dette vil en del av Sems velsignelser gå over på Jafets ætt.
c) JAFETS ÆTT, som står for folkeslagene i Vesten. Gud skal

utvide Jafets landegrenser. Dette skjedde også i stor utstrekning
under kolonitiden.

Videre får vi opplysninger om at Jafet "skal bo i Sems telter."
Dette betyr at de europeiske folkeslag på en spesiell måte skal få
nyte godt av de åndelige rikdommene som kommer fra jødene.
Dette har også skjedd i stor utstrekning. Da jødene sviktet som folk
og nasjon i forbindelse med Messias komme og utbredelsen av sann
jøde— og kristendom, så overtok etter hvert de hedningetroende i
Vesten dette oppdraget med å forkynne evangeliet for alle folke
slag.
4.) ABRAHAM-PAKTEN.(l.Mos.l2,2-3, 13,15-16 og

15,18-21.) Mens de 3 første paktene er pakter som angår hednin-
gefolkene, så er denne pakten grunnlaget for det jødiske folket.
Gjennom Abraham tok Gud seg ut sitt eget folk, for at han skulle
handle gjennom dette folket. I Abraham—pakten får vi et utsagn
om at Gud skal velsigne alle jordens folk gjennom Abraham og
hans ætt. Dette utsagnet peker framover mot Jesus fra Nasaret og
Golgataverket."Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg (Abra
ham og jødefolket), og den som forbanner deg, vil jeg forbanne, og
i deg skal alle jordes slekter bli velsignet."(I.Mos. 12,3.)
5.) DAVID—PAKTEN.(2.Sam.7,12—17.) Denne pakten lover

at Davids hus skal få et kongedømme som skd bestå I TIDSALDE
REN. Dette gjelder Jesu styre i riket for Israel. Dette spesielle
styret skal vare i 1000 år. Etter den tid skal Jesus underlegge seg
Gud, slik at Den treenige Gud skal styre og være alt i alle."Fast skal
ditt hus og ditt kongedømme stå i tidsalderen for ditt åsyn, din
trone (i Jerusalem) skal være grunnfestet i tidsalderen."
(2.Sam.7,16.)

6.) SINAI—PAKTEN.(2.Mos.20,l—17.) Denne pakten er en
betinget lovpakt, og den ble inngått med jødefolket i en spesiell
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frelseshistorisk situasjon. Gud kanaliserte sin frelse gjennom reg
lene og påbudene i denne pakten. Den som oppfylte alle forskrif
tene i den, skulle leve ved det.''Dere skal holde mine lover og mine
bud, for det menneske som gjør etter dem, skal leve ved dem, jeg
er Herren.''(3.Mos.l8,5.)
Vi forstår alle sammen at det her dreidde seg om en ytre oppfyl

lelse av påbudene i pakten. Ingen kan oppfylle loven til sin egen
frelse. Dette kaller vi for LOVENS RETTFERDIGHET.
Hva som gjelder den frelsende rettferdighet, som er GUDS

RETTFERDIGHET, så fikk jødene den ved de forskjellige ofrin
gene i Mose—loven og ved troen på Gud og den lovede Messias. De
forskjellige ofringene pekte framover mot Jesu fullkomne ofrer.
Denne pakten skulle vise jødefolket og alle oss andre tre forhold:
a) For det første skal den vise oss at blodet har rensende og

forsonende funksjon. Dyrenes offerblod la et DEKKE OVER
SYNDEN, slik at den ikke ble tilregnet synderen. Det pekte fram
over mot Jesu blod, som TOK BORT SYNDEN. I FORLEN
GELSE AV OFFERDYRENES BLOD UGGER JESU BLOD.
b) For det andre skal det vise oss at vi alle lever i synd, for ingen

kan greie å oppfylle påbudene i Mose—loven. Påbudene i Moselo
ven dømte alle mennesker til fordømmelse og fortapelse. De stod i
"dødens" og "fordømmelsens tjeneste"."Dersom da DØDENS
TJENESTE, som med bokstaver var innehugget i steiner, fram
trådte i herlighet, så at Israel barn ikke tålte å se på Mose åsyn for
iinnte åsyus herlighets skyld, som dog svant, hvor skal da ikke
Åndens peneste enn mere være i herlighet. For dersom FORDØM
MELSENS TJENESTE er herli^et, da er rettferdighetens tje
neste ennå langt mere rik på herlighet."(2.Kor.3,7—9.)
"Det er jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med træl-

kvinnen (Hagar) og en med den frie kvinne (Sara), men trælkvin-
nens sønn er født etter kjødet (etter menn^kets vilje), den frie
kvinnes derimot etter løftet (om at kvinnens sæd skal knuse slan
gens hode.) I dette ligger en dypere mening under, for disse kvin
ner er to pakter, den ene fra berget Sinai, og den FØDER BARN
HL TRÆLDOM, dette er Hagar. For Hagar er (står for) berget
Sinai i Arabia, og svarer til det Jerusalem som nå er, for det er I
TRÆLDOM MED SINE BARN. Men det Jerusalem som er der
oppe (Det himmelske Jerusalem), er fritt, det er vår mor, for det er
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skrevet: Vær glad, du ufruktbare (Sara), du som ikke føder! bryt ut
og rop, du som ikke har veer! for den enslige kvinnes barn er
mange flere enn hennes som har mannen. Men vi, brødre, er løftets
barn, likesom Isak."(Gal.4,22-28.)
c) For det tredje skal det vise oss at vi. må ha en som skal

oppfylle lovens påbud i vårt sted. Moseloven peker framover mot
Jesus fra Nasaret, som den som både levde et perfekt liv og døde en
perfekt død for alle mennesker. "Men nå (i den frie nådes tidsperi
ode) er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om,
åpenbart uten loven, det vil si: GUDS RETTFERDIGHET VED
TROEN PÅ JESUS KRISTUS for alle som tror. For det er ingen
forskjell, alle har syndet og mangler ære overfor Gud, og de blir
rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus
Jesus."(Rom.3,21-24.)
"For Kristus er lovens endemål (eller hensikt), til rettferdighet

for hver den som tror."(Rom. 10,4.)
"Men før troen (troen på Jesus) kom, ble vi holdt innestengt i

varetekt under loven til den tro som skulle åpenbares. Så er da
loven blitt vår tuktemester (oppdrager) til Kristus, for at vi skulle
bli rettferdiggjort av tro, men etter at troen (troen på Jesus) er
kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren."(Gal.3,23—25.)
"For han er vår fred, han som gjorde de to (jøder og hedninger)

til ett, og nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet, idet han ved sitt
legeme (forsoningen) avskaffet den lov som kom med bud og
forskrifter, for at han ved seg selv kunne skape de to til et nytt
menneske (det nye mennesket i Jesu blod), idet han gjorde
fred."(Ef.2,14-15.)
"og utslette skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud

(lovens bud), det som gikk oss imot, og det tok han bort, idet han
naglet det til korset."(Kol.2,14.)
Dette betyr ikke at hele Moseloven er opphevet eller gjort til

intet. Vi må huske på at Moseloven består av tre deler, og det er:
a) DE 10 BUD. (2.Mos.20,l—17.) Budene beskriver Guds vilje.

De er ikke opphevet.
b) DEN SOSIALE LOVGIVNINGEN.(2.Mos.21,l-24,ll.)

Den gav reglene for hvordan det jødiske samfunnet skulle fungere.
Disse lovene er ikke opphevet.
c) SERMONILOVENE. (2.MOS.24,12-"31,18.) Disse er delvis
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opphevet i og med at offertjenesten ikke lenger gjelder. Jesu offer
er kommet i stedet for offertjenesten i Moseloven. Hva som gjelder
reglene for de forskjellige høytidene, så er ikke disse opphevet for
jødene. De ekisterer og praktiseres i dag i Israel. De skal enda mer
få sin berettigelse i riket for Israel. Både jøder og hedninger skal da
på en spesiell måte legges inn under Guds lov.
Det er derfor ikke korrekt å si at Moseloven som sådan er

opphevet. Det er Moseloven som INDIREKTE FRELSE3PAKT
SOM ER OPPHEVET. Det har skjedd en forandring med Moselo
ven, hva som gjelder offertjenesten. Det har funnet sted en
OMSKIFTELSE eller FORANDRING AV LOVEN, IKKE EN
OPPHEVELSE. "Omskiftes prestedømmet, da går jo også nødven
digvis en omskiftelse (foradring) av loven for seg. "(Hebr.7,12.)
Mose-loven opphevet ikke løftene i Abraham-pakten. DEN

BLE LAGT VED SIDEN AV ABRAHAM-PAKTEN, for å vise
jødene at de levde i synd, og at de behøvde det perfekte offer, som
kom med Jesus. "Hva skulle da loven til? Den ble lagt til (ved siden
av, i tillegg til) for overtredelsenes skyld, inntil den ætt (Jesus) kom
som løftet gjalt..."(Gal.3,19.)
Vi kan også legge merke til at mens Abrahampakten er en pakt

som skal stå ved lag til evig tid, så skal de forskjellige påbudene i
Moseloven vare i tidsalderen. Det vil si i lovens tidsperiode. En del
av påbudene skal også være i rikets tid."Og jeg vil opprette mellom
meg og deg og din ætt etter deg, fra slekt til slekt, EN EVIG
PAKT, så jeg vil være din Gud og Gud for din ætt etter
deg."(l.Mos.l7,5.)
"og spenne beltet om dem— både om Aron og hans sønner— og

W^e de høye huer på dem, og de skal ha prestedømmet som en
TEDSALDERLIG RETT. Så skal du fylle Arons hånd og hans
sønners hånd."(2.Ms.29,6.)
"Og Israels barn skal ta vare på sabbaten, så de holder den slekt

etter slekt, en TIDSALDERLIG PAKT. Den skal være et TIDS-
ALDERLIG TEGN mellom meg og Israels barn, for i 6 dager
gjorde Herren hunmelen og jorden, og på den syvende dag kvilte
han og holdt seg i ro."(2.Mos.31,16—17.)
11000 års-riket skal de forskjellige gammel-testamentlige offer

innføres igjen. De skal ikke gjelde som forsoningsoffer for synder,
men de skal ha helt andre egenskaper og funksjoner. De skal da
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være minne—, stadfestelses—, underkastelses-, gave og rennselse-
soffer. Dette er det mange som ikke ser og forstår, for de rekner
ikke med riket for Israel som en selvestendig periode i frelseshisto-
rien. RIKET FOR ISRAEL ER EN JØDISK PERIODE. I 1000
års—riket vil vi ha både Golgata—pakten og store deler av Moselo
ven. Den første vil regulere frelsen, mens den siste vil regulere
styret i riket og hedningenes underkastelse under Jesus.
11000 års—riket vil også sabbaten komme igjen som hellig— og

høytidsdag for alle mennesker. (Om styret i 1000 års-riket se mine
bøker: Jødenes Konge. Bind 3. s.34—38 og Jødenes Konge. Bind 4.
s.318-328.)
Hva som gjelder styret i 1000 års—riket, så må vi være oppmerk

somme på at enkelthetene i det ikke er åpenbart på nåværende
tidspunkt. Det er en HEMMELIGHET, som ennå ligger i Fade
rens råd og vilje."idet han kunngjorde oss sin VILJES HEMME
LIGHET etter sitt frie råd, som han fattet hos seg selv, om en
husholdning i tidenes fylde (riket for Israel), at han ville samle alt
til ett i Kristus, både de som er i himlene, og de som er på
jorden."(Ef.l,9-10.)

7.) LANDPAKTEN.(5.Mos.28—30.) Denne pakten ble lagt til
Sinaipakten rett før jødefolket skulle innta Kanaans land i ganunel
tid."Dette er den pakts ord som Herren bød Moses å gjøre med
Israels barn i Moabs land, foruten den pakt (Sinaipakten) som han
hadde gjort med dem på Horeb."(5.Mos.30,l.)
Landpakten skulle forphkte den nye generasjonen på Guds bud.

Den skulle gi dem regler for hvordan de skulle leve i landet.
Dersom de oppfylte Herrens påbud, skulle de få del i velsignelsen
og få bo i landet. Dersom de var ulydige, skulle Gud sende dem ut i
den store landflyktigheten til alle verdens land. "Herren skal sprede
deg blant alle folkene fra jordens ene ende til den andre, og der
skal du dyrke andre guder, som hverken du eller dine fedre har
kjent, stokk og stein."(5.Mos.28,64.)
Vi vet alle hvordan dette gikk. På grunn av ulydighet mot Herren

ble jødene sendt ut i landflyktighet både til Assyria, Babylon og
Egypt. De av jødene som ønsket det, fikk komme tilbake fra
Assyria og Babylon etter 70 års fangenskap der.
Da jødene il^e ville anerkjenne Jesus fra Nasaret som deres

Messias og frelser, ble de sendt ut i den store landflyktigheten til
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alle verdens land.

Landpakten sikrer også jødenes omvendelse og tilbakevending
til Israel i endens tid. Det er dette som holder på å skje i dag.
Jødene kommer hjem igjen. AV HERREN ER DETTE GJORT,
OG DET ER UNDERFULLT I VÅRE ØYNE."og når du av alt
ditt hjerte og av all din sjel omvender deg til Herren din Gud og
hører på hans røst i alt det som jeg byder deg i dag, både du og dine
barn, da skal Herren din Gud gjøre ende på ditt fangenskap og
miskunne seg over deg, og han skal atter sai^e deg fra alle de folk
som Herren din Gud har spredt deg i blant."(5.Mos.30,2-3.)

8.) GOLGATA-PAKTEN ELLER DEN NYE PAKT I JESU
BLOD. Jødene fikk gjennom sine profeter beskjed om at
Sinai-pakten var en foreløpig pakt, og at de på et senere tidspunkt
skulle få en ny pakt av Herren. Denne skulle bevirke at de skulle få
Guds Ånd i sine hjerter, slik at de automatisk kunne kjenne Her
rens vilje. Den HeUige Ånd, som var i dem, skulle fortelle dem hva
som er Guds vilje."Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil
opprette EN NY PAKT med Israels hus og med Judas hus, ikke
som den pakt jeg opprettet med deres fedre på den dag da jeg tok
dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land, den pakt med
meg som de brøt, enda jeg var deres ektemann, sier Herren, men
dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager,
sier Herren: Jeg vH gi min lov i deres sinn og skrive dem i deres
hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk, og de
skal ikke mere lære hver sin neste og hver sin bror og si: Kjenn
Herren! For de skal alle kjenne meg, både små (barn) og store
(voksne), sier Herren, for jeg vil forlate deres misgjerning og ikke
mere komme deres synder i hu."(Jer.31,31-34.)
DET ER JESUS SELV SOM ER DENNE PAKTEN."Jeg, Her

ren, har kalt deg i rettferd og tatt deg ved hånden, og jeg vil væme
deg og GJØRE DEG HL EN PAKT FOR FOLKET, til et lys for
hedningene."(Es.42,6.)
"For jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre,

og jeg ril utgyde min Ånd over din sæd og min velsignelse over dine
spirer. "(Es.44,3.)
"Jeg vil hente dere fira folkene og samle dere fira alle landene, og

jeg vil la dere komme til deres eget land. Og jeg vil sprenge rent
vann (Den Hellige Ånd), og dere skal bli rene, fira alle deres
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urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere.
Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi innen i dere, og
jeg vil ta bort steinhjertet (lovens 10 bud var skrevet på stein) av
deres legeme og gi dere et kjøtthjerte. Min Ånd vil jeg gi innen i
dere, og jeg vil gjøre at dere følger mine bud og holder mine lover
og gjør etter dem."(Esek.36,24-27.)
Denne pakten er også kalt EN FREDSPAKT i G.T."Og jeg vil

aøre en fredspakt med dem- en tidsalderlig pakt (den skal komme
i tidsalderen) med dem skal det være, og jeg vil bosette dem i MITT
LAND og la dem bli tallrike, og jeg vil sette min helligdom (tem
plet) midt i blant dem i tidsalderen (i 1000
års-riket.)"(Esek.37,26.)
"Og deretter (etter at "læreren til rettferdighet" eller Messias er

kommet (Joel 2,23.)) skal det skje at jeg vil utgyde min Ånd over
alt kjød (alle jøder), og deres sønner og deres døtre skal tale
profetiske ord, deres oldinger skal ha drømmer, deres unge menn
skal se syner, ja, endog over trælene og over trælkvinnene vil jeg i
de dager utgyde min Ånd."(Joel.3,l-2.)
"Så tok jeg (Messias) min stav liflighet (nåde) og brøt den i

stykker, for å gjøre den pakt (Den nye pakt i Jesu blod) til intet
(slik at den ikke virket for det store flertallet av folket på grunn av
deres forherdelse overfor Messsias), som jeg hadde gjort med hele
folket (det jødiske folket)."(Sak.ll,10.)
Den nye pakten i Jesu blod ble tilbudt jødene etter Jesu oppstan

delse fra de døde, men de fleste av jødene ville ikke ta imot Jesus
og anerkjenne frelsesverket. De derimot, som ønsket det av
jødene, fikk Den Hellige Ånd som innsegl og som pant til forløs
ningens dag. På pinsefetens dag kom 3000 jøder til troen på Jesus
og ble døpt i vann.(Ap.gj.2.)
Peter og de andre apostlene forstod at dette var den Åndsutgy-

delsen som profetene hadde profetert skulle skje i de siste dager. I
sin tale på pinsefestens dag henviste Peter til det som profeten Joel
hadde sagt i Joel 3,1-5: At Herren ville la sin Ånd bli utgitt over alt
kjød d.v.s. alle jøder. Peter tenkte også at endetiden ville komme
med det samme og med den de mange endetidsbegivenhetene, men
det skjedde ikke. Det som skjedde på pinsefestens dag var en
FØRSTE OG FORELØPIG UTGYDELSE AV DEN HELLIGE
ÅND over jødefolket. Den neste utgydelsen vil skje i forbindelse
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med den store trengselen og jødenes omvendelse i endens tid.
Den nye pakten i Jesu blod en den VIRKELIGE FRELSE-

SPAKTEN, Vi må se alle Guds løfter og pakter i lys av denne
pakten. Det er i Golgata—pakten at de får sin styrke og gyldighet.
GOLGATA-PAKTEN ER LAGT NED I ALLE GUDS LØF
TER OG PAKTER. Den er alfa og omega, begynnelsen og enden.
Det kommer heller ikke noen ny pakt. Dette er den siste pakten
som vi får fra Herren. "Og derfor er han (Jesus) mellommann for
en ny pakt for at de kalte skal få den tidsalderlige arv (løftene som
gjelder den nye tidsalderen) som var lovet, etter at en død har
funnet sted til forløsning fra overterdelsene under den første pakt
(Sinaipakten.)" (Hebr.9,15.)

Golgata—pakten er nedlagt på følgende måter i de 7 andre pak
tene, som vi har beskrevet ovenfor:
a) I den edenske pakten oppretter Golgata—pakten det store

syndefallet som oppstod mellom Gud og de første menneskene.
Den garanterer de første menneskene at de skal bli frelst fra sine
synder, dersom de var kommet til en personlig tro på Gud.
b) I Adam—pakten er Golgata—pakten oppfyllelsen av det løftet

som ble gitt til kvinnen: At kvinnens sæd skulle knuse slangens
hode.(l.Mos.3,15.)
c) I Noah—pakten er Golgata—pakten garantien for at de over

tredelsene som ble gjort i denne tidsperioden, også skulle bli tilgitt.
d) I Abraham—pakten er Golgata—pakten oppfyllelsen av det

løftet som Abraham fikk: At i deg (i Kristus) skd alle jordens folk
bli velsignet.(l.Mos.l2,3.) Golgatapakten garanterer videre at de
forskjellige løftene til jødene står ved lag og skal oppfylles fullt ut.
e) I David—pakten er Golgata—pakten garantien for at Davids

hus har fått et tidsalderlig kongedømme i Israel. Selv om ikke Juda
hus har hatt dette kongedømmet på lang tid, skal Jesus fira Nasaret
komme tilbake på himmelens skyer og opprette det davidiske kon
gedømmet.
Q I Sinai—paktens mange bestemmelser om de forskjellige ren

selser og ofiinger er Golgata—pakten lagt ned som garanti for at
ofringene i denne pakten ble til frelse for dem som ofret.
g) I Landpakten er Golgata-pakten garanti for at alle jøder skal

få komme tilbake til Israel i de siste dager, og at jødene skal bli
fipelst som folk og som levning.
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JESUS SOM KONGE OG YPPERSTEPREST.

Jesu forsoning og Golgata—pakten er det største som har skjedd i
frelseshistorien: Vi skal i det følgende gjenta det som Hebreerbre
vet sier om denne pakten og om Jesus som konge og yppersteprest.
a) JESUS BLE YPPERSTEPREST I TIDSALDEREN

ETTER MELKISEDEKS VIS (på samme måte som Melkise-
dek)."hvor Jesus gikk inn som forløper for oss, idet han ble yppers
teprest i tidsalderen etter Melkisedeks vis."(Hebr.6,20.)
b) JESUS ER BLITT RETTFERDIGHETS KONGE OG

JERUSALEMS KONGE, "han som også Abraham gav tiende av
alt, og som først, når hans navn utlegges^ er rettferdighets konge,
men dernest også Salems konge, det er freds konge. (Hebr.7,2.)
c) JESUS ER BLITT YPERSTEPREST IFØLGE SIN EGEN

KRAFT OG GUDDOM, "som ikke er blitt det ifølge et kjødelig
buds lov, men i følge av kraften i et uforgjengelig liv."(Hebr.7,16.)
d) JESUS ER BLITT INNSATT I SITT PRESTEEMBETE

VED EN ED FRA GUDS SIDE."for hine (prestene i
Sinai-pakten) er blitt prester uten ed, men han (Jesus) med ed ved
den som sier til ham: Herren svor, og han skal ikke angre det: Du
er prest i tidsalderen etter Melksedeks vis. "(Hebr.7,21.)
e) GOLGATA-PAKTEN ER EN BEDRE PAKT ENN

SINAI-PAKTEN, "så visst er det en bedre pakt som Jesus er blitt
borgsmann for. "(Hebr.7,22.)
f) JESUS ER PREST I ET UFORGJENGELIG PRESTE-

DØMME."men denne har et uforgjengelig prestedømme, fordi
han blir i tidsalderen. "(Hebr.7,24.)
g) JESUS KAN FULLKOMMENT FRELSE DEM SOM

KOMMER TIL HAM. "og derfor kan han også fullkonunent frelse
dem som kommer til Gud ved ham, da han aUtid lever til å gå i
forbønn for dem."(Hebr.7,25.)
h) JESUS ER HELLIG, USKYLDIG, REN, SKILT FRA
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SYNDERE OG OPPHØYET OVER HIMLENE."for en slik
yppersteprest måtte vi og ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere
og opphøyet over himlene."(Hebr.7,26.)

i) JESUS BLE FULLENDT I TIDSALDEREN. "For loven
innsetter til yppersteprester mennesker som har skrøpelighet, men
edens ord, som kom etter loven, innsetter Sønnen, han som er blitt
fullendt i tidsalderen."(Hebr.7,28.)
j) JESUS HAR SIN PRESTETJENETSE I HIMME

LEN.". . .Vi har en sådan yppersteprest som satte seg ved høyre side
av Majestetens trone i himlene, med prestelig tjeneste i helligdom
men, det sanne tabernakel, som Herren har reist, og iHfft et
menneske. "(Hebr.8,1 -2.)
k) JESUS HAR EN BEDRE PRESTETETJENSTE ENN DET

LEVrmSKE PRESTESKAPET. "Men nå har han fått en så
meget bedre prestetjeneste som det og er en bedre pakt han er
mellommann for, da DEN ER GRUNNLAGT PÅ BEDRE
LØFTER. "(Hebr.8,6.)

1) BESTEMMELSENE I GOLGATA-PAKTEN VIL BLI
SKREVET I MENNESKENES HJERTER."For dette er den pakt
som jeg vil opprette med Israels hus etter hine dager, sier Herren:
Jeg vil gi mine lover i deres sinn, og jeg vil skrive dem i deres
hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt
folk."(Hebr.8,10.)
m) JESUS KOM SOM EN YPPERSTEPREST FOR DE

KOMMENDE GODER. "Men da Kristus kom som en ypperste
prest for de konunende goder (det framtidige Guds—rikets goder),
gikk han gjennom det større og fuUkonmere telt, som ikke er gjort
med hender, det er: som ikke er av denne skapning."(Hebr.9,ll.)
n) JESUS FANT EN TEDSALDERLIG FORLØSNING, "og

ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, en gang
mn i helligdommen og fant en tidsalderlig forløsning (sotn gir oss
del i den konunende tidsalderen.)"(Hebr.9,12.)
o) JESUS BAR SEG SELV FRAM FOR GUD VED HJELP

AV EN TIDSALDERLIG ÅND. HANS OFFER RENSER VÅR
SAMVrmGHET SLIK AT VI KAN TJENE DEN LEVENDE
GUD."hvor meget mer skal da Kristi blod, han som ved en tidsal
derlig Ånd bar seg selv fram (ofret seg selv) som et ULASTELIG
OFFER for Gud, rense deres samvittighet fra døde gjerninger til å
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tjene den levende Gud."(Hebr.9,14.)
p) JESUS ER MELLOMMANN FOR EN NY PAKT."Og der

for er han meUommman for en ny pakt, for at de kalte skal få den
tidsalderlige arv (frelsesgodene i den kommende tidsalderen) som
var lovet, etter at en død har funnet sted til forløsning fira overtre
delsene under den første pakt (Sinai-pakten.)"(Hebr.9,15.)
q) JESUS BLE ÅPENBART FOR GUDS ÅSYN FOR VÅR

SKYLD."For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort
med hender, og bare var et bilde av den sanne, men inn i selve
himmelen, for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår
skyld."(Hebr.9,24.}

r) JESUS ER ÅPENABRT VED TIDSALDRENES ENDE
FOR Å BORTTA SYNDEN VED SITT OFFER."...men nå er
han åpenbart en gang ved tidsaldrenes ende (enden av de forrige
tidsaldere), for å bortta synden ved sitt offer."(Hebr.9,26.)
s) JESUS SKAL NESTE GANG ÅPENBARE SEG TIL

FRELSE FOR DEM SOM VENTER PÅ HAM."såleds skal og
Kristus, etter å være ofret en gang for å bortta manges (alles)
synder, annen gang åpenbare seg, uten synd, til frelse for dem som
venter på ham."(Hebr.9,28.)
t) JESUS KOM FOR Å GJØRE FADERENS VIUE."da sa

jeg (Jesus): Se, jeg kommer- i bokrullen er det skrevet om meg-
for å gjøre. Gud, din vilje."(Hebr. 10,7.)
u) JESUS TAR BORT DEN MOSAISKE OFFETJENESTEN

OG INNSETTER SEG SELV OG SITT OFFER I STEDET, "han
tar det første bort, for å innsette det annet (seg selv)."(Hebr.lO,9.)
v) VI ER HELLGET VED OFRINGEN AV JESU LEGE

ME, "og ved denne vilje (Guds vilje) er vi helliget ved ofringen av
Jesu Kristi legeme en gang for alle (mennesker)."(Hebr.10,10.)
w) JESUS HAR FOR ALLTID SATT SEG VED FADERENS

HØYRE HÅND."men han har frambåret et offer for synder og har
deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd."(Hebr.lO,12.)
x) JESUS VENTER PÅ AT FADEREN SKAL LEGGE

ALLE HANS FIENDER HL SKAMMEL FOR HANS FØT
TER. "og nå venter han bare på at hans fiender skal legges til
skammel for hans føtter." (Hehf.10,13.)

y) JESUS HAR GJORT OSS FULLKOMNE VED SITT
OFFER, "for med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne
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som blir helliget."(Hebr. 10,14/)
z) JESUS HAR GLEMT VARE SYNDER."og deres synder og

deres overtredelser vil jeg ikke mere komme i hu."(Hebr.lO,17.)
æ) I JESU BLOD HAR VI FRIMODIGHET TIL A GÅ INN I

HIMMELEN."Da vi altså brødre, i Jesu blod har frimodighet til å
gå inn i helligdommen."(Hebr.lO,19.)
0) VED JESU OFFER ER VI RENSET PÅ HJERTENE FRA

EN OND SAMVmiGHET OG TVETTET PÅ LEGEMET
MED RENT VANN (GJENFØDELSEN)."så la oss trede fram
med sanndru hjerte i troens fulle visshet, renset på hjertene fra en
ond samvittighet og tvettet på legemet med rent
vann.(Hebr. 10,22.) (Om andre sider ved Jesu forsonergjeming, se
min bok: Jødenes Konge. Bind 4. s,277-302.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

17.

18.

19

20.

21

Spørsmål og oppgaver.

Hvilken synd var det Jesus sonet på Golgata?
Hva vil det si at Jesus ikke tilregner verden deres synder?
Hva vil det si at vi er død sammen med Jesus?
Hva vil det si at vi lever for Jesus på en ny måte?
Hva går den nye omskjærelsen ut på?
Hva gir Kristi omskjærelse?
Hva gir vanndåpen?
Hva betyr de greske verbene "agorazo", "exagerazo" og
"lutro"?

Hvilken pris var det Jesus betalte da han frikjøpte oss?
Hva vil det si at blodet er forsoningens middel?
Hva var ofringene i G.T. et forbilde på?
Hvorfor er Jesu blod og ofrer fullkomment?
Hvilken forsonende effekt hadde offerdyrenes blod?
Hvilken forsonende effekt har Jesu blod?

Hvilken pakt er nedlagt i alle de andre paktene i Bibelen?
Hvilke 8 store pakter har vi?
Hva går Den edenske pakten ut på?
Hva går Adam—pakten ut på?
Hva går Noah—pakten ut på?
Hva går Abraham—pakten ut på?
Hva gåt David—pakten ut på
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22.) Hva vil det si at David har fått et tidsalderlig kongedømme?
23.) Hva går Sinai—pakten ut på?
24.) Hva vil det si at Sinai—pakten er delt i 3 deler?
25.) Er Sinai-pakten opphevet?
26.) Hvorfor fikk jødene Sinai—pakten?
27.) Er det frelse i Sinai—pakten?
28.) Hvorfor er ikke enkelthetene i 1000 års-rikets styre kunn

gjort ennå?
29.) Hva går Landpakten ut på?
30.) Hva går Golgata-pakten ut på?
31.) Hva blir denne pakten kalt i G.T.?
32.) Hvilken person er gjort lik med denne pakten i Es.42,6?
33.) Hva skjedde å pinsefestens dag?
34.) På hvilke forskjellige måter er Golgata-pakten nedlagt i

paktene i G.T.?
35.) Hva sier Hebreerbrevet om Golgata—pakten og om Jesus

som yppersteprest og konge?
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JESUS HAR GJORT OSS TIL KONGER.

6.) Jesus blir framstilt som "DEN SOM HAR GJORT OSS TIL
KONGER (gr.basileis.)" (Åp.1,6.). Det er i 1000 års-riket vi skal
være konger og være med å styre verden sammen med Jesus. Dette
gjelder både troende jøder og troende hedninger. Etter som jeg ser
det, skal de troende jøder fra gammel—testamentlig tid, som får del
i den første oppstandelsen og i det himmelske Jerusalem, og den
kristne meni^et, som er Jesu legeme, være med å styre som
konger over jorden UT IFRA DET HIMMELSKE JERUSALEM.
De jødene og de hedningene derimot som blir frelst i endens tid,

og som overlever trengselstiden, skal være med å styre verden
sammen med Jesus UT IFRA JERUSALEM OG TEMPLET

DER. JESUS ER DEN SENTRALE PERSONEN I RIKETS

TID. Det er han som skal være kongen, mens de troende av
forskjellige grupperinger skal være hans medregenter.(Om de for
skjellige frelsesgrupperingene og deres tilknytning til himmelen
eller til jorden, se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapittel:
Nådelønnens forskjellige motiver.)
"Da sa Jesus til dem (apostlene): Sannelig sier jeg dere: Dere

som har fulgt meg, dere skal i gjenfødelsen (i 1000 års-riket), når
Menneskesønnen sitter på sin herlighets trone (i Jerusalem), også
sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer."(Mat. 19,28.)

"Eller vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? og dersom
verden blir dømt ved dere, er dere da uverdige til å dømme i de
ringeste saker? vet dere ikke at vi (den kristne menighet) skal
dømme engler? hvor meget mere (skal vi da ikke styre) i timelige
ting?"(l.Kor.6,2-3.) (Det greske verbet som her blir oversatt med
"dømme", er "krion". Det betyr både å "dønune", "vurdere",
"bedømme" og "domfelle".)
"Og den som seirer og tar vare på mine gjerninger inntil enden,

ham vil jeg gi makt over hedningene, og han skal styre dem med
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jerastav, likesom en knuser lerkar, således som jeg og har fått det
av min Fader."(Åp.2,26-27.)

''og gjorde oss til et kongerike og til prester for vår Gud, og vi
skal være konger på jorden."(Åp.5,10.)
(I parantes gjør vi oppmerksom på at grunnteksten Codex Ale-

xandiinus oversetter dette verset på følgende måte: "og gjorde dem
til et kongerike og til prester for Gud, og de skal være konger
på jorden." Dette er gjort for å svekke det forholdet at den kristne
menighet skal være prester og konger i 1000 års—riket. De andre
grunntekstene har pronomene "oss" og "vi".
Det skulle derfor ikke være vanskehg å vite hva som er den rette

oversettelsen, men til tross for dette har dessverre våre

Bibel—oversettelser fra 1930, 1978 og 1988 oversatt dette galt.)
De troende av de forskjellige frelsesgrupperingene skal være

konger både i 1000 års—riket og i selve evigheten, som er den nye
hinmiel og den nye jord. "Og jeg så troner, oe de (de hellige) satte
seg på dem, og det ble gitt dem MAKT TIL A HOLDE DOM. Og
jeg så deres sjeler som var blitt halshugget for Jesu vitnebyrds og
for Guds ords skyld, og dem som ikke hadde tilbedt dyret eller dets
merke, og som ikke hadde tatt merket på sin panne og på sin hånd,
og de ble levende og regjerte med Messias i 1000 år."(Åp.20,4.)
"Og natt skal ikke være mere, og de trenger ikke lys av lampe og

lys av sol, for Gud Herren (Den treenige Gud) skal lyse over dem,
og DE SKAL VÆRE KONGER I TIDSALDRENES TIDS
ALDERE (d.v.s.i all evighet.)"(Åp.22,5.) (Se min bok:
Guds—riket i Israel. Kapitlet: De troende skal styre sammen med
Jesus.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) I hvilken tidsperiode skal vi styre som konger sammen med
Jesus?

2.) På hvilken måte skal de forskjellige frelsesgrupperingene styre
sammen med Jesus?

3.) Hva betyr det greske verbet "krino"?
4.) Hva er den korrekte oversettelsen av Åp.5,10?
5.) Hvorfor er dette Bibel—verset oversatt galt i våre Bibler?
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JESUS HAR GJORT OSS TEL PRESTER FOR GUD.

7.) Jesus blir beskrevet som den som '*HAR GJORT OSS TIL
PRESTER (gr.hiereis) FOR GUD OG SIN FADER."(Åp.l,6.)
Jesus har ikke bare gjort oss til konger. Vi skal også styre sammen
med ham som prester i rikets tid. På grunn av Jesu forsoninsgverk
skal vi bli gjort likedannet med Guds Sønns bilde. Vi er Guds
arvinger og Kristi medarvinger. NÅR JESUS ER KONGE, ER
OGSÅ VI KONGER. NÅR JESUS ER YPPERSTEPRESTEN,
ER OGSÅ VI PRESTER, "men er vi barn, da er vi også arvinger.
Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, for
at vi også skal herliggjøres med ham."(Rom.8,17.)
"For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt

tU å bli likedannet med hans Sønns bilde, for at han (Jesus) skulle
være den førstefødte blant mange brødre. "(Rom.8,29.)
"han som skal forvandle vårt fornedrelses—legeme, så det blir

likt med hans herlighets-legeme, etter den kraft hvormed han og
kan underlegge seg alle tmg."(Fil.3,21.)
Hva som gjelder det greske ordet "hiereus", som betyr "prest",

så blir det ikke brukt om presteembetet som sådant i
ny—testamentlig tid. I ny—testamentlig er det ikke behov for noe
prestembete, for veien inn til Gud er åpnet for alle mennesker ved
at den virkelig store ypperstepresten, Jesus Messias, en gang for
alle mennesker gikk inn til Faderen i himmelen med sitt store og
endelige offer. Alle som tror i ny—testamentlig tid, er blitt gjort til
prester. Dette er det alminnelige prestedømme. (Hør min kassett:
Det alminnelige prestedømme og embetsforståelsen i den lutherske
kirke.)
I N.T.blir ordet "hiereus" derimot brukt om hedenske prester

(Luk.1,5.) eller om jødiske prester (Ap.gj. 14,13.).
Det blir også brukt om Jesus."likesom han på et annet sted sier:
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Du er prest (gr.hierevs) i tidsalderen etter Melkisedeks
vis."mebr.5,6.)
I Åpenbaringsboka blir ordet "hiereus" brukt 3 ganger om de

troende. Det er i Åp.1,6, 5,10 og 20,6. Dette gjelder det almin
nelige prestedømmet.
I og med at alle troende er prester i N.T., så blir ordet "preste

skap" også brukt om alle de troende."Og bli også dere oppbygget
som levende steiner til et åndelig hus, et hellig presteskap (hiera-
tevma) til å frambære åndelige offer, som tekkes Gud ved Jesus
Kristus...Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap (hiera-
tevma), et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne
hans dyder som kalte dere fra mørket til hans underfulle
lys."(l.Pet.2, 5 og 9.)
I den nytestametlige tid skal de troende ikke lenger frambære de

blodige offer for Herren, for Gud har fått det endgyldige offer i
Jesu forsonergjeming. Vår åndelige gudstjenste er i dag bønn,
Bibel-lesning, gode gjerninger, helliggjørelse og tilbedelse av Her
ren. "Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn at dere
framstiller deres legemer som et levende, hellig. Gud velbehagelg
offer- dette er deres åndelige gudstjeneste."(Rom.l2,l.)
"La oss da ved ham alltid ffambære lovoffer for Gud, det er:

frukt av lepper som lover hans navn! Men glem ikke å gjøre godt og
å dele med andre! for slike offer tekkes Gud."(Hebr.l3,15—16.)
"En ren og usmittet Guds-dyrkelse for Gud og Faderen er

dette: å se til farløse og enker i deres trengsel, og holde seg selv
uplettet av verden"(Jak.l,27.)
"og bli også dere oppbygget som levende steiner til et åndelig

hus, et hellig presteskap til å frambære åndelige offer, som tekkes
Gud ved Jesus Kristus." (l.Pet.2,5.) (Om offertjenesten i
ny—testamentlig tid, se min bok: Jødenes Konge. Bind 4.
s,303-312.)
I rikets tid skal den kristne menighet og alle troende fortsette

med å bære fram åndelige offer, både for Gud og for Jesus.
I rikets tid skal de blodige offer innføres igjen i offertjenesten i

Jerusalem. Det er da de jødiske prestene av Sadoks ætt og fyrsten i
Jerusalem som skal bære fram disse ofrene. Ikke engang Jesus skal
være med på å bære dem fram, for han har for alltid båret fram sitte
eget offer for Faderen. Han skal derimot se på at ofrene blir båret
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fram. De skal da ikke fungere som forsoningsoffer, men som
minne-, stadfestelses-, underkastelses-, gave- og renselsesoffer.
*'Og fyrsten skal det påligge å ofre brennofrene og matofferet og
dri^offeret på festene og nymånedagene og sabattene, på alle
Israels høytider, han skal ofre syndofferet og matofferet og takkof-
rene for å gjøre soning (renselse) for Israels hus.'*(Esek.4S,17.)
'*Men de levittiske prester, Sadoks sønner, som tok vare på det

som var å ivareta i min helligdom (det første templet), da Israels
barn forvillet seg bort ifra meg, de skal trede nær til meg, for å tjene
meg, og de skal stå for mitt åsyn og frambære for meg fett og blod,
sier Herren."(Esek.44,15.)
Gud vil også utta seg en del av de troende hedningene til å være

offerprester i 1000 års-riket.'*også av dem (av hedningene) vil jeg
ta meg noen til prester, til levitter, sier Herren."(Bs.66,21.)
Mange synes at det er merkelig at den gammel—testamentlige

offertjenesten skal takes opp igjen i rikets tid. Men det er ikke noe
merkelig. For det første sier Bibelen at det skal være slik.
For det andre må vi huske på at riket for Israel er EN JØDISK

PERIODE. I denne perioden skal de jødiske lovene for
Guds-rikets styre innføres igjen. Dersom vi vil få greie på prinsip
pene for styret i 1000 års-rike, så må vi lese hva Moseloven sier om
dette. Likeledes må vi lese hva Jesus sier om dette i Bergprekenen
og i de 4 evangeliene. I EVANGELIENE ER NÅDENS OG
LOVENS PRINSIPPER BUNDET SAMMEN PÅ EN FIN
MÅTE. Jesus krevde av jødene at de både skulle holde loven, og at
de måtte komme til en personlig tro på ham for å få del i frelsen.
Jesus opererte i sin forkynnelse med to rettferdighetsbegreper. Det
er LOVENS RETFERDIGHET, og det er FRELSENS RETT
FERDIGHET. Den frelsende rettferdighet fikk jødene ved å tro
på Jesus. (Dette kan jeg ikke ta opp i sin fylde her. Se mine bøker:
Jødenes Konge. Bind 1,2,3 og 4, hvor jeg skriver mye om dette.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Når skal vi være prester for Gud?
2.) Hva er det greske ordet for "prest" i N.T.?
3.) Hvorfor er dette ordet ikke brukt om prestembetet i N.T.?
4.) Hva er det alminnelige prestedømmet?
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5.) På hvilke 3 forskjellige personer er ordet "hiereus" brukt i
N.T. som uttrykk for et bestemt presteembete?

6.) Hvor i Bibelen er ordet "hiereus" brukt om det alminnelige
prestedønunet?

7.) Hva sier l.Pet.2,5 og 9 om de troende?
8.) Hvilke åndelige offer skal vi frambære?
9.) Hvem skal frambære de blodige offer i 1000 års—riket?
10.) Hvilke motiver skal ofrene ha i 1000 års-riket?
11.) Hvorfor skal offertjenesten innføres igjen i rikets tid?
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ÅPENBARINGSBOKAS INNHOU).

"Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de
som har gjennomstunget ham, og alle jordens slekter (alle landets
slekter) skal gråte sårt over ham. Ja, amen. Jeg er Alfa og Omega,
sier Gud Herren, han som var og som er og som kommer, den
Allmektige. "(Åp. 1,7-8.)
Her er det snakk om Jesu gjenkomst til Israel og til verden. Han

kommer sammen med englene og de troende, for å opprette riket
for Israel. Allerede profetene i G.T. så at Messias skulle komme
tilbake på himmelens skyer sammen med de troende og med engle
ne. "Fremdeles fikk jeg i mine nattlige syner se en som lignet en
menneskesønn, kom med himmelens skyer, han gikk bort til den
gamle av dager (Gud) og ble ført fram for ham."(Dan.7,13.)
"Se, Herren, Israels Gud, kommer med velde, hans lønn (de

troende) er med ham, og hans gjengjeldelse (dommen) går foran
ham."(Es.40,10.)
"...Da skal Herren min Gud komme, og alle hellige (de troende)

med deg, min Gud."(Sak.l4,5.)
"Og han skal sende ut sine engler med basunens veldge røst, og

de skal samle hans utvalgte (jødene) fra de fire verdenshjørner, fra
himmelbryn og til hinimelbryn."(Mat.24,31.)
"for at han skal styrke deres hjerter, så dere blir ulastelige i

hellighet for vår Guds og Faders åsyn, når vår Herre Jesus kommer
med sine mange tusen hellige (gr.hagion)."(l.Tess.3,13.)
"men dere som trenges, ro sammen med oss, når vår Herre Jesus

åpenbares fira hinunelen med sin makts engler." (2.Tess.l,7.)
"Disse (onde menneskene) var det også Enok, den syvende fira

Adam, profeterte om da han sa: Se, Herren kommer med sine
mange tusen hellige (de troende) (gr.hagiais), for å holde dom over
alle og refse all de ugudelige for alle de ugudelige gjerninger, som
de gjorde, og for alle de hårde ord som de talte mot ham, de
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ugudelige syndere."(Jud.l4-15.)
Ordet "hellig" kan både brukes om englene og om de troende.

Når ordet (gr.hagioi) står alene, blir det brukt om de troende. Når
ordet er brukt om englene, forekommer det sammen med ordet
engler (gr.angeloi.)
Han skal komme straks etter at den store trengselen er over.

"Men straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og
månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen,
og himmelens krefter skal rokkes." (Mat.24,29.)
Når det står at han skal komme "med skyene", så tror jeg at det

betyr to ting:
a) Det betyr for det første at han kommer innehyllet i skyen,

som er Menneskesønnens tegn. Det er ikke noe nytt at Herren
skjuler seg i skyen. Dette var tilfelle både i gammel— og
ny-testamentlig tid. "Og Herren steg ned i skyen og stilte seg der
hos ham (Moses) og ropte ut Herrens navn."(2.Mos.34,5.)
"Og da han hadde sagt dette, for han (Jesus) opp mens de så på,

og en sky tok ham bort fra deres øyne."(Ap.gj.l,10.)
b) For det andre betyr det at han kommer sammen med de

hellige. Disse blir også beskrevet som skyer i Bibelen. "Deretter
skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer
opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være sanune med
Herren."(l.Tess.4,17.)
"Og da skal Menneskesønnens tegn (skyen) vise seg på himme

len, og da skal alle jordens (eller landets) slekter jamre seg, og de
skal se Menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og
megen herlighet."(Mat.24,30.)
I trengselstiden skal også det himmelske Jerusalem være mye

nærmere jorden enn det er i dag. I forbindelse med at Satan og de
onde åndene blir kastet ut av lufthimmelen og ned på jorden
(Åp. 12,7—9.), skal det himmelske Jerusalem innta den ledige plas
sen i hinunelronmiet. Menneskene skal vite at Gud bor i skyen i det
himmelske Jerusalem. Dette skal være en spesiell utfordring til
menneskene i endens tid. "Og over hvert sted på Sions berg og over
dets forsamlinger skal Herren skape en sky og en røk om dagen og
en luende ild om natten, for over alt herlig er det et dekke. Og en
hytte (Det himmelske Jerusalem) skal der være til skygge om dagen
mot hete og til ly og skjul mot vannskyll og regn."Es.4,5-6.)
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"Derfor er de (den store kvite skare som kommer ut av den store
trengsel) for Guds trone (i Jerusalem) og tjener ham dag og natt i
hans tempel, og han som (Jesus) sitter på tronen, skal reise sin bolig
(Det nye Jerusalem) over dem. De skal ikke hungre mere, heller
ikke tørste mere, solen skal heller ikke falle på dem eller noen hete,
for Lammet, som er midt for tronen, skal vokte dem og føre dem til
Jivets vannkilder, og Gud skal tørke bort hver tåre av deres
øyne."(Åp.7,15-17.)
"Og det (Antikrist) åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotte

hans navn og hans bolig, dem som bor i himmelen."(Åp. 13,6.)
"Og de (de to vitnene i Jerusalem) hørte en høy røst fra hinune-

len si til dem: Stig opp her! OG DE STEG OPP TIL HIMMELEN
I SKYEN, OG DERES FIENDER SÅ DEM."(Åp.ll,12.)
Når det står at "alle Jordens slekter" skal se at Jesus kommer

tilbake sammen med de troende og englene, så tror jeg at dette
betyr at "alle landets slekter" skal se dette. Hva som gjelder det
greske ordet "ge", så kan det både betyr "jorden" og "landet"
d.v.s. landet Israel.

At denne forståelsen er den riktige, blir også forsterket ved det
forholdet at det er "de som har gjennomstunget ham", som skal se
ham, når han kommer. Når han kommer tilbake, skal de "skue opp
til meg, på ham som de har gjennomstunget."(Sak. 12,10.)

Til tross for at dette er en beskrivelse av Jesu gjenkomst, så sier
likevel Gud i Åp. 1,8 om seg selv at det er "han som er og som var
og som konuner." Dette viser oss nok en gang at det er den treenige
Gud som kommer, når Jesus kommer.
At vi ikke kan forstå Den hellige treenighet fullt ut, se det er en

annen sak, men vi vet at når han kommer, så skal både hans navn
være ett og jødene skal se sin Gud, som er blitt konge. Da skal også
jødene forstå mer av Den treenige Gud og anerkjenne Jesus fra
Nasaret som deres Gud og Messias. "Stig opp på et høyt fjell, du
Sions gledesbud (døperen Johannes)! Oppløft din røst med kraft,
du Jerusalems gledesbud! Oppløft den, f^kt ikke! Si til Judas byer:
SE, DER ER DERES GUD. (Jesu første komme.)
"Hvor fagre er på fjellene dens føtter som kommer med gledes

bud, som forkynner fred, som bærer godt budskap, som forkynner
frelse, som sier til Sion: DIN GUD ER BLITT
KONGE."(Es.52,7.) (Jesu gjenkomst.)
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"Da skal Herren bli konge over hele landet, på den dag skal
HERREN VÆRE EN, OG HANS NAVN ETT."(Sak. 14,9.) (Om
forholdet mellom Gud og Messias, se min bok: Jødenes Konge.
Bind 3. s.64—91.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvem skal være sammen med Jesus når han kommer tilbake
for å dømme verden?

2.) Hva er det greske ordet for "hellig"?
3.) På hvilken måte blir dette ordet brukt i N.T.?
4.) Hva betyr det at Jesus skal komme tilbake "med skyene"?
5.) Når skal Jesus komme tilbake?
6.) På hvilken måte vil det himmelske Jerusalem være mye

nærmere jorden i 1000 års-riket enn det er i dag?
7.) Hva betyr det at "alle landets slekter" skal se Jesus, når han

konuner tilbake?
8.) Hva vil det si at Gud kommer?
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ÅPENBARINGSBOKAS INTRODUKSJON AV JOHANNES.

"Jeg, Johannes, som er deres bror og har del med dere i trengse
len og riket (riket for Israel) og tålmodigheten i Jesus, jeg var på
den øy som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu vitnesbyrds
(vitensbyrdet om Jesus) skyld. Jeg var (bortrykket) i ånden på
(eller til) Herrens dag, og jeg hørte bak meg en høy røst (Jesu røst),
som sa:"(Åp.l,9-10.)
Vi skiller meUom DEN GENERELLE TRENGSELEN

(gr.thlipsis), som en troende alltid vil befinne seg i, og DEN
STORE TRENGSELEN (gr.thlipsis megas). Vi vet at vi må gå inn
i Guds rike gjennom mange trengsler. Vi har kamp mot verden,
mot de onde ådsmaktene og mot den uomvendte naturen (kjødet) i
vår personlighet.
Den store trengselen derimot er de siste 3,5 årene av den 7—årige

trengselstiden som vil komme over jorden, for å prøve mennes
kene, om de vil tilhøre Gud eller Satan. Allerede profeten Daniel
brukte uttrykket "den store trengselen"."På den tid skal Mikael stå
firam, den store fyrsten som verner om ditt folks barn, og det skal
komme en trengselstid som det ikke har vært fira den dag da noe
folk ble til, og like til den tid. Men på den tid skal alle de av ditt folk
bli frelst (jødenes firelse i endens tid) som finnes oppskrevet i boken
(livets bok)"(Dan.l2,l.)
Den store trengselen er beskrevet både av profetene i G.T og av

de forskjellige forfatterne av N.T. Mest utførlig er den beskrevet i
Jesu Åpenbaring til Johannes. DEN STORE TRENGSELEN
BEGYNNER VED DET TREDJE VE OG DEN 7. BASUNEN I

ÅPENBARINGSBOKA."Det annet ve er over, se, det tredje
kommer snart. Og den syvende engel blåste, og høye røster lot seg
høre i himmelen, som sa: Kongedømmet over verden er tilfalt vår
Herre og hans salvede (Messias), og han skal være konge i tidsald
renes tidsaldere (for ^tid)."(Ap.ll,14—15.) (Jesus ble formelt
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innsatt som konge over hele verden ved den universale tilbedelsen
av og underkastelse under Jesus som skjedde i Åp.5,13-14.)
Når det står at Johannes har del med de troende i "riket" (gr.ba-

sileia), så er det riket for Israel han taler om. Vi skiller mellom
forskjellige faser av Guds rike. (Om de forskjellige fasene av
Guds-riket, se min bok: Guds-riket I Israel, s.46-100.)
Vi skal i det følgende bare kort beskrive 4 faser av Guds riket, og

det er:

a) For det første har vi Guds rike i himmelen. I himmelen skjer
Guds vilje fullt ut."...skje din vilje, som i himmmelen, så og på
jorden."(Mat.6,10.)
b) For det andre har vi det fullendte Guds rike. Dette er den

tidsperioden som vi kaller for "en ny himmel og en ny jord". I
denne tidsperioden skal Guds vilje skje fullt ut. Satan, de onde
åndsmakter og de ufrelste menneskene er fengslet for alltid i ild
sjøen, som er den annen død.(Åp.20,14.)
c) For det tredje har vi Guds rike i dag. Det hører med til

Guds-rikets hemmeligheter. (Mat. 13.) Da jødene ikke ville motta
tilbudet om opprettelsen av riket for Israel på Jesu tid, ble
Guds-rikets autoritet og manifestasjon overlatt til den kristne
menighet, som består både av troende jøder og troende hedninger.
Denne fasen av Guds riket vil vare ved inntil det kristne legemet

er fulltallig. Når det er skjedd, kommer Herren selv ned i lufthim-
melen og henter de troende til seg, og deretter skal vi for bestandig
være sammen med Herren. Vi er JESU MYSTISKE LEGEME.
d) For det fjerde har vi riket for Israel eller 1000 års-riket.

Dette riket er omtalt gjennom hele Bibelen. Hovedbetydningen av
begrepet Guds rike i Bibelen er RIKET FOR ISRAEL. Det var
dette riket de forskjellige profetene i G.T. beskrev. Det var dette
riket døperen Johannes, Jesus, apostlene, Paulus og hans medar
beidere tilbød det jødiske folket ved sin forkynnelse og virksomhet.

Da jødene ikke ville ta imot tilbudet om opprettelsen av riket for
Israel, fikk vi etter hvert den kristen menighets tidsperiode. I år 70
etter Messias var tilbudet om opprettelsen av Guds rike i Israel
DEFINITIVT SLUTT fra Guds side. Da grep Gud selv inn og både
Jerusalem, som er Jesu hovedstad, og templet, som skulle brukes i
rikest tid til de forskjellige ofringene, ble ødelagt av romerne.
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Men vi vet at sitt kall og sine nådegaver det angrer Herren ikke
på. Da jødene ikke ville ta iniot hverken kongen i riket eller riket
selv, så sa Jesus til jødene at han skulle konune tilbake og OPP
RETTE RIKET PA ET SENERE TIDSPUNKT. I meUomtiden

skulle apostlene og disiplene gå ut til all verden og forkynne både
evangeliet om riket og evangeliet om den frie nåden til alle mennes
ker." og dere (de messianske jødene) skal hates av alle (både jøder
og hedninger) for mitt navns skyld (Jesu navn), men den som
holder ut til enden, han skal bli frelst. Men når de forfølger dere i
den ene by (i den store trengsel), da fly til den andre! for sannelig
sier jeg dere: Dere skal ikke konune til ende med Israels byer før
Menneskesønnen konuner. "(Mat. 10,23.)
"Da de nå var konunet sanunen, spurte de ham (Jesus): Herre!

gjenreiser du på den tid (ved Den Hellige Ånds konune) riket for
Israel? Han sa til dem: Det tilkonuner ikke dere å vite tider eller

timer som min Fader har fastsatt av sin egen makt, men dere skal få
kraft, idet Den Hellige Ånd konuner over dere, og dere skal være
mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea (for jødene) og
Samaria (for samaritaneme) og like til jordens ende (for
hedningene). (Ap.gj. 1,6-8.)

Vi må også nevne at de første messianske jødene, gjorde et
virkelig forsøk på å få etablert riket for Israel i Israel i den første
tiden. De levde i samsvar med Guds-rikets lover, men de ble
sveket i dette forsøket av den jødiske nasjonen og senere av resten
av verden. Dette er hovedforklaringen på at Guds—rikets lover
ikke fungerer helt ut hos oss i dag. Dersom Guds—rikets lover skal
virke helt ut, må både de troende og verden for øvrig underlegge
seg Guds vilje. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 4. S.233-2S4.)
Det er Guds—rikets veer vi er vitne til i dag med alt det som skjer

med jødene og deres mange vanskeligheter i Midt—Østen og ut
over den hele verden. Guds ord sier at de skal bare bli mer og mer
isloert i verden. Hovedhensikten med dette er at de skal lære seg til
å stole på Herren alene, og særlig på Jesus fra Nasaret, som er deres
Messias, og som de i stor utstrekning har forkastet som en falsk
Messias.

Vi er ikke kommet inn i selve trengselstiden ennå. Den begynner
med den kristen menighets bortrykkelse. Etter at det er skjedd, får
vi trengselstiden på 7 år. Den består av de 7 segl (Åp.6,1-8,5.), de
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7  basuner (Åp.8,6—11,19.) og de 7 vredesskålene
(Åp.16,1-19,21.)

Trengselstiden kan også inndeles i de 3 veer. De to første veene
(Åp.6,1—9,12 og 9,13—11,14.) hører med til den første halvdel av
trengselstiden, mens det tredje og siste ve utgjør selve den store
trengselen. (Åp. 11,15-19,21.)
Verden går inn i store vanskeligheter, men ut av ruinene av de 4

verdensrikene vil Guds rike eller riket for Israel stige fram. Verden
går nå inn i DEN STORE SANNERINGEN, som må til for at
Guds rike kan stige fram. Det som kommer til å skje i endetiden, er
et naturlig resultat av menneskenes opprør mot Gud i snart 2000 år.
At ikke verden ser Guds store planer med jødene, det er forståe

lig, for denne tidsalderens fyrste og gud har forblindet de vantroes
sinn, slik at de ikke ser hemmelighetene i Guds ord. "Er da enn vårt
evangelium skjult, så er det skjult blant dem som går fortapt, i
hvem denne tidsalderens gud har forblindet de vantroes sinn (tan
ker), shk at lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er
Guds bilde, ilAe skal skinne for dem."(2.Kor.4,3—4.)
At teologene og mange av forkynnerne ikke ser og forkynner

Guds planer med Israel og jødene, det er EN KATASTROFE-
både for dem selv, for kirken som sådan, for den kristne menighet
og for Norges folk og land. Vi vet at den som velsigner Israel, den
vil Gud velsigne.(l.Mos.l2,3.)
Denne teologien som går ut på at kirken har tatt over jødenes

løfter, og at jødenes løfter i Bibelen ikke skal oppfylles bokstavelig
og historisk, kaller vi for ERSTATNINGSTEOLOGIEN. Den går
helt tilbake til kirkefedrene. (Se min bok: Guds løfter til Israel s
21-22 og 97-98.)

Martin Luther hevdet også dette negative synet både på jødene
og på Guds løfter til dette folket. Dette skal vi ikke ta opp i sin fulle
bredde her, men jeg vil bare henvise til Augustana, paragraf 17,
hvor det står følgende meget uklare utsagn om 1000
års—riket:"...De fordømmer også andre som nå sprer jødiske
meninger om at før de døde står opp (dette skjer ifølge Bibelen
etter 1000 års—riket.), skal de fromme tilegne seg herredømmet
over verden, etter at de ugudelige alle steder er slått ned."
Augustana, som er et av Den norske kirkes bekjennelsesskrifter,

hevder at de som forkynner at riket for Israel eller 1000 års-riket
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er en selvestendig historisk periode, som kommer før opprettelsen
av den nye himmel og den nye jord, de er vranglærere og kjettere.
De blir fordømt av den lutherske kirken.
Sannheten er imidlertid det motsatte. Det er de som hevder at

Jesus skal komme tibake og styre verden sammen med de troende,
som har rett, for de har hele Bibelens vitnesbyrd på sin side. De
som hevder at riket for Israel ikke skal opprettes, de baserer ikke
sitt syn på Bibelen, men de baserer sitt syn på fortolkningen. De
bygger på "strå og halm", som Luther sier i en annen sammenheng.
Når det står at Johannes var under Den Hellige Ånds innflytelse

"PÅ HERRENS DAG." (gr.en te kyriake hemera) (Åp. 1,7), så
kan dette like godt oversettes at Johannes var under Den Hellige
Ånds innflytelse "TIL HERRENS DAG." Dette vil da si at han så
framover mot og profeterte om Herrens dag, som ofte er omtalt av
de gammel—testamentlige profetene. Herrens dag er den dagen da
Jesus kommer tilbake til Jerusalem, Oljeberget og verden for å
dømme hedningene ved Harmageddon.

Deretter får vi de forskjellige dommene både over Antikrist og
den falske profet (Åp. 19.20—21.), over Satan (Åp.20,1—3.), treng
selstidens menighet (Mat.25,1—13.), de overlevende jødene
(Mat.25,14—30.) og de overlevende nasjonene.(Mat.25,31—46.)

Johannes er den som på en særskilt måte har skildret forspillet til
Herrens dag. Han så framover mot Herrens dag. (Om begrepet:
Herrens dag, se min bok: Jesus Gjenkomst. Bind 1. Kapittel: De
forskjellige benevnelsene som angår endetiden.)

Johannes fikk befalingen av Jesus om å skrive denne boka. Jesu
røst hørtes ut som en basun. Basunlyden er i hele Bibelen symbolet
på DEN TREENIGE GUDS RØST. Basunen lyder når Gud setter
i gang VIKTIGE HENDELSER i frelseshistorien. Basunenes røst
lød ved Guds komme til Sinai, da jødefolket fikk Moseloven av
Herren."Så skjedde det den tredje dag da morgenen brøt fram, da
tok det til å tordne og lyne, og det la seg en tung sky (Guds
herlighets sky) over fjellet, og det hørtes en sterk basunlyd (Guds
røst), da skalv alt folket som var i leiren."(2.Mos.l9,16.)
I forbindelse med jødenes innsamling i endens tid skal også

englenes røst høres som en basun. Det skal være tegnet til jødene at
nå skal de samles sanunen fra alle folkeslag, for å dra til Israel.
Dette er den siste innsamlingen av jøder til Israel før 1000
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års-riket blir opprettet. I dette tilfelle er det englene som skal
sendes ut med basunens veldige kraft på Guds vegne. Dette er
omtalt både i G.T. og i N.T."Og det skal skje på den tid at Herren
skal slå ned frukter like fra Storelven (Eufrat) til Egyptens bekk
(Wadi el Arish), og dere, Israels barn, dere skal sankes opp en for
en. Og det skal skje på den tid at de (englene) SKAL STØTE I EN
STOR BASUN, og da skal de komme de fortapte i Assurs land og
de fordrevne i Egypten land, og de skal tilbede Herren på det
hellige berg i Jerusalem."(Es.27,12-13.)
"Og han (Jesus) skal sende ut sine engler MED BASUNENS

VELDIGE RØST, og de skal samle hans utvalgte (jødene) fra de
fire verdenshjørner, fra himmelbryn til himmelbryn."(Mat.24,31.)
(Når vi sammenhgner disse to Bibel-versene, har vi også her et
bevis på at DE UTVALGTE i trengselstiden, ikke er den kristne
menighet, men at det er jødene. De skal hjem til Israel for å
bedømmes der av Herren.)
I forbindelse med den kristne menighets bortrykkelse, som skal

skje før trengselstiden, skal Jesus selv komme ned i lufthimmelen
med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun og
rope den kristne menighet til seg. Dette skal skje ved det siste av
disse 3 ropene. Dette har ingen ting å gjøre med de 7 englebasu-
nene som vi hører om i Åpenbaringsboka, kap.8,2-11,19. Disse 7
englebasunene er domsbasuner, mens "den siste basun" er Jesu
stemme til frelse for dem som tror på ham."for Herren selv skal
komme ned fra himmelen med et bydened rop, med overengels røst
og med Guds basun, og de døde i Kristus sksd først
oppstå."(l.Tess.4,15.)
"Se, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle hensove,

men vi skal alle forvandles, i et nå, i et øyeblikk, ved den siste
basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjen
gelige, og vi skal forvandles."(l.Kor. 15,51—52.) (Om basunklan-
gens høytid, se min bok: Jødenes Konge. Bind.3. s,264-266.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er den store trengselen?
2.) Hva heter dette uttrykket på gresk?
3.) Hvilken profet var det som først brukte dette uttrykket?
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4.) Ved hvilket kapittel i Åpenbaringsboka begynner den store
trengsel?

5.) Når tar Jesus igjen sitt kongedømme over jorden?
6.) Hvilke 4 forskjellige faser har vi av Guds—riket?
7.) Hvor lenge varte tilbudet om opprettelsen av riket for Israel?
8.) Når skal riket for Israel opprettes?
9.) Hvorfor greidde ikke de første messianske jødene i Israel å

opprette riket for Israel?
10.) Hva er Guds-rikets veer?
11.) Hvorfor blir jødene i Israel mer og mer isolert?
12.) På hvilke 2 forskjellige måter kan vi inndele trengselstiden på

7 år?

13.) Hva går erstatningsteologien ut på?
14.) Hva er Augustana?
15.) Hva sier paragraf 17 i Augustana?
16.) Hva er Herrens dag?
17.) Hvilke 6 forskjellige dommer får vi i forbindelse med Her

rens dag?
18.) Hva er basunen et symbol på?
19.) Hvordan skal jødenes siste innsamling til Israel skje?
20.) Hvor mange basuner skal lyde i forbindelse med den kristne

menighets bortrykkelse?
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ÅPENBARINGSBOKAS SIKTEMÅL.

**061 du ser, skriv i en bok og send det til de 7 menigheter, til
Efesus og til Smyma og til Pergamum og til Tyatira og til Sardes og
til Filadelfia og til Laodikea.'*(Åp.l,ll.)
Det umiddelbare siktemålet med Jesu Åpenbaring til Johannes

var at han skulle skrive ned alt som han så og sende det til 7
lilleasiatiske menighetene, slik at de skulle kjenne til denne intense
skildringen av både det som er nå (den kristne menighets tidsperi
ode), og det som skal skje etter menighetens bortrykkelse. De 7
lilleasiatiske menigheter står bl.a. som representanter for hele
Guds menighet fra den første tiden og like til Jesu gjenkomst til
Israel og Oljeberget. De 6 første lillasiatiske menighetene repre
senterer derfor det kristne legemet, som er alle troende inntil Jesu
~komme for menigheten, mens den 7.1illeasiatiske menigheten, som
er Laodikea—menigheten, representerer Jesu menighet i endens
tid. Denne finner vi igjen i Mat.2S,l—13, hvor den er beskrevet
som de 10 brudejomfruene, ikke som bruden. (Bruden er Israel.
Jesu legeme er den kristne menighet i den frie nådes tid. Brude
jomfruene er den kristne menighet i trengselstiden.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spørsmål og oppgaver.

Hva er det første siktemålet med Åpenbaringsboka?
Hva heter de 7 lilleasiatiske menighetene?
Hvilken tidsperiode representerer disse 7 menighetene?
Hvilken annen benevnelse har de 6 første menighetene?
Hvordan går det med menigheten i Laodikea?
Hvilken firelsesforsamling er beskrevet i Mat.2S,l—13?
Hvem er bruden?

Hvem er brudgommen?
Hvem er de 10 brudejomfiiiene i denne lignelsen?
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ÅPENBARINGSBOKAS FØRSTE SYNER.

**Og jeg vendte meg om for å se røsten som talte med meg, og da
jeg vendte meg om, så jeg 7 lysestaker av gull (de 7 menighetene)
og midt i mellom lysestakene en som lignet en menneskesønn,
kledd i en fotsid kjortel og ombundet under brystet med et gullbelte
(Jesus som yppersteprest i himmelen), og hans hode og hår var
kvitt som kvit ull (kvit er rettferdighetens farge), som snø, og hans
øjme som ildslue (han ser alle ting), og hans føtter var lik skinnende
malm (han skal dømme om alle ting), som om de var gjort glødende
i en ovn, og hans røst som en lyd av mange vann. Og i hans høyre
hånd hadde han 7 stjerner (de 7 menighetsforstandere), og av hans
munn gikk det ut et tveegget skarpt sverd (som er Guds ord), og
hans åsyn var som solen når den skinner i sin kraft. Og da jeg så
ham, falt jeg ned for hans føtter som en død, og han la sin høyre
hånd på meg og sa: Frykt ikke! jeg er den første og den siste og den
levende, og jeg VAR DØD, og se, jeg ER LEVENDE I TIDS
ALDRENES TIDSALDERE. Og jeg har nøklene til døden og til
dødsriket. "(Åp. 1,12-18.)
Johannes fikk i disse sine første syner se Jesus som er VÅR

YPPERSTEPREST I HIMMELEN. Han ble beskrevet på føl
gende måter:

1.) For det første så Johannes et bilde av Jesus som vår yppers
teprest i himmelen. Han SATT MIDT MELLOM DE 7 LYSESTA
KENE AV GULL, som er et bilde på den kristne forsamlingen. Til
tross for at den kristne forsamlingen ikke er opprykket til himmelen
på dette tidspunktet, ser Johannes den som værende i himmelen.
Dette betyr at vi som tror på Jesus, har full garanti for at vi allerede
nå har det som vi tror på. Når hodet for legemet, som er Jesus, er i
himmelen, så vil også resten av legemet være garantert å komme
dit. Vi vet at vi allerede nå er satt inn i himmelen eller inn i de
himelske ting sammen med Kristus."Men Gud, som er rik på
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miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med,
gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre
overtredelser— av nåde er dere frelst— og oppvakt oss med ham og
satt oss med ham i himmelen (eller inn i de himmelske ting og
sammenhenger), i Kristus Jesus."(Ef.2,4-6.)
Mens den jødiske menighet i gammel-testamentlig tid ble fram

stilt som en lysestake med to oljetrær ved lysestakens begge sider,
så er den kristne menighet i sin fylde beskrevet som 7 lysestaker.
Mens den jødiske menighet måtte få sin næring gjennom ypperste
prestens og fyrstens bestrebelser, så er den kristne menighet LYS I
SEG SELV, i og med at vi har Den Hellige Ånd i våre hjerter som
innsegl og pant til forløsningens dag."Og han sa til meg: Hva ser
du? Jeg (Sakarias) svarte: Jeg ser en lysestake (den jødiske forsam
lingen) som er helt igjennom av gull (gull er et bilde på frelsen),
med sitt oljekar på toppen og sine 7 lamper, og med de 7 rør for
hver lampe som er på den, og 2 oljetrær (Josva var yppersteprest og
Serubabel var fyrste) står ved siden av den, ett på oljekarets høyre
side og ett på dets venstre side...Da tok jeg til orde og sa til ham:
Hva er disse 2 oljetrær ved lysestakens høyre og venstre side? Og
jeg tok annen gang til orde og sa til ham: Hva er de 2 oljegrener tett
ved de 2 gullrenner som gullet (oljen, som er et bilde på Den
Hellige Ånd) strømmer ut av? Da sa han til meg: Det er de 2
oljesalvede (Josva og Serubabel) som står hos all jordens herre
(Gud)"(Sak.44,2-3 og 11-14.)
I gammel-testamentlig tid var yperstepresten og fyrsten forbil

der på den store ypperstepresten og kongen som skulle komme som
jødenes Messias. Da tidens fylde kom, kom også Jesus fra Nasaret
som den egentlige og tidsalderlige ypperstepresten og kongen. Han
var BÅDE OFFER OG YPPERSTEPREST I EN OG SAMME
PERSON, og han kjøpte ved sin forsonergjeming tilbake til seg
selv, både kongedømmet over Davids hus og over hele verden. Han
skal styre både i 1000 års—riket og i den nye himmel og på den nye
jord.
Hva som gjelder de forskjeUige beskrivelsene av Jesus, hans

kledning og egenskaper, så han ut som "EN SOM LIGNET EN
MENNESKESØNN." Han så med andre ord ut som et menneske.
Ved sin fornedrelse så antok han seg et menneskes legeme. Han
kom ikke i syndig kjød, men han kom i syndig kjøds lignelse. Dette
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betyr at det legemet som han hadde, ikke hadde synd. Dersom
Jesus hadde hatt synd, så hadde han ikke kunnet forsone verden
med Gud, men i og med at han var syndM, så kunne dette store
underet skje.
Ved sin himmelfart for han bort som et menneske eller som en

menneskesønn. Han er i himmelen i dag som en som ligner på et
menneske. I tillegg til dette så har han ikledd seg den herlighet som
han hadde hos Faderen fra evighet av. Det er med andre ord et
bilde av den opphøyede og herhggjorte Jesus Johannes her ser.
Det var det samme bildet Daniel så i Dan.7,13, hvor det står:

"Fremdeles fikk jeg i mine nattlige syner se en som lignet en
menneskesønn, kom med himmelens skyer..."
Vi vet videre at Jesus helst ville kalle seg Menneskesønnen under

sin virksomhet i 3,5 år. Dette betyr at han er sønn av et menneske.
Han identifiserte seg med dette med den syndige menneskeslekten,
og han pekte samtidig på seg selv som den som skulle komme på
himmelens skyer, for å opprette riket for Israel.
I de 4 evangeliene brukte han tittelen Menneskesønnen ca.70

ganger om seg selv. Ifølge evangeliene hadde Menneskesønnen
følgende egenskaper og oppgaver:
a) Han hadde ingen jordisk rikdom.(Mat.8,20.)
b) Han hadde anledning til både å helbrede og tilgi

synder.(Mat.9,5-6.)
c) Han var både synderes og tolleres venn.(Mat.ll,19.)
d) Han er både jødenes Messia og Guds Sønn.(Mat. 16,13 og

e) Menneskesønnen skulle konune tilbake igjen på himmelens
skyer. (Mat. 10,23.)

f) Menneskesønnen skulle oppstå fra de døde.(Mat. 17,9.)
g) Alle jordens folk eller alle stammene i Israel skulle se ham når

han kom tilbake igjen.(Mat.25,30.)
h) I den store trengsel skulle jødene se at han satt ved Faderens

høyre hånd i himmelen.(Mat.26,64.)
(I Luk. 17,22-37 blir det skilt mellom de to utrykkene MEN-

NESKESØNNENS DAG og MENNESKESØNNENS DAGER.
Det første uttrykket betyr dagen for Jesu gjenkomst til Israel, og
det siste uttrykket betyr Jesu tilstedeværelse i lufthimmelen over
Israel i den store trengsel.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1.
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Kapittel: De forskjellige benevnelsene som angår endetiden.)
i) Han skulle frelse de menneskene som var fortapt.

(Luk.19,10.)
j) Han kunne være både på jorden og i himmelen på samme

tid.(Luk.3,13.)
k) Apostlene skulle få se Jesu himmelfart. (Luk.6,62.)
1) Han skulle bli korsfestet av jødene.(Joh.8,28.)
m) Han skulle bli herliggjort gjennom sin død.(Joh. 12,23-24.)

(Se min bok: Jødenes Konge. Bind 1. s. 117-120.)
2.) For det andre var Jesus IKLEDD EN KJORTEL (gr.pode-

res). Dette er det sanrnie ordet som blir brukt i Septuaginta, som er
en tidlig jødisk Bibel—oversettelse fra hebraisk til gresk av jøder. I
dette tilfelle er ordet brukt når de skulle oversette det hebraiske

ordet "efod", som er det hebraiske navnet på YPPERSTEPRES
TENS DRAKT i gammel-testamentlig tid. Vi vet at Jesus er den
nye og endelige ypperstepresten. Ved Jesu forsoning, oppstandelse
fra de døde og himmelfart fant det sted en OMSKIFTELSE AV
PRESTEDØMMET. Det gikk over fra Levi stamme og til en
person som tilhørte Juda stamme. Denne mannen var Jesus."Om-
skiftes (forandres) prestedømmet, da går jo nødvendigvis også en
omskriftelse av loven for seg, for han som dette sies om (Jesus),
hørte til en annen stamme (Juda), hvorav ingen har tatt vare på
alteret." (Hebr.7,12-13.)
Men denne kjortelen er ikke bare ypersteprestens drakt. Den er

også FYRSTENS OG KONGENS ÆRESDRAKT. Jesus forener
dermed disse to embetene. Han er både yppersteprest og konge i
en og samme person.

Denne drakten var "ombundet under brystet med ET GULL-
BELTE" (Åp. 1,13.) Det samme var også tilfelle med ypperstepres
tens drakt i gammel—testamentlig tid. Mens dette beltet var laget
med gulltråder, så var det helt igjennom av gull på Jesu drakt.
GULLET STÅR SOM SYMBOL PÅ DEN FULLE FRELSEN
OG GUDS RETTFERDIGHET. Mens ypperstepresten bare var
et svakt gjenskinn av den endelige frelsen og et svakt forbilde på
frelseren, så kom Jesus som den store ypperstepresten som tilveie-
brakte frelse for hele skapningen og skaperverket. Han kom med
tilbudet om en bedre pakt, som er bygd på bedre løfter og forutset
ninger. "Men nå har han fått en så meget bedre prestetjenste som
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det og er en bedre pakt han er mellommann for, da den er grunn
lagt på bedre løfter."(Hebr.8,6.)

3.) For det tredje var Jesu hode og hår "KVITT SOM KVIT
ULL."(Åp.l,14.). den kvite FARGEN STÅR SOM SYM
BOL PÅ ABSOLUTT HELLIGHET, RETTFERDIGHET OG
FULL VISDOM. Johannes gjenkjente Jesus i denne beskrivelsen,
for den var den samme som det som Johannes, Jakob og Peter så da
Jesus ble forklaret for dem på forklarelsens berg."Og han ble
forklaret for deres øyne, og hans åsyn skinte som solen, og hans
klær ble kvite som lyset."(Mat.l7,2.)
"og hans klær ble skinnende, aldeles kvite, så ingen bleker på

jorden kan gjøre klær så kvite."(Mark.9,3.)
Men det er ikke bare Jesus som er blitt beskrevet på denne

måten. I Daniel 7,9 har vi en beskrivelse av Gud, som tilsvarer
denne beskrivelsen av Jesus."Mens jeg så på dette, ble det satt
stoler (domsstoler) fram, og en gammel av dager satte seg, hans
kledebon var kvit som snø, og håret på hans hode var av ren ull..."
Det er helt vanlig i Bibelen at Jesus blir beskrevet på samme

måte som Gud. Dette betyr at JESUS ER LIK MED FADEREN.
Det går ikke an å skille de forskjellige personene i Gud—dommen.
Det er Den treenige Gud som står bak og utfører de forskjellige
frelseshandlingene. Dette er også grunnen til at Jesus blir beskrevet
som Gud.

Vi kan ikke forstå dette fullt ut med vår begrensede fatteevne,
men vi kan tro det og forkynne det. Vi vil komme til å forstå det en
gang, for vi skal forstå alle ting og alle sammenhenger. Vi skal bli
gjort likedannet med Jesu bilde og Guds Sønn."Dere elskede! Nå
er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli, vi vet
at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som
han er."(l.Joh.3,2.)
4.) For det fjerde ble Jesu blikk og øyne beskrevet "SOM

ILDSLUE."(Åp.l,14.). Dette er et bilde på Jesus både som dom
mer og som den som ser alle ting. Hans gjennombårende blikk ser
alle forhold, alle sammenhenger og til og med det minste motiv for
våre handlinger. Gud har overgitt hele dommen til Jesus."For
Faderen dømmer heller ikke noen, men han har gitt Sønnen hele
dommen."(Joh.5,22.) Dette er begrunnet med to forhold:
a) For det første skal han dømme oss fordi han er en menneske-
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sønn. Jesus er selv et menneske. Han vet hva det vil si å være et

menneske."og han (Gud) har gitt ham makt til å holde dom, fordi
han er en menneskesønn (et menneske)"(Joh.5,27.)
b) For det andre skal han dømme menneskene fordi han er ren

og uten synd, både i tanker, ord, gjerninger og motiver. Han er
prøvd i alle ting i likhet med oss, dog uten å feile."For vi har ikke
en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter,
men en slik som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten
synd."(Hebr.4,15.)
Han skal bedømme både de troende og dømme de vantroe ved

ilden. Den kristne menighet skal få sin bedømmelse foran Jesu
domstol i himmelen. Der skal Jesus bedømme de troendes verk og
gjeminger."For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er
lagt, DET ER JESUS KRISTUS. Men om noen på denne grunn
voll bygger med gull, sølv, kostelige steiner, tre, høy, strå, da skal
enhvers verk bli åpenbart, for dagen (dagen for Jesu domsstol i
himmelen) skal vise det, for den åpenbares MED ILD (Jesu
bedømmelse av de troende), og hvordan enhvers verk er, det skal
ILDEN PRØVE. Om det verk som en har bygget, står seg, da skal
han få lønn, om ens verk brenner opp, da skal han tape lønnen,
men selv skal han BLI FRELST, dog således som GJENNOM
ILD. "(l.Kor.3,11-15.)
Når Jesus kommer tilbake til Jerusalem og Oljeberget, skal han

dømme både jødene og hedningene i trengselstiden med ilden.
"For se. Herren skal komme I ILD, og hans vogner skal være som
stormvind, for å gjengjelde med sin vrede i GLØDENDE BRANN
og med sin trussel I ILDSLUER, for MED ILD skal Herren holde
dom og med sitt sverd (Guds ord) slå alt kjød, og mange skal det bli
som Herren slår ihjel."(Es.66,15—16.)
"Og i hele landet, sier Herren, skal to tredjedeler utryddes og

omkomme, bare en tredjedel skal levnes der. Og denne tredjedelen
vil jeg la gå GJENNOM ILDEN og rense den, som en renser sølv,
og prøve den, som en prøver gull. De skal påkalle mitt navn, og jeg
vil bønnhøre dem, jeg vil si: De er mitt folk, og de skal si: Herren er
min Gud."(Sak.l3,8-9.)
"men dere som trenges, ro (lindring, kvile) sammen med oss, når

vår Herre Jesus åpenbares fra himmelen med sin makts engler
(Jesu gjenkomst til Israel), med LUENDE ILD ild, når han tar
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hevn over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er
lydige mot vår Herre Jesu evangelium."(2.Tess.l,7—8.)
"Hans øyne er SOM ILDSLUE, og på han hode er det mange

kroner, han har et navn som ingen kjenner uten han
seiv. "(Åp. 19,12.)
11000 års—riket skal Jesus styre og dømme hele verden. Denne

domsgjemingen blir i G.T. beskrevet som Guds ild eller Guds bål i
Jerusalem."Og hans klippe skal rømme i redsel, og hans fyrster skal
skremmes bort fra sitt banner, sier Herren, han som har SIN ILD I
SION og SIN OVN I JERUSALEM."(Es.31,9.)
"Syndere bever på Sion, skjelving har grepet de gudløse: Hvem

kan bo ved en FORTÆRENDE ILD? Hvem kan bo ved TIDSAL-

DERLIGE BÅL?"(Es.33,14.)
I 1000 års-riket, da alle mennesker skal tilbe Herren i Jerusa

lem, skal de også gå ut å se på de mennesker som har falt i fra
Herren, og som skal leve i en evig dom."Og det skal skje: Nymåne
etter nymåne og sabbat etter sabbat skal alt kjød komme for å
tilbede for mitt åsyn, sier Herren. Og de skal gå ut og se på de døde
kropper av de menn som er falt fra meg, for deres orm skal ikke dø,
og DERES ILD SKAL IKKE SLOKKES, og de skal være en gru
for alt kjød."(Es.66,23-24.)

Jesus skal også dømme de hedningene som drar opp mot Jerusa
lem, for å ødelegge det, etter at 1000 års-rikets periode er slutt.
"Og de drog opp over den vide jord (landet Israel) og kringsatte de
helliges leir og den elskede stad. Og ILD falt ned fra himmelen og
fortærte dem."(Åp.20,9.)
nden er videre ET BILDE PÅ GUDS HELLIGHET OG NÆR

VÆRELSE. "Der åpenbarte Herrens engel (Messias før sin kjøds-
påtagelse) seg for ham I EN LUENDE ILD, midt ut av en torne
busk, og han så opp, og se, tornebusken stod i lys lue, men torne
busken brente ikke opp. Og Moses sa: Jeg vil gå bort og se dette
vidunderlige syn, hvorfor tornebusken ikke brenner opp."
(2.Mos.3,2-3.)
"Og hele Sinai berg stod i røk, fordi Herren var steget ned på det

I ILD, og røken av det steg opp som røken av en ovn, og hele fjellet
skalv."(2.Mos.l9,18.)
"Og Herrens herlighet var å se til for Israels barns øyne som EN

FORTÆRENDE ILD på fjellets topp."(2.Mos.24,17.)
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5.) For det femte blir Jesus beskrevet som en som hadde føtter
"SOM VAR LIK SKINNENDE MALM, som om de var gjort
glødende i en ovn."(Åp.l,15.). Det står ikke noe her om hvilket
metall føttene var laget av, men i og med at det er Jesu føtter som
er beskrevet på denne måten, er det meget nærliggende å tro at det
her er snakk om kopper. KOPPERET STÅR BESTANDIG I
BIBELEN FOR GUDS DOM. Det er bl.a. annet med sine føtter
at Jesus skal dømme hedningene. Han skal tråkke på dem i sin
vrede.

Både brennofferalteret og tvettekaret i tabernaklet var laget av
kopper. Kopperet her er et bilde på Guds dom som ble lagt på
Jesus, for at jødene skulle gå fri i Guds dom. Brennofferalteret var
et bilde på Jesu kors, mens tvettekaret var et bilde på den renselse
som dåpens vann gir de troende. "Du skal gjøre et alter av akasietre
(bilde på Jesu menneskelige side), fem alen langt og fem alen
bredt, firkantet skal alteret være og tre alen høyt. Og du skal gjøre
et hom på hvert av dets fire hjørner (bilde på Jesu styrke, kraft og
forsonende funksjon), og homene skd være i ett med alteret, og du
skal kle det med kopper (bilde på Guds dom.)"(2.Mos.27,l-2.)
"Du skal gjøre et kar av kopper med fotstykke av kopper til å

tvette seg i, og du skal sette det mellom sammenkomstens telt og
alteret (brennofferalteret) og ha vann i det (bilde på renselse). Og
Aron og hans sønner skal tvette sine hender og føtter i det. Når de
går inn i sammenkomstens telt, skal de tvette seg med vann for at
de ikke skal dø, likeså når de treder fram for alteret for å gjøre
tjeneste og brenne ildoffer for Herren."(2.Mos.30,18-20.) (Se min
bok: Jødenes Konge. Bind 3, hvor jeg skriver mye om tabemaklet,
dets oppbygning, dets bildebrak og de forskjellige ofringene i
gammel-testamentlig tid.)

Etter at Herren hadde sendt serafslanger inn i jødenes leir, og
mange av jødene hadde mistet livet på grunn av at de var blitt bitt
av seraf slangene, påbød Herren at Moses skulle lage en koppers-
lange. De som så på denne slangen, skulle bli friske igjen og bli
berget fira døden. Serafslangene var et bilde på syndens gift. Den
som blir bitt av synden, den må dø, dersom vedkommende ikke har
del i forsoningen.
KOPPERSLANGEN VAR ET BILDE PÅ JESU FORSO

NING. Jesus tok selv Guds dom på seg selv, for at menneskene
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ikke skulle dø av syndens gift. Den som synder, den må dø. Den
som tror på Jesus, kommer ikke til dom, men er gått over fra døden
til livet. "Så gjorde Moses en kopperslange og satte den på en stang
(bilde på Jesu kors), og når en slange hadde bitt noen, og han så på
kopperslangen, ble han i live. "(4.Mos.21,9.)
Vi vet at Jesus skal dømme hendingene ved at han skal tråkke på

dem med sine føtter, som er gjort av kopper. Kopper er et bilde på
Guds dom."Jeg vil knuse Assur i mitt land, og trede ham ned på
mine fjell, og hans åk skal tas fra dem, og hans byrde skal løftes fra
deres skulder."(Es. 14,25.)
"Hvem er han som kommer fra Edom, i røde klær fra Bosra, så

prektig i sin kledning, kneisende i sin store kraft? — Det er jeg, jeg
som taler rettferdighet, som er mektig til å frelse. Hvorfor er din
kledning så rød og dine klær lik hans som treder vinpersen (Vinper-
sen er et bilde på Harmageddon.). Persekaret har jeg trådt, jeg
alene, og av folkene var ingen med meg, så trådte jeg på dem i min
vrede, og trampet dem sønder i min harme, da sprøytet deres blod
på mine klær, og hele min kledning fikk jeg tilsølt. For hevnens dag
var i mitt hjerte, og mitt gjenløsningsår var kommet, og jeg så meg
om, men det var ingen som hjalp, jeg undret meg, men det var
ingen som støttet meg, da hjalp min arm (Gud) meg, og min harme
støttet meg, og jeg trådte ned folkeslag i min vrede og gjorde dem
drukne i min harme, og jeg lot dere blod rinne på
jorden. "(Es.63,1—6.)
"I harme skrider du fram over jorden, i vrede treder du folkene

ned."(Hab.3,12.
"Men fredens Gud skal i all hast knuse Satan under deres føtter.

Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere!(Rom. 16,20.)
6.) For det sjette blir Jesu røst beskrevet "SOM EN LYD AV

MANGE VANN."(Åp.l,15.). Dette betyr at Jesu røst er så sterk
at den ikke kan overdøves av noen annen røst. Han snakker i sin
store kraft og allmakt. ALLE MÅ LYTTE NÅR HAN TALER.
"Herrens røst er over vannene, ærens Gud tordner. Herren er over
de store vann."(Salm.29,3.)
"Ordene i hans munn er dype vann, visdoms kilder er en framvel-

lende bekk."(Ords.l8,4.)
"Og jeg hørte en røst fra himmelen (Guds røst) som lyden av

mange vann og som lyden av en sterk torden, og røsten som jeg
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hørte, var som av harpespillere, som spilte på sine harper."
(Åp.14.2.)

7.) For det sjuende går det ut av Jesu munn et "TVEEGGET
SKARPT SVERD."(Åp.l,16.) Dette er et bilde på Guds allmakt-
ord. Gud skal dømme verden ved sitt ord. Guds ord har den

egenskapen at det skaper det som det nevner. "For Guds ord er
levende og kraftig og skarpere enn noe tveegget sverd og trenger
gjennom, inntil det kløver ånd og sjel, ledd og marg, og dønuner
hjertets tanker og råd." (Hebr.4,12.)
I Esaias 49,2 blir også Messias munn beskrevet som "et skarpt

sverd." "Han (Gud) har gjort min munn til et skarpt sverd og skjult
meg i sin hånds skygge, han har gjort meg til en blank pil og gjemt
meg i sitt kogger."
Det er ved sitt ord at Gud skapte verden. Med dettte ordet skal

han dømme verden og Antikrist, og med dette ordet skal han igjen
skape den nye himmelen og den nye jorden, hvor rettferdigheten
(Gud selv) skal bo. "I begynnelsen skapte Gud (Elohim) himmelen
og jorden. Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det
store dyp (vannmasser), og Guds Ånd svevde (ruget) over vann
ene. Da sa Gud: Det bli lys! Og det ble lys." (l.Mos.1,1-3.)
"men han (Messias) skal dømme de ringe med rettferdighet og

skifte rett med rettvishet for de saktmodige på jorden, og han skal
slå jorden med sin munns ris og drepe de ugudelige med sine lepers
ånde."(Es.ll,4.)
"og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal

fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av
sitt komme."(2.Tess.2,8.)
"Og av hans munn går det ut et skarpt sverd, for at han med det

skal slå hedningene, og han skal styre dem med jemstav, og han
treder vinpersen med Guds, den allmektiges, strenge vredes
vin."(Åp.l9,15.)
"Og han som satt på tronen (Gud) sa: Se jeg gjør alle ting nye (av

en ny kvalitet.)..."(Åp.21,5.)
8.) For det åttende blir Jesu åsyn beskrevet som "SOLEN NÅR

DEN SKINNER I ALL SIN KRAFT. "(Åp. 1,16.) Jesus er dem
mest opphøyede av alle. Han er det store lyset, som skulle konune,
og som opplyser ethvert menneske, slik at det er i stand til å ta imot
tilbudet om Jesu forsoning. Jesus blir beskrevet som det store lyset,
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både i G.T. og i N.T. I G.T BOR LYSET HOS GUD. I N.T. HAR
LYSET TATT PÅ SEG EN MENNESKES SKIKKELSE. Jesus er
både Gud og menneske i en og samme person."For hos deg (Gud)
er livets kilde (Messias), i ditt lys (Messias) ser vi lys."(Salm.36,10.)
"Da skal ditt lys (Messias) bryte fram som morgenrøden, og din

legedom snart spire fram, din rettferdighet skal gå fram for ditt
åsyn, og Herrens herlighet (Schekina-herligheten) skal slutte ditt
tog."(Es.58,8.)
"Det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys (Messias), de

som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle."(Es.9,2.)
"Stå opp, bli lys! For ditt lys (Messias) kommer, og Herrens

herlighet går opp over deg (Jerusalem). Se mørke dekker jorden,
og mulm folkene, men over deg skal Herren oppgå, og over deg
skal hans herlighet åpenbare seg, og folkeslag skal søke til ditt lys,
og konger til den glans som er gått opp over deg."(Es.60,l—3.)
"han (Gud) åpenbarer det dype og skjulte, han vet hva som er i

mørket, og HOS HAM BOR LYSET (MESSIAS.)"(Dan.2,22.)
"Sebulons land og Naftahs land ved sjøen, landet på hin side

Jordan, hedningenes Galilea, det folk som satt i mørke har sett et
stort lys, og for dem som satt i dødens land og skygge, for dem er et
lys opprunnet. (Dette skjedde da Jesus flyttet fra Nasaret til
Kapemaum.)"(Mat.4,15—16.)
"I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i

mørket, og mørket tok ikke imot det (fikk ikke makt over det,
forstod det ikke)."(Joh.l,4—5.)
"Det sanne lys, som opplyser ethvert menneske, var i ferd med å

konune til verden."(Joh.l,9.)
"Atter talte da Jesus til dem og sa: Jeg er VERDENS LYS, den

som følger meg, skal ikke vandre i mørke, men ha livets
lys."(Joh.8,12.)
"Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys."(Joh.9,5.)
"Jeg er konunet som et lys til verden, for at hver den som tror på

meg, ikke skal bli i mørke."(Joh.l2,46.)
"Og dog er det et nytt bud jeg skriver til dere, og det er sant i

ham og i dere, for mørket viker bort, og det sanne lys skinner
allerede."(l.Joli.2,8.)

Jesus var et lys både for jødene og hedningene."for mine øyne
har sett din frelse (på hebraisk: din Yehsuha, din Jesus), som du
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har beredt for aUe folks fisyn, ET LYS HL ÅPBNBARELSE FOR
HEDNINGENE, OG EN HERLIGHET FOR DITT FOLK
ISRAEL."(Luk.2,30-32.)
Døperen Johannes var ikke lyset, men han var sendt til jødefol

ket for å vitne om lyset."Det framstod en mann, utsendt fra Gud,
hans navn var Johannes, han kom til vitnesbyrd, for å vitne om
lyset, for at alle skulle komme til troen ved ham. Han var ikke
lyset, men han skulle vitne om lyset."(Joh.l,6—8.)
Det var bare et mindretall av jødene som viUe tro på lyset.

DISSE VAR AV SANNHETEN. De fleste av jødene forkastet
Jesus fra Nasaret som verdens frelser og jødenes Messias. De ville
bare for en kort tid glede seg i Jesu lys."For den som gjør ondt,
hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal
bli refset, men den som gjør sannheten, han kommer til lyset, for at
hans gjeminer må bli åpenbart, for de er gjort i
Gud."(Joh.3,20-21.)
"Han var det brennende og skinnende lys, men dere (de fleste

jøder) ville bare en tid fryde dere i hans lys."(Joh.5,35.)
Selve domsgrunnlaget, for både jøder og hedninger, som har

hørt evangeliet om Jesus, er at Jesus er kommet, og at de fleste
menneskene ikke har tatt imot ham som sin frelser. De som tar

imot Jesus, kommer ikke til dom. De er allerede i levende livet gått
over fra døden til livet.

De som ikke har tatt imot, er allerede dømt."Og dette er dom
men at LYSET ER KOMMET TIL VERDEN, og menneskene
elsket mørket famfor lyset, for deres gjerninger er
onde."(Joh.3,19.)
De fleste mennesker kommer dessverre ikke fram til en personlig

tro på Jesus fra Nasaret som jødenes Messias og verdens frelser.
Hovedårsaken til dette er at Satan har greid å tilsløre, forvanske
eller skjule evangeliet om Guds lys for dem. "Er da enn vårt evan
gelium skjult, så er det skjult blant dem som går fortapt, i hvem
denne tidsalderens Gud har forblindet de vantroes sinn (tanker),
for at lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds
bilde, ikke skal skinne for dem."(2.Kor.4,3—4.)
Vi som tror på Jesus, er kalt for "LYS I HERREN", "LYSETS

BARN", og som "LYS I VERDEN".For dere var fordum mørke,
men nå er dere lys i Herren, vandre som lysets bam!"(Ef.5,8.)
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"for at dere kan være ustraffelige og rene, Guds ulastelige barn
midt i blant en vanartet og vrang slekt, i blant hvilken dere viser
dere som lysets bam."(Fil-25l5.)
"for dere er alle lysets barn og dagens barn, vi hører ikke natten

eller mørke til."(l-Tess.5,5.)
Etter sin himmelfart er Jesus hos Gud, som også er kalt for lyset.

Vi kan ikke komme dit ennå, men ved vår død eller ved Jesu
komme for den kristne menighet skal vi komme dit, som han nå er.
Da skal vi se ham og forstå ham som han er. "han som alene har
udødelighet, og bor i et lys som ingen kan komme til, han som intet
menneske har sett eller kan se (i hans herlighet), ham tilhører ære
og tidsalderlig makt. Amen."(l.Tim.6,16.)
"Og dette er det budskap som vi har hørt av ham (Jesus) og

forkynner dere, at GUD ER LYS, og det er intet mørke i
ham."(l.Joh.l,5.)
For verden er Jesus VERDENS LYS."Atter talte da Jesus til

dem: Jeg er VERDENS LYS, den som følger meg, skal ikke
vandre i mørke, men ha livets lys."(Joh.8,12.)
For den kristne menighet er Jesus MORGENSTJERNEN."Og

dess fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på
som et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen (Jesu komme
for menigheten) lyser fram, og morgenstjernen går opp i deres
hjerte. (Vi skal tilegne oss Jesus fullt ut.)"(2.Pet.l,19.)
"Og den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil

enden, ham vil jeg gi makt over hedningene, og han skal styre
(vokte) dem med jemstav, likesom en knuser lerkar, således som
jeg og har fått det av min Fader, og jeg vil gi ham morgenstjernen.
(Jesus selv.)"(Åp.2,26—28.)

I Åpenbaringsboka, 22,16 beskriver Jesus seg selv som "DEN
KLARE MORGENSTJERNE". Han forener selv denne tittelen
med det forholdet at han er "DAVIDS ROTSKUDD OG ÆTT".
"Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne dette for dere om
menighetene (Det kan også oversettes med "i menighetene" eller
"for menighetene."), jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare'
morgenstjerne."
Før den nye dagen kommer, som er et bilde på riket for Israel, så

kommer morgenstjernen opp på himmelen. Den lyser klarere enn
noen annen stjerne. Rett før den nye dagen gryr, så blir morgenst-
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jernen borte en stund på himmelen. Dette betyr to forhold:
a) For det første betyr det at uttagelsen av den kristne menighet

kommer før riket for Israel. Selv om profetene i G.T. ikke så den
kristne menighets tid, så har vi likevel flere utsagn i G.T. om at det
skulle gå en tidsperiode på mange år (2000 år), hvor jødene ikke
skulle ha noen form for tempeltjeneste. Dette betyr videre at
templet skulle bli ødelagt. "For i mange dager (2000 år) skal Israels
barn sitte uten konge og fyrste, uten offer og billedstøtte, uten
livkjortel og gudstjenesteredskaper. Deretter skal Israels barn
vende om og søke Herren sin Gud og David sin konge (Messias),
og bevende skal de søke Herren og hans gaver i de siste dager (etter
den kristne menighets bortrykkelse.)"(Hos.3,4-5.)
I Hoseas 5,15-6,2 får vi vite at denne tidsperioden skal vare i

2000 år. "Jeg (Messias) jeg vil gå min vei, jeg vil vende tilbake til
mitt sted (himmelen), inntil de (jødene) erkjenner seg skyldige og
søker mitt åsyn, i sin trengsel (i den store trengsel) skal de lete etter
meg. Kom, (sier de) la oss vende om til Herren! For det er han som
har sønderrevet, men han vil også lege oss, han slo, men han vil
også forbinde oss. Han vil gjøre oss levende etter 2 dager (2000 år),
på den tredje dag (i 1000 års—riket) vil han oppreise oss, og vi skal
leve for hans åsyn."(Hos.5,15-6,2.)
Vi har også mange utsagn fra G.T., som forteller oss at jødene

skulle være ulydige overfor det budskapet som de fikk høre fra
Herren. De skulle ikke forstå budskapet. For at en skal forstå et
åndelig budskap, må en ha opplatte åndelige øyne."Og han sa: Gå
avsted og si til dette folk: Hør og hør, men forstå ikke, og se og se,
men skjønn ikke! Gjør dette folks hjerte sløvt og gjør dets ører
tunghørte og klin dets øyne til, for at det ikke skal se med sine øyne
og ikke høre med sine ører, og dets hjerte ikke forstå og omvende
seg, så det blir lægt"(Es.6,9—10.)
"Hvem trodde det budskap vi (jødefolket) hørte? Og for hvem

ble Herrens arm åpenbart (for jødene)? Han (Messias) skjøt opp
som en kvist for hans åsyn (Guds åsyn) og som et rotskudd av tørr
jord, han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet, og vi så ham,
men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i
ham."(Es.53,l-2.)
Vi har videre mange utsagn i G.T. som sier at mange av hednin

gene skulle ta imot budskapet om Messias, mens store deler av det
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jødiske folket skulle forkaste det. Det var bare levningen av jødene
som skulle bli frelst."Folkene skal prise deg, Gud! Folkene skal
prise deg, alle tilsammen. Folkeslagene skal fryde seg og juble, for
du dømmer folkene med rett, og folkeslagene på jorden leder du.
Sela."(Salm.67,4-5.)
"Hadde ikke Herren, hærskarenes Gud, levnet oss en liten rest,

da var vi som Sodoma, da lignet vi på Gomorra."(Es.l,9.)
"Og han (Messias) skal bli til en helligdom og til en snublestein

og en anstøtsklippe for begge Israels hus, til en snare og et rep for
Jerusalems innbyggere."(Es.8,14.)

Disse utsagnene fra G.T., som vi har nevnt ovenfor, er også i
samsvar med det som Jakob sa på apostelmøtet i Jerusalem i året
49—50 etter Messias. Først ville Herren utta seg et folk av hednin
ger (og jøder) for sitt navns skyld. Etter at dette var gjort, ville han
vende tilbake og opprette på nytt Davids falne hytte, som er et
bilde på det davidiske kongedønunet i Israel."Og da de (Bamabas
og Paulus) hadde holdt opp og tale, tok Jakob til orde og sa:
Brødre! Hør på meg: Simeon har fortalt hvorledes Gud fra først av
drog omsorg for å få et navn av hedninger for sitt navn. Og dermed
stemmer profetenes ord overens, således som det er skrevet: Deret
ter vil jeg vende tilbake og IGJEN OPPBYGGE DAVIDS
FALNE HYTTE, og det nedbrutte av den vil jeg atter oppbygge,
og jeg vil igjen oppreise den, for at de tiloverskonme av mennes
kene (av jødene) skal søke Herren, ja, alle hedningefolkene som
mitt navn er nevnt over, sier Herren, som gjør dette som er kjent av
ham fra tidsalderen av."(Ap.gj.15,13-18.)
b) For det andre betyr det forholdet at morgenstjernen blir borte

et kort stund på himmelen, før den nye dagen kommer, at Jesus
kommer ned i lufthimmelen og tar den kristne menighet til seg, slik
at den hverken skal inn i eller gjennom den store trengselen.
Trengselstiden blir derved symbolisert ved det tidsrommet som
oppstår mellom morgenstjernens forsvinning og den nye dagen som
kommer. Vi skal ikke vente på Antikrist, men på Jesus,, han som
skal fri oss fra den kommende vrede, som er hele perioden på 7
år."og vente på hans Sønn fra himlene, som han oppvakte fra de
døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende
vrede."(l.Tess.l,10.)
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"Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg og fri
deg (bevare deg) fra den trengselens stund som skal komme over
hele jorderike, for å prøve dem som bor på jorden."(Åp.3,10.)
For Israel er Jesus RETTFERDIGHETENS SOL SOM GÅR

OPP MED LEGEDOM UNDER SINE VINGER. Men for dere
som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legdom
under sine vinger, og dere skal gå ut og hoppe som
gjøkalver. "(Mal.4,2.)
For Israel er Jesus MORGENRØDEN, som kommer til syne på

himmelen før den nye dagen, som er 1000 års—riket, kommer."Så
la oss lære å kjenne Herren, la oss med iver søke ham å kjenne!
Hans oppgang er viss som morgenrøden, og han konuner til oss
som regnet, som et vårregn som væter jorden."(Hos.6,3.)
På samme måten som solen rant, og en ny dag kom til syne etter

at Jakob hadde stridt hele natten med Herren, på samme måten
skal 1000 års—riket stå fram, etter at jødene har omvendt seg til
Herren i slutten av den store trengselen."Så var Jakob alene til
bake. Da kom det en mann (Messias) og kjempet med ham inntil
morgenen grydde...Og da han (Jakob) var kommet forbi Pnuel
(som betyr Guds åsyn), så han solen rinne, og han haltet på sin
hofte."(l.Mos.32,23 og 31.)
Jakobs kamp med Herren er et bilde på jødenes kamp med

Herren gjennom hele deres historie. Vi vet at jødfolket er et
gjenstridig folk, men til tross for det, så er det GUDS FOLK, og
sine løfter, kall og nådegaver angrer Herren ikke på.
Herren kan ikke velsigne jødene fullt ut før de omvender seg til

Messias, som er Jesus fra Nasaret."For jeg sier dere: Fra nå av skal
dere ikke se meg før dere sier: VELSIGNET VÆRE HAN SOM
KOMMER I HERRENS NAVN!"(Mat.23,39.)
9.) For det niende blir Jesus beskrevet som "DEN FØRSTE OG

DEN SISTE".(Åp.1,18.) Denne betegnelsen blir brukt om Gud i
G.T. I og med at Jesus bruker denne benevnelsen på seg selv, vil
han dermed gi uttrykk for at han og Faderen er det samme. Vi har å
gjøre med Den treenige Gud. "Hvem utrettet og gjorde dette?
Han som kalte slektene fram fra begynnelsen, jeg. Herren, er den
første, og hos de siste er jeg også."(Es.41,4.)
"Så sier Herren, Israels konge og gjenløser. Herren, hærskarenes
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Gud: Jeg er den første, og jeg er den siste, og foruten meg er det
ingen Gud."(Es.44,6.)
"Hør på meg, Jakob, og du Israel, som jeg har kalt! Jeg er Gud,

jeg er den første, jeg er også den siste."(És.48,12.)
I Åpenbaringsboka 1,8 blir Gud beskrevet som "Alfa og

Omega". Disse to bokstavene er den første og den siste bokstaven i
det greske alfabetet. Denne beskrivelsen gir dermed uttrykk for det
samme: At Gud er den første og den siste. Han er før alle ting, og
han forblir til all tid. GUD ER.

I Åpenbaringsboka 22,13 blir Jesus beskrevet som "Alfa og
Omega". Her får vi også vite at han er den første og den siste."Jeg
er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, den første og den siste."

10.) For det tiende blir Jesus beskrevet som "DEN
LEVENDE", som "VAR DØD" (Åp.1,18.). Han skal leve "i
tidsaldrenes tidsaldere" d.v.s. i all evighet. I og med at Jesus ikke
hadde personlig synd, så kunne døden ikke sperre ham inne eller
holde ham fanget. Den kunne bare ha en begrenset makt over
Jesus. Han døde en stedfortredende død, og da han hadde gjort
renselse for våre synder, da hadde døden ikke lenger noen makt
over ham. Han led døden i legemet, men han ble levendegjort ved
Den Hellige Ånd i sin egen ånd.
I og med at Jesus ikke selv hadde synd i sitt eget legeme, så

kunne han selv bestemme tidspunktet for sin egen død. Jesus
oppgav sitt eget liv med et høyt skrik. I grunnteksten står det at han
sendte bort sin egen ånd."Men Jesus ropte atter med høy røst og
oppgav (sendte bort) ånden."(Mat.27,50.)
"Og Jesus ropte med høy røst og utåndet."(Mark. 15,37.)
"Og Jesus ropte med høy røst og sa: Fader i dine hender overgir

jeg min ånd. Og da han hadde sagt dette utåndet hån."(Luk.23,46.)
Før sin kjødspåtagelse hadde Jesus fått det løftet av F^aderen at

han kunne gi sitt liv for verdens synd av sin egen frie vilje, og at han
kunne ta det igjen ved den samme viljen. Dette er det samme som
Guds eller Den Hellige Ånds kraft."Derfor elsker Faderen meg,
fordi jeg setter mitt liv til for å ta det igjen. Ingen tar det fra meg,
men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og
jeg har makt til å ta det igjen, dette bud fikk jeg av min
Fader."(Joh.lO,17-18.)
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Etter at han hadde tatt sitt liv igjen på korset, brøt han seg inn i
dødsriket og prekte for åndene som var der. Han prekte om sin
seier på Golgata, og om at alle som hadde gjort seg fortjent til
frelsen ved tro, hadde syndenes forlatelse ved hans forsoningsverk.
Det var både frelste og ufrelste mennesker som hørte på Jesu tale i
dødsriket. Satan og de onde åndene hørte også på den. Jesu tale ble
enten til frelse eller til fordømmelse. "For også Kristus led en gang
for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss fram til
Gud, han som led døden i kjødet (legemet), men ble levendegjort
av Den Hellige Ånd, og i denne gikk han bort og prekte for åndene
som var i varetekt, de som fordum hadde vært gjenstridige dengang
da Guds langmodighet ventet i Nohas dager, mens arken ble byg
get, i hvilken noen få— 8 sjeler ble frelst— gjennom
vann."(l.Pet.3,18-20.)
Ved sin seier på Golgata over synden og døden fravristet Jesus

Satan selve "nøklene til døden og dødsriket".(Åp.l,18.) Dette
betyr følgende forhold:
a) SYNDEN OG DØDEN ER OVERVUNNET. "Han avvæp

net maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, idet
ha viste seg som seirerherre over dem på korset."(Kol.2,15.)
b) SATAN ER IKKE LENGER HERSKER I DØDSRIKET.

Jesus har også kontrollen der. Dette er en garanti for at Satan ikke
kan plage de ufrelste i dødsriket.
c) DEN SOM TROR PÅ JESUS, ER FRIGJORT FRA SYN

DENS OG DØDENS LOV. Den som tror på Jesus, kommer ikke
til dommen. Jesus har tatt vår dom på seg."Så er det da ingen
fordømmelse for den som er i Jesus Kristus. For livets Ånds (Den
Hellige Ånd) lov har Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og
dødens lov."(Rom.8,l—2.)
d) VED SIN HIMMELFART TOK JESUS MED SEG DE

FRELSTE I DØDSRIKET OG FØRTE DEM OVER TIL HIM
MELEN, til seg selv."Derfor sier Skriften (G.T.): Han for opp i
det høye og bortførte fanger, han gav menneskene gaver."(Ef.4,8.)
e) VED SIN GJENKOMST SKAL SATAN OG DE ONDE

ÅNDENE FENGSLES I AVGRUNNEN (gr.abyssos), som er en
avdeling av dødsriket."Og han grep dragen, den gamle slange, som
er djevelen og Satan, og bandt ham for 1000 år."(Åp.20,2.)
Ut ifra det som er sagt ovenfor, har Jesus følgende beskrivelser i
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Åpenbaringsboka 1,13-18:
a) Han lignet en menneskesønn.
b) Han hadde en fotsid kjortel, som var ombundet under hiystet

med et guUbelte.
c) Hans hode og hår var kvitt som ull og snø.
d) Hans øyne var som ildslue.
e) Hans føtter var som skinnende malm (kopper), som var gjort

gjødde i en ovn.
0 Hans røst var som lyden av mange vann.
^ Ut av hans munn gikk det et tveegget skarpt sverd.
h) Hans åsyn var som solen når den skinner i sin kraft.
i) Han er den første øg den siste.
j) Han var død, men han er levende i alle evighet.
k) Han har nøklene til døden og til dødsriket.
Vi har lignende beskrivelser både av Gud og Messias i G.T.''Og

ovenfor hvelvingen som var over deres (de 4 livsvesener) hode, var
det noe som så ut til å være en safirstein, og som lignet en trone, og
ovenpå det som lignet en trone, var. det en skikkelse, som et
menneske å se til. Og Jeg så noe som lignet blankt metall, å se til
som ild, med en ring av lys omkring fra der hvor hans lender syntes
å være, og nedover så jeg noe som så ut som ild, og den var omgitt
av en strålende gjans, likesom synet av buen i slqæn på en regndag,
slik var synet av glansen rundt omkring. Slik så Herrens herlighet
ut, slik som den viste seg for meg...''Esek.l,26-28.)
Daniel fikk også se det samme bilde av Jesus i Jesu ''preeksis-

tens''iG.T. Vi vet at Jesus også hadde oppgaver blant menneskene
i gammel-testamentlig tid."På den 24 dag i den første måned,
mens jeg stod ved bredden av den store dv Hiddekel (Tigris), så
jeg opp, og da fikk jeg se en mann (Messis) som stod der, han var
Idedd i linklær, og hans lender var omgjordet med et bdte av gull
fira Ufiss, hans legeme var som krysolitt, hans ansikt sldnte som
lynet, hans øyne var som ildsluer, hans armer og ben var som
blankt kobber å se til, og lyden av hans ord var som vddige
drønn.''(Dan.lO,4-6.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er de 7 lysestaker av gull et bilde pA?
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2.) Hvilken beskrivelse av Gud har vi i Åpenbaringsboka
1,13-16?

3.) Hva er forskjellen på den jødiske menigheten i
gammel-testamentlig tid og den kristne menigheten?

4.) Hva er gull et bilde på?
5.) Hvilke funksjoner hadde Josva og Serubbabel?
6.) Hva var ypperstepresten og kongen et bilde på?
7.) Hva vil det si at Jesus så ut som "et menneske"?
8.) Hva vil det si at Jesus kom i syndig kjøds lignelse?
9.) Hvordan ser Jesus ut i dag?
10.) Hvilken profeti har vi om Jesus i Daniel 7,13?
11.) Hvor mange ganger brukte Jesus benevnelsen Menneskesøn-

nen om seg selv i evangeliene?
12.) Hvilke funksjoner og egenskaper har Menneskesønnen

ifølge evangeliene?
13.) Hva er forskjellen på Menneskesønnens dag og Menneske-

sønnens dager i Luk. 17,22—37?
14.) Hva heter på gresk den kjortelen som Jesus er ikledd?
15.) Hvordan så denne drakten ut?
16.) Hvilke to forskjellige personer bar denne drakten i gammel

tid?

17.) Hva er Septuaginta?
18.) Hva er kvitt et bilde på?
19.) Hva vil det si at Jesu blikk er "som ildslue"?
20.) Hvilke forskjellig grupperinger mennesker skal Gud

dømme?

21.) Hva er kopperet et bilde på?
22.) Hva var kopperet i brennofferalteret et bilde på?
23.) Hva var kopperalteret et bilde på?
24.) Hva var tvettekaret et bilde på?
25.) Hva var serafslangene et bilde på?
26.) Hva var kopperslangen et bilde på?
27.) Hva vil det si at Jesu røst er som "lyden av mange vann"?
28.) Hva er Guds sverd?
29.) Hvem er lyset?
30.) Hva er sagt om lyset i Daniel 2,22?
31.) Hva skjedde med lyset i N.T.?
32.) Hva er domsgrunnlaget for verden (Joh.3,19.)?
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33.) Hva blir de troende kalt i forhold til lyset?
34.) Hva er Jesus i forhold til verden, den kristne menighet og

jødene?
35.) Hva betyr det at morgenstjernen er borte fra himmelen en

stund før den nye dagen bryter fram?
36.) Hva vil det si at Gud skal gjøre jødene "levende etter 2

dager"(Hos.6,2.)?
37.) Hva sa Jakob på apostelmøtet i år 49—50 om forholdet

mellom den kristne menighet og Israel?
38.) Hva skjedde etter at Jakob hadde kjempet med Herren en

hel natt?

39.) Hva er Jakobs kamp et bilde på?
40.) Hva vil det si at både Gud og Jesus er beskrevet som "den

første" og "den siste"?
41.) Hva vil det si at Jesus "var død"?
42.) Ved hvilken kraft tok Jesus sitt liv igjen?
43.) Hvem talte Jesu til i dødsriket?
44.) Hva talte han om?
45.) Hva vil det si at Jesus tok fra Satan "nøklene til døden og

dødsriket"?
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ÅPENBARINGSBOKAS INNDELING.

"Skriv det du så, både det som er, og det som skal skje etter
dette."(Åp.1,19.) Johannes ble bedt om å beskrive 3 ting, og det
var:

a) DET SOM HAN SÅ. Dette finner vi i Åpenbaringsbokas
første kapittel. Det er det som vi har beskrevet ovenfor.
b) DET SOM ER NÅ. Dette finner vi i Åpenbaringsbokas

andre til og med tredje kapittel. Det er en beskrivelse av den
kristne menighets tidsperiode, som varer i ca.2000 år.
Når det gjelder Laodikea—menigheten, så må vi være oppmerk

somme på det forholdet at den står helt utenfor livet i Kristus, og
går derfor inn i endens tid som en del av den store skjøgen.
c) DET SOM SKAL SKJE ETTER DETTE. Det betyr: Det

som skal skje etter at den kristne menighet er bortrykket til Her
ren, før den siste og syttiende åruken for Israel og Jerusalem. Dette
finner vi i Åpenbaringsbokas fjerde til og med to og tyvende
kapittel. Dette er en beskrivelse av hva som vil skje, både i himme
len og på jorden, i trengselstiden, som er på 7 år. Dette er også en
beskrivelse av Jesu gjenkomst til Oljeberget og Jerusalem og styret
i 1000 års-riket. Til slutt får vi en beskrivelse av den nye himmel og
den nye jord, som er selve evigheten.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvordan er Åpenbaringsbokas inndeling?
2.) Hvor lenge varer den kristne menighets tidsperiode?
3.) Når blir den kristne menighet bortrykket til Herren?
4.) Hva er den siste og syttiende åruken for Israel og Jerusalem?
5.) Hva beskriver Åpenbaringbokas fjerde til og med to og

tyvende kapittel?
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DET SOM ER NÅ.(ÅP.2,l-3,22.)

Den kristne menighets tid er igjen oppdelt i 7 ulike deier, og det
er:

1.) MENIGHETEN I EFESUS.(Åp.2,l-7.) "Skriv til engelen
(menighetsforstanderen) for menigheten i Efesus: Dette sier han
som holder de 7 stjerner i sin høyre hånd, han som går midt mellom
de 7 gull-lysestaker (den kristne menighet.) Jeg vet om dine gjer
ninger og ditt arbeid og ditt tålmod, og at du ikke kan tåle det onde,
du har prøvd dem som sier at de er apostler, og ikke er det, og du
har funnet at de er løgnere, og du har tålmod og har hatt meget å
bære for mitt navns skyld, og du er ikke blitt trett. Men jeg har imot
deg at du HAR FORLATT DIN FØRSTE KJÆRLIGHET. Kom
derfor i hu hva du har falt ifra, og omvend deg og gjør de første
gjerninger! ellers kommer jeg over deg og vil flytte din lysestake fra
dens sted, hvis du ikke omvender deg. Men dette har du at du hater
nikolaittenes gjerninger (en gnostisk sekt), som jeg og hater. Den
som har øre, han høre hva Anden sier til meni^etene: Den som
seirer, ham vil jeg gi å ete av livets tre, som er i Guds
paradis."(Åp.2,1-7.)
Det som kjennetegnet denne menigheten, var følgende:
a) Den kunne ikke tåle det onde.(v.2.)
b) Den hadde tålmodighet og hadde måttet bære meget for Jesu

navns skyld.(v.3.)
c) Den hatet nikolaittenes gjerninger, som gikk ut på at den

kristne frihet gav de troende rett til å synde. Dette gjalt særlig
seksuelle synder.(v.6.)
d) Jesus hadde imot denne menigheten at den hadde forlatt sin

første kjærlighet til Jesus.(v.4.)
e) Dersom den ikke omvendte seg, så ville Jesus komme og

flytte lysestaken (som er ham selv) fra denne menigheten.(v.5.)
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f) Den som seiret i denne menigheten, ville få ete av livets tre,
som er i Guds himmel.(v.7.)

2.) MENIGHETEN I SMYRNA.(Åp.2,8-ll.) "Og skriv til
engelen for menigheten i Smyma: Dette sier den første og den
siste, han som var død og er blitt levende: Jeg vet om din trengsel
og din fattigdom- men du er rik- og spotten fra dem som sier at de
er jøder (åndelige jøder), og ikke er det, men er Satans synago-
ge.Frykt ikke for det du skal lide!. Se, djevelen skal kaste noen av
dere i fengsel, for at dere skal prøves, og dere skal ha trengsel i 10
dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets krone. Den som
har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene: Den som seirer
skal slett ikke skades av den annen død (som er
ildsjøen). "(Åp.2,8-11.)
Det som kjennetegnet denne menigheten, var følgende:
a) Den hadde trengsel og den var fattig på ytre rikdom, (v.9.)
b) Den ble spottet av jødene.(v.9.)
c) Den skulle ha trengsel i 10 dager. Det er en begrenset

tidsperiode, (v. 10.)
d) Noen i menigheten skulle miste livet for Jesu navns skyld.

(v.lO.)
e) Den skulle få Uvets krone dersom den holdt ut i

trengselen.(v.lO.)
3.) MENIGHETEN I PERGAMUM.(v.2,12-17.) "Og skriv til

engelen for menigheten i Pergamum: Dette sier han som har det
tveeggede skarpe sverd (Guds ord): Jeg vet hvor du bor, der hvor
Satan har sin trone, og du holder fast ved mitt navn, og du fornek
tet ikke min tro i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne, han
som ble slått i hjel hos dere, der hvor Satan bor. Men jeg har noen
få ting imot deg: at du har noen der som holder fast på Bileams lære
(ordet Bileam kommer av hebraisk: "bela", som betyr "å beseire"
og "ha-am", som betyr "folket"), han som lærte Balak (kongen i
Moab) å legge anstøt for Israels barn, å ete avgudsoffer og drive
hor, således har også du noen som i like måte holder fast ved
nikollaittenes lære (de lærte det samme som Bileam). Omvend deg!
ellers kommer jeg snart over deg og vil stride mot deg med min
munns sverd. Den som har øre, han høre hva Ånden sier til
menighetene: Den som seirer, vil jeg gi av det skjulte manna (Jesus
i hans fornedrelse), og jeg vil gi ham en kvit stein og et nytt navn,
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skrevet på steinen, som ingen kjenner uten den som får
det!(Åp.2,12-17.)
Det som kjennetgnet denne menigheten, var følgende:
a) Den bodde der som Satan hadde sin trone.(v.l3.)
b) Den holdt fast ved Jesu navn. (v. 13.)
c) Noen i menigheten holdt fast ved Bileams og nikolaittenes

lære, som sannsynligvis gikk ut på det samme.(v.l4-15.)
d) Dersom ikke menigheten omvendte seg, så ville Jesus komme

og stride mot denne menigheten.(v. 16.)
e) Den som seiret i denne menigheten, ville få av det skjulte

manna. Den ville få en kvit stein og et nytt navn.(v.l7.)
4.) MENIGHETEN I TYATIRA.(Åp.2,18-29.) "Og skriv til

engelen for menigheten i Tyatira: Dette sier Guds Sønn, han som
har øyne som ildslue, og hvis føtter er lik skinnende kopper: Jeg vet
om dine gjerninger og din kjærlighet og tjeneste og tro og tålmodig
het, og dine siste gjerninger, som er flere enn de første. Men jeg
har imot deg at du lar kvinnen Jesabel (bilde på den katolske
kirken) råde, hun som sier at hun er profetinne, og som lærer og
forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Og jeg gav
henne tid til å omvende seg (reformasjonstiden), men hun ville ikke
omvende seg fra sitt hor. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og dem
som driver hor med henne, kaster jeg i stor trengsel (den store
trengsel), hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Og
hennes barn vil jeg rykke bort ved død (de forskjellge dommer i
forbindelse med trengselstiden), og alle menighetene skal kjenne at
jeg er den som ransaker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver av dere
etter hans gjerninger. Men til dere sier jeg, dere andre som er i
Tyatira, alle de som ikke har denne lære (den katolske læren), de
som ikke kjenner Satans dybder (henuneligheter), som de sier: Jeg
vil ikke legge noem annen tyngsel på dere, bare hold fast ved det
dere har, inntil jeg konuner! Og den som seirer, og som tar vare på
mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi makt over hedningene,
og han skal styre (vokte) dem med jemstav (i rikets tid), likesom en
knuser leirkar, således som jeg og har fått det av min Fader, og jeg
vil gi ham morgenstjernen (som er et bilde på Jesu komme for den
kristne menighet). Den som har øre, han høre hva Ånden sier til
memghetene!(Åp.2,18-29.)
Det som kjennetegnet denne menigheten, var følgende:

-110-



a) Den hadde gode gjerninger, kjærlighet, tjeneste, tro og tål
modighet, og dens siste gjerninger var flere enn de første.(v. 19.)
b) Jesus hadde imot denne menighet at den lot kvinnen Jesabel

råde. Hun forførte menneskene i menigheten til å drive hor og ete
avgudsoffer. (v.20.)
c) De som drev hor med henne, skulle Jesus kaste inn i en stor

trengsel, (v.22.)
d) Jesabels barn ville Jesus rykke bort ved død, og han ville gi

enhver etter som hans gjerninger var.(v.23.)
e) De andre i Tyatira, som ikke fulgte Jesabel og hennes lære,

skulle bare holde fast på det som de hadde, inntil Jesus kom
tilbake, (v.24.)
f) Den som seiret i denne menigheten, skulle få makt over

hedningene. Han skal styre dem med jemstav i rikets
tid.(v.26-27.)
g) Den som seiret, skulle likeledes få del i morgenstjernen, som

er et bilde på Jesu komme for den kristne menighet.(v.28.) (For
den kristne menighet kommer Jesus som morgenstjernen, for ver
den og for jødene kommer han som en tyv.)
5.) MENIGHETEN I SARDES.(Åp.3,l-6.) "Og skriv til enge

len for menigheten i Sardes: Dette sier han som har de 7 Guds
ånder og de 7 stjerner. Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn
av at du lever, og DU ER DØD. Bli våken, og styrk det annet, som
var på vei til å dø! for jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkonme
for min Gud. Kom derfor i hu hvorledes du har lært og hørt, og ta
vare på det og omvend deg! Dersom du da ikke våker, skal jeg
komme som en tyv, og du skal ikke vite hva stund jeg kommer over
deg. Dog har du noen få navn i Sardes, som ikke har smittet sine
klær, og de skal gå med meg i kvite klær, for de er det verd. Den
som seirer, han skal således bli kledd i kvite klær (gr. himatiois,
som er den kristne menighets ffelsesdrakt), og jeg vil ikke utslette
hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min
Fader og for hans engler. Den som har øre, han høre hva Ånden
sier til memghetene!(Åp.3,l-6.)
Det som kjennetegnet denne menigheten, var følgende:
a) Den hadde navn av at den levde, men den var i virkeligheten

død.(v.2.)
b) Den ble bedt om å bli våken igjen og styrke det annet, som
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var på vei til å dø, for dens gjerninger var ikke fullkomne for
Gud.(v.3.)
c) Menigheten blir bedt om å omvende seg, slik at den skulle

leve etter det som den hadde hørt og lært før.(v.3.)
d) Dersom ikke dette skjedde, ville Herren komme over den

som en tyv. Den skulle med andre ord ikke få del i den kristne
menighes bortrykkelse.(v.3.)
e) Det var noen få i Sardes som ikke hadde besmittet sine klær.

Disse skulle bli kledd i kvite klær (Jesu retterdighetsdrakt). Jesus
ville ikke utslette deres navn av livets bok. Han ville kjennes ved
dem for sin Fader og for englene.(v.4—5.)
6.) MENIGHETEN I FILADELFIA.(Åp.3,7-13.) "Og skriv

til engelen for menigheten i Filadelfia: Dette sier den Hellige, den
Sanndrue, han som har Davids nøkkel, han som lukker opp, og
ingen lukker til, og ingen lukker opp: Jeg vet om dine gjerninger,
se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den til,
for du har liten styrke, og har dog tatt vare på mitt ord og ikke
fornektet mitt navn. Se, jeg lar noe av Satans synagoge komme, av
dem som sier de er jøder (åndelige jøder), og ikke er det, men
lyver. Se, jeg vil gjøre så at de skal komme og falle ned for dine
føtter (de skal omvende seg) og kjenne at jeg har elsket deg. Fordi
du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg og fri deg fra
den prøvelsens stund (hele trengselstiden på 7 år), som skal konune
over hele jorderike, for å prøve dem som bor på jorden. Jeg
kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din
krone! Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds
tempel (i himmelen), og han skal aldri mer gå ut derfra, og jeg vil
skrive på ham min Guds navn og navnet på min Guds stad, det nye
Jerusalem, det som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mitt
navn, det nye. Den som har øre, han høre hva Ånden sier til
menighetene!"(Åp.3,7—13.)
Det som kjennetegnet denne menigheten, var følgende:
a) Den hadde liten styrke i seg selv, men den hadde tatt vare på

Jesu navn og ikke fornektet hans navn.(v.8.)
b) På grunn av dette hadde Jesus satt foran den en åpnet dør,

som ingen kunne lukke til.(v.8.)
c) Noen av jødene ville komme til å anerkjenne denne menighe

ten, og de skulle få kjenne at den var elsket av Jesus.(v.9.)
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d) Fordi den hadde tatt vare på ordet om Jesu tålmodighet, så
ville denne menigheten få del i bortrykkelsen. Den skulle ikke inn i
trengselstiden, som er på 7 år.(v.lO.)

e.) Den som seiret, ville Jesus gjøre til en støtte i Guds tempel i
himmelen. Vedkommende skulle aJdri mer gå ut derfra. Jesus ville
videre skrive på ham Guds navn, navnet på det nye Jerusalem, som
kommer ned fra himmelen, og Jesu nye navn.(v.l2.)
7.) MENIGHETEN I LAODIKEA.(Åp.3,14-22.) "Og skriv tU

engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er amen,
det troværdige og sanndrue vitne, opphavet til Guds skapning: Jeg
vet om dine gjerninger, at du hverken er kald eller varm! Derfor,
da du er lunken, og hverken kald eller varm, vil jeg utspy deg av
min munn. Fordi du sier: Jeg er rik og har overflod og fattes ingen
ting, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og
naken, så råder jeg at du kjøper av meg gull, glødet i ild (den
kristne tro), for at du kan bli rik, og kvite klær (gr.himatia), for at
du kan kle deg i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpneba-
ret, og øyensalve til å salve dine øyne med (Den Hellige Ånd), for
at du kan se! Se, jeg står for døren og banker, om noen hører min
røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd
(nattverden er et bilde på 10000 års—riket) med ham, og han med
meg. Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone (i
Jerusalem), likesom jeg og har seiret og har satt meg med min
Fader på hans trone (i himmelen.) Den som har øre, han høre hva
Ånden sier til menighetene!"(Åp.3,14-22.)
Det som kjennetegnet denne menigheten, var følgende:
a) Dens gjerninger var hverken kalde eller varme. Denne

menigheten var lunken. Den levde i en åndelig gråsone.(v.l4—15.)
b) Jesus ville utspy den av sin munn.(v. 16.)
c) Menigheten mente selv at den var rik, at den hadde overflod

av alle ting, og at den ikke manglet noe.(v. 17.)
d) Sannheten var imidlertid at den var ussel, ynkelig, fattig,

blind og naken.(v. 17.)
e) Jesus rådet denne menigheten at den skulle kjøpe av ham

gull, glødet i ild (tro), kvite klær (Jesu rettferdighetsdrakt) og
øyensalve (Den Hellige Ånd).(v.l8.)
f) Jesus stod utenfor denne menigheten. Han stod foran døren

og banket på. Dersom noen i denne menigheten lukket opp for
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ham, ville han gå inn til vedkommende og holde nattverd med
ham.(v.20.)
g) Den som seiret i denne menigheten, skal få sitte sammen med

Jesus på hans herlighetstrone i Jenisalem.(v.21.)
Hva som gjelder de 7 lilleasiatiske menighetene, så må vi huske

på følgende:
1.) Utsagnene gjelder enhver troende og enhver menighet til

enhver tid. Dette er alvorlig lesning, som enhver troende og enhver
menighet bør ta seg ad notam. "Den som har øre, han høre hva
Ånden sier til menighetene!"(Åp.3,22.) (Hva som gjelder løftene
til de forskjellige menighetene, se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind
1. Kapittel: Løftene i Johannes Åpenbaring.)
2.) Utsagnene gjelder hver enkelt menighet som de er uttalt til.

Det er en beskrivelse av den åndelige tilstanden i hver enkelt
menighet. Av disse 7 menighetene er det bare 2 som får godt
skussmål av Herren, og det er menigheten i Smyma og i Filadelfia.
Hva som gjelder menigheten i Efesus, Pergamum og i Laodikea,

så blir også disse betraktet som en enhet. Menigheten i Efesus ble
bedt om å omvende seg igjen, for å få del i sin første kjærlighet til
Kristus.(2,5.)
Menigheten i Pergamum ble også bedt om å omvende seg.(2,18.)
Hva som gjelder menigheten i Laodikea, så stod den helt utenfor

det åndelige samfunnet med sin Herre. Medlemmene i denne
menigheten var ikke gjenfødte troende.
Hva som gjelder menighetene i Tyatira og i Sardes, så var med

lemmene i disse menigheten delt i to. De fleste av medlemmene
levde utenfor samfunnet med Herren, men der var noen få som
levde slik som Herren ønsket det.(2,24 og 3,4.)
Av disse utsagnene lærer vi også at menighetsbegrepet i Åpenba

ringsboka ikke behøver å bety de gjenfødte troende. Det betyr
heller: De som ønsket å være med i menigheten. Slik er også
menighetsbegrepet hos oss i dag. De fleste medlemmene i Den
Norske Lutherske Statskirken er nominelle kristne og har ikke noe
åndelig fellesskap, hverken med de troende eller med Herren.
Dersom vi skal bruke begreper som entydig går på den kristne og

gjenfødte forsamlingen, kan vi bruke begreper som:
a) EKKLESIA, som betyr den utkalte forsamling, "og han
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(Gud) la alt under hans føtter, og gav ham som hode over alle ting
til menigheten (gr.ekklesia.)"(Ef.l,22.)
b) JESU LEGEME, "at hedningene er medarvinger og hører

med til legemet (gr.adj. som er av samme legeme) og har del med i
løftet i Kristus Jesus ved evangeliet."(Ef.3,6.)

3.) Det tredje forholdet vi må være oppmerksomme på, når det
gjelder utsagnene til de 7 lilleasiatiske menighetene, er at de repre
senterer en kronologisk gjennomgang av kirkens historie, fra den
første tiden og like til skjøgekirken i endens tid. De forskjellige
menigheter representerer forskjellige perioder.
4.) Hva som gjelder Laodikea—menigheten så representerer den

både endetidsmenigheten og den menigheten som går inn i endens
tid. På grunn av at den ikke har Den Hellige Ånd som innsegl og
pant til forløsningens dag, blir den ikke med når Herren kommer
ned i lufthinunelen, for å hente sitt legeme.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Spørsmål og oppgaver.

Hva er de 7 gull-lysestakene et bilde på?
Hva var det som kjennetegnet menigheten i Efesus?
Hvilket ankepunkt hadde Herren mot denne menighet?
Hvem var nikolaittene?

Hvilken lære hadde de?

Hvilke løfter fikk menigheten i Efesus?
Hva var det som kjennetegnet menigheten i Smyma?
Hvilke løfter fikk den menigheten?
Hva var det som kjennetegnet menigheten i Pergamum?
Hvem var Bileam?

Hvilke to hebraiske ord kommer ordet "Bileam" av?

Hvilke 2 anstøt var det Bileam la for jødene?
Hvem var Balak?

Hvilke løfter fikk menigheten i Pergamum?
Hva var det som kjennetegnet menigheten i Tyatira?
Hvem var kvinnen Jesabel et bilde på?
Hvilken lære hadde hun?

Hvilke løfter fikk menigheten i Tyatira?
Hva var det som kjennetegnet menigheten i Sardes?
Hvilke løfter fikk denne menigheten?

-115-



21.) Hva var det som kjennetegnet menigheten i Filadelfia?
22.) Hvilke løfter fikk denne menigheten?
23.) Hva var det som kjennetegnet menigheten i Laodikea?
24.) Hvilke løfter fikk denne menigheten?
25.) Hvordan er menighetsbegrepet i sendebrevene?
26.) Hva er en nominell kristen?
27.) Hvilke 2 begreper kan vi bruke om den kristne menighet?
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EFESUS PERIODEN.

Efesus perioden beskriver KIRKENS ÅNDELIGE STILLING
PÅ JOHANNES SIN TID. Johannes var for øvrig biskop i denne
menigheten, så han kjente godt til den åndelige tilstand i denne
menigheten. Denne menigheten ble for det første betraktet som en
enhet. Alle medlemmene i denne menigheten var gjenfødte tro
ende. Den fikk mye ros av Herren. Det var mye godt arbeid i
menigheten, og den kunne ikke tåle vranglæren, men Herren
hadde imot den at den hadde forlatt sin første kjærhghet til ham
(Åp.2,4.). Dersom den ikke omvendte seg og kom tilbake til den
første kjærligheten, så ville Herren flytte lyset ifra denne menighe
ten.

Kjærligheten er en finkt av Åndens virksomhet i en troendes
liv."Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodigliet,
mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet, mot slike
er loven ikke."(Gal.5,22—23.)

Videre er KJÆRLIGHETEN STØRRE ENN NÅDEGA
VENE. Om vi har alle nådegavene, men ikke har kjærligheten, da
er vi ingen ting. "Om jeg taler med menneskers og englers tunger,
men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm og en klin
gende bjelle. Om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemme
ligheter, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har
kjærlighet, da er jeg ingen ting. Og om jeg gir til føde for fattige alt
det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har
kjærlighet, da gangner det meg ingen ting. Kjærligheten er langmo
dig, er velvillig, bærer ikke misunnelse, kjærligheten skryter ikke,
oppblåses ikke, den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget,
blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde, den gleder seg ikke over
urettferdighet, men gleder seg ved sannhet, den utholder alt, tror
alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten faller aldri bort, men hva
enten det er profetiske gaver, da skal de få ende, eller det er
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tunger, da skal de opphøre, eller det er kunnskap, da skal den få
ende... Men nå blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, og
størst blant dem er kjærligheten."(l.Kor.l3,l-8 og 13.)
Det viste seg at menigeten i Efesus var villig til å omvende seg,

etter at den hadde fått sendebrevet. Ca. 10—15 år etter at den
mottok sendebrevet, fikk den i 110 et brev fra biskop Ignatius i
Antiokia, der det bl.a. stod: "Onesimus (forstanderen i Efesus)
priser høyt deres gode Guds-ordning, at dere alle lever i sannhe
ten, og at det ikke forekommer sektvesen hos dere. Dere hører
ikke på noen som ikke i sannhet taler om Jesus Kristus. Jeg har fått
vite at noen er kommet reisende til dere med dårlig lære, men at
dere ikke tillot dem å så den ut hos dere. Dere stoppet ørene til."

Til tross for at denne menigheten omvendte seg, greidde den
dessverre ikke å motstå trykket fra den muhammedanske verden og
dens religion. I dag er lyset kommet bort i Efesus, og muhammeda-
nismens mørke kviler over denne byen og denne menigheten.
(Om de forskjellige løftene til menighetene: Se min bok: Jesu

Gjenkomst. Bind 1. Kapitlet: Løftene i Johannes Åpenbaring.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilken periode i kirkens historie representerte menigheten i
Efesus?

2.) Hvilket ankepunkt hadde Herren mot denne menigheten?
3.) Hva er kjærligheten?
4.) På hvilken måte er kjærligheten større enn nådegavene?
5.) Hvilke 3 ting vil bl stående igjen etter at nådegavene er blitt

fullkomne?

6.) Hvordan kan vi vite at menigheten i Efesus omvendte seg til
sin første kjærUghet?

7.) Hvordan gikk det med denne menigheten?
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SMYRNA PERIODEN.

Smyma perioden beskriver TIDEN FRAM TIL KEISER KON
STANTINS OMVENDELSE TIL KRISTENDOMMEN. Det

skjedde i år 315 etter Messias.
Smyma menigheten blir betegnet som martyrmenigheten. I

denne tiden var det 10 store kristendomsforfølgelser mot de kristne
innenfor Romerrikets grenser. Det var en under Nero i 64, en
under Domitian i 81, en under Trojan i 98, en under Antonius i
117, en under Sevems i 195, en under Maximin i 235, en under
Decius i 249, en under Valerian i 254, en under Aurelian i 270 og en
under Diocletian i 284. Den siste varte i 10 år. Dette kan stå for de

'TO dager", som forfølgelsen skulle vare (Åp.2,10.)
Smyma betyr "røkelse". Bare navnet viser at denne menigheten

levde et rett liv overfor Gud. Han hadde ingen ting å bebreide
denne menigheten. Den var rik på all åndelig visdom og alle
åndelige skatter, for i forfølgelsen så overgav de sine liv helt og fullt
til Gud.

I og med at det var mange forfølgelser i denne tiden, måtte denne
menigheten stå på valg hver dag med sine liv. Forfølgelsestider
skaper ikke lunkne kristne. Enten så faller man fra i slike tider,
eller så blir man en sterk kristen. "Og de hadde ikke sitt liv kjært,
like til døden."(Åp.l2,ll.)

Til tross for de mange forfølgelsene, så hadde kirken en stor
vokster i denne tiden. Det er riktig det som er sagt: MARTYRE
NES BLOD ER KIRKENS SÆD.

På gmnn av denne menighets trofasthet til Gud i forfølgelsesti-
den, så har vi ennå en liten menighet av kristne i Smyma, som i dag
heter Izmir og er Tyrkias tredje største by. Den har en befolkning
på ca.2000000 mennesker. Jeg vil den forbindelse sitere litt fra
Robert Bergsakers bok: På kryss av Paulus spor til de sju menighe
ter i Lille—Asia — og videre-, s. 137, hvor det står: "Men lyset
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skinner i Smyma i dag også. En adresse vi hadde fått, hjalp oss til å
oppspore noen kristne i en liten, evangelisk forsamling. Det ble et
gripende møte med Ordets forkynnelse og med vitnesbyrd om hva
Herren gjør både i Tyrkia og ellers i verden i dag, hvor lysestaken
skinner klart. Ja, den ene sangen ble sunget etter den andre, og
vennene lovet og priste Gud i Jesu navn!
Den etterfølgende bønnestund og nattverd sammen med de tyr

kiske søstre og brødre ble et minne for evigheten."

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilken tidsperiode i kirkens historie representerte menighe
ten i Smyma?

2.) Når omvendte keiser Konstantin seg til kristendommen?
3.) Hvorfor var denne menigheten så sterk?
4.) Hvor mange kristendomsforfølgelser var det i denne perio

den?

5.) Hva betyr ordet Smyma?
6.) Har vi noen kristen menighet i Smyma i dag?
7.) Hva heter denne byen i dag?
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PERGAMUM PERIODEN.

Pergamum perioden er TIDEN FRA KONSTANTINS
OMVENDELSE (315) OG INNTIL PAVEKIRKENS FRAM
VOKSTER PÅ 500—TALLET. I denne perioden ble kristen
dommen anerkjent som statens religiøse grunnlag, og de andre
religionene ble forbudt. Dette førte til at kristendommen ble blan
det sammen med hedenske elementer og andre religioner. Dette
gjalt særlig alt det som går inn under begrepet "babylonismen". (Se
min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapitlene: Den opprinnelige
babylonismen og Den katolske kirkes lære.)
Denne sammenblandingen, som fant sted, var til stor skade for

kristendommen. Den ble utvannet og den ble misoppfattet. Disse
forhold sliter vi med ennå den dag i dag, og de går tilbake til denne
perioden.

Selve ordet Pergamum betyr både "ekteskap" og "opphøyethet".
Navnet hentyder derfor til det forholdet at kirken inngikk ekteskap
med staten og ble godkjent og opphøyet i verden. Kristendommen
ble anerkjent av både de troende og de verdslige. Dette skjedde
etter kirkemøtet i Nikea i 325, hvor kristendommen ble gjort til
statsreligion.
Under keiser Konstantin ble hedninger forvist fra hoffet og

erstattet med kristne. De kristne fikk overta de hedenske temp
lene, for å holde Guds—tjeneste i dem. Mange ble truet til å la seg
døpe, og ble på denne måten innlemmet i kristendommen.
Hedenske skikker og seremonier fikk innpass i den kristne
Guds—tjenesten, for å tilfredsstille hedningene, som hadde sluttet
seg til kristendommen. Hedenske prester gjorde også tjeneste som
kristne prester.
Det står videre om denne menigheten at den bodde "der hvor

Satan har sin trone."(Åp.2,13.) Satan har bl.a. sin trone i verden.
Dette betydde at kirken hadde slått seg ned i verden, og at den
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hadde gått inn i samarbeid og kompromisser med denne "tidsalde
rens herre og gud", som er Satan. Det er han som er hovderegent
på jorden i denne tidsalderen, som er den onde tidsalderen i mot
setning til riket for Israel, som er den gode tidsalderen. I Bibelen
blir den beskrevet som "TIDSALDERENS

TIDSALDER".(Hebr.l,8.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1.
Kapitlene: "Den rette oversettelsen av "aion" og "aionios".)
Denne menigheten var en delt menighet, men i og med at den

tolerte det onde blant en del av sine medlemmer, ble den bedt om
at den måtte omvende seg.(Åp.2,16). Dette har med menighetstukt
å gjøre. Vi vet at en liten surdeig, den S3n'er snart hele deigen,
dersom den ikke blir rensket ut. Omvendelsen skjedde ikke i denne
menigheten. Det lite fruktbare samarbeidet med staten fortsatte og
forsterket seg i de årene som gikk, og Herren måtte flytte lysesta
ken fra denne menigheten.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilken tidsperiode i kirkens historie representerte menighe
ten i Pergamum?

2.) Hva skjedde med kristendommen i denne perioden?
3.) Hva legger vi i begrepet "babylonismen"?
4.) Hva betyr ordet Pergamum?
5.) Når ble kristendonunen gjort til statsreligion?
6.) Hvordan var prestene og Guds—tjenesten i denne perioden?
7.) Hva vil det si at denne menigheten bodde der hvor "Satan

har sin trone"?

8.) Hvem er denne tidsalderens herre og gud?
9.) Hva er den onde tidsalderen?
10.) Hva er den gode tidsalderen?
11.) Hva er TIDSALDRENES TIDSALDER?
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TYATIRA PERIODEN.

Tyatira perioden står for PAVEKIRKENS PERIODE. Denne
tiden varte fra 500—1500 etter Messias. I denne perioden ble kris
tendommen anerkjent som statens religiøse fundament. Den
kristne læren ble etter hvert blandet med hedenske og filosofiske
elementer. Dette var til stor skade for kristendommen. På grunn av
dette blir heller ikke den dag i dag store deler av Guds ord rett
forstått og forkynt. Reformasjonen, som vi hadde på 1500 tallet,
greidde heller ikke å kvitte seg med alt det hedenske tankegodset,
som den katolske kirken fortsatt er så belemret med. (Se min bok:
Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapitlet: Den katolske kirkes lære.)

Selve ordet Tyatira er utledet av to ord, som betyr henholdsvis
"en fortsatt ofring" og "den som plager seg med oMnger". Dette
henspeiler seg på middeladerens pavekirke med dens offergudstje-
neste og lovtrældom.
Gud roste kirkens gode gjerninger, kjærlighet, tro og tålmodig

het i den første kristne tiden, men han hadde imot denne menighe
ten at den lot kvinnen Jesabel råde. Denne kvinnen sa om seg selv
at hun var en profetinne, men til tross for det overtalte him sine
tilhengere til å drive hor og ete avgudsoffer.
I historisk sammenheng er denne kvinnen ET BILDE PÅ DEN

KATOLSKE KIRKEN. Den lærer sine medlemmer å drive hor og
å ete avgudsoffer. Den katolske kirken er ikke Guds sanne kirke på
jorden, men den er sentrum i skjøgekirken i endens tid, for den
blander inn hedenske elementer i sin lære og i sin gudstjeneste.
Gud har gitt den god tid til å omvende seg, men den har hele

tiden gått videre i frafallet og i vranglæren. De som hører med til
denne kirken, vil Herren føre inn i den store trengselen, og dens
medlemmer vil Herren rykke bort ved døden. Det er akkurat dette
som kommer til å skje med de nominelle troende i endetiden.
Enten så vil de omkomme i trengselstiden, som skal komme over
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jorden, for å prøve dem som bor på Jorden, eller så vil Gud dømme
dem til døden ved sin gjenkomst.
Medlemmene i denne kirken vil bli dømt etter sine gjerninger, og

når menneskenes gjerninger er domsgrunnlaget, da er de dømt til å
gå fortapt for Guds rike, for ingen kan frelse seg selv ved gode
gjerninger.
Den katolske kirken, som er sentrum i skjøgekirken i endens tid,

er godt kjent med det som Bibelen kaller for "Satans dybder". Vi
vet at Den Hellige Ånd ransaker alle ting, også dybdene i
Gud.(l.Kor.2,10). De som har Den Hellige Ånd i sine hjerter som
innsegl og pant til forløsningens dag, de skal få del i den fullkomne
Guds—kunnskapen. De derimot, som har del i Antikrists og Satans
ånd, de skal få del i Satans kunnskaper og hans vesen.
Hovedhensikten med endetiden er å sette menneskene på prøve,

om de vil tilhøre Jesus og få del i riket for Israel, eller om de vil
tilhøre Antikrist og Satan og få del i hans rike, som er fortapelse og
en evig tilværelse i "sjøen som brenner med ild og svovel". Det er
det samme som den "annen død".

De som ikke velger Jesus i endetiden, de går fortapt for Guds
rike. De er ikke lenger "vredens barn", men de er blitt "den ondes
barn". "Åkeren er verden, den gode sæd, det er rikets (riket for
Israel) barn, men ugresset er den ondes barn." (Mat.13,38.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilken periode i kirkens historie representerte menigheten i
Tyatira?

2.) Hva betyr dette ordet?
3.) Hva var kvinnen Jesabel et bilde på?
4.) Hvilken lære hadde denne kvinnen?
5.) Hva vil skje med medlenunene til skjøgekirken i endens tid?
6.) Hva skjer med et menneske, når det blir dømt etter sine

gjerninger?
7.) Hva er "Satans dybder"?
8.) Hva er hovedhensikten med endetiden?
9.) Hva er den "annen død"?
10.) Hva er forskjellen på "vredens barn" og "den ondes bam"?
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SARDES PERIODEN.

Sardes perioden beskriver TIDEN FOR REFORMASJONEN
PÅ 1500-TALLET. Denne perioden strekker seg fram til 1800.
Reformasjonen var et forsøk på å renske den katolske kirken for
falsk lære og avgudsdyrkelse, men den gikk dessverre ikke langt
nok. I en del tilfeller forsøkte den protestantiske kirken å komme
den katolske kirken i møte med kompromisser, men det går ikke i
læremessige spørsmål. Store deler av den protestantiske kirken
sank snart ned i navnkristendom, kald formalisme og
rett-troenhet. Derfor står det også om denne kirken at den hadde
et navn av at den levde, men i virkeligheten så var den død.
Dersom den ikke omvendte seg, så ville også Herren komme over
den protestantiske kirken som en tyv.(Åp.3,l-3.)
Dette betydde at dersom den protestantiske kirken ikke ville

omvende seg, så fikk den ikke del i den kristne menighets bortryk-
kelse. Herren ville ikke komme for denne menigheten som den
klare morgenstjernen, men han ville komme som en tyv. Dette
betyr videre at også deler av denne kirken må inn i trengselstiden
og inn i dommen. Vi vet at i endetiden vil det bli et utstrakt
samarbeid mellom moderkirken, som er den katolske kirken, og
hennes mange døtre. Både den lutherske og den reformerte kirken
hører med til skjøgens mange døtre. (Se kapitlet: Den store skjø
gen, i min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1.)
At den lutherske kirken som sådan bare mer og mer orienterer

seg mot skjøgekirken, viser seg i følgende forhold:
a) Den lærer at det er gjenfødelse og frelse i vanndåpen. Dette

er en etterlevning fra katolsk tid. Det er Guds ord som er gjenfø-
delsens nådemddel.

b) Den har satt til side Guds ordninger med det alminnelige
prestedønune, og hevder at en må være utdannet prest, for å inneha
et presteembete i kirken. (Hør min kassett: Det alminnelige preste-
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dømme og embetsforståelsen i den lutherske kirke.)
c) Den lar ikke nådegavene fungere slik som de skal ifølge Guds

ord. Den tror ikke at alle nådegavene kan fungere i vår tid. Dette
gjeder særlig tungetalsgaven og nådegaven til å helbrede.
d) Den diskriminerer Guds ordninger om helliggjørelsen.
e) Den tar imot den katolske paven og hykler for ham. Dette

skjedde bl.a.i 1989 i Norge. I den forbindelse uttalte biskop Kyrre
Bremer, som er biskop i Nidaros Bispedømme: At pavens besøk til
Trondheim og domkirken der var det største som hadde skjedd i
hans bispedømme dette året. Det er helt klart at dette ikke var en
riktig uttalelse. Sannheten er at det var meget uheldig for bispe
dømmet å motta paven, for han står ikke i sannheten og i Guds ord.
Mange av våre biskoper og prester er ikke villige til å påpeke den
katolske kirkes mange vranglærer.
Q Den har flyttet på tidsunktet for påskens feiring for å dis

tansere seg fra jødene. Dette er en levning fra katolsk tid.
g) Den forstår ikke Guds planer med jødene. Den har satt seg

selv i jødenes sted og tatt over jødenes løfter og oppdrag. Dette
kaller vi for erstaningsteologien, og den vil Gud dømme.
h) Den forkynner ikke opprettelsen av Guds rike på jorden.

Dette er det såkalte 1000 års—riket. Dette riket er omtalt over alt i

hele Bibelen. Riket for Israel er hovebetydningen av begrepet
Guds rike i hele Bibelen.

i) Den forsvarer ikke jødenes rett til å få leve i fred i landet sitt,
enda Gud har gitt jødene landet som en evig eiendom.
j) Den samarbeidet indirekte med Hitler om tilintetgjørelsen av

6 millioner jøder i forbindelse med den andre verdenkrigen, i og
med at den ikke protesterte tilstrekkelig mot nazistenes ugjernin
ger. Dette gjalt både den lutherske, den reformerte og den katolske
kirken i Tyskland og i andre land.
k) Den forstår ikke at jødene kommer tilbake til landet i vår tid

av den grunn at Jesus skal konune tilbake og opprette riket for
Israel.

1) Den støtter palestin-arabeme i deres krav om at de skal få
opprette enda en stat i Midt-Østen. Denne nye palestin—arabiske
staten skal bestå av de jødiske områdene Judea, Samaria, Gaza og
det gamle Jerusalem. Dette hører med til det landet som Gud har
gitt jødene.

-126-



m) Den ser ikke at Jesus kom med tilbudet om å opprette riket
for Israel ved sitt første komme.
n) Den ser ikke at Jesu forkynnelse i evangeliene primært er

rikets forkynnelse. Den blander sammen Jesu forkynnelse og
Paulus sin forkynnelse om den frie nåden.
o) Den blander også sammen rikets dåp med den kristne menig

hets dåp. Den ser ikke at dåpen i den første tiden var en forutset
ning for å få del i frelsen og Den Hellie Ånd, mens den kristne
menighets dåp ikke er obligatorisk for å få del i frelsen. Gjenfødel-
sen ligger ikke i vanndåpen. Rikets dåp strakte seg helt fram til
Ap.gj. 10,47.
p) Den ser heller ikke at Jesus forkynte både loven og nåden i

evangeliene. Han krevde at jødene skulle holde loven. Dette er
LOVENS RETTFERDIGHET. I tillegg til dette måtte de komme
til en personlig tro på ham, for å bli frelst. Dette er DEN FREL
SENDE RETTFERDIGHET. Den ser heller ikke at denne for
kynnelsen ble ført videre av apostlene, og at den strakte seg til helt
til Ap.gj. 10,35. (Se mine bøker: Jødenes Konge. Bind 1,2,3 og 4,
hvor jeg skriver mye om rettferdighetsbegrepene i evangeliene.)
q) Den blander sammen rikets forkynnelse med Paulus sin for

kynnelse om den frie nåden for alle, som kommer til en personlig
tro på Jesus. Den ser ikke at rikets evangelium er forskjellig fra den
kristne menighets evangelium.
r) Den ser ikke at vi i 1000 års—riket vil få igjen Jesu forkyn

nelse, slik som vi finner den i evangeliene. I tillegg til dette vil en
del av frelsesordningene fra G.T. komme tilbake igjen. Dette gjel
der både ofringene og menneskenes forpliktelser overfor loven.
s) Den ser heller ikke at det å få del i frelsen, er det samme som

å få del I RIKET FOR ISRAEL.

t) Den ser heller ikke at det framtidige Guds—riket består både
av en hinunelsk og en jordisk fase. Den lærer ensidig at det å få del i
frelsen er å komme til himmelen. Den ser ikke at frelsen strekker
seg ut over dette. 11000 års—riket skal alle troende være med på å
styre verden sammen med Jesus og jødene.
u) Den oversetter de greske ordene "aion" og "aionios" galt og

misvisende. Den oversetter dem med heholdsvis "verden" og
"evig". Dette er en gal og misvisende oversettelse. Disse ordene
skal oversetes med "tidsalder" og "det som hører tidsalderen til".
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Dette betyr da at vi ikke venter på verdens ende, men på innevæ
rende tidsalders ende og den nye tidsalderen, som er riket for
Israel. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapittel: Den riktige
oversettelsen av det greske ordet "aion" og "aionios".
v) Den ser ikke at det er 4 forskjellige misjonsbefalinger i N.T.,

som har sitt eget innhold og sin spesielle funksjon. (Se min bok:
Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapittel: EvangeUet om riket.)
w) Den ser ikke at vi har 4 forskjellige evangelier i N.T., som

har hvert sitt siktepunkt.
x) Den ser ikke at Jesus skal hente den kristne menighet før den

siste og syttiende åruken for Israel. Den lærer at den kristne menig
het skal gjennom hele trengselstiden på 7 år.

y) Den ser ikke at evangeliene i det hele ikke uttaler seg om Jesu
komme for den kristne menghet. Dette var en hemmelighet som
først ble åpenbart for Paulus i 1.Kor. 15,51.
z) Den anser læren om 1000 års—riket for å være villfarelse og

vranglære, enda dette er et av Bibelens hovedtemaer. Den ser
heller ikke at vi nærmer oss riket for Israel nå.
æ) Den blander sammen 1000 års—rikets periode med perioden

for "en ny himmel og en ny jord", som er en selvstendig tidsperi
ode, som igjen deles opp i sine egne tidsaldere.
0) Den setter likhetstegn mellom den kristne menighet og

jødene, og ser ikke hvilke store planer Gud har med jødefolket i
framtida.

å) Den ser ikke at når Herren kommer tilbake på himmelens
skyer, så konuner han tilbake for å bekjempe Satan, Antikrist og
den falske profet ved Harmageddon, og deretter skal han opprette
riket for Israel, som er det samme som 1000 års-riket.

Til slutt sies det til menigheten i Sardes at den har noen få, som
ikke har smittet sine klær (gr.himatiois levkois). Disse skal få
rettferdighetsdrakten av Herren.(Åp.3,4.)
Dette er alvorlig lesning, når vi vet at Sardes menigheten er et

bilde på den protestantiske kirken fra 1500—1800. Til tross for at
reformasjonen var fra Gud og villet av ham, så greidde hverken
reformatorene eller de senere ledere og troende å følge opp det
som reformasjonen hadde muligheten i seg til å bli. De fleste
troende i denne menigheten var ikke gjenfødte troende, men de var
døde for Herren. De levde "uten håp og Gud i verden."(Ef.2.12.)
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Utad og offisielt så alt bra ut. Menigheten hadde navn av at den
levde, men den var i virkeligheten død for Herren. Dette gjelder
også store deler av den lutherske og den reformerte kirken i dag.
Det store flertall av dets medlemmer er ikke gjenfødte kristne. Av
den grunn blir de heller ikke med når Herren henter sine.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilken tidsperiode i kirkens historie beskriver brevet til
menigheten i Sardes?

2.) Hvilken kirke er det som blir beskrevet i dette brevet?
3.) Hvordan gikk det med den protestantiske kirken etter hvert?
4.) Hva vil det si at Jesus skal komme til menigheten som mor

genstjernen?
5.) Hva vil det si at Jesus skal komme til menigheten som en tyv?
6.) Hvilke forskjellige døtre har den katolske kirken?
7.) Hvilke 29 ankepimkter er det mot den lutherske kirken og

dens lære?
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FILADELFIA PERIODEN.

FiladelEa perioden BEGYNTE MED PIETISMEN, BRØDRE-
MENIGHETEN, METODISMEN, BAPTISMEN OG FLERE
ANDRE KRISTNE ORGANISASJONER PÅ 1800-TALLET.
Fra denne tiden har vi flere kjente ledere og misjonærer som f.eks.
August Francke, grev Zinzendorf, Georg Whitefield, brødrene
Wesley, Cary, Morrison, Moffat, Livingstone, Hudson Tayler og
flere. Dette ble en stor vekkelsestid, både i Europa og i Amerika.
Dette ble en rik misjonstid både i Europa, Amerika og i den tredje
verden.

Den aktiviteten innenfor den kristne kirken som ble startet på
1800-tallet, vedvarer også i dag. Det er også i dag en stor positiv
aktivitet innenfor Guds menighet, og det er store vekkelser i en del
land i den tredje verden.
Denne perioden strekker seg helt til Jesu komme for den kristne

menighet. Dette er derfor også en beskrivelse av GJENFØDTE
OG ANDSFYLTE TROENDE I ENDETIDEN. På grunn av at
denne menigheten har tatt vare på Guds ord om hans tålmodighet
og ikke fornektet Jesu navn, vil den få del i bortrykkelsen. "Fordi
du har tatt vare på ordet om min tålmodighet, vil jeg og fri deg
(bevare deg) fra den prøvelsens stund (trengselstiden på 7 år) som
kommer over hele jorderike, for å prøve dem som bor på jorden
(de verdslige)."(Åp.3,10.)

Selve ordet Filadelfia betyr "broderkjærlighet", og det kjennteg-
net denne menigheten. Den levde i kristendommens ypperste bud
og innerste vesen om at vi skal elske Herren vår Gud av hele vårt
hjerte, all vår forstand og av hele vår kraft og vår neste som oss
selv.

I tillegg til dette vet vi at Jesus gav den kristne menighet et nytt
bud, og det var at vi skal elske de kristne brødrene og søstrene på
en spesiell måte. Vi skal elske hverandre og bære hverandres byr-
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der. Den som gjør det, oppfyller Jesu lov. "ET NYTT BUD GIR
JEG DERE AT DERE SKAL ELSKE HVERANDRE, likesom
jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. På det skal alle
kjenne at dere er mine disipler, om dere har innbyrdes
kjærlighet."(Joh.l3,34-35.)
"BÆR HVERANDRES BYRDER, OG OPPFYLL PÅ DEN
MÅTEN JESU LOV."(Gal.6,2.)
Vi vet også at det som kjennetegnet de første troende, var det

forholdet at de elsket hveradre. De hadde alt felles, og de hadde
omsorg for hverandre. På den måten kunne verden forstå at de
hadde del i troen og i den fullkomne kjærligheten. "Og alle de
troende holdt seg sammen og hadde alt felles, og sine eiendeler og
sitt gods solgte de og delte det ut til alle, etter som noen hadde
trang til, og idet de samdrektig hver dag søkte templet og brøt
brødet hjemme, nøt de sin mat med fryd og hjertets enfold, idet de
lovet Gud og hadde yndest hos hele folket. Og Herren la hver dag
dem som lot seg frelse, til menigheten."(Ap.gj.2,44-47.)
Denne menigheten er den andre av de to lilleasiatiske menighe

tene som utelukkende får positiv omtale av Herren. Den andre var
Smyma menigheten, som var selve martyrmenigheten.
(Åp.2,8-11.)

Grunnen til at Filadelfia menigheten utelukkende fikk ros av
Herren begrunner seg i to forhold:
a) DEN HADDE TATT VAR PÅ GUDS ORD.
b) DEN HADDE IKKE FORNEKTET JESU NAVN.

(Åp.3,8.)
Dette betyr at denne menigheten var en fundamentalistisk

menighet. Den gransket Guds ord og levde etter det. De frelses-
sannhetene, som kom bort under reformasjonen og tiden deretter,
er blitt gjennoppdaget av endetidsmenigheten. Særlig gjelder dette
budet om nestekjærligheten og den utstrakte bruk av nådegavene,
som denne menigheten gjør seg nytte av.
Men i og med at denne menigheten var og er helt perfekt, så må

vi også forvente at den etter hvert som tiden går, også får en stor
innsikt i de eskatologiske problemstillinger og Guds planer med
Israel. Dette temaet er ikke forstått fullt ut i den kristne menighet i
dag. Ifølge Guds ord vil den kristen menigheten i endetiden få en
større innsikt og en dypere forståelse for dette, men tiden heretter
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er kort. Profeten Daniel sa også i sin bok at kunnskapen om det
profetiske ordet skulle bli stor i endetiden. "Og du, Daniel, gjem
disse ord og forsegl boka inntil endens tid. Mange skal granske den,
og kunnskapen (om den) skal bli stor."(Dan.l2,4.)
Denne menigheten hadde heller ikke fornektet Jesu navn. Dette

betyr at den gav og gir Jesus den plassen han skal ha i Skriften. Han
er Gud over alle ting (Rom.9,5.), og han er jødenes Messias og
verdens frelser. Denne menigheten avviser dermed den ateistiske
og liberale Bibel-kritikken, som begynte på 1800-tallet, og som
setter spørsmålstegn ved og sår tvil om alle problemstillinger i Guds
ord og ved Jesu navn og hans oppgaver.
Vi vet at i endetiden vil det være stor teologisk strid om Jesu

navn. Det skal komme mange falske messiaser og profeter og
hevde at de er Messias. "For mange falske messiaser og falske
profeter skal oppstå og gjøre store tegn og under, så at endog de
utvalgte skulle føres vill, om det var mulig."(Mat.24,24.) (Se kapit
lene: Falske profeter og falske messiaser og En oversikt over en del
falske messiaser.)

Videre vet vi at det i endetiden vil bli strid om hvorvidt Jesus fra

Nasaret er jødenes Messias, og hvorvidt Messias er kommet første
gangen. "På dette skal dere kjenne Guds Ånd: Hver ånd som
bekjenner at Jesus er Messias, kommet i kjød, er av Gud, og hver
ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud, og dette er Antikris
tens ånd, han som dere har hørt kommer, og nå allerede er i
verden. "(1. Joh.4,2—3.)
På grunn av at denne menigheten har tatt vare på Guds ord og

ikke fornektet Jesu navn, så har Gud satt foran den en ÅPNET
DØR. Dette betyr at det er en stor kristen aktivitet i denne
menigheten, og at den vinner mange mennesker for Kristus. Vi vet
at det også i dag er en stor misjonsvirksomhet over hele verden, og
at mer enn 80000 mennesker blir vunnet for Jesu navn hver dag
utover den ganske jord. Bare i Afrika blir det vunnet ca.20000
mennesker hver dag. I Sør-Korea er ca. en tredjedel av befolknin
gen personlige troende. Mange steder i Sørøst—Asia og
Sør-Amerika er det store vekkelser i dag. Det skjer en stor
innhøstning til Guds rike mange steder i verden. Dette er også et
endetidstegn, for før den neste tidsalderen kommer, skal evangeliet
om riket (riket for Israel) ha nådd ut til alle folkeslag som et
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vitnesbyrd. "Og evangeliet om riket skal forkynnes som et vitnes
byrd over hele jorderike for alle folkeslag, og da (når det er skjedd)
skal enden (gr.telos) komme."(Mat.24,14.)
Vi vil også få vekkelser i Vesten og i Nord-Amerika, men det

som først og fremst vil kjennetgne disse områdene, er FRAFAL
LET FRA DEN KRISTNE TRO. I Nord-Amerika f.eks. er store

deler av befolkningen gått over fra kristendommen og til en eller
annen form av New Age. En regner med at ca.60 millioner ameri
kanere enten hører med til hører New Age eller andre religiøse
grupperinger. New Age har en stor innflytelse på den amerikanske
befolkningen i dag. Professor Carl Raschke ved universitetet i
Denver hevder at denne bevegelsen "er den mektigste sosiale kraft
i landet i dag." Han tilføyer også: "Hvis du gransker den nøye, vil
du se at den representerer en fullstendig FORKASTELSE AV
JØDISK—KRISTEN LÆRE og undergraver amerikanske ver
dier."

Mellom 20-30 prosent av den amerikanske befolkningen tror i
dag f.eks. på sjelevandring.
Det som vil kjennetegne endetiden er bl.a. at det vil skje en sterk

polarisering mellom de åndsfylte troende p.d.e.s. og den frafalne
menighet p.d.a.s. Det blir i framtiden forbundet med en større
kamp å være en personlig troende, og bra er det. Det er også noe av
hensikten med endetiden at Herren vil prøve dem som bor på
jorden (de ufrelste) om de vil tilhøre ham eller Satans rike. "Fordi
du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg og fri deg
(bevare deg) fra de prøvelsens stund som skal komme over hele
jorderike, for å prøve dem som bor på jorden."(Åp.3,10.)
Vi vet at det er mange forkynnere som profeterer at vi vil få

meget store vekkelser i Vesten i endetiden. Ja, det er til og med
profetert at halvdelen av den norske befolkningen skal gi seg over
til Herren og bli frelst. Man har ikke dekning for slike uttalelser ut
fra Guds ord, og de som hevder det, må da ha det fra egne visjoner
og syner. Dersom ikke disse stemmer med Guds ord, så må de
forkastes som menneskesyner og fri fantasi.
En av de feilene som disse forkynnerne helt åpenbart gjør, er det

forholdet at de bruker utsagn som gjelder jødenes frelse i endetiden
som bevis på at vi skal få store vekkelser i Vesten i endetiden.
Av slike utsagn er det spesielt to som vi skal nevne. "Og deretter
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(etter at Messias er kommet) skal det skje at jeg vil utgyde min Ånd
over alt kjød (alle jøder), og deres sønner og døtre skal tale
profetiske ord, deres oldinger skal ha drømmer, deres unge menn
skal se syner."(Joel 3,1.)
"Og han vil gjøre oss (jødene) levende etter 2 dager (2000 år), på

den tredje dag vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans
åsyn."(Hos.6,2.)

Allerede Jesus sa at markene var hvite inntil høsten. Med dette
utsagnet mente Jesus også at høsten og endetiden var til stede for
jødene som kall og utfordring. "Sier ikke dere at det ennå er 4
måneder, så kommer høsten? Se, jeg sier dere: Løft deres øyne og
se markene, de er alt kvite til høsten."(Joh.4,35.)
Vi vet videre at Jesu sa at høsten var tidsalderens ende, og at

høstfolkene var englene."fienden som sådde det, er djevelen, høs
ten er tidsalderens ende, høstfolkene er englene."(Mat. 13,39.)

Dette betyr at det er mange mennesker som skal høstes inn i
Guds rike. HØSTTIDEN HAR VART I SNART 2000 ÅR.
Mulighetene er enorme, men vi mangler misjonærer, og vi mangler
åndsfylte troende, som satser alt på Guds rikes seier. Vi må derfor
be høstens Herre om at han sender ut misjonærer, og at han renser
oss troende nå i endetiden, slik at vi kan bære mere frukt for
Herren og hans rike, slik at alle de som er utsett til frelse, får høre
evangeliet om Jesu forsoning, slik at de kan komme til en personlig
tro på ham og bli medlemmer av det kristne legemet.

Filadelfia menigheten skulle ikke bare føre hedningene til Guds
frelse. Den skulle også vinne en del jøder for Jesu navn og Guds
menighet. Disse jødene skulle komme til de troende i denne
menigheten. De skulle falle ned for dens føtter og få oppleve at
Gud elsker denne menigheten.(Åp.3,9.)
Vi vet at det er mange jøder i dag som venter på Messias. De

begynner å bli nidkjære på oss hedninge—troende, som har hevdet i
snart 2000 år, at Jesu fra Nasaret er jødenes Messias. Mange jøder
forstår at Jesus fra Nasaret er JØDENES STØRSTE SØNN, og de
ønsker nå å føre ham hjem fra den utlendigheten, hvor han har levd
i snart 2000 år blant oss hedninge—troende. De ønsker å få ham
hjem til Israel, for å bli kjent med ham.
De ønsker videre å gi ham tilbake hans jødiske egenskaper og

identitet og renske ham for de hedenske, greske og hellenistiske
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elementene, som vi hedningetroende har ikledd ham. De ønsker å
gi ham tilbake hans jødiske egenskaper og identitet. Ved at vi
hedningekristne har mistolket viktige sider ved jødenes Messias, så
har vi dermed vært med på å skjule ham for jødene. Det gjør vi
også i dag.
Vi skal forkynne evangeliet om Jesu forsoning for jødene, og vi

skal peke på Jesus av Nasaret som jødenes Messias, som er kommet
for snart 2000 år siden. Dette er riktig og positivt, men det viser seg
dessverre at mye av kirkens teologi er gal i forhold til det som
Bibelen hevder om de forskjellige problemstillingene. Dette kaller
vi for "erstatningsteologien", og den må vi ikke forkynne— hverken
for hedninger eller for jøder. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 4.
Kapittel: Jødiske Bibel—forskeres syn på Jesus og Paulus.)
I tillegg til dette må vi heller ikke opprette hedningetroende

forsamlinger i Israel og ha jøder som medlemmer i disse forsamlin
gene. JØDENE ER PÅ VEI TILBAKE TIL DEN MESSIANSKE
SYNAGOGEN. De hører ikke hjemme i de hedningetroende for
samlingene.

Til tross for at den kristne forsamlingen må være meget forsiktig i
sitt "misjonsengasjement" i forhold til jødene, vil likevel en del
jøder komme til en personlig tro på Jesus fra Nasaret i løpet av
inneværende tidsperiode. Disse vil være en FØRSTEGRØDE AV
JØDER for Herren. Vi vet at det bare i U.S.A. er ca.50000

Jesus—troende eller messianske jøder. I Israel er det mellom
2000-3000. Ved siden av dette har vi de jødene som tror på Jesus
fra Nasaret i det skjulte. Disse utgjør ca. 10000. (Se min bok:
Jødenes Konge. Bind 3. s.260-261.)
I dag står det store flertallet av jødefolket utenfor Guds ordnin

ger og Guds frelse. Bibelen sier at mange jøder hverken er rette
åndelige jøder eller hører med til Guds synagoge. En rett jøde er en
jøde som er kommet til en personlig tro på Jesus fra Nasaret. Det er
jødefolkets bestemmelse og siktemål. I og med at jødene har ute
latt Jesus fra synagogen, så er heller ikke synagogen i dag Guds
synagoge, men den er kalt for "Satans synagoge", for den forfølger
og spotter fortsatt Jesu navn. Dette forholdet kommer fram i flere
av sendebrevene. "Jeg vet om din trengsel og din fattigdom- men
du er rik— og spotten fra dem som sier at de er jøder, og ikke er
det, men er Satans synagoge."(Åp.2,9.)
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"Se, jeg lar noen av Satans synagoge komme, av dem som sier de
er jøder, og ikke er det, men lyver. Se, jeg gjør så at de skal komme
og falle ned for dine føtter og kjenne at jeg har elsket
deg."(Åp.3,9.)
I dag blir Jesu navn fortsatt spottet og vanæret av både de

sekulaiserte og de ortdokse jødene. Jeg vil i den forbindelse sitere
fra en artikkel som er skrevet av Jan Ranterud i Misjonsblad for
Israel, nr.7—8-.1990, hvor det står: "...Navnet han (Peter) snak
ker om er selvfølgelig "Jesus". På hans eget språk ble det uttalt
"Jesjua". Det er en litt annen form enn det gammeltestamentlige
Josva-Jehosjua. Begge betyr "Herren frelser". Og det hebraiske
ordet for frelse er "jesjuah"— uttalt så godt som likt med Jesu navn.
Poenget Peter understreker er at det selvfølgelig ikke er frelse
(jesjuah) i noe annet navn enn (Jesjua)- det er jo det navnet betyr!
Herrens engel hadde sagt akkurat det samme før Jesu ble født
(Mat.1,21.)

I det jødiske miljø hvor betydningen av navn, ord og gammelte
stamentlige paralleller var så viktige, var derfor Peters vitnesbyrd
uimotsigelig, og reaksjonen (i v. 13) forståelig. Det burde være
verdt en liten fotnote i våre bibler.

Helt fra den tid og inntil i dag har den vantroe del av det jødiske
folket vist at de oppfatter dette poenget meget tydelig. Jesu eget
navn er så utfordrende at de har forandret det og gjort det til en
forbannelse.

På moderne hebraisk kalles han nå "Jesju". Det er en forkortelse
av ordene "Jemah Sjmo Wezikro", som betyr" måtte hans navn og
minne gå til grunne".
Det er den siste bokstav i Jesua—navnet som er tatt bort. Den

kalles "Ajin" og betyr "øye". Uten øye går det ikke an å se hvem
Messias er.

Det er derfor dyp mening i de profetiene som understreker at
jødenes omvendelse skal være at de SER hvem Messias er.
(Sak.11,10 og Mat.26,64.) Når det skjer, når det blir kjent og trodd
i Israel at Gud virkelig har opphøyet Jesus og gitt ham det navn som
er over alle navn, da skal det skje at i Jesu EKTE navn skal hvert
kne bøye seg og hver tunge bekjenne (Fil.2,9—11.)"

Selv om det i dag dessverre ildce finnes noen kristen menighet i
Filadelfia, så blir det arbeidet som denne menigheten og den
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innstillingen som denne menigheten hadde, ført videre av den
gjenfødte og åndsfylte del av endetidsmenigheten. Jeg for min del
synes at det ligger en stor ære i å vite at den menigheten som man
tilhører, er helt perfekt i Herrens øyne. Det er nesten ikke til å tro,
men i Jesu blod er vi helt rene. Når vi i tillegg til dette bestreber oss
på å holde fast på Guds ord og på Jesu navn, da blir vi etter hvert
slik som Herren vil ha oss.

Men det ligger ikke bare en stor ære i det. Det ligger også store
forpliktelser og offer i det. Vi må ikke bli fornøyd med oss selv og
med det arbeidet som blir utført. Vi må stadig videre. Ingen som
legger sin hånd på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds
rike. "Men Jesus sa til ham: Ingen som legger sin hånd på plogen og
ser seg tilbake, er skikket for Guds rike."(Luk.9,62.)
Vi må også være oppmerksomme på det forholdet at Filadelfia

menigheten ikke er noe bestemt kirksamfunn eller noen bestemt
forsamling i endetiden. Den består av alle de gjenfødte troende,
som oppfyller de to kriteriene, som kjenntegner denne menighe
ten. Filadelfia menighetens medlemmer finner man derfor innenfor
alle kirkesamfunn. Skillelinjen mellom Guds menighet og verden
går ikke mellom menigheten og verden, nei, den går INNE I
SELVE MENIGHETEN. Ikke alle som hører med til menigheten,
er Guds barn. Det er bare løftets og gjenfødelsens barn, som er
Guds barn. De andre hører ikke med til Guds menighet, men de
hører med til Satans menighet. De er fortsatt "vredens barn".
På grunn av Filadelfia menighetens trofasthet, så blir den lovet at

Herren skal ta den til seg før trengselstiden på 7 år, som vil komme
over jorden. FILADELFIA MENIGHETEN FÅR DEL IBORT-
RYKKELSEN, fordi denne menigheten har tatt vare på Jesu ord
om tålmodighet i vandringen. "Fordi du har tatt vare på mitt ord
om tålmodighet, vil jeg og fri deg fra den trengselens tid som skal
komme over hele jorderike, for å prøve dem som bor på
jorden."(Åp.3,10)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilket tidsrom i frelseshistorien representerer menigheten i
Filadelfia?

2.) Hva er det som kjennetegner denne menigheten?
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3.) Hvorfor vil denne menigheten få del i bortrykkelsen?
4.) Hvilket nytt bud gav Jesus den kristne menighet?
5.) Hvordan levde de første kristne?
6.) Hva betyr ordet Filadelfia?
7.) Hvilke 2 av de 7 lilleasiatiske menigheten får bare positiv

omtale av Herren?

8.) Hva er det som kjennetegner Filadelfia—menigheten som
endetidsmenighet?

9.) Hvordan skrives Jesus på hebraisk?
10.) Hva betyr ordet?
11.) Hva er det jødiske ordet for "frelse"?
12.) Hva kalles Jesus i dag av en del jøder?
13.) Hva betyr dette ordet?
14.) Hvilken bokstav har man utelatt av Jesu navn, og hva betyr

denne bokstaven?

15.) Hvor i verden er det store vekkelser i vår tid?
16.) Hva sa Jesus om høsten?
17.) Hvem skulle være høstfolkene?
18.) Hva er hensikten med endetiden?
19.) Hva er det som først og fremst vil kjennegne Vesten og

Nord—Amerika i endetiden?

20.) Hvilke 2 Bibel-ord fra G.T. bruker mange forkynnere galt,
når de skal bevise at vi får store vekkelser i endetiden?

21.) Hvor lenge har høsten vart?
22.) Hvordan skal vårt engasjement være overfor jødene?
23.) Hvorfor hører ikke jødene hjemme i de hedningetroende

forsamlingene?
24.) Hvor mange Jesus—troende jøder er det i verden i dag?
25.) Hvor finner vi medlemmene i Filadelfia—menigheten?
26.) Hvilket løfte fikk Filadelfia—menigheten?
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LAODIKEA PERIODEN.

Laodikea perioden BEGYNTE PÅ 1800-TALLET MED DEN
LIBERALE OG NEGATIVE BIBEL-KRITIKKEN, OG
DENNE PERIODEN KOMMER BARE MER OG MER TIL Å
KJENNETEGNE DEN OFFISIELLE KIRKEN. Dette gjelder
både den gresk-katolske, den romersk-katolske og den prote
stantiske kirken. Denne kirken gir seg utslag i fornektelser av de
kristne trossannhetene og samarbeid med de falske religionene og
de filosofiske systemene i endetiden. (Se min bok: Jesu Gjenkomst.
Bind 1. Kapitlene: Den store skjøgen og Den opprinnelige babylo-
nismen.)
På grunn av dette frafallet fra de kristne trossannhetene, så får

heller ikke denne kirken del i bortrykkelsen. Den må både gå inn i
og gjennom trengselstiden. Denne kirken er selve frafallskirken og
den store skjøgen i endens tid. Den innleder til og med samarbeid
med Antikrist, som er Guds store motstander i endetiden. Den tror
selv at den har livet i Herren, men den har aldri hatt det. Den er
hverken kald eller varm i forhold til Herren. Den er lunken, og det
er det værste som kan skje i Guds øyne. Av den grunn så vil også
Herren utspy den av sin munn.(Åp.3,15-16.)

Selve ordet "Laodikea" betyr "folkestyre" eller "demokrati", og
det er også dette som kjennetegner denne kirken. Det er ikke Guds
ord som er utslagsgivende for dens lære, men det er de verdslige
styresmakter, de verdslige prestene og det ugjenfødte folket som
styrer i denne menigheten. Dette gir seg bl.a. utslag i at de
verdslige myndigheter gir lover som er imot Guds ord, og at de
påtvinger kirken disse lovene.
Dette ser vi i Norge f.eks. gjennom abortloven og den måten

prestene blir ansatt på. Det er ikke lenger gjenfødelsen og livet i
Herren, som er kriteriet på om en person er skikket til å være prest,
men det er eksamener, popularitet og ansiennitet. Statskirkeord-
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ningen er ikke noen ordning som er kommet fra Herren. Det er en
dårlig ordning, som hemmer kirken og dens medlemmer. Den
hemmer også vekkelsen.

Selv om denne kirken ikke er Herrens kirke, og selv om han står
utenfor denne kirken som sådan, er det likevel muligheter for den
enkelte medlem å omvende seg og få del i livet i Kristus, også i
endetiden. Jesus står utenfor hvert enkelt menneskes hjertedør og
vil gjeme inn. Den som åpner døra for ham, vil få del i frelsen og i
riket for Israel.(Åp.3,20—21.)
Denne kirken, som ikke hører med til Jesu legeme, er bl.a.

beskrevet i lignelsen om de 10 jomfruer i Mat.25,1—13. Da Jesus
lot vente å seg, slumret de alle inn og sov, men i og med at 5 av
jomfmene hadde Den hellige Ånd i sine hjerter, så fikk de være
med inn i bryllupet, som er et bilde på riket for Israel.
Vi kan forundre oss over at HELE DENNE MENIGHETEN

falt i søvn, da den ventet på Jesu gjenkomst til Israel og
Jerusalem— til tross for at 5 av jomfruene hørte Herren til. Natur
ligvis kan vi si at det var midt på natten da bmdgommen kom, og
det var derfor naturlig at alle sov på det tidspunktet av døgnet, men
dette er ikke hele sannheten. Jeg for min del tror at det vil være
meget vanskelig å holde seg våken i åndehg betydning i endens tid,
fordi det er så store forfølgelser av de troende, og på grunn av at
det skjer en stor satanisk åndsutgydelse i denne tiden. (Se Åpenba
ringen 9,1—11 om den store demonutgydelsen som vi får i endeti
den.)
I tillegg til dette vet vi at den Hellige Ånd ikke lenger er i kirkens

midte i trengselstiden. Ved den kristne menighets bortrykkelse blir
Den hellige Ånd flyttet fra den offisielle kirken og til hver enkelt
troende. "Og nå vet dere hva (det) som holder igjen, så han
(Antikrist) først skal åpenbares i sin tid. For lovløshetens hemme
lighet (Antikrists ordninger) er alt virksom, bare at han (Den
Hellige Ånd) som nå holder igjen, går ut av midten eller trer til side
(gr.ek mesu genetai), og da skal den lovløse åpenbares, han som
den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet
ved åpenbarelsen (tilsynekomsten) av sitt konime."(l.Tess.2,6—8.)

(Den oversettelsen som vi har i 1930 oversettelsen, er uheldig.
Der står det at Den hellige Ånd skal "ryddes av veien.")
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På bakgrunn av dette er det ikke noe merkelig at Jesus stiller
spørsmålet om han i det hele tatt skal finne troen på jorden, når
han kommer tilbake i endens tid. "Jeg sier dere at han skal skynde
seg til å hjelpe dem til sin rett. Men når Menneskesønnen kommer,
mon han da vil finne troen på jorden?"(Luk.l8,8.)
Man finner ikke lenger Den hellige Ånd i den offisielle kirken.

Den består av ugjenfødte troende. De aller fleste av de troende er
gått ut av den offisielle kirken i endetiden. I Åp. 18,4 får både de
troende og de vantroe en siste beskjed om å gå ut ifra den offisielle
kirken. De som ikke gjør det, får del i hennes dom, som er forta
pelse og ikke deltagelse i 1000 års-riket. "Og jeg hørte en annen
røst fra himmelen si: Gå ut fra henne (skjøgekirken), mitt folk, for
at dere ikke skal få del i hennes synder, og for at dere ikke skal få
del i noen av hennes plager."

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilket tidsperiode representerer menigheten i Laodikea?
2.) Hva er det som kjennetegner denne menigheten?
3.) Hva vil skje med denne menigheten?
4.) Hva betyr ordet Laodikea?
5.) Hvordan skal vi se på statskirkeordningen?
6.) Hva beskriver lignelsen om de 10 brudejomfruene i

Mat.25,1-13?
7.) Hvorfor er det så vanskelig for de troende å holde seg våkne i

endens tid?

8.) Hvem er det som "trer ut av midten" av den offisielle kirken
i endetiden?

9.) Når får menneskene i endetiden en siste advarsel fira Herren
om å gå ut av skjøgekirken?

10.) Hva går. bl.a. fortapelsen ut på?
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DET SOM SKAL SKJE ETTER DEN KRISTNE MENIGHETS
BORTRYKKELSE.

(AP.4,1-22,21.)

Denne delen av Åpenbaringsboka er også inndelt i 7 hovedde-
ler, og det er:
a) De 7 seglene. (Åp.6,1—18,1.)
b) De 7 basunene. (^.8,2-11,19.)
c) De 7 personene. (Ap.12,1--14,20.)
d) De 7 vredesskålene. (Åp.15,1—16,21.)
Q De 7 dommene. (Åp.17,1—20,15.)
g) De 7 nye ting. (Ap.21,1—22,21.)
VI vet at 7-taliet er fullstendighetens tall, i og med at det

inneholder Guds tall, som er 3, og verdens tall, som er 4. (Se min
bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapitlet: Bibelens tallsymbolikk og
matematiske mønster.)

Før vi konuner til seglene i kap.6, får vi et innblikk i himmelen i
kap. 4 og 5. Vi skal i det følgende gjengi disse to kapitlene.
''Deretter (etter dette d.v.s. den kristne menighets bortrykkelse) så
jeg, og se, det var en dør åpnet i hunmelen, og den første røst (Jesu
røst), som jeg hadde hørt likesom av en basun, som talte med meg,
sa: Stig opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje heretter (etter
dette). Straks var jeg bortrykket i ånden, og se, en trone var satt
(lå) i himmelen, og det satt en på tronen. Og han som satt der, var å
se til likesom jaspis og sarder—stein, og det var en regnbue rundt
omkring tronen, å se til likesom en smaragd. Og rundt omkring
tronen var det 24 troner, og på tronene så jeg de 24 eldste (de
representerer den kristne menighet- sitte, kledd i kvite klær (gr.hi-
matiois levkois, som er den kristne menighets rettferdighetsdrakt),
med gullkroner på sine hoder. Og fra tronen går det ut lyn og røster
og tordener, og foran tronen breimer 7 ildfakler, som er de 7 Guds
ånder (Den Hellige Ånd i sin fylde.) Og foran tronen er det likesom
et glasshav (Guds planer), likt krystall, og midt foran tronen og
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rundt om tronen er det 4 livsvesener, fulle av øyne foran og bak. Og
det første livsvesen er likt en løve, og det annet livsvesen er likt en
okse, og det tredje livsvesen har et åsyn som et menneske, og det
fjerde livsvesen er likt en flyvende øm. Og de 4 livsvesener har,
hvert især av dem, 6 vinger, rundt omkring og innenfor er de fulle
av øyne, og de holder ikke opp dag eller natt med å si: Hellig,
hellig, hellig er Herren Gud, den allmektige, han som var og som er
og som kommer! Og når livsvesenene gir ham som sitter på tronen,
han som lever i tidsaldrenes tidsaldere, pris og ære og takk, da
faller de 24 eldste ned for ham som sitter på tronen og sier: Verdig
er du, vår Herre og Gud, til å få prisen og æren og makten, for du
har skapt alle ting, og fordi du ville, var de til og ble skapt. Og jeg
så i hans høyre hånd som satt på tronen, en bokrull, skrevet
innvendig og utvendig, og forseglet med 7 segl. Og jeg så en veldig
engel, som ropte med høy røst: Hvem er verdig til å åpne boken og
åpne seglene på den? Og det var ingen i himmelen eUer på jorden
eller under jorden (i underverdenen) som kunne åpne boken eller
se i den. Da gråt jeg sårt fordi ingen ble funnet verdig til å åpne
boken eller se i den. Og en av de eldste sier til meg: Gråt ikke! se,
løven av Juda stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne
boken og de 7 segl på den. Og jeg så midt imellom tronen og de 4
livsvesener og de eldste et lam stå der, likesom slaktet, og det
hadde 7 hom og 7 øyne, det er de 7 Guds ånder (Den Hellige And i
sin fylde) som er sendt utover all jorden. Og det kom og tok den av
hans høyre hånd som satt på tronen. Og da det tok boken, falt de 4
livsvesener og de 24 eldste ned for Lammet, hver med sin harpe og
med gullskåler, fulle av røkelse, som er de helliges bønner, og de
synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta boken og åpne
seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte (oss) til
Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt, og gjorde oss til et
kongerike av prester for vår Gud, og vi skal være konger på jorden!
Og jeg så og jeg hørte en røst av mange engler omkring tronen og
livsvesenene og de eldste, og tallet på dem (på englene) var ti tusen
ganger tusen og tusen ganger tusen, og de sa med høy røst: Verdig
er Lammet, som er slaktet, til å få makt og rikdom og visdom og
styrke og ære og pris og velsignelse! Og hver skapning som er i
himmelen og på jorden og under jorden (i underverdenen) og på
havet, og alt det som er i dem, hørte jeg si: Ham som sitter på

-143-



tronen, og Lammet tilhører velsignelsen og æren og prisen og
styrken i tidsaldrenes tidsaldere. Og de 4 livsvesener sa: Amen! Og
de eldste falt ned og tilbad."(Åp.4—5.)
Johannes ble bedt om å stige opp til himmelen. Han ble bortryk

ket i Den Hellige Ånd. Dette vil si at hans legeme var på jorden,
mens hans ånd var i himmelen. På samme måten som den kristne
menighet blir bortrykket til Herren før selve trengselstiden, ble
også Johannes bortrykket til Herren."Deretter (etter dette d.v.s.
menighetens bortrykkelse), så jeg og se (dere også), det var en dør
åpnet i himmelen, og den første røst (Jesu røst), som jeg hadde hørt
likesom av en basun, som talte med meg, sa: Stig opp her, og jeg vil
vise deg det som heretter (etter den kristne menighets bortryk
kelse) skal skje. Straks var jeg i Ånden, og se, en trone var satt i
himmelen, og der satt en på tronen."(Åp.4,1-2.)
Hva som gjelder Johannes sin plassering til de forskjellige hen

delsene i Åpenbaringsboka, så vil jeg sitere det som C.I. Scofield
sier om dette:

a) "Fra 1,1 til 1,20 er Johannes på jorden og ser syner av Kristus.
b) Fra 2,1 til 3,22 er han på jorden og ser fram gjennom kirkens

tidsalder.

c) Fra 4,1 til 11,1 er han "i Ånden" og ser ting i himmelen og på
jorden.
d) Fra 11,1 til 11,12 er han i Jerusalem sammen med de to

vitnene.

e) Fra 11,13 til avslutningen er han i himmelen og ser og skildrer
ting i himmelen og på jorden."
Det som Johannes spesielt så i himmelen (kap.4 og 5), var

følgende ting:
1.) HAN SÅ EN TRONE. "... og se, en trone var satt hinune-

len, og det satt en på tronen." (Åp.4,2.)
Vi må skille mellom Guds trone, som er i himmelen og Jesu

trone, som skal opprettes i Jerusalem. Etter sin himmelfart satte
Jesus seg ved Faderens høyre hånd i det høye og venter på at
Faderen skal legge alle hans fiender til skammel for hans føtter, slik
at han kan utslette dem i Gog—hopens dal og ved Harmageddon.
"Herren sa til min herre (Messias): Sett deg ved min høyre hånd, til
jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter!" (Sal.110,1.)
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Ved sin gjenkomst skal Jesus sette seg på SIN EGEN TRONE,
som er i Jerusalem. Han skal være konge ut ifra Jerusalem i 1000 år.
**Den som seirer,' ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone,
likesom jeg og har seiret og satt meg med min Fader på hans
trone."Åp.3,21.)
Guds trone i himmelen har følgende kjennetegn og beskrivelser:
a) DET ER EN TRONE SOM FYLLER HELE HIMMELEN.

I grunnteksten står det at **en trone lå" i hinunelen. (Åp.4,2.) Dette
betyr at det ikke bare er en enkelt trone, men hele himmelen er
fyller av Guds trone. Herrens trone strekker seg gjennom hele
himmelen. Dette stemmer også med andre utsagn om Guds trone.
"Så sier Herren, himmelen er min trone, og jorden mine føtters
skammel, hva hus kunne dere bygge meg, og hvor skulle det finnes
et kvilested for meg"(Es.66,l.)
"Men jeg sier dere at dere aldeles ikke skal sverge, hverken ved

hinunelen, for den er Guds trone,..." (Mat.5,34.)
b) DET ER EN LEVENDE TRONE. Fra tronen utgår det "lyn

og røster og tordener."(Åp.4,5.) Disse betegnelsene beskriver
DEN AKUVITETEN SOM UTGÅR FRA GUDS TRONE.
Dette er de krefter som utfører og utløser Guds allmakt i endeti
den. De utfører Guds dommer, og de som gjør det er Den Hellige
Ånd i sin fylde, englene og de 4 livsvesenene eller kjerubene.
c) DET ER EN HERLIGHETENS TRONE. Den er en herlihe-

tens trone, ikke først og fremst på grunn av at den er plassert i
himmelen, men på grunn av at Gud sitter på den. Gud blir beskre
vet som jaspis og sarder—stein. "Og han som satt der var å se til
som jaspis og sarder-stein..." (Åp.4,3.)
d) DET ER EN DOMMENS TRONE. I og med at Gud er

beskrevet som en sarder—stein, er dette et symbol på Guds hellig
het og straffende rettferdighet. Sarder-steinen står for GUDS
HELLIGHET OG STRAFFENDE RETTFERDIGHET. I ende

tiden vil Gud dønune og straffe menneskene. Hensikten med
endens tid er to—delt. Det er for det første en tid der menneskene
skal bli presset til å ta et valg mellom Kristus p.d.e.s. og Antikrist
p.d.a.s.
For det andre er det en tid der Gud vil dømme menneskene og

verden for deres gudløshet. I tillegg til dette vil også Satan og de
onde åndene bli dømt.
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e) DET BR EN NÅDENS TRONE. I og med at regnbuen
omslutter Herrens trone, er det en nådens og en trofasthetens
trone. Regnbuen står som symbol på GUDS TROFASTHET MOT
HELE SKAPNINGEN, "...og det var en regnbue rundt omkring
tronen, å se til likesom en smaragd." (Åp.4,3.)
f) DET ER EN ALLMAKTENS TRONE. De 7 Guds ånder er

foran Guds trone, og de 4 livsvesenene er både midt foran og rundt
omkring tronen. Gud fullbyrder sine donuner ved hjelp av disse
kreftene, "...og foran tronen brenner 7 ildfakler, som er de 7 Guds
ånder...og midt foran tronen og rundt omkring tronen er det 4
livsvesener, fulle av øyne for og bak." (Åp.4,5—6.)
g) DET ER EN UFORGJENGELIGHETENS TRONE. Når

de 4 livsvesener tilber Den treenige Gud, faller de 24 eldste Herren
og kaster sine kroner ned for ham. Dette er en EVIG TILBE
DELSE. De tilbad ham som lever for alltid. "Og når de 4 livsvese
nene gir ham som sitter på tronen, ham som lever i tidsaldrenenes
tidsaldere, pris og ære og takk, da faller de 24 eldste ned for ham
som sitter på tronen, og tilbeder ham som lever i tidsaldrenes
tidsaldere, og kaster sine kroner ned for tronen og sier."
(Åp.4,9-10.)

2.) HAN SÅ GUD, SOM SATT PÅ TRONEN. "Og han som
satt der, var å se til likesom jaspis og sarder-stein..."(Åp.4,3.)
Jaspis— steinen symboliserer GUDS UFORLIGNELIGE HER
LIGHET, og sarder— steinen symboliserer Guds hellighet og straf
fende rettferdighet.

3.) HAN SÅ REGNBUEN, SOM OMKRANSET TRONEN,
"...og det var en regnbue rundt omkring tronen, å se til likesom en
smaragd. "(Åp.4,3.).
Regnbuen er PAKTSTEGNET I DEN ADAMSKE PAKTEN.

(l.Mos.3,14-21.), og den gjelder for alle mennesker, dyr og fug
ler. I denne pakten forpliktet Gud seg på at han aldri mer ville
ødelegge jorden gjennom en verdensvid oversvønunelse. Regn
buen er dermed tegnet til alle mennesker, dyr og fugler på Guds
trofasthet. (Om den adamske pakten, se mine bøker: Israel og den
kristne menighet. s,25—29 og Jødenes Konge. Bind 2. s.56—67. Se
også O.K.Indergaards bok: Temaer i bibelsk profeti. Del 3.
s.177-178.)

4.) HAN SÅ DE 24 ELDSTE SOM SATT PÅ SINE TRONER
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RUNDT OMKRING GUDS TRONE. De var kledd i kvite klær,
og hadde gullkroner på sine hoder. *'Og rundt omkring tronen var
det 24 troner, og på tronene så jeg 24 eldste sitte, kledd i kvite klær,
med gullkroner på sine hoder."(Åp.4,4.)
Dette er en beskrivelse av den kristne menighet som er bortryk

ket til Herren før trengselstiden. De representerer hele Jesu
legeme, og den består både av jøder og hedningetroende.

Disse menneskene har vært foran Jesu domstol i hinunelen og
har fått både den kristne menighets rettferdighetsdrakt, som på
greske heter "himation". De har også fått kronene eller kransene.
(Om de 24 eldste se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapittel: De
24 eldste.)

Disse hører med til DEN HIMMELSKE RÅDSFORSAMLIN-
GEN, som skal være med å dømme verden, både i trengselstiden og
i riket for Israel. Denne himmelske rådsforsamlingen møter vi
allerede i Daniel 7,9-10, men denne gangen var det bare tronsto
lene som var beskrevet. Det var ingen som satt på dem. "Mens jeg
så på dette, ble det satt stoler (tronstoler) fram, og en gammel av
dager (Gud) satte seg, hans kledebon var kvitt som sne, og håret på
hans hode var som ren ull, hans trone var ildsluer, og hjulene på
den var brennende ild. En strøm av ild fløt fram og gikk ut fra ham,
tusen ganger tusen (englene) tjente ham, og titusen ganger titusen
(bl.a. den kristne forsamlingen) stod foran ham, retten ble satt (i
himmelen), og bøker ble åpnet."
5.) HAN SÅ DE 7 GUDS ÅNDER, som er en beskrivelse av

Den Hellige Ånd i sin fylde."...og foran tronen brenner 7 ildfakler,
som er de 7 Guds ånder."(Åp.4,5.)

6.) HAN SÅ ET GLASSHAV FORAN GUDS TRONE. Glass-
havet står for HELE GUDS ORD OG ALLE GUDS PLANER.

Dette betyr at Guds planer er åpenbare for Gud selv og de hellige i
himmelen. Mens de hellige var på jorden, så forstod de Guds
planer bare stykkevis og delvis, men nå kjenner de fullt ut, likesom
de selv fullt ut er kjent av Herren."For nå ser vi i et speil, i en gåte,
men da skal vi se åsyn til åsyn, nå kjenner jeg stykkevis, men da
skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg også fullt ut er
kjent."(l.Kor.l3,12.)
7.) HAN SÅ DE 4 LIVSVESENENE, som representerer

HELE SKAPNINGEN OVERFOR GUD. De står i Guds tjeneste
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og kan utføre hans ordrer i løpet av meget kort tid. De tilber hele
tiden Den treenige Gud med et trefoldig Hellig. Det ene utropet er
rettet til Faderen, det andre til Sønnen og det tredje til Den Hellige
Ånd.
De 4 livsvesenene er likeledes fulle av øyne. Dette betyr både at

de ser alle ting, og at de fylt av Den Hellige Ånd. "...og midt foran
tronen og rundt om tronen er det 4 livsvesener, full av øyne foran
og bak. Og det første livsvesenet er likt EN LØVE, og det annet
livsvesen er likt EN OKSE, og det tredje livsvesenet har åsyn som
ET MENNESKE, og det fjerde livsvesen er likt EN FLYVENDE
ØRN. Og de 4 livsvesen W, hvert især av dem, 6 vinger rundt
omkring, og innenfor er de fulle av øyne, og de holder ikke opp dag
eller natt med å si: HELLIG, HELLIG, HELLIG er Herren Gud,
den allmektige, han som var og som er og som kommer."(Åp.
4,6-8.) (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 3. s.48- 63, hvor jeg
skriver utfyllende om de 4 livsvesenene.)
8.) HAN SÅ EN BOKRULL, som var skrevet både utvendig og

innvendig. Denne bokmllen inneholdt alt det som skulle skje i
trengselstiden. "Og han så i hans høyre hånd som satt på tronen, en
bokrull, skrevet innvendig og utvendig og forseglet med 7
segl."(5,l.)
Vi vet også at profeten Daniel fikk åpenbart disse endetidsprofe-

tiene av Herren, men han fikk beskjed om at han skulle forsegle
denne boka med endetidesbegivenhetene. Den skulle værer beseg
let inntil endetiden. "... men på den tid skal alle de av ditt folk bli
frelst som finnes oppskrevet i boka...Og du; Daniel, gjem disse ord
og FORSEGL BOKA inntil endens tid. Mange skal granske den,
og kunnskapen skal bli stor... Så sa han: Gå bort, Daniel! For disse
ord skal være gjemt og forseglet inntil endens tid."(Dan. 12,2, 4 og
9.)
Johannes gråt fordi det var ingen, hverken i himmelen eller på

jorden, som kunne åpne boka og bryte seglene på den, men det
viste seg at Jesus fi'a Nasaret kunne åpne boka (Åp.5,2—5), slik at
endetidsbegivenhetene kunne settes igang, slik at Jesus lamne bli
konge, og riket for Israel kunne bli opprettet.
9.) HAN SÅ ET LAM STÅ DER. Det var både DET SLAK

TEDE LAM, og det var LØVEN AV JUDA STAMME, DAVIDS
ROTSKUDD. "Og en av de eldste sier til meg: Gråt ikke! Se,
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løven av Juda stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne
boka og de 7 segl på den. Og jeg så midt imellom tronen og de 4
livsvesenene og de eldste et lam stå der, likesom slaktet, og det
hadde 7 hom (all makt) og 7 øyne (all kunnskap og oversikt), det er
de 7 Guds ånder (Den Hellige Ånd i sin fylde) som er sendt ut over
all jorden."(Åp.5,5—6.)

Det er sammenheng mellom forsoningsverket, åpningen av seg
lene på Åpenbaringsboka og det forholdet at Jesus skal bli konge i
riket for Israel. Det betyr at det er ved sitt forsoningsverk at Jesus
har sikret seg både all makt i hinunel og på jorden og kongetronen
over Judas hus. Ja, ikke bare over Judas sitt hus, men over riket for
Israel og over hele verden. Dette betyr videre at han skal styre
BÅDE I RIKETS TID og videre I ALLE FRAMTIDIGE TIDS-
ALDERE. Forsoningsverket er derfor ikke bare en fordel for
skapningen og skaperverket. Det har også sin store betydning for
Guds og Sønnens posisjon og verdensstyre. Forsoningsverket har
følgende betydning:
a) Det betyr at Gud i sin kjærlighet har forsont verden med seg

selv. Vi kaller dette for den SUBJEKTIVE FORSONINGSLÆ-
REN. Det er Gud som er subjektet i denne handlingen.'Tor så har
Gud elsket verden at han gav oss sin Sønn, den enbårne, for at hver
den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha tidsalderhg
liv."(Joh.3,16.)
b) Det betyr at Gud også hadde behov for forsoningen, slik at

han ikke lenger skulle være vred på synderen. I og med at Gud er
en heUig Gud, måtte han ha forsoning for synden. Dette kalles for
den OBJEKTIVE FORSONINGSLÆREN. Gud er her objektet
for Jesu forsonergjeraing."og vandre i kjærlighet, liksom Kristus
elsket dere og gav seg selv for oss som en gave og et offer (den
sujektive forsoningen). Gud til en velbehagelig duft (den objektive
forsoningen.)"(Ef.5,2.)
c) Ved forsoningsverket fikk Satan og de onde åndene redusert

sin makt og sin posisjon. GOLGATA ER BEGYNNELSEN TIL
SATANS NEDERLAG. "Han avvæpnet maktene og myndighe
tene og stilte dem åpenlyst til skue, idet han viste seg som seier
herre over dem på korset."(Kol.2,15.)
d) Ved forsoningsverket mistet Satan den makt han hadde hatt

over alle mennesker ved døden. Jesus overvant døden, trengte seg
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inn i dødsriket, tok fra Satan dødrikets nøkler og tok med seg alle
de troende, som var i dødsriket, og førte dem over til himmelen ved
sin hinimelfart."Derfor sier Skriften (G.T.): Han for opp i det høye
og bortførte fanger, han gav menneskene gaver. Men dette: Han
for opp, hva er det uten at han først for ned til jordens lavere deler?
Han som for ned, er den samme som for opp over alle himler for å
fylle alt i alle (som tror.)"(Ef.4,8-10.)
"Og jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippe (seg selv) vil

jeg bygge min menighet (den kristne forsamlingen), og dødsrikets
porter (som er det samme som døden) skal ikke få makt over
den."(Mat.l6,18.)
"Frykt ikke! jeg er den første og siste og den levende, og jeg var

død, og se, jeg er levende i tidsaldrenes tidsaldere. Og jeg har
nøklene til døden og dødsriket."(Åp.l,18.)
e) Ved forsoningsverket løftet Jesus menneskene opp igjen til

den høye posisjonen som de var skapt til å ha, nemlig det å bli Gud
lik. "Dere elskede! nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpen
bart hva vi skal bli, vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham
like, for vi skal se ham som han er."(l.Joh.3,2.)
f) Ved forsoningsverket gav Jesus den øvrige skapningen løfte

om at den også skulle få del i fornyelsen og i Guds barns herlig-
het."i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra forgjengelig
hetens trældom til Guds barns herlighets frihet."(Rom.8,21.)
g) Ved forsoningsverket fikk også den skapte verden løfte om en

fornyelse. Dette er DEN KOSMISKE FRELSEN. Den kosmiske
frelsen begynner allerede i 1000 års-riket, men den vil få sin fulle
oppfyllelse på den nye jord. Vi skal få nye himler og en ny jord.
Ordet "ny" er i Åpenbaringsboka brukt i betydningen "ny av
kvalitet". "Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første
himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke
mere."(Åp.21,l.)
h) Ved forsoningsverket ble også Jesus gitt det navnet som er

over alle andre navn, slik at hele skapningen en gang skal tilbede
Jesu person. Dette vil skje for første gang ved inngangen til treng
selstiden. "Og hver skapning som er i hinunelen og på jorden og
under jorden (i underverdenen) og på havet, og alt det som er i
dem, hørte jeg si: Han som sitter på tronen, og Lammet tilhører
velsignelsen og æren og prisen og styrken i tidsaldrenes
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tidsaldere."(Åp.5,13.) (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 4.
8,277— 302, hvor jeg skriver enda mer om følgene av Jesu forso
ning.)
På grunn av at Lammet var slaktet, var det den eneste som kunne

åpne seglene på boka, slik at endetidsbegivenhetene kunne settes i
gang, slik at riket for Israel kunne bli etablert etter 7 år. Jesus er
dermed både Guds soningslam, som Gud gav til verden, for å gjøre
soning for dens synder, og han er løven av Juda stamme, som skal
styre i rikets tid. Han er videre Davids sønn, som skal oppreise
Davids falne hytte, som er bilde på Davids kongerike i Israel. At
han har 7 hom, betyr at han har all makt. Han har videre 7 øyne,
som står for den Hellige Ånd. Han er dermed gjort lik med Den
Helhge Ånd. Han har all kunnskap og all visdom og forstand.
I og med at Jesus er verdens forsoner, så blir han også framstilt

som den som stod midt imellom Guds trone og skaperverket for
øvrig (Åp.5,6.), som ble representert ved de 4 livsvesenene og de
24 eldste."og han er en soning for våre (de troendes) synder, dog
ikke bare for våre, men og for hele verdens."(l.Joh.2,2.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) I hvilke 7 forskjellige deler er Åpenbarinsboka oppdelt etter
kap.5?

2.) H^ken betydning har tallet 7?
3.) Hvor var Johannes plassert i forhold til de forskjellige synene

som han hadde— ifølge C.I.Scofields oversikt?
4.) Hvilke 9 forskjellige ting eller forhold så Johannes i himme

len?

5.) Hva er forskjellen på Guds trone og Jesu trone?
6.) Hva vil det si at Guds trone fylte hele himmelen?
7.) Hva vil det si at Guds trone er en levende trone?
8.) Hva vil det si at Guds trone er en herlighetens trone?
9.) Hva vil det si at Guds trone er en dommens trone?
10.) Hva vil det si at Guds trone er en nådens trone?
11.) Hva vil det si at Guds trone er en allmaktens trone?
12.) Hva vil det si at Guds trone er en uforgjengelighetens trone?
13.) Hva symboliserer jaspis og sarderstein?
14.) I hvilken pakt er regnbuen paktstegnet?
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15.) Hvem er de 24 eldste?
16.) Hva står det i Dan.7,9-10 om tronstolene i himmelen?
17.) Hva er de 7 Guds ånder?
18.) Hva er glasshavet (eller klarhavet) som ligger foran Guds

trone?
19.) Hva er de 4 livsvesenene?
20.) Hvorfor måtte Daniel forsegle boka med endetidsbegivenhe-

tene?

21.) Hvilken sammenheng er det mellom Jesu forsoning p.d.e.s.
og åpningen av de 7 segl og Jesus som konge p.d.a.s.?

22.) Hva er den subjektive og den objektive forsoningslæren?
23.) Hvilke forskjellige konsekvenser var og er det for Den tre

enige Gud, for Jesus, for Satan, for engelene, for mennes
kene, for den øvrige skapningen og for selve skaperverket at
Jesus døde for all verdens synd?

24.) Hva er den kosmiske frelsen?
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JESU STYRE I RIKETS TID.

Hva som gjelder Jesu styre i riket for Israel, så vet vi at Messias
ble kalt for både LØVEN AV JUDA STAMME OG DAVIDS
SØNN. Den første benevnelsen går tilbake til de profetiske utsagn
som patriarken Jakob kom med, da han velsignet sin sønner og
fortalte dem hva som ville skje med dem "i de kommende dager".
"En ung løve er Juda, fra rov er du steget opp, min sønn! Han
legger seg ned og kviler som en løve, som en løvinne, hvem våger å
vekke ham?"(l.Mos.49,9.)
"for Dimons vann er fulle av blod. Ja, jeg vil la ennå mer komme

over Dimon- en løve (løven av Juda) skal falle over de unnkonme
av Moab, over levningen i landet. "(Es. 15,9.)
"Som en løve går han fram fra sitt skjul, ja, deres land blir til en

ødemark for det herjede sverd og for hans brennende
vrede."(Jer.25,38.)
Den andre betegnelsen går tilbake til den pakten som Gud opp

rettet med David, om at han skulle gi ham en sønn, som skulle være
konge i Israel i rikets tid. Dette er løftet om riket for Israel. "Fast
skal ditt hus og ditt kongedømme stå I TIDSALDEREN for ditt
åsyn, din trone skal være grunnfestet I
TIDSALDEREN."(2.Sam.7,16.)
De forskjellige profetene omtalte dette spesielle riket og kongen

i dette riket gjennom hele sin forkynnervirksomhet. Sannheten er
at et av hovedtemaene i hele G.T., er RIKET FOR ISRAEL OG
MESSIAS SOM KONGE I DETTE RIKET. Dette ser ikke de
fleste av teologene og mange forkynnere. De tror at disse utsag
nene går på den tidsperioden som kommer etter 1000 års— riket,
nemlig "de nye himler og den nye jord". Disse benevnelsene er
bare brukt to ganger i G.T., og det er hos profeten Esaias. "For se,
jeg skaper nye himler og en ny jord, for de første ting skal ikke
minnes og ikke mer rinne noen i hu."(Es.65,17.)
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"For likesom de nye himlene og den nye jord som jeg gjør, blir
for alltid for mitt åsyn, sier Herren, således skal også deres ætt og
deres navn bli for alltid."(Es.66,22.)
De forskjellige profetene omtalte riket for Israel og Messias som

Davids sønn en rekke steder i G.T. Det er også viktig å legge merke
til dette spesielle kongedømmet, som Messias skal ha i Israel, skal
vare i en bestemt tidsalder. DET ER RIKETS TID. Det skal videre
strekke seg inn i evigheten. I og med at de aller fleste av de
teologene, som oversetter våre Bibler, ikke ser og ikke regner med
denne tidsperioden, så oversetter de det hebraiske ordet "olam"
med evig. Dette er en meget gal og misvisende oversettelse. Det
skal oversettes med "tidsalderen". Messias skal styre i tidsalderen.
Etter at denne tidsalderen er slutt, skal han underlegge seg Fade
ren, slik at det er Den treenige Gud som skal styre i "de nye himler
og på den nye jord". Dette kommer tydelig fram både i G.T. og i
N.T. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapitlene: Den riktige
oversettelsen av det greske ordet "aion" og "aionios".
Jeg vil i det følgende sitere en del utsagn både fra G.T. og fra

N.T., som gjelder pakten med David, Messias som Davids Sønn,
riket for Israel som Davids rike og Jesu styre i evigheten. "Herren
er konge I TIDSALDEREN og FOR ALLTID."(Salme 10,16.)
"Han gjør frelsen stor for sin konge, han gjør miskunnhet mot sin

salvede, mot David og mot hans ætt I TIDSALDEREN OG FOR
ALLTID."(Salme 18,51.)
"Herren kjenner de ulasteliges dager, og deres arv skal bli I

TIDSALDEREN."(Salme 37,18.)
"Din trone. Gud, står fast I TIDSALDEREN OG FOR ALL

TID, rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav."(Salme 45,7.)
"Jeg vil prise ditt navn blant alle slekter, derfor sk^ folkene love

deg I TIDSALDEREN og FOR ALLTID."(Salme 45,18.)
"(Du sier): Jeg har gjort en pakt (David—pakten) med min

utvalgte, jeg ha svoret David, min tjener: I TIDSALDEREN OG
FOR ALLTID vil jeg grunnfeste ditt avkom, og jeg vil bygge din
trone fra slekt til slekt."(Salm.89,4—5.)
"Men min miskunnhet vil jeg ikke ta fra ham, og min trofasthet

skal ikke svikte, jeg vil ikke bryte min pakt og ikke forandre hva
som gikk ut fra mine lepper. Ett har jeg svoret med min hellighet,
sannelig, for David vil jeg ikke lyge: Hans avkom skal bli IIIDS-
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ALDEREN og hans trone som solen for mitt
åsyn."(Salm.89,34-37.)
"Så skal herredømmet bli stort og freden uten ende over Davids

trone og over hans kongerike, det skal bli støttet og oppholdt ved
rett og rettferdighet fra nå av og for alltid, Herrens, hærskarenes
Guds nidkjærhet skal gjøre det."(Es.9,7.)
"Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la stå fram for David

en rettferdig spire, og han skal regjere som konge og gå fram med
visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet."(Jer.23,5.)
"Og de skal tjene Herren sin Gud og David sin konge, som jeg vil

oppreise for dem."(Jer.30,9.)
"For så sier Herren: Det skal aldri fattes en mann av Davids ætt

som skal sitte på Israels trone."(Jer.33,17.)
"Og jeg vil oppreise en hyrde over dem, og han skal røkte dem-

min tjener David, han skal røkte dem, han skal være deres
hyrde."(Esek.34,23.)
"Og min tjener David skal være konge over dem, og en hyrde

skal det være for dem alle, og mine lover skal de følge, og mine bud
skal de holde og gjøre etter dem. (Legg merke til lovaspektet i
rikets tid.)"(Esek.37,24.)
"Og i disse kongers dager vil Gud opprette et rike (riket for

Israel), som ikke skal ødelegges I TIDSALDRENE, og dette riket
skal ikke overlates til noe annet folk (enn jødefolket), det skal
knuse og gjøre ende på alle hine riker, men selv skal det stå fast I
TIDSALDRENE."(Dan.2,44.)
"For i mange dager (i 2000 år) skal Israels barn sitte uten konge

og fyrste, uten offer og billedstøtte, uten livkjortel og gudstjeneste-
redskaper. Deretter skzd Israel vende om og søke Herren sin Gud
og David sin konge, og bevende skal de søke Herren og hans gaver
i de siste dager (i den store trengsel.)"(Hos.3,4-5.)
"På den dag vil jeg reise opp igjen Davids falne hytte, og jeg vil

mure igjen dens revner og reise opp det som er nedbrutt av den, og
jeg vil bygge den opp igjen som i fordums tid."(Am.8,ll.)
Da. Jesus kom, ble han også ansett av de troende jøder for å være

Davids sønn, som kom for å oppbygge Davids falne hytte og
opprette riket for Israel for jødene. Da jødene som folk og som
nasjon ikke ville ta imot sin egen Messias, BLE RIKET FOR
ISRAEL UTSATT MED 2000 AR, og vi fikk kirkens tid. I denne
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tiden blir det kristne legemet uttatt. Det består av både jøder og
hedninger, men mest av den siste gruppen.

Etter den kristne menighets bortryldcelse, vil vi få trengselstiden
på 7 år og opprettelsen av riket for Israel. Selve trengselstiden er
Guds rikets endelige og største veer. Før noe nytt kan fødes fram,
går både Israel og verden for øvrig inn i de største vanskelighetene,
som noen gang er vært på jorden. Dersom ikke denne tiden ble
forkortett, da ble ikke noe menneske frelst (berget.) "Og ble ikke
de dager forkortet da ble intet kjød (menneske) frelst, men for de
utvalgtes (de troende i trengselstiden) skyld skal de dager bli
forkortet."(Mat.24,22.) (Dette betyr ikke at trengselstiden ikke
skal vare i 7 år, men det betyr at den blir avbrutt etter 7 år ved Jesu
gjenkomst.)
Vi skal i det følgende sitere en del Bibel—ord fra N.T., hvor

begrepene Davids sønn, Davids falne hytte og Davids rike blir
brukt."Og da Jesus gikk derfra, fulgte der ham to blinde, som
ropte: Miskunn deg over oss, du Davids sønn!"(Mat.9,27.)
"Og alt folket ble ute av seg selv av forundring og sa: Mon dette

skulle være Davids sønn?"(Mat. 12,23.)
"Og se, en kananisk kvinne kom fra de landemerker og ropte:

Herre, du Davids sønn! miskunn deg over meg! min datter plages
ille av en ond ånd."(Mat.l5,22.)
"Hva tykkes dere om Messias? hvem sin sønn er han? De sier til

ham: Davids."(Mat.22,42.)
"Han skal være stor og kalles den Høyestes Sønn, og Gud Herren

skal gi ham HANS FARS DAVIDS TRONE, og han skal være
KONGE OVER JAKOBS HUS I TIDSALDRENES TIDS
ALDERE, og det skal ikke være ende på hans
kongedømme."(Luk.1,32—33.) (I dette utsagnet kommer denne
dobbeltheten i Jesu styre tydelig fram. Han skal både være konge i
riket for Israel, og han skal være konge for alltid.)

Etter at det kristne legemet er uttatt, kommer Jesus tilbake og
oppretter Davids falne hytte igjen. Dette betyr ikke at vi skal sette
likhetstegn mellom Davids rike og Jesu rike i rikets tid, men det
betyr at løftet om dette riket og dette kongedømmet ble gitt til
David, og at det geografiske utgangspunktet for 1000 års—riket vil
være Davids rike i gammel tid. "Deretter vil jeg vende tilbake og
igjen oppbygge Davids falne hytte, og det nedbrutte av den vil jeg
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atter oppbygge, og jeg vil igjen oppreise den, for at de tilovers-
komne av menneskene (av jødene) skal søke Herren, ja alle hed-
ningefolkene, som mitt navn er blitt nevnt over (ved misjons
virksomhet i trengselstiden), aer Herren, som gjør dette som er
kjent av ham fira tidsalderen av." (Ap.gj.15,16-18.)
At Jesus skal være konge i rikets tid, kommer også tydelig til

uttrykk i l.Kor.15.25. Etter den tid skal han underlegge sitt styre
og seg selv under Faderen, slik at Den treenige Gud skal være
konge i evigheten. "For han skal være konge inntil han får lagt alle
sine fiender under sine føtter. Den siste fiende som tilintetgjøres, er
døden. (Det skjer på slutten av 1000 års— riket.), for han (Gud)
har lagt alt under hans (Jesu) føtter. Men når han sier at alt er ham
underlagt, så er det klart at han (Gud) er unntatt som har underlagt
ham alt, men når alt er ham underlagt (i rikets tid), da skal og
Sønnen selv underlegge seg ham som la alt under ham, for at Gud
(Den treenige Gud) skal være alt i alle (som
tror.)"(l.Kor.l5,25-28.)
"men om Sømen: Din trone Gud står I TIDSALDERENS

TIDSALDER (riket for Israel), og rettvishets kongestav er ditt
rikes kongestav."(Hebr.l,8.)
Det blir videre sagt om Jesus i Åpenbaringsboka 3,7 at han har

Davids nøkkel. Dette bet^ at hsm har NØKKELEN OVER
DAVIDS HUS. Det betyr at han kan låse opp for riket, når tiden
er konunet til at dette kan skje. Han som lå^r opp, han skal også
styre i rikets tid. "Og skriv til engelen for menigheten i Filadelfia:
Dette sier den Hellige, den Sanndrue, han som har Davids nøkkel,
han som lukker opp, og ingen lukker til, og lukker til, og ingen
lukker opp."
Det er ikke tvil om hvem Davids Sønn er. I Ap.22,16 sier Jesus

om seg selv at han er Davids rotskudd og ætt. Han er dermed den
som skal opprette riket for Israel og styre verden i 1000 år og
deretter i all evi^et. "Jeg, Jesus, har sendt min engel, for å vitne
dette oin menighetene (Dette kan også oversettes med "for" eller

jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne."
I disse Bibel—stedene, som vi har sitert ovenfor, brukes følgende

benevnelser om Messias og Jesu styre i rikets tid:
a) DAVIDS TRONE.
b) DAVIDS KONGERIKE.
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c) EN RETTFERDIG SPIRE FOR DAVID.
d) DAVID SIN KONGE.
e) MIN TJENER DAVID.
f) DAVIDS FALNE HYTTE.
g) DAVIDS SØNN.
h) HANS FARS DAVIDS TRONE.
i) DAVIDS NØKKEL.
j) DAVIDS ROTSKUDD OG ÆTT.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva sa patriarken Jakob om løven av Juda stamme?
2.) Hva vil det si at Davids rike skal vare i tidsalderen?
3.) Hva vil det si at Jesus skal styre for alltid?
5.) Hva vil det si at Jesus skal styre i tidsalderen?
6.) Hva skal vi oversette det hebraiske ordet **olam" og det

greske ordet ''aion" med?
7.) Hva er Davids rike?
8.) Hva er Davids falne hytte?
9.) Hvem vil bygge opp igjen Davids falne hytte?
10.) Hva er hensikten med Guds-rikets veer?
11.) Hva vil det si at Jesus har Davids nøkler?
12.) Hvilken tidsalder er benevnt som **tidsalderens tidsalder"?
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RIKET FOR ISRAEL SKAL OPPRETTES I ISRAEL.

I forbindelse med jødenes hjemvenden i dette århundrede ble
det foreslått å opprette en jødisk stat for jødene både i Uganda, i
Argentina og i Sibir, men det kunne ikke Herren gå med på. 11948
opprettet han den jødiske staten ved hjelp av F.N. Tiden var da
kommet så langt at Herrens planer med å opprette et nasjonalt
hjem for jødene i Israel kunne gå i oppfyllelse. Verdensorganisa
sjonen ble et redskap for den allmektige Gud.
Mens selve Davids riket eller riket for Israel grunner seg på

Davidpakten (2.Sam.7,12-16.), så grunner løftet om landet seg på
5 pakter, og det er:
a) ABRAHAM-PAKTEN.
b) SINAI-PAKTEN.
c) DAVID-PAKTEN.
d) LANDPAKTEN.
e) DEN NYE PAKT I JESU BLOD.
Disse paktene må sees i sanunenheng. Den ene pakten opphever

ikke den andre, men de utfyller hverandre. Der er følgende for
skjeller mellom disse 5 paktene:
a) Abraham—, David—pakten og Den nye pakt i Jesu blod er

ubetingede nådepakter. I disse paktene er det Gud som gir, og
jødene som tar imot.
b) Sinai— og landpakten er betingede nådepakter. I dette tilfelle

er det også Gud som gir, men han krever at jødene skal oppfylle de
forskjellige forpliktelsene i paktene.
I og med at løftet om landet Israel ble gitt i Abraham—pakten, så

kan det ikke oppheves. Landet Israel er gitt til jødene til en EVIG
EIENDOM.'*Og jeg vil gi deg og din ætt etter deg det land hvor du
bor som fremmed, hele Kanaans land, til en EVIG EIENDOM, og
jeg vil være deres Gud."(l-Mos.7,8.)
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Landløftet er ikke opphevet i Sinai— eller landpakten. Landpak-
ten ble gitt jødene på Moabs ødemarker, da de var i ferd med å
innta Eretz Israel. Landpakten er en utvidelse av Sinaipakten.
"Dette er den pakts ord som Herren bød Moses å gjøre med
Israels barn i Moabs land, foruten den pakt han hadde gjort med
dem på Sinai."(S.Mos.29,l.)

Landløftet står også fast i disse 2 paktene, men bosetningen av
jødene i landet var avhengig av hvorvidt de v^Ue oppfylle påbudene
i Moseloven. Dersom jødene ikke holdt loven, mistet de RETTEN
HL Å BO I LANDET. Dersom de holdt loven, skulle de få bo i
landet. "Ta vare på alle de bud jeg gir deg i dag, for at dere kan bli
sterke og komme inn og eie det land dere nå drar over til og skal ta i
eie, og for at dere kan få leve lenge i det landet Herren tilsvor deres
fedre å ville gi dem og deres ætt, et land som flyter med melk og
honnmg."(5.Mos.ll,8-9.)
Som vi vet, så valgte store deler av Israel—folket ikke å vandre

etter Sinai— og landpakten. De gjorde opprør mot Herren og
vendte seg til de fremmede religioner og avguder. Dette er grunnen
til at Herren har måttet straffe folket, og sende dem ut i de for
skjellige landflyktigheter. Den største delen av folket ble sendt ut
av landet, men LØFTET OM LANDET OG DE ØVRIGE LØF
TENE ER IKKE BLITT TRUKKET TILBAKE. "Bare en Uten

flokk av dere skal bU tilbake av dere, dere som var så tallrike som
hinmielens stjerner, fordi du ikke hørte på Herrens, din Guds røst.
Og likesom Herren gledet seg ved å gjøre vel mot dere, og gjøre
dere tallrike, således skal nå Herren glede seg ved å forderve dere
og ødelegge dere (Guds dom), og dere skal rykkes opp av det land
du konuner inn i og skal ta i eie. Og Herren skal sprede deg blant
alle folkene fra jordens ene ende til den andre, og der skal du dyrke
andre guder, som hverken du eUer dine fedre har kjent, stokk og
stein."(5.Mos.28,62-64.)
I endetiden vil imidlertid jødene vende tilbake til Moseloven og

oppfylle forpliktelsene i den. Da vil Herren oppheve den forban
nelsen som Ugger over folket og føre dem hjem til Israel. Jødenes
innvandring til landet er i stor utstrekning avhengig av at jødene
holder Mose— eUer landpakten. "Når aUe disse ting konuner over
deg, velsignelsen og forbannelsen som jeg har forelagt deg, og du
tar det tU hjerte ute blant aUe de folk som Herren din Gud har
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drevet deg bort til, og du av alt ditt hjerte og all din sjel OMVEN
DER DEG TTL HERREN DIN GUD, og hører på hans røst, i alt
det jeg byder deg i dag, både du og dine barn, da skal Herren din
Gud GJØRE ENDE PÅ DITT FANGENSKAP og miskunne seg
over deg, og han skal atter samle deg fra alle de folk som Herren
din Gud har spredt deg i blant. Om dere enn er drevet bort til
himmelens ende, skal Herren din Gud samle deg og hente deg
derfra."(5.Mos.30,l-4.)

Etter at Herren har samlet jødene i Israel, skal han frelse dem.
DET ER I LANDET, I ERETZ ISRAEL, AT JØDENE SKAL
BLI FRELST.

Hva som gjelder Den nye pakt i Jesu blod, så stadfester også
denne landløftet, som er gitt til jødene. "Og jeg vil opprette en
tidsalderlig pakt (det skal skje i tidsalderen) med dem at jeg ikke vil
^a meg tilbake fra dem, og gjøre vel imot dem, og frykt for meg vil
jeg legge i deres hjerte, så de ikke skal gå bort fra meg. Og jeg vil
glede meg over dem og gjøre vel imot dem, og jeg vil plante dem I
DETTE LAND i trofasthet, av hele mitt hjerte og hele min
sjel."(Jer.32,40-41.)
"Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene, og

jeg vil la dere komme til deres eget land. Og jeg vil sprenge rent
vann (gjenfødelsen) på dere, og dere skal bli rene, fra alle deres
urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense
dere."(Esek.36,24-26.)

Til tross for at Den nye pakt i Jesu blod er en fri nådepakt, så er
den likevel EN LYDIGHETSPAKT. I Den nye pakt i Jesu blod
blir budene og forskriftene flyttet inn i hjertene til de troende. DET
SKJER EN FORANDRING AV BUDENES PLASSERING.
Den Hellige Ånd som er i våre hjerter, gjør at vi ønsker av hele vårt
hjerte å oppfylle Herrens bud, og de er ikke tunge for oss, dersom
vi ved Den Hellige Ånds hjelp går inn for å oppfylle dem. "Jeg vil gi
dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inneni dere, og jeg vil ta
bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjøtthjerte. Min Ånd
vil jeg gi inneni dere, og JEG VIL GJØRE AT DERE FØLGER
MINE BUD OG HOLDER MINE LOVER OG GJØR ETTER
DEM. Og dere skal få bo i det land jeg gav deres fedre, og dere skal
være mitt folk, og jeg vil være deres Gud."(Esek.36,26-28.)

Erstatningsteologene sier at i og med at jødene brøt forpliktel-
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sene i Moseloven, så tilhører ikke løftene lenger dette folket, men
det tilhører den kristne menighet.

Videre hevder de at da Jesus kom, da opphevet han alle jødenes
løfter, slik at de ikke lenger skal forståes konkrete og historiske.
Dette kaller de for Kristus—transformasjonen. (Se min bok: Guds
løfter til Israel, hvor jeg skriver mye om dette.)
De hevder videre at vi ikke kan finne igjen landløftet i Det Nye

Testamente. Dette er heller ikke sant. Hele Bibelens innhold peker
mot jødenes hjemkomst og omvendelse og Jesu gjenkomst og
opprettelsen av riket for Israel i Israel. Det profetiske ordet i hele
Bibelen peker mot Israel, som er DET VIKTIGSTE LANDET PÅ
JORDEN, for det er Den treenige Guds land, og det er jødenes
land.

Vi skal i det følgende bare ta med noen få henvisninger fra N.T,,
som tydelig taler om at landet fortsatt hører jødene til, og at Jesus
skal styre ut ifra Israel og Jerusalem. **Da sa Jesus til dem: Sannelig
sier jeg dere: Dere som har fulgt meg, dere skal i gjenfødelsen
(1000 års—riket), når Menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone
(i Jerusalem), også sitte på 12 troner og dømme Israels 12
stammer. "(Mat.19,28.)

"for jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier:
VELSIGNET VÆRE HAN SOM KOMMER I HERRENS
NAVN."(Mat.23,39.)
"Lær en lignelse av fikentreet (symbol på Israels nasjonale gjen

reisning): Så snart det kommer saft i dets grener, og dets blader
springer ut, da vet dere at sommeren (riket for Israel) er
nær."(Mat.24,32.) (Selve endetidsgenerasjonen begynte i 1948.
Dette gjelder både endetidsgenerasjonen i Israel og i verden for
øvrig.)
"Han sa da: En mann av høy byrd (Jesus) drog til et land langt

borte (himmelen), for å få kongemakt og så komme tilbake
igjen. "(Luk. 19,12.)
"og de skal falle for sverds egg og føres fangne til alle folkeslag,

og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger, inntil hedningenes
tider er til ende. (og etter den tid skal ikke lenger Jerusalem ligge
nedtrådt av hednmger.)"(Luk.21,24.)
"Da de nå var kommet sammen spurte de ham: Herre! gjenreiser

du på den tid RIKET FOR ISRAEL."(Ap.gj.l,6.)
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"Så fatt da et annet sinn og vend om (hold Mose-loven og kom
til tro på Jesus), for at deres synder må bli utslettet, så husvalelsens
tider (1000 års—riket) kan komme fra Herrens åsyn, og han kan
sende den for dere utkårede Messias, Jesus, som himmelen skal
huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt
om ved sine helUge profeters munn fra eldgamle tider
av."(Ap.gj.3,19,21.)
"Deretter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids falne

hytte (Davids kongedømme), og det nedbrutte av den vil jeg atter
oppbygge, og jeg vil igjen oppreise den."(Ap.gj.15,16.)
I og med at landet Israel er gitt til Abraham, er det også gitt til

hans ætt, som både er ISRAEL OG JESUS. Av den grunn er det
heller ikke noe rart at det står i Rom.4,13: At Abraham og hans ætt
har fått det løftet at de skal arve hele verden (gr.kosmos). Vi vet fra
mange profetiske utsagn i G.T. at Jesus og de troende jøder ikke
bare skal arve Israel, men at de også skal arve hele verden. Jesu
styre skal ikke bare være i Israel, men det skal vær et verdensvidt
styre. "For ikke ved loven fikk Abraham eller hans ætt det løfte at
han skulle være ARVING TIL VERDEN, men ved troens
rettferdighet."(Rom.4,13.)
Vi troende hedninger har ikke overtatt jødenes løfter, men vi er

derimot ved Guds nåde blitt podet inn i jødenes mange løfter. Vi er
blitt gjort til DE HELLIGE JØDERS MEDARVINGER til løfte
ne. "Så er dere (de hedningetroende) ikke lenger fremmede og
utlendinger, men dere er de helhges medborgere og Guds husfolk.
Dere som er bygget opp å apostlenes og profetenes grunnvoll, mens
hjørnesteinen er Krisus Jesu selv."(Ef.2,19-20.)

Jesus kom for å STADFESTE LØFTENE TIL FEDRENE. Han
kom som en tjener til jødene fordi hans ord og han selv er sannn-
het. Vi hedningetroende skal derimot prise Gud, ikke på grunn av
løftene til jødene, men på grunn av HANS MISKUNNHET MOT
OSS. "Jeg mener: Kristus er blitt en tjener for de omskåme for
Guds sandruhets skyld, for å stadfeste løftene til fedrene, men
hedningene skal prise Gud for miskunnhet, som skrevet er: Derfor
vil jeg prise deg blant hedninger og lovsynge ditt navn. Og atter sier
Skriften: Gled dere, dere hedninger, sammen med hans folk
Qødene). Og atter: Lov Herren, alle hedninger, og pris ham, alle
folk!"(Rom.l5,8-ll.)
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Spørsmål og oppgaver.

1.) I hvilke forskjellige land er det blitt planlagt å gi jødene et
nasjonalt hjem?

2.) Hvilken pakt er Davids kongedømme grunnet på?
3.) Hvilke 5 forskjellige pakter stadfester jødenes rett til Israel?
4.) Hva er forskjellen på betingende - og ubetingende nådepak-

ter?

5.) Hvilken pakt er landpakten?
6.) Hva mistet jødene da de brøt Mose~loven?
7.) Hvorfor måtte Gud straffe jødene og sende dem ut i land

flyktigheten?
8.) Når vil Gud føre jødene hjem til Israel?
9.) I hvilket land er det jødene skal bli frelst?
10.) Hvilken type pakt er Den nye pakt i Jesu blod?
11.) Hva skjer med budene og forskriftene i Den nye pakt?
12.) Hva mener erstatningsteologene om Guds løfter til jødene?
13.) Hva er Kristus-transformasjonen?
14.) Nevn Bibel-ord i N.T., som omhandler Jesu gjenkomst og

opprettelsen av riket for Israel i Israel?
15.) N^ begynte endetidens generasjon?
16.) Hvem er Abrahams ætt?
17.) Hva vil det si at Abraham fikk det løfte at han og hans ætt

skulle arve hele verden? (Rom.4,13.)
18.) Hva vil det si at vi hedningetroende er jødenes medarvinger?

(Ef.2,19.)
19.) Hvorfor kom Jesus til jødene? (Rom. 15,8-)
20.) Hvorfor skal vi hedningetroende lovprise Gud? (Rom. 15,9.)
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LOVPRISNING AV DEN TREENIGE GUD.

I Johanes Åpenbaring kap. 4—5 finner vi følgende tilbedelser og
lovsprisninger av Den treenige Gud:

1.) DET ER DE 4 LFVSVESENERS LOVPRISNING AV
GUD. "Og de 4 livsvesener har, hvert især av dem, 6 vinger, rundt
omkring og innenfor er de fulle av øyne, og de holder ikke opp dag
eller natt med å rope: Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, den
allmektige, han som var og som er og som kommer."(Åp.4,8.)
2.) DET ER DE 24 ELDSTES LOVPRISNING AV GUD. "da

faller de 24 eldste ned for ham som sitter på tronen, og tilbeder ham
som lever i tidsaldrenes tidsaldere, og kaster sine kroner ned for
tronen og roper: Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få prisen og
æren og makten, for du har skapt alle ting, og fordi du ville, var de
til og ble de skapt."(Åp.4,10-ll.)
3.) DET ER DE 4 LIVSVESENENES OG DE 24 ELDSTES

LOVSANG, "og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta
boka og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod
kjøpte oss til Gud av hver stanune og tunge og folk og ætt, og
gjorde oss til et koneerike og prester for vår Gud, og vi skal være
konger på jorden."(Ap.5,9-10.)
Både de 4 livsvesenene og de 24 eldste er representanter for den

forløste skapningen. Mens de 4 livsvesenene representerer hen
holdsvis de ville dyr (løven), de tamme dyr (oksen), fugleverdenen
(ørnen) og hele menneskeheten (mennesket), så representerer de
24 eldste Jesu legeme, som består av alle de som er konunet til en
personlig tro på Jesus fî a Nasaret fra pinsefestens dag av og til Jesu
konune for den kristne menigheten.
Vi kan legge merke til at de synger en ny sang. Det greske

språket har to ord for "ny", og det er "neos" og "kainos". Det
første ordet betyr noe som er helt nytt, noe som ikke har vært før,
men nettopp har begynt å eksistere. Dette ordet forekommer ikke i
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"Kainos'* betyr noe som er nytt i kvalitet, og som heller aldri har
vært før. Når den sangen, som de synger er ny, så betyr det at på
grunn av Jesu forsoninsgverk, så er tiden nå kommet til at Jesus kan
åpne seglene i Åpenbaringsboka. Det nye som skal komme, er
endetidsbegivenhetene og rikets tid. I rikets tid skal de troende
være med å styre som konger og prester. ÅPENBARINGSBOKA
BESKRIVER RIKETS FØDSELSTID PÅ EN SPESIELL
MÅTE.
4.) DET ER ENGLENES LOVPRISNING AV HERREN.

"Og jeg så og jeg hørte en røst av mange engler omkring tronen og
livsvesenene og de eldste, og tallet på dem var ti tusen ganger
titusen og tusen ganger tusen, og de sa med høy røst: Verdig er
Lammet, som er slaktet, til å få makt og rikdom og visdom og
styrke og ære og pris og velsignelse!"(Åp.5,ll-12.)
Vi kan legge merke til det forholdet at mens de 4 Uvsvesenene og

de 24 eldste SYNGER sin pris for Herren, så FRAMSIER englene
sin pris til Herren. Dette betyr at de sistnevnte har en helt annen
erkjennelse og kjennskap til forløsningsverket enn det som de 4
Ivsvesenene og de 24 eldste har. Englene kjenner ikke til Jesu
forløsningsverk fullt ut, for det gjelder ikke dem. Vi vet at de falne
englene kan Gud ikke ta seg av, men han tar seg av Abrahams
barn. "For engler tar han seg jo ildce av, men Abrahams ætt tar han
seg av."(Hebr.2,16.)
På bakgrunn av dette ser vi også at innholdet i englenes lovpris

ning er en helt annen enn den lovprisningen som de 4 livsvesenene
og de 24 eldste har. Englenes lovprisning skiller seg fra denne
lovsangen på to punkter:
a) For det første kan de ikke gi uttrykk for at forsoningsverket

gjelder dem. De har fått kjennskap til forløsningsverket gjennom
menighetens vitnesbyrd, "for at Guds mangfoldige visdom nå ved
meni^eten skulle bli kunngjort for maktene og myndighetene i
himmelen."(Ef.3,10.)
b) For de andre kan de heller ikke gi uttrykk foråt de skal være

med å styre i rikets tid. Mens de gir Jesus all velsignelse, ære, pris
og makt, henviser de 4 livsvesenene og de 24 eldste til at de selv
skal være med å styre i rikets tid. Dette er også i samsvar med det
som Hebr. 1,6 og 2,5 omtaler. I rikets tid skal englene ikke være
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med å styre verden. De skal tilbe Sønnen og være rikets voktere.
Gud har ikke lagt den kommende verden, som er riket for Israel,
inn under eglenes styre, men han har lagt den under Sønnen og de
som han utvelger til å styre sammen med seg. "Men når han (Gud)
atter fører den førstefødte inn i verden, sier han: Og alle Guds
engler skal tilbede ham."(Hebr.l,6.)
"For det var ikke under engler han la den kommende verden,

som vi taler om."(Hebr.2,6.), MEN DET VAR UNDER SØN
NEN.

5.) HELE SKAPNINGENS HYLLEST TIL HERREN. "Og
hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden (i
underverdenen) og på havet, hørte jeg si: Han som sitter på tronen,
og Lammet tilhører velsimelsen og æren og prisen og styrken i
tidsaldrenes tidsaldere."(Åp.5,13.)
Dette er en universal hyllest til Den treenige Gud Gud skal ha

all velsignelse, ære, pris og makt i all framtid. Dette betyr ikke at
alle de som deltar i denne hyllesten, hører med til de som får del i
forløsningen og riket for Israel. Denne universal hyllesten til Den
treenige Gud betyr at hele skapningen i sitt innerste vesen og i sin
samvittighet er klar over at Jesus fra Nasaret er Herren.
For dem som ikke har tatt imot dette fine tilbudet om forsonin

gen i sine liv, blir derfor denne hyllesten en dom. De dømmer seg
selv ved det, og det til og med før selve dommen er kommet. Jesus
sier selv i sitt ord at dommen går ut på at lyset, som er ham selv, er
kommmet til verden, og at verden ikke var villig til å ta imot lyset.
"Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og mennes
kene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var
onde."(Joh.3,19.)
I og med at dette er en universal hyllest av Den treenige Gud av

hele skapningen, så er både Satan og de onde åndene med i denne
hyllesten. De hører ikke med til Guds rike. Dette betyr at både
Satan og de onde åndene er klar over at Jesus er Herre, og at de er
underlagt hans dom. Vi vet at Satan og de onde åndene kjenner til
Guds ord, og at de skjelver på grunn av Guds dom over deres liv og
gjerning. "Og det var i deres synagoge en mann med en uren ånd,
og han ropte: Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nasaret? Du er
kommet for å ødelegge oss, jeg vet hvem du er, du Guds
hellige."(Mark.l,23-24.)
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'*Du tror at Gud er en, du gjør vel, demonene tror det også og de
skjelver."(Jakob 2,19.)
"Derfor fryd dere, dere himler, og de som bor i dem! Ve jorden

og havet! for djevelen er faret ned til dere i stor vrede, fordi han vet
at han bare har en liten tid."(Åp. 12,12.)
For dem derimot som har benyttet seg av Jesu frelsesgjeming, så

er denne hyllesten en stadfestelse av frelsen, og at de får del i riket
for Israel.

(I parantes gjør vi oppmerksom på at det i det hele er 14 store
sanger og hyllester til Jesus i Åpenbaringsboka.)
Denne universale hyllesten av Jesus er også beskrevet i

Fil.2,9—11. Det som ligger til grunn for Jesu store posisjon og
hyllest, er Jesu forsonergjeming. "Derfor har og Gud opphøyet
ham og gitt ham det navn som er over alt navn, så at i Jesu navn
skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og
under jorden (i underverdenen), og hver tunge bekjenne at Jesus
Kristus er Herre, til Gud Faders ære."
Vi vet at det er i himmelen at Jesus skal få sin store kongemakt.

Jesu innsettelse som kongen i riket for Israel, SKJER I HIMME
LEN. "Han sa da: En mann av høy b3nrd (Jesus) drog til et land
langt borte (himmelen) for å få kongemakt og så komme tilbake
igjen."(Luk.l9,12.)
Det er i forbindelsen med denne universale hyllesten av Jesus at

han blir innsatt som kongen i riket for Israel. Denne innsettelsen
skjer i himmelen. Dette baserer seg på hans forsonergjeming, men
han kan ikke bli konge før hele skapningen anerkjenner ham som
konge. Jesus er ikke interessert i å trenge seg på noen. HANS
MAKT BASERER SEG PÅ FRIVILLIG UNDERKASTELSE.
Det er ikke bare jødene som skal underkaste seg Jesus fra Nasa

ret. Jesus sa følgende til jødene ved sitt første komme: "For jeg sier
dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet være
han som kommer i Herrens navn."(Mat.23,39.)
Hele verden skal underkaste seg Jesus. Når dette er skjedd, er

han innsatt som kongen i riket for Israel og kan da bryte seglene,
slik at hans rike kommer synlig og historisk fram, etter at 7 år er
gått.
Det er ikke bare Det Nye Testamente som forteller oss om Guds

innsettelse av Jesus som kongen i riket for Israel. Dette var også
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kjent i Det Gamle Testamente. "Jordens konger reiser seg, og
fyrstene rådslår sammen mot Herren og hans Messias: La oss
sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss! Han som troner i
himmelen, ler. Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede,
og i sin harme forferder han dem: OG JEG HAR DOG INNSATT
MIN KONGE PÅ SIDN, MITT HELLIGE BERG. Jeg vU
kunngjøre hva fastsatt er: Herren sa til meg: Du er min Sønn, jeg
har født deg (innsatt deg som konge) i dag. Begjær av meg! Så vil
jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til eie. Du skal knuse
dem med jemstav, som en pottemakers kar skal du søndeslå
dem."(Salm.2,l—9.)
"Gud gi kongen (Messias) dine dommer og kongesønnen din

rettferdighet. Han skal dønune ditt folk med rettferdighet og dine
elendige med rett."(Salm.72,l-2.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Spørsmål og oppgaver.

Hvem er de 4 livsvesenene?

Hvem er de 24 eldste?

Hvilke 2 ord for "ny" har vi på gresk, og hva betyr de?
Hvilket av disse to ordene er brukt i Åpenbaringsboka?
Hva er det nye som skal konune?
Hvilke 4 store hyllester av Jesus har vi Åpenbaringbokas 4.
og S.kapittel?
Hvor mange store lovprisninger av Gud har vi i Åpenbarings
boka?

Hvorfor synger ikke englene sin pris til Jesus?
Hvem gjelder forsoningsverket?
På hvilke 2 områder skiller englenes tilbedelse av Jesus seg
fra tilbedelsen til de 4 livsvesenene og de 24 eldste?
Hvilke funksjoner skal englene ha i 1000 års-riket?
Hvem skal styre i den kommende verden?
På hvilket domsgrunnlag skal Jesus dømme menneskene?
Hvor og når blir Jesus innsatt som konge?
Hva må til for at Jesus skal bli innsatt som konge?
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DE 7 SEGLENE.

Som vi har beskrevet før, så deler vi inn Åpenbaringsboka i 3
deler. Det er:

a) Det som Johannes så. Åp.l.
b) Det som er nå. Det er den kristne menighets tid. Åp.2—3.
c) Det som skal skje etter den kristne menighets bort^kkelse.

Åp.4-22. "skriv da det du så, både det som er og det som skal skje
etter dette."(Åp.l,19.)
Den tredje delen består videre av 7 deler. Det er:
a) En beskrivelse av den treenige Gud, de 4 livsvesener, de 24

eldste i himmelen, overleveringen av bokrullen til Jesus og den
universale tilbedelsen av Jesus. Åp.4-5.
b) De 7 seglene. Åp.6,1—8,1.
c) De 7 basunene. Ap. 8,2—11,19.
d) De 7 personene. Ap. 12,1-14,20.
e) De 7 vredesskålene. Åp. 15,1—16,21.
f) De 7 dommene. Åp.17,1—20,15.
g) De 7 nye ting. Åp.21,1-22,21.
De 7 seglene strekker seg fra Åp.6,1—8,1. Det er Jesus som

åpner seglene. Dette kan han gjøre på grunn av det fullkomne
frelsesverket som han tilvant alle mennesker på Golgata. Jesus er
på en og samme tid Guds soningslam og kongen av Juda stamme.
"Og jeg så da Lammet åpnet et av de 7 segl, og jeg hørte et av de 4
livsvesener si med tordenrøst: Kom. "(Åp.6,1.)
Det 7 seglet inneholder både de 7 basunene, de 7 personene, de 7

vredesskålene, de 7 dommene og de 7 nye ting.
De 7 seglene, de 7 basunene og de 7 vredesskålene må ikke sees

som parallelle begivenheter, som uttrykker det samme. De må sees
på som kronologiske begivenhter, som stadig strekker seg videre
mot slaget ved Harmageddon og Jesu gjenkomst.
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De 7 seglene og de 7 basunene beskriver første dei av den
7—årige trengselstiden, som skal komme over jorden. Det er det
samme som den 70 åruken i Daniels profeti om de 70 åruker, som
er tilmålt Israel og Jerusalem.(Dan.9,27.)
De 7 vredesskålene beskriver selve den store trengsel, som er de

siste 3.5 år av trengselstiden. Dette er det samme som "Jakobs
trengsel".

Kapitlet 17 er en beskrivelse av Antikristen og hans samarbeid
med DET RELIGIØSE BABYLON, som er sammenblanding av
New Age og den katolske kirkes lære. Mot slutten av den store
trengsel vil Antikrist og de 10 kongene ødelegge det religiøse
systemet som den store skjøgen representerer.

Kapitlet 18 er en beskrivelse av Guds dom over DET KOM
MERSIELLE BABYLON, som både er byen Roma og det han
delsmessige systemet som de representerer.

Kapitlet 19 er en beskrivelse av Guds dom over DET POLI
TISKE BABYLON, som er representert ved Antikrist, de 10
kongene og kongene på jorden. De skal ødelegges i forbindelse
med slaget ved Harmageddon og Jesu gjenkomst til Israel.
Når ordet Babylon blir brukt i Åpenbaringsboka, betyr ikke

dette at Babylon i gammel tid skal skal være sentrum i Antikristens
rike. Det betyr at det opprøret mot Guds ord og Guds ordninger
som begynte i det gamle Babylon, det skal skal nå et høydepunkt
under Antikrist og hans styre. Sentrum i endetidens Babylon vil
være Roma og det gjenoppståtte Romerske riket.

Kapitlet 20 beskriver 1000 års—riket. Satans siste angrep mot
Israel og Jerusalem og dommen av de vantroe foran Guds
domstrone.

Kapitlene 21 og 22 beskriver den nye himmel og den nye jord.
De 7 seglene, de~7 basunene og de 7 vredesskålene skal oppfattes

både bokstavelig og i overført betydning. Det må foregå en KON
TINUERLIG TOLKNING av de forskjellige synene, både på det
bokstavelige og på det overførte planet.
Når vi leser i Åpenbaringsboka, må vi også være oppmerksomme

på de såkalte PROELEPTISKE VISJONENE eller PARANTE-
SENE. Dette vil si at framstillingen sprenger den kronologiske
rammen som den står i, og framstiller begivenheter som skal skje
enda lenger fram i framtiden. Dette er ikke noe merkelig, for dette
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er selve det profetiske ords egenart at det beskriver begivenheter
og forhold som skal skje i framtiden.
I to tilfeller i Åpenbaringsboka har vi RETROSPEKTIVE BES

KRIVELSER. Dette er beskrivelser av forhold som har skjedd på
et tidligere tidspunkt enn det som teksten beskriver. Disse retro
spektive beskrivelsene finner vi på følgende steder:

1.) Åp.7,1-8. Det er beseglingen av de 144000 av Israels 12
stammer. Beseglingen finner sted før Jesus åpner det første seglet
(Åp.6,10 "Skad ikke jorden eller havet eller trærne før vi har satt
innsegl på vår Guds tjenere i deres panner."(Åp.7,3.)

2.) Åp. 12,4. Dette er en beskrivelse av Jesu himmelfart. "Og
hun (kvinnen, det er Israel) fødte et guttebarn (gr.hyen arsen, som
betyr "en mannlig sønn". Det er Jesus), som skal styre alle hednin
ger med jemstav. Og hennes barn (Jesus) ble bortrykket til Gud og
hans trone."

Vi har følgende proeliptiske visjoner eller paranteser i Åpenba
ringsboka:

1.) Åp.7, 9-17. Denne visjonen ligger mellom det 6. og det 7.
seglet. Dette er en beskrivelse av den store skaren av mennesker
fra alle ætter og tunger og folk og land, som kommer ut av eller
gjennom den store trengselen.(Åp.7,9-17.) Dette er ikke en
beskrivelse av den kristne menighet. Den blir bortrykket til Herren
før trengselstiden tar til.

2.) Åp.9,13—21. Denne visjonen beskriver de 4 englene som
stod bundet ved Eufrat og som mobiliserte en hær på 200 millioner
mann. Disse skulle drepe en tredjedel av jordas befolkning. Dette
er en beskrivelse av kongene fra Østen, som også er beskrevet i
Åp.16,12.
3.) Åp.10,1—7. Denne visjonen ligger mellom den 6. og den 7.

basunen. Dette er en beskrivelse av den veldige engelen som satte
sin fot både på havet og på jorden, og som ropte ut at det ikke
lenger skulle være mere tid (gr.chronos, som betyr løpende tid.).
Dette betyr at verdensrikenes tid er forbi, og at Den treenige Gud
skal styre både i himmelen og på jorden. (Se Fadervåret i Mat.5,10,
hvor det står: "komme ditt rike (riket for Israel), skje din vilje, som
i himmelen, så og på jorden."

4.) Åp.11,1—2. Dette er en beskrivelse av templet og Jerusalem,
som skal tredes ned av hedningene i den store trengselen. Hednin-
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genes forgård og byen skal vanhelliges i 3,5 år, som er den siste del
av trengselstiden.
5.) Åp.11,3-13. Dette er en beskrivelse av de to jødiske vitnene

som skal være Herrens profeter i Jerusalem i den store trengsel. På
slutten av deres funksjonstid skal Antikrist greie å ta livet av dem.
De skal ligge på Jerusalems gater i 3,5 dager uten at de blir
begravet, men etter de 3,5 dagene blir de levende igjen og blir tatt
opp til himmelen.
6.) Åp.ll,15-18. Denne visjonen beskriver det forholdet at

Jesus er blitt konge i 1000 års—riket, at hedningene skal dømmes,
og at de troende døde og profetene skal oppstå og få sin lønn av
Herren. (Se Åp.20,4.)
7.) Åp. 14. Denne visjonen inneholder følgende beskrivelser:
a) Lammet og de 1400000 beseglede på Sions berg i Jerusaem

(Åp.14,1-5.)
b) Engelen med det tidsalderlige evangeliet (Åp. 14,6-7.)
c) Babylons fall (Åp. 14,8.)
d) Dommen over dem som tilber dyret og tar dets merke

(Åp.14,9-11.)
e) Trøst til de hellige og til martyrene (Åp. 14,12-13.)
f) Komhøsten (Åp. 14,14—16.), som gjelder innhøstingen av de

troende.

g) Vinhøsten (Åp.14,17-20.), som gjelder dommen over de
vantroe.

8.) Åp.16,13-16. Denne visjonen ligger mellom den 6. og den
7. vredesskålen, og den angår innsamlingen av kongene over hele
jorden og slaget ved Harmageddon. (Se min bok: Jødenes Konge.
Bind 2.s,74-98, hvor jeg gir en kortfattet oversikt over Åpenba-
rinrøbokas beskrivelse av trengselstiden.)
Åpenbaringbokas innhold fra kap.6,1-19,21 vil foregå på 7 år.

Dette er den siste og 70.åruken for Israel og Jerusalem, som profe
ten Daniel beskrev i Dan.9,27, hvor det står: "Og i en uke (7 år)
skal han (Antikrist) gjøre pakten fast for de mange (jøder), og i
midten av uken skal matofrer og slaktoffer opphøre og på veder
styggelighetens vinger skal ødeleggeren komme og det inntil tilin
tetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som
blir ødelagt (Antikrist.)" (Om de 70 åruker for Israel, se mine
bøker: Israel og den kristne menighet, s.84—95 og Jødenes Konge.
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Bind 4. s,163-175.)
Åpenbaringsboka er bygd opp omkring 7 hovedemner, som har 7

forskjellige temaer. Det er følgende:
a) De 7 lilleasiatiske menighetene. (Åp.2-3.)
b) De 7 seglene. (Åp.6,1—8,1.)
c) De 7 basunene. (Ap.8,6—11,19.)
d) De 7 personene, som er: Kvinnen (Israel), Satan, guttebarnet

(Jesus), erkeengelen (Mikael), den jødiske levningen i endetiden,
dyret av havet (Antikrist) og dyret av jorden (den falske profet.)
(Ap.12,1-14,20.)
e) De 7 vredesskålene. (Åp.15,1-16,21.)
f) De 7 dommene, som er: Dommen over Babylon, dommen

over Antikrist, dommen over den falske profet, dommen over
kongene på jorden, dommen over Gog og Magog i slutten av 1000
års—riket, dommen over Satan etter 1000 års—riket og dommen
over de ufrelste foran den store kvite tronen. (Åp. 17,1-20,15.)
g) De 7 nye ting, som er: Den nye himmel, den nye jord,

menneskene på den nye jord. Lammets brud, som bor i det nye
Jerusalem, det nye templet på den nye jord, det nye lyset og det
nye paradiset med livets elv. (Åp.21,1—22,21.)
Det er den kristne menighets bortrykkelse som utløser åpningen

av de 7 seglene. Vi befinner oss i dag i Åpnebaringsbokas tredje
kapittel, i beskrivelsen av de to endetidsmenighetene. Den ene av
dem, som er Filadefia-menigheten, vil bli opprykket til Herren før
trengselstiden. "Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet,
vil jeg og fri deg fra den prøvelsens stund som skal komme over
hele jorderike, for å prøve dem som bor på jorden (de
ufrelste.)"(Åp.3,10.)
"og vente på hans Sønn fra himlene, som han oppvakte fra de

døde, Jesus, han som frir oss (bevarer oss) fra den kommende
vrede."(l.Tess.l,10.)
Den andre av de to endetidsmenighetene er

Laodikea—menigheten. Den må gå inn i og gjennom trengselen på
7 år. En del medlemmer av denne menigheten vil også få del i
frelsen og i riket for Israel, men de må besegle sin tro med marty
riet. "Se, jeg står for døren og banker, om noen hører min røst og
åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd (den store
nattverden som er riket for Israel), og han med meg."(Åp.3,20.)
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvem er det som åpaer søglene?
2.) Hva innéholder det 7. seglet?
3.) Gi en kort beskrivelse av iimholdet i Åpenbaringsboka?
4.) Hva inneholder de 7 basuene og de 7 viedesskålene?
5.) På hvilke to forskjellige måter må vi tolke Åpenbarings

boka?

6.) Hva er det innebyrdes forholdet mellom seglene, basunene
og viedesskålene?

7.) Hva er de pioeliptiske visjonene eller paiantesene i Åpenba
ringsboka?

8.) Hvor i Åpenbaringsboka har vi retrospektive beskrivelser?
9.) Hvilke pioeliptiske visjoner har vi i ÅP^^b^nns^boka?
10.) Hvilket tidsrom beskriver Åpenbaringsboka,

kq>.6,1-19,21?
11.) Hva beskriver kapitlene 17,18 og 19?
12.) Hvilke 7 hovedemner behandler Åpenbaringsboka?
13.) Hva er det som utløser åpningen av det første seglet?
14.) Hvor befinner vi oss i dag i Åpenbaringsboka?
15.) Hvilke 2 endetidsmenigheter to vi?
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ANTIKRISTEN KOMMER.

Etter at Jesus har åpnet det første seglet (Åp.64-)> kommer
Antikristen fram som den første visjonen, etter at den kristne
menigheten er bortrykket. "Og jeg så, og se (dere også), en kvit
hest, og han som satt på den, hadde en bue, og det ble gitt ham en
krone, og han drog ut med seier og til seier. "(Åp.6,2.)
Den greske preposisjonen "anti" betyr både "i stedet for" og

"mot". Antikrist er derfor en person som både kommer til å
erstatte Kristus for mange mennesker og likeledes være Kristi mot
stander. Denne tittelen gir oss derfor to viktige opplysninger om
ham.

Det har opp igjen fortolkningshistorien vært 4 forskjellige opp
fatninger av hvem denne rytteren på den kvite hesten kan være. Vi
har hatt følgende oppfatninger:
a) Det er evangeliets seier i verden før Jesu gjenkomst.
b) Det er en beskrivelse av Jesus selv.
c) Det er en framtidig erobrer, som inntar store seire på det

ideologiske og krigsmessige området.
d) Det er Antikrist. Jeg har den siste oppfatningen. At han

-kommer på en kvit hest betyr følgende: Han forestiller seg for
verden som jødenes Messias og fredsfyrsten, men han er i virke
ligheten en falsk Messias og en krigersk konge. HESTEN ER
SYMBOLET PÅ KRIG, og KVIT ER RETTFERDIGHETENS
FARGE. Han utgir seg for å være Kristus eller Messias, men det er
han ikke. Han er SATANS ANTIKRIST, som skal ødelegge store
deler av verden i løpet av en 7 års—periode.
Han har videre en bue i sin hånd. Dette betyr at han er en kriger.

Han er kommet for å myrde og ødelegge. Han ødelegger både ved
krigen og ved den ideologi og det læremessige systemet som han
bygger sin makt på. I hans tid vil Satan-tilbedelsen bli særlig
utbredt. Han er Satan sin siste og største representant i verdenshis-
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torien. (Om de forskjellige religionene i endetiden, se min bok:
Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapitlene: New Age, Den store skjøgen
og Den opprinnelige babylonismen.)
Det står videre om Antikrist at det ble gitt ham en krone, som er

uttrykk for kongemakt. Denne kronen hadde han røvet fra 3 andre
konger i endetiden. "Deretter fikk jeg i mine nattlige syner se et
fjerde dyr (Det Romerske Verdensriket), fryktehg og forferdeUg
og overmåte sterkt, det hadde store tenner av jern og åt og knuste,
og det som ble tilovers, trådte det ned med sine føtter, DET VAR
ANNERLEDES ENN ALLE DE FØRSTE DYR (DE 3 ANDRE
VERDENSRIKENE) OG HADDE 10 HORN. Jeg aktet nøye på
hornene, da fikk jeg se et annet LITE HORN (Antikrist) som skjøt
opp mellom dem, og 3 av de første hom ble rykket opp for dets
skyld, og dette hora hadde øyne som menneskeøyne og en munn
som talte store ord."(Dan.7,7-8.)
"Og de 10 hora betyr at det av dette riket (Det Romerske

Verdensriket på nytt i endetiden) skal oppstå 10 konger, og
ETTER DEM SKAL DET OPPSTÅ EN ANNEN KONGE, som
skal være annerledes enn de foregående, og som skal ydmyke 3
konger. "(Dan.7,24.)
"Og de 10 hora som du så, er 10 konger som ennå ikke har fått

rike, men de får makt som konger en time (3,5 år) sammen med
dyret (Antikrist.) Disse har en tanke, og sin kraft og sin makt gir de
til dyret."(Åp.l7,12-13.)

Antikrists msikt baserer seg på følgende 4 forhold:
a) De 10 kongene vil komme før Antikristen. De vil være etab

lerte konger når han kommer. De vil enten styre nasjonalstater,
slik som vi kjenner dem i dag, eller allianser av stater. HAN
UNDERKUER 3 AV DE 10 KONGENE, og tar deres makt og
kroner. Han innsetter 3 nye konger, som lyder ham.
b) De 10 kongene, som på en spesiell måte utgjør Det Romerske

Riket i endetiden, underkaster seg Antikrist, men til tross for dette,
så vil ikke denne alliansen holde hele 7-års perioden. Det vil bli
innbyrdes stridigheter mellom de 10 kongene, for denne alliansen
består både av diktaturstater og demokratier. Disse 10 rikene skal
holdes sammen ved giftemål. Antikristens rike skal være et DELT
RIKE. "Og at føttene og tærne som du så, dels var av pottemaker-
leire og dels av jern, det betyr at det skal være et delt rike og at det
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skal være noe av jernets styrke i det, ettersom du så Jernet blandet
med leiret. Og at tærne (de 10 kongene) dels var av jern og dels av
leire, det betyr at riket for en del skal være sterkt og for en del
skrøpelig, og at jernet som du så, var blandet med leire, det betyr at
de (de 10 kongene) skal blande seg med hverandre ved giftermål,
men at de allikevel IKKE I LENGDEN SKAL HOLDE

SAMMEN, likesom jernet ikke blander seg med
leiret. **(Dan.2,41 -43.)
c) I tiUegg ta dette vU han UNDERKASTE SEG HELE VER

DEN i løsere politiske, handelsmessige og religiøse sammenslutnin
ger. Dette vU skje i de siste 3,5 årene av hans styre. **Og det ble gitt
det (av Gud) å føre krig mot de heUge og seire over dem, og der ble
gitt det makt over hver stamme og folk og tunge og ætt."(Åp.l3,7.)
d) Han har videre sin makt fra Satan. Han er Satans SISTE OG

STØRSTE REPRESENTANT PÅ JORDEN. Ved siden av at han
styrer verden i 3,5 år, så er også Satan direkte innblandet i ver-
densstyret i disse årene, for etter nudten av åruken blir Satan kastet
ned fra lufthimmelen, hvor han til nå har sitt oppholdssted og
utgangspunkt. "Og dyret som jeg så, var likt en leopard, og dets
føtter som på en bjørn, og dets munn som en løvemunn, og DRA
GEN (SATAN) GAV DET SIN KRAFT OG SIN TRONE OG
STOR MAKT."(Åp.l3,2.)
"Og den store drage ble kastet ned (fra lufthimmelen), den

gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, HAN SOM FOR
FØRER HELE JORDERIKE, han ble kastet ned på jorden, og
hans engler ble kastet ned med ham. Og jeg hørte en høy røst i
himmelen si: Fra nå av tilhører frelsen og s^ken og riket vår Gud,
og makten hans Messias, for våre brødres anklager er kastet ned,
han som anklaget dem for vår Gud dag og natt. Og de har seiret
over ham i kraft av Lammets blod og det ord de vitnet, og de hadde
ikke sitt liv kjært, like til døden. Derfor fryd dere, dere himler, og
dere som bor i dem! Ve jorden og havet! for DJEVELEN ER
FARET NED HL DERE I STOR VREDE, fordi han vet at han
bare har en liten tid."(Åp.l2,9-12.)

Antikrist forestiller seg også ovenfor jødene i det han får mange
til å tro at han er jødenes Messias. Han inngår en vennskaps— og
forsvarspakt med jødene i begynnelsen av trengselstiden. "Og en
uke (7 år) skal han (Antikrist) gjøre pakten fast for de mange
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(jøder), og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer (i templet)
opphøre, og på vederstyggelighetens vinger skal ødeleggeren
(Antikrist) komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet
straffedom strømmer ned over den som (Antikrist)
ødelegges. "(Dan .9,27.)
Hovedgrunnene til at jødene går med på å opprette en pakt med

ham, er følgende:
a) Han gjør STORE TEGN OG UNDER. Han forfører mange

jøder til å tro at han er deres Messias. Det største underet som
skjer, er at den falske profet får ild til å falle ned fra himmelen.
Dette vil være tegnet for mange jøder på at Antikrist er sendt fra
Gud, og at han er jødenes Messias. "Og det (den falske profet) gjør
store tegn, så at det endog får ild til å falle ned fra himmelen på
jorden for menneskenes øyne."(Åp. 13,13.)

Dette tegnet referer seg til den kampen som det var mellom
Baals-profetene og Elias i gammel tid. Den gud som sendte ild ned
fra himmelen over offeret, var den virkelige Gud. Det var Elias sin
Gud som viste seg å være den sterkeste. "Påkall så dere
(Baals-profetene) deres guds navn, og jeg (Elias) vil påkalle Her
rens navn, og det skal være så at DEN GUD SOM SVARER MED
ILD, HAN ER GUD. Og alt folket svarte og sa: Det er rett!... Svar
meg. Herre, svar meg! så dette folk må kjenne at du. Herre, er
Gud, og at du nå vender deres hjerte tilbake til deg! Da falt
Herrens ild ned og fortærte brennofferet og veden og steinene og
jorden og slikket opp vannet som var i grøften. Og alt folket så det,
og de falt ned på sitt ansikt og sa: HERREN, HAN ER GUD!
HERREN, HAN ER GUD!"(l.Kong.l8,24 og 37-39.)
Et annet tegn som vil være meget sterkt både for jødene og

resten av verden, er det forholdet at Antikristen KOMMER TIL
BAKE FRA AVGRUNNEN (gr.abyssos), etter at han har hatt et
opphold der. På samme måten som Jesus stod opp fra de døde, blir
også Antikristen sendt tilbake fra avgrunnen og til verden. "Det
dyr du så, var og er ikke, og det skal stige opp av avgrunnen
(gr.abyssos) og fare bort til undergang, og de som bor på jorden, de
hvis navn ikke er skrevet i livets bok, skal undre seg når de ser at
dyret var og ikke er og skal komme igjen."(Åp.l7,8.)
Vi skal også nevne et tredje tegn som kommer til å gjøre stort

inntrykk på menneskene, og det er det forholdet at Antikrist kom-
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mer til å bli skadet på en eller annen måte, slik at denne skaden er
nødt til å føre til døden. Han blir imidlertid helbredet på en overna
turlig måte. "Og det (den falske profet) bruker det første dyrs
(Antikrists) hele makt for dets øyne, og gjør at jorden og de som
bor på den, tilbeder det første dyr, hvis dødssår ble
leget. "(Åp.13,12.)
"Og det (den falske profet) forfører dem som bor på jorden (de

vantroe), for de tegns skyld som er det gitt å gjøre for dyrets øyne, i
det det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et bilde til
det dyr som fikk såret av sverdet og ble i live."(Åp.l3,14.)
(I parantes gjør vi oppmerksom på at Nero Cæsar også ble drept

med en romersk dolk eUer et lite sverd. Han begikk selvmord med
hjelp av en av sine slaver. Dette skjedde i år 68 etter Messias. Dette
antyder også at Nero kan være Antikristen. Dersom dette er til
felle, så skal han bli levendegjort igjen til tross for at han fikk "såret
av sverdet". (Se O.K.Indergaards bøker om dette.)
b) Han greier å få i stand EN FREDSORDNING MELLOM

JØDENE OG ARABERNE. "Og fordi han er klok, skal hans
svikefulle ferd lykkes for ham, han skal opphøye seg i sitt hjerte,
og han skal ødelegge mange VED FRED, ja, mot fyrstenes fyrste
skal han sette seg opp, men uten menneskehånd skal han
ødelegges."(Da.8,25.)
(En av grunnene til at jødene har forkastet Jesu fra Nasaret som

deres Messias, var det forholdet at han ikke opprettet den freden
(hebr. shalom), som det profetiske ordet omtaler. "Så skal herre
dømmet bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og over
hans kongerike, det skal bli støttet og oppholdt ved rett og rettfer
dighet, fra nå av og for alltid. Herrens, hærskarenes Guds nidkjær
het sk^ gjøre det."(Es.9,7.)
c) Han tiUater at JØDENE FÅR BYGGE snr NYE TEMPEL

på Tempelplassen i Jerusalem, og at offertjenesten kommer i funk
sjon. Den skal være i funksjon i de første 3,5 årene av trengselsti
den, men etter at Antikrist invaderer Jerusalem i midten av åruken,
vil han ødelegge offer-og gudstjenesten i templet. Han vil innføre
sitt eget religiøse system der.

Antikrist vil ha et begrenset styre i de første 3,5 årene av treng
selstiden, men han skal også i denne tiden føre en rekke kriger.
Han skal gå "fra seier til seier". "Men i endens tid skal Sydens
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konge (Egypt) føre krig med ham (Antikrist), og Nordens konge
(Syria) skal storme fram mot ham med vogner og hestfolk og
mange skip, og han (Antikrist) skal falle inn i landene (Egypt og
Syria) og oversvømme og overskylle dem."(Dan. 11,40.)
Det geografiske utgangspunktet for hans styre vil være det

nyopprettede Romerriket i endetiden. Det vil ha sitt økonomiske
og politiske tyngdepunkt i Vest—Europa, men det vil også
inkludere Midt—Østen helt øst til Eufrat og landene i
Nord-Afrika.

Hva som gjelder det religiøse grunnlaget for hans styre, så vil han
støtte seg på den religionen som den store skjøgen bygger sitt
fundament på. På slutten av trengselstiden vil han imidlertid kvitte
seg med den store skjøgen og innføre sitt eget religiøse system, som
er det samme som religionen i det gamle Babylon. (Se min bok:
Jesus Gjenkomst. Bind 1, hvor jeg skriver mye om dette.)

Etter 3,5 år av krig og erobringer så invaderer han Israel og setter
seg i templet der, forstyrrer og ødelegger offertjenesten i templet,
krever at alle skal tilbe ham som jødenes Messias og oppkaster seg
som verdenshersker og diktator. "HAN SKAL OGSÅ FALLE
INN I DET FAGRE LAND (ISRAEL), og store skarer (av jøder)
skal falle, men disse skal shppe unna hans makt: Edom
(Saudi—Arabia) og Moab (Jordan) og de ypperste av Ammons
barn (Jordan.) Og han skal utstrekke sin hånd mot andre land, og
Egyptens land skal ikke slippe unna. Han skal tilegne seg skattene
av gull og sølv og alle Egyptens kostelige ting, og libyere og etio
piere skal være i hans følge."(Dan. 11,41—43.)
"Og en uke (7 år) skal han (Antikrist) gjøre pakten (pakten med

jødene) fast for de mange (jøder), og I MIDTEN AV ÅRUKEN
SKAL MATOFFER OG SLAKTOFFER OPPHØRE, og på ved
erstyggelighetens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil
tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den
som blir ødelagt (Antikrist)"(Dan.9,27.)
"Når dere (jødene) ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som

profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn - den som leser det,
han se til å skjønne det."(Mat.24,15.)
"Jeg (Jesus) er kommet i min Faders navn, og dere tar ikke imot

meg, kommer en annen (Antikrist) i sitt eget navn, ham tar dere
imot."(Joh.5,43.)
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*'La ingen dåre dere på noen måte! for først må frafallet komme,
og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn, han som står
imot og opphøyer seg over alt som kalles gud eller helligdom, SÅ
HAN SETTER SEG I GUDS TEMPEL (I JERUSALEM) OG
GIR SEG SELV UT FOR Å VÆRE GUD."(2.Tess.2,3-4.)
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ANTIKRISTEN ER BESKREVET I ÅPENEARINSBOKA,
KAP.13.

Vi møter igen Antikrist i Åpenbaringbokas 13. kapittel. Da er vi
kommet forbi midten av åruken, og da er han blitt verdensherske
ren, som krever guddommelig tilbedelse av alle mennesker. De
som ikke er villige til å ta Antkristens tall, som er 666, de må bøte
med livet. "Og jeg så et dyr (Antikrist) stige opp fra havet (folkeha
vet), som hadde 10 hom (de 10 kongene) og 7 hoder (7 keisere i det
antikke Roma) og på sine hora 10 kroner (det er de 10 hora som er
kronet), og på sine hoder bespottelsesnavn. Og dyret som jeg så var
likt en leopard, og dets føtter som på en bjørn, og dets munn som
en løvemunn, og dragen (Satan) gav det sin kraft og sin trone. Og
jeg så et av dets hoder (Antikrist selv) Ukesom såret til døden, og
dets dødssår ble leget, og all jorden (de ufrelste) undret seg og
fulgte etter dyret, og de tilbad dragen (Satan—tibedelse), fordi den
hadde gitt dyret makt, og de tilbad dyret og sa: Hvem er lik dyret?
og hvem kan stride mot det? Og der ble gitt det en munn som talte
store og spottende ord, og der ble gitt det makt til å holde på i 42
måneder (som er 3,5 år.) Og det åpnet sin munn til spott mot Gud,
til å spotte hans navn og hans bolig (bl.a. den kristne menighet), de
som bor i himmelen. Og der ble gitt det (Antikrist) å føre krig mot
de hellige (både jøder og hedninger) og seire over dem, og der ble
gitt det makt over hver stamme og folk og tunge og ætt (hele
verden). Og alle som bor på jorden (de ufrelste), skal tilbede det
(Antikrist), hver den som ikke, fra verdens gunnvoll ble lagt, har
fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet, som er slaktet.
Dersom noen har øre, han høre! Om noen fører i fangenskap, han
skal i fangenskap, om noen dreper med sverd, han skal drepes med
sverd. (Dette er gjengjeldelsens lov i trengselstiden). Her er de
helliges tålmodighet og tro. Og jeg så et annet dyr (den falske
profet) stige opp av jorden (det greske ordet "ge" kan også bety
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"landet Israel"), og det hadde 2 hom Ukesom et lam, og talte som
en drage. Og det (den falske profet) brukte det første dyrs hele
makt for dets øyne, og gjør (forårsaker) at jorden og de som bor på
den, tilbeder det første dyret, hvis dødsår ble legt, og det gjør store
tegn, så at det endog får ild til å falle ned fra himmelen på jorden
for menneskenes øyne. Og det forfører dem som bor på jorden, for
de tegns skyld som er det gitt å gjøre for dyrets øyne, i det det sier
til dem som bor på jorden at de skal gjøre et bilde til det dyr som
fikk såret av sverdet og ble i live. Og det fikk makt til å gi dyrets
bilde livsånde, så at dyrets bilde endog kunne tale, og gjøre så
(bestemme) at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle
drepes. Og det gjør at det ble gitt alle, små og store, rike og fattige,
frie og træler, et merke i deres høyre hånd eller på deres panne, og
at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn
eller tallet for dets navn. Her er visdommen: Den som har forstand,
han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er
666."(Åp.l3.)
Hva som gjelder Antikristens tall, arbeides det nå med et kode

system, som skal opereres inn i pannen på menneskene. Dette skal
erstatte de mange plastkortene som eksisterer i dag til kjøp og salg
og overføringer av penger. Jeg vil i den forbindelse få henvise til det
som en svensk fremtidsforsker, Thomas Fyrst, har uttalt om dette
systemet. Dette intervjuet har stått i flere aviser og blader i Norge:
"Svensk framtidsforsker sier: En kode i ansiktet er framtidens

betalingsmiddel! En kode i ansiktet blir framtidens melodi. Det
stopper bedragerier og letter pengeoverføringer, sier framtidsfors
ker Thomas Fyrst ved Instituttet for Framtidsstudier i Stocholm til
den svenske avisen Dagen. I sine synspunkter støtter han seg til
ekspertuttalelser. I Tyskland pågår forskning om det nye systemet,
som ventes å taes i bruk like etter tusenårsskiftet.

Fyrst sier at en ansiktskode fortsatt er på laboratoriestadiet, og at
det er vanskelig å gå i detalj om arbeidet. Ikke noe land har til nå
utvilket dette systemet, men det kontantløse samfunn er allerede
en realitet med plastkortene. Forskerne har fått signaler om at en
kode i ansiktet er bedre. Den stopper bedragerier i og med at
uvedkommende ikke kan forflytte eller på annen måte rører en
persons penger. Det blir en slags gardering som er sikrere enn
koden på plastkortene.
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I Bibelens Åpenbaringsbok kap.13,17—18 skriver Johannes om
dyret som sørger for at alle får et merke på sin høyre hånd eller på
pannen: "og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har
merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. Her er visdommen.
Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et
menneskes tall, og dets tall er 666."
På spørsmål om det som nå skjer er en oppfyllelse av Bibelens

profeti, svarer Fyrst at han ikke kjenner til denne profeti i Bibelen.
Men han er ikke forundret over at filosofer og teologer har tatt
kodesystemet med, når de spådde om framtidens hendelser.
Fra bibelsk synspunkt er profetiene i Åpenbaringen syner som

Gud formidlet til Johannes om hva som skal skje i den siste tid."
Vi kaller de siste 3,5 årene av trengselstiden for DEN STORE

TRENGSEL. Dette vil bli en forferdelig tid for hele verden. Store
deler av verdens befolkning vil bh uttryddet, enten ved krig, hun
gersnød, pest eller viUdyrene på jorden. DET SKAL BLI FÅ
MENNESKER IGJEN PÅ JORDEN. "Og jorden er vanhelliget
under dem som bor på den, for DE HAR KRENKET LOVENE,
OVERTRÅDT BUDET, BRUTT DEN TIDSALDERLIGE
PAKT. Derfor fortærer forbannelse jorden, og de som bor på den,
MÅ BØTE, derfor brenner jordboeme, og det blir bare FÅ MEN
NESKER IGJEN." (Es.24,5-6.)

Ifølge Åpenbaringsbokas 13. kapittel vil Antikristen ha sitt makt
grunnlag og sin kontinuitet ut ifra følgende forhold og personer:
a) For det første har vi de 7 hoder. Disse 7 hodene representerer

7 konger eller 7 keisere i det antikke Roma. Antikristen vil være en
av dem.(v.l.) (Dette skal vi skrive mer om senere.)
b) For det andre vil han bygge sitt maktgrunnlag på de 10 kon

gene i endens tid. De vil underlegge seg ham, og gi ham all sin
styrke, makt og sine riker. (v. 1.)
c) For det tredje er han Satan sin mann fullt ut i endetiden.

Satan gir ham all den støtten, som han vil ha.(v.2.)
d) For det fjerde blir han støttet av den falske profet, som er

hans rehgiøse leder og propagandaminister.(v.ll.)
e) For det femte vil dyrets bilde støtte ham fullt ut. Selve dannel

sen av dyrets bilde er et mektig SATANISK UNDER, som vil skje.
Den falske profet vil både få ild til å falle til jorden, og han vil få et
materielt bilde til å tale som et menneske.(v. 15.) Dyrets bilde, som
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blir levende, er ANTIKRISTS SØNN i endetiden. På samme
måten som Gud sendte sin Sønn til oss for snart 2000 år siden, så vil
Satan og Antikrist immitere Gud ved å danne seg sin egen sønn,
som menneskene skal tilbe.

Antikrist har videre 2 utganspunkter, og det er følgende:
1.) HAN KOMMER FRA FOLKEHAVBT.(v.l.). Det vil si at

det er de store folkemassene som vil bringe ham fram i den poli
tiske ledelsen og kreve at han skal bli politisk enehersker. Han vil
være meget populær. Mange mennesker i endetiden tror og håper
på at han både er jødenes Messias, at han vil bringe fred i verden,
og at han kan mestre alle de problemene som verden da er inne i.
Havet er i Bibelen brukt som symbol på det opprørte folkehavet,

som ikke har noen forankring i Guds frelsesplan, men som lett lar
seg rive med av antikristelige bevegelser og tilbøyeligheter. "Men
de ugudelige er som det opprørte hav, det kan ikke være stille, og
dets bølger skyller opp skarn og dynd."(Es.57,20.)
"Og en av de 7 engler som hadde de 7 skåler, kom og talte med

meg og sa: Kom, jeg vil vise deg dommen over den store skjøge,
som sitter over de mange vann."(Åp.l7,l.)
"Og han sier til meg: De vann som du så, hvor skjøgen sitter, er

folk og skarer og ætter og tunger."(Åp.l7,15.)
2.) HAN KOMMER FRA AVGRUNNEN.(v.l7,8.) Dette kan

bety tre ting:
a) Det kan bety at Antikristen har hatt et tidligere liv, og at han

på en eller annen måte er blitt tatt ned i avgrunnen (gr.abyssos,
som er oppholdstedet til de onde åndene), og at han vil oppstå igjen
i endetiden, som en person som har levd før. (O.K.Indergaard har
gått inn for denne tolkningen i sine studier av endetiden. Han
mener at keiser Nero er Antikristen.)
b) Det kan bety at den demonen eller de demonene som bor i

Antikristen, har levd på jorden på et tidligere tidspunkt i en histo
risk betydningsfull person. Dette kan godt være keiser Nero.
c) Det kan bety at hele Antikristens personlighet og alle hans

planer er helt gjennomsyret av Satan og alt hans vesen.
Det forholdet at Antikristen har hatt en tidligere tidsperiode på

jorden og skal komme tilbake igjen, antydes også når vi sammenlig
ner det som står 2.Tess.2, versene 8 og 9. "og da skal den lovløse
åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns
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ånd og gjøre til intet ved åpebarelsen av sitt komme (gr.epifaneia
tes parusias avtu). Og hans komme (gr.he parusia) skjer, etter
Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og
under."

I V.8 står det om Jesu gjenkomst (gr.parusia), mens det i v.9 står
om Antikristens gjenkomst (gr.parusia). Antikristens komme står
som antitese til Jesu komme. På samme måten som Jesus kommer
igjen, skal også Antikristen komme igjen. Det samme ordet (gr.pa
rusia) er brukt både i v. 8 og 9, og det betyr at det her er snakk om
et komme av Ugnende art, nemlig EN GJENKOMST. Vi skal sitere
de to versene, "og da skal den lovløse (Antikrist) åpenbares, han
som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til
intet ved åpenbarelsen av sitt komme (gr.epifaneia tes parusias).
Og hans (Antikristens) komme (gr.he paruisia) skjer, etter Satans
kraftige virksomhet, med aU løgnens makt og tegn og
under."(2.tess.2,8-9.)
Jeg vil i den forbindelsen få lov til å sitere fra Studiebibelen. Bind

4. s,293—294, hvor det står følgende om Antikristens komme."Det
heter at syndens menneske skal "åpenbares", noe som framhever
det overnaturlige aspektet ved hans komme (Morris). Uttrykket
brukes tre ganger, vers 3,6,8. Det står som antitese til Kristi
åpenbarelse, 1,8. Likesom Kristus har sin åpenbarelse, så også
Antikrist. Det er ikke Antikristens eksistens, hans fødsel eller
tilstedeværelse som markerer begynnelsen til den antikristelge tid,
men hans ÅPENBAJRELSE, det at han gir seg til kjenne og blir
åpenbart som den han er. Hans offentlige framtreden på historiens
arena vil avsløre hans identitet. Uttrykket antyder en eksistens
forut for åpenbaringen, utvilsomt har han levd på jorden mange år
før sin manifestasjon som Antikrist. (Ryrie, Hiebert.) Han skal
åpenbares "i sin tid, v.8, det vil si: når tiden for hans framtreden er
inne, og verden er moden for å motta sin hersker.

Antikristens framtreden kalles også hans komme, parusia, v.9,
og står igjen som antitese til Kristi komme, parusia, i det foregå
ende vers, v.8."
Mens Antikrist kommer både fra folkehavet og fra avgrunnen,

kommer den falske profet, som er Antikrists religiøse leder, fra
jorden (v.ll.). Det ̂ eske ordet "ge", som her er oversatt med
jorden, betyr ofte i Bibelen selve "landet Israel". Det er derfor mye
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som tyder på at den falske profet kan komme fra Israel. Dette vil da
lettere forklare det forholdet at jødene inngår en pakt med Antik
rist, og at mange av dem tilber ham som jødenes Messias. (Se
O.K.Indergaards bøker: Temaer i bibelsk profeti. Del 1, 2 og 3.,
hvor han skriver mye om dette.)
Det er mange som hevder at paven er den falske profet. Det tror

jeg ikke kan være riktig ut ifra følgende vurdering: Vi vet at paven
og den katolske kirken skal samarbeide med Antikristen og de 10
kongene, men vi vet også at dette samarbeidet ikke skal vare hele
trengselstiden. I slutten av den store trengsel skal Antikrist og de 10
kongene ødelegge skjøgekirken og paven og det som de står for.
Den falske profet derimot vil samarbeide med Antikrist gjennom

HELE PERIODEN, og han skal også sammen med Antikristen
kastes levende i sjøen som brenner med ild og svovel. "Og dyret ble
grepet, og sammen med det den falske profet, han som for dets
øyne hadde gjort de tegn hvormed han hadde forført dem som tok
dyrets merke og tilbad dets bilde, disse to ble kastet levende i
ildsjøen som brenner med svovel."(Åp. 19,20.)
Paven er ikke DEN FALSKE PROFET, men han er et forbilde

på denne.
Hva som gjelder tallet 666, så vet vi at det allerede er innført i

Den europeiske varenummereringskoden (Ean—koden), som fin
nes på nesten alle varer i dag. De 2 tynne strekkodene til venstre, i
midten og til høyre står for de 3 sekstallene. Dette systemet vil bli
stadig mer utbygd i endetiden. Når Antikrist trer fram, vil han gå
inn i det økonomiske opplegget som allerede er lagt ferdig for ham.
(Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapittel: Romerriket kom
mer tilbake.)
Fra Bibelens tallsymbolikk vet vi at menneskets tall er 6. Det

betyr MENNESKET UNDER SYNDEN, overmot og selvopphøy-
else. Når vi får tre sekstall etter hverandre (666), betyr det at
Antikrist står for den absolutte synd og det absolutte firafallet. (Se
min bok: Jesu Gjenkomst. Kapitlet: Bibelens tallsymbolikk og
matematiske mønster.)
Hva som gjelder tallet 666, så vil jeg gjengi det som E.W.

Bullinger har skrevet om dette. Dette konuner til uttrykk i Profe
tisk Journal.1980, som er skrevet av Johny Noer. Jeg siterer: "Dr.
E.W. Bullinger, som bl.a. har skrevet en kjent kommentar til
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Åpenbaringsboka, forteller hvorledes hans reaksjoner er, når han
ser tallet 666 i det greske Ny Testamente. "Den første greske
bokstav", forklarer han, "står for 600. Den neste står for tallet 60,
og den tredje for tallet 6. Nå er det siste tall ikke gjengitt ved noen
egentlig bokstav. Det er et merke, som grekerne har oppfunnet, for
å gjengi tallet 6. De kaller dette merket for "stigma". Ordet
"stigma" har ikke noen god betydning, når det forbindes med et
menneske. "Stigma" er nemlig et tegn, som gjøres på legemet
(særlig på pannen eller hånden.) Det kan gjøres ved brennmerk-
ning eller tatovering og ble tidligere anvendt på slaver og soldater.
Det var særlig et symbol, som fortalte, hvilken gud de tjente.
Dr. E.W. Bullinger forteller ut fra dette om sin reaksjon angå

ende det greske språks formulering av tallet 666. Han sier: "Den
første og den siste av disse 3 bokstaver er en forkortelse av ordet
"Christos". Når vi da får den mellomste bokstav som ligner på en
liten krypende slange, som er stukket inn midt i tallet, så danner
hele sammenhengen et slående symbol på Satans Messias- Anti
krist!"
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ANTIKRISTEN ER BESKREVET I ÅPENBARINGSBOKA,
KAP 17.

I Åpenbaringsbokas 17 kapittel, versene 8—14 møter vi igjen
både de 7 hodene eller de 7 kongene fra det gamle romerske riket
og de 10 kongene i endens tid. "Det dyr du så, var og er ikke, og det
skal stige opp av avgrunnen og fare bort til undergang, og de som
bor på Jorden, de hvis navn ikke, fra verdens grunnvoll ble lagt, er
skrevet i livets bok, skal undre seg når de ser at dyret VAR OG
IKKE ER OG SKAL KOMME IGJEN. Her gjelder det vett som
har visdom. De 7 hoder er 7 fjell, som kvinnen (den store skjøgen)
sitter på, og de er 7 konger, de fem er falt, den ene er til, den annen
er ennå ikke kommet, og når han kommer, 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 7, og farer bort til undergang. Og de 10 hom som du
så, er 10 konger som ennå ikke har fått rike, men de får makt som
konger en time (3,5 år) sammen med dyret. Disse har en tanke, og
sin kraft og sin makt gir de til dyret. Disse skal stride mot Lammet,
og Laminet skal seire over dem, for det er herrers herre og kongers
konge, og de som er med det, de kalte og utvalgte og trofaste (de
troende i himmelen.)"
De 7 hoder er både de 7 fjell, som byen Roma er bygd på, og 7

konger eller keisere fra det antikke Roma. På den tid da dette ble
skrevet, hadde 5 av disse kongene eller keiserne allerede hatt sin
regjeringstid. Den ene var til da dette ble skrevet. Han var den
sjette keiseren. Etter ham,skulle det komme en ny keiser, som bare
skulle ha makten en kort tid.(v.lO.) Antikrist er både en av de 7
keiserne, og når han kommer tilbake i endetiden, blir han den
åttende av disse 7.(v.ll.).

O.K.Indergaard har i sine studier konunet fram til at NERD
CÆSAR ER ANTIKRISTEN, og at disse 7 kongene er følgende 7
keisere fra det antikke Roma:
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a) Tiberius Cæsar, som styrte fra 11—37.
b) Gaius Cæsar (Caligula), som styrte fra 37-41.
c) Glaudius Cæsar, som styrte fra 41-54.
d) NERO CÆSAR, som styrte fra 54— juni 68.
e) Galba Cæsar, som styrte fra juni 68-januar 69.
f) Otho Cæsar, som styrte fra januar 69—april 69.
g) Vitellius Cæsar, som styrte fra april 69-og ut 69.
h) Nero Cæsar vil komme tilbake som den åttende keiseren og

som Antikristen. Dette vil skje i endetiden. Nero vil dermed være
både den 4. og den 8. keiseren.
(Vi skal ikke gå nærmere inn på bevisførselen av dette, for det

har O.K.Indergaard utredet meget grundig i sine bøker om dette.
Vi henviser til hans bøker: Antikristen kommer snart igjen og
Temaer i bibelsk profeti. Del 1, 2 og 3.)

William Barclay mener også i sin bok: Din daglige studiebibel.
Johannes Åpenbaring. Bind 2, s. 170-171 (Ansgar Forlag) at de 7
hodene betyr 7 keisere i det antikke Roma. Han deler dem inn i
følgende 4 grupperinger:
a) De fem er Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius og Nero.
b) Den sjette er Vespasian.
c) Den sjuende er Titus.
d) Den åttende er Domitian, som kan ansees som en ny Nero.
Den vanlige oppfatningen blant mange Bibel-foskere er at de 7

hodene står for 7 verdensriker:

a) De fem er Det egyptiske. Det assyriske. Det ny-babylonske,
det medisk-persiske og det makedonsk-greske verdensriket.
b) Det sjette verdensriket er Romerriket.
c) Det sjuende verdensriket er Romerriket. Det vil komme igjen

som som det åttende verdensriket i endetiden. Det vil styre bare en
kort tid.

(Av disse 3 forskjellige måtene å tolke de 7 hodene på, anser jeg
O.K.Indergaards tolkning som den beste.)
I den gamle jødiske eskatologiske litteraturen har vi også vitne

mål om at Belial, som er Satan eller Antikrist, skal komme og gjøre
under, men at han skal tilintetgjøres av Messias. I de Sibylliske
Orakler fra ca. 300 etter Messias står det følgende om dette:
"Bellar skal komme og gjøre under... Og det skal oppstå til dere fra
Juda og Levi stamme en velsignelse fra Gud (Messias), og han skal
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gå til krig mot Bellar, og utøve evig hevn på våre fiender, og
fangenskapet skal han ta fi-a Bellar, og vende ulydige hjerter til
Gud."

I Ase Isa, som er et sent talmudisk skrift, står det til og med at
Belial vil komme tilbake i keiser Neros skikkelse. Etter denne

oppfatning vil Nero være Antikristen. Vi skal sitere en del fi"a dette
skriftet, hvor det står følgende: "Behar vil gå inn i kong Nero, som
drepte sin mor. Han vil gjøre store under og gjøre mye ondt. Etter
en tidsperiode på 1332 dager, hvor han har forfulgt den planten
som de 12 Guds apostler har plantet, vil Herren komme sammen
med englene og med armeene av de hellige fira den syvende him
mel... og han vil trekke Bellar inn i Gehenna sammen med hans
hærer."

William F. Belmes mener i sin bok: That man of sin, at Nimrod

vil komme tilbake som Antikrist i endens tid. Jeg siterer fra s. 26,
hvor det står følgende om dette: "Nimrod gjorde akkurat dette, og
vi er overbevist om at han er den som vil komme ut fra avgrunnen,
for å lede det siste opprøret mot Gud. Han ledet det første opprøret
mot Gud i Shems dager, og han vil komme tilbake og lede det siste
opprøret i denne tidsalderen. Han vil gjøre sitt ytterste i den korte
tiden som han har til disposisjon, for å bringe verden under Satans
overherredømme, som er den store drage. Det vil bli "ve for
innbyggerne på jorden og i havet (folkehavet)", for tilbederne av
både Kristus og Antikrist.(Åp. 12,12.) For dem som vender seg til
Kristus i det forferdelige martyriet, vil det bli evig liv, men for dem
som mottar dyrets merke, vil det bli pine i sjøen som brenner med
ild og svovel i all evighet. (Åp. 14,9-13.) Der er ikke noe navn som
er gitt til den personlige Antikrist i Bibelen, som er så avslørende
for hans innerste natur og oppførsel som navnet "en konge med
frekt åsyn" (Dan.8,23.)
Når vi vurderer hvem som er Antikristen, som skal komme

tilbake fra avgrunnen, så må vi også være oppmerksonune på det
forholdet at jødenes rehgiøse ledere selv har valgt keiseren (Cæsar)
som deres konge. "De ropte da: Bort, bort med ham (Jesus)!
Korsfest ham! Pilatus sier: SKAL JEG KORSFESTE DERES

KONGE? Yppersteprestene svarte: VI HAR INGEN ANNEN
KONGE ENN KEISEREN."(Joh.l7,15.)
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Dette valget vil stå ved lag helt til det jødiske folket velger sin
riktige konge, nemlig Jesus fra Nasaret. Dette vil skje i den store
trengselen. De skal da se opp til ham som de har gjennomstunget
på korset og ønske ham velkommen tilbake til Israel. "Men over
Davids hus og Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og
bønnens Ånd, og de skal skue opp til meg, på ham som de har
gjennomstunget (på korset), og de skal sørge over ham som en
sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham som en klager
over sin førstefødte."(Sak. 12,10.)
"For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier:

VELKOMMEN VÆRE HAN SOM KOMMER I HERRENS
NAVN."(Mat.23,39.)

Antikristen, som kommer fra Det Romerske Verdensriket, som
vil komme igjen i endens tid, vil samarbeide med den store skjø
gen, som er en sammenslutning av falsk religion i endetiden. Den
katolske kirken og New Age vil være en bærende kraft i dette
arbeidet. "Og han førte meg i ̂ den ut i ørkenen, og jeg så en
kvinne (den store skjøgen) sitte på et skarlagenrødt dyr (Antikris
ten), som var fullt av bespottelsesnavn og hadde 7 hoder og 10
hom."(Åp.l7,3.)
På slutten av trengselstiden vil imidlertid Antikrist og de 10

kongene ødelegge den store skjøgen og brenne henne opp. "Og de
10 hom som du så, og dyret, disse skal hate skjøgen og gjøre henne
øde og naken, og hennes kjøtt skal de ete (de skal tilegne seg
hennes rikdommer), og henne selv skal de brenne opp med
ild."(Ap.l7,16.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapitlene:
Den store skjøgen. Den opprinnelige babylonismen og Den
katolske kirkes lære, hvor jeg skriver utfyllende om den store
skjøgen og hennes lære.)
Det er følgende grunner til at Antikristen vil ødelegge den store

skjøgen, som for øvrig har hjulpet ham fram til hans maktposisjon:
a) For det første vil ikke Antikrist ha noen ved siden av seg. Han

vil være den sterkeste og mest betydningsfulle. Han vil bestemme
over skjøgen, som er en betydelig åndelig faktor i endetiden.
b) For det andre har han sitt eget religiøse system, som delvis

kommer i konflikt med den store skjøges religion. Han går inn for
en fullstendig Satan—tilbedelse, idet menneskene både må tilbede
Satan, Antikristen selv og hans bilde, "og de (de ufrelste) tilbad
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dragen (Satan), fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilbad dyret
(Antikrist) og sa: Hvem er lik dyret? og hvem kan stride mot
det?"(Åp.l3,4.)
"Og det (den falske profet) fikk makt til å gi dyrets bilde livs-

ånde, så at dyrets bilde endog kunne tale, og gjøre så (bestemme)
at alle som ikke ville tilbede dyrets bilde, skulle
drepes. "(Åp. 13,15.)
c) For det tredje er Antikrist interessert i å innføre den gamle

babylonske religionen i det nyopprettede Romerriket i endens tid.
Han vil komme til å avvise de falske gudene, som hans forfedre
kjente til (de romerske gudene), men han vil holde seg FESTNIN
GENES GUD, som er det samme som gudinnen Semiramis i den
gamle babylonske religionen.
Begrepet "festingenes gud" ble også i den gamle babylonske

religionen brukt som betegnelse på både Satan og Semiramis. "Og
kongen (Antikrist) skal gjøre som han vil, og opphøye seg og heve
seg over enhver gud, og mot gudenes Gud skal han tale forferdelige
ord, og han skal ha framgang, inntil vreden er til ende, for det som
er fast besluttet, vil bli fullbyrdet. På sine fedres guder (de gamle
romerske gudene) skal han ildce akte, heller ikke på kvinnenes lyst
(en kvinnelig guddom) eller på noen annen guddom skal han akte,
for han skal opphøye seg over alle. Men festningenes gud (Satan og
Semiramis) skal han ære i stedet, en gud som hans fedre ikke har
kjent, skal han ære med gull og sølv og dyre steiner og andre
kostelige ting, og således skal han gjøre med de sterke festninger og
med den fremmede gud: Dem som vedkjenner seg denne gud, skal
han vise stor ære, og han skal sette dem til å råde over mange, og
han skal dele ut jord til dem som lønn."(Dan.ll,36—39.) (Se min
bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1: Kapitlene: Det gamle Babylon skal
bygges opp igjen og Den opprinnelige babylonismen, hvor jeg
skriver om dette. Se også kapitlet: New Age og Antikristen.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) På hvilken måte blir Antikrist beskrevet i Åp.6,2?
2.) Hvilke 4 forskjellige oppfatninger er det angående Åp.6,2?
3.) På hvilken måte forestiller Antikrist seg for verden?
4.) Hva betyr det at han kommer på en kvit hest?
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5.) Hva betyr det at han har en bue i sin hånd?
6.) Hva skjer med Satan i begynnelsen av den store trengselen?
7.) Hva gjør Antikrist etter at han har styrt i 3,5 år?
8.) Hvilke 2 land skal unngå å bli erobret av Antikristen?
9.) Hva står det om Antikristen i Åpenbaringsbokas 13. kapit

tel?

10.) Hvem er den falske profet, og hvilke under gjør han?
11.) På hvilke 5 forhold baserer Antikristen sin makt, ifølge

Åp.l3?
12.) Hva er dyrets bilde?
13.) Hvilke 2 utgangspunkter har Antikrist?
14.) Hva er de tre 6-tallene, som vi finner på mange av våre

varer allerede i dag, og hva står tallet 666 for?
15.) Hvilke 2 forhold beskriver de 7 fjell, som kvinnen sitter på i

Åp.17,9-10?
16.) Hvem er de 5 kongene, som er falt, ifølge O.K.Indergaard?
17.) Hvem av disse kongene styrte, da Åpenbaringsboka ble skre

vet?

18.) Hvem skal komme igjen som den åttende kongen?
19.) Hva mener William Barclay om disse 7 kongene?
20.) Hva mener de fleste Bibel-tolkeme om disse 7 kongene?
21.) Fra hvilket verdensrike vil Antikrist komme?
22.) Hvem vil Antikrist samarbeide med i endens tid?
23.) Hva vil Antikrist gjøre med den store skjøgen?
24.) Hvilke grunner har Antikrist for å ødelegge den store skjø

gen?
25.) Hvilken religion vil Antikristen innføre?
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FORBILDER PÅ ANTIKRISTEN I BIBELEN.

Antikristen har mange forbilder, både i Bibelen og i den
verdslige historien. Enhver som opphøyer seg selv og vil ta den
plassen som Gud skal ha, han blir en liten antiloist og et forbilde på
den store Antikrist, som en gang skal komme. Alle de små anti
kristene som har vært, har Satan som sitt store forbilde. Han ville
gjøre seg lik med den treenige Gud og ta hans plass og posisjon.
"Hvor er du ikke falt ned fra himmelen, du strålende stjerne
(Satan), du morgenrødens sønn! Hvor er du ikke felt til jorden, du
som slo ned folkeslag! Det var du som sa i ditt hjerte: Til himmelen
vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg sette min trone, og
jeg vil ta sete på gudenes tingfjell i det ytterste nord, og jeg vil stige
opp over skyenes topper, jeg vil gjøre meg lik med den
Høyeste."(Es.l4,12-14.)
"I Edens, Guds have, bodde du, kostbare steiner dekket deg,

karneol, topas og diamant, krysolitt, onyks og jaspis, safir, kame-
funkel og smaragd, og gull, dine trommer og fløyter var i fullt
arbeid hos deg, den dag du ble skapt, stod de rede. Du var en salvet
kjerub med dekkende vinger, og jeg satt deg på det hellige gude-
fjellet, der gikk du omkring blant skinnende steiner. Ustraffelig var
du i den ferd fra den dag du ble skapt, til det ble funnet urettferdig
het hos deg. Ved din store handel fyltes ditt indre med urett, og du
syndet, så vannhelliget jeg deg og drev deg bort fra gudefjellet,og
jeg gjorde deg til intet, du salvede kjerub, så du ikke mere fikk
være blant de skinnende steiner. Ditt hjerte opphøyet seg for din
skjønnhets skyld, du ødela din visdom på grunn av din glans, jeg
kastet deg til jorden, jeg la deg ned for kongers åsyn, for at de
skulle se på deg med lyst (og de har de i sannhet gjort opp igjenom
historien.) Ved dine mange misgjerninger, ved din urettferdige
handel vanhelliget du dine helligdommer. Derfor lar jeg ild gå ut
ifra deg, og den skal fortære deg, jeg gjør deg til aske på jorden for
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alle deres øyne som ser deg. Alle som kjente deg blant folkene, er
forferdet over deg, en redsel er du blitt, og du er blitt borte i
tidsalderen og for alltid."(Esek.28,13—19.)
Det som først og fremst kjennetegner de forskjellige forbildene

på Antikrist er følgende:
a) De har benektet at Jesus fra Nasaret er jødenes Messias.
b) De har benektet at Messias allerede er kommet første gan

gen.

c) De har benektet at Faderen og Sønnen er det samme. De har
med andre ord benektet Den treenige Gud.
d) De mener at de selv er Messias.
e) De har ofte vært tilsluttet kristendommen, men de er gått ut

ifra den.

f) De har ofte dannet seg sitt eget religiøse system og krevd
guddommelig tilbedelse av sine tilhengere.
g) De har etterlignet den store Antikristen på et eller flere

punkter.
Vi skal i det følgende siterere noen Bibel-vers, hvor dette kom

mer til uttrykk. "For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er
Messias, og de skal føre mange vill."(Mat.24,5.)
"For falske messiaser og falske profeter skal oppstå og gjøre

store tegn og under, så at endog de utvalgte skuUe føres vill, om det
var mulig."(Mat.24,24.)
"Men det oppstod også falske profeter blant folket, likesom det

også blant dere skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange
lærdommer som leder til fortapelse, idet de endog nekter den
Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå
fortapelse."(l.Pet.2,l.)
"Mine barn! Det er den siste time, og som dere har hørt at

Antikristen kommer, så er det og nå kommet MANGE ANTI
KRISTER, derav skjønner vi at det er den siste time. De er gått ut
ifra oss (de har vært tilsluttet kristendonunen), men de var ikke av
oss (de var ikke gjenfødte troende), for hadde de vært av oss, så var
de blitt hos oss, men det skulle bli åpenbart at ikke alle er av oss.
Og dere har salvelse av Den Hellige And og vet alt. Jeg skriver ikke
til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner
den og vet at ingen løgn er av sannheten. Hvem er løgneren uten
den som NEKTER AT JESUS ER MESSIAS? Dette er Antikris-
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ten, DEN SOM NEKTER FADEREN OG SØNNEN. Hver den
som nekter Sønnen, har heller ikke Faderen, den som bekjenner
Sønnen, har og Faderen."(l.Joh.2,18-23.)
"På dette skal dere kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner

at JESUS ER MESSIAS, kommet i kjød, er av Gud: og hver ånd
som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud, og dette er Antikristens
ånd, han som dere har hørt kommer, og den (hans ånd) er nå
allerede i verden."(l.Joh.4,3.)
"For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at

Jesus er Messias, kommet i kjød, dette er forføreren og
Antikristen.(2.Joh.7.)
Vi har følgende forbilder på Antikristen i Bibelen:

KAIN.

Kain var det første forbildet på Antikrist, som vi har i Bibelen.
Det som spesielt kjennetegenet ham var at HAN DREPTE SIN
BROR UT IFRA ET RELIGIØST GRUNNLAG OG SATTE
DERMED I GAMG DEN FØRSTE RELIGIONSKRIGEN I
MENNESKETS HISTORIE. På grunn av at han hadde forkastet
forsoningens Gud, så ble Kain en fremmed i verden. Han hadde
hele tiden ond samvittighet, og han var redd for at andre kunne ta
hans liv, men Herren bevarte ham fra det. "Og Herren sa til Kain:
Hvorfor er du vred, og hvorfor stirrer du ned for deg? Er det ikke
så at dersom du har godt i sinne, da kan du løfte opp ditt ansikt?
Men har du ikke godt i sinne, da ligger synden på lur ved døren, og
dens attrå står til deg, men du skal være herre over den. Og Kain
talte til Abel, sin bror. Og da de engang var ute på marken, for
Kain løs på Abel, sin bror, og slo ham i hjel."(l.Mos.4,7—8.)
På sanune måten som Kain slo sin bror i hjel og startet den første

religionskrigen i menneskets histore, vil også Antikrist slå dem i
hjel som ikke vil underkaste seg hans religiøse system og ta dyrets
tall, som er 666, enten på sin høyre håmd eller på sin
panne.(Åp.l3,16—18.)

LAMEK.

Det andre forbildet som vi har på Antikristen i Bibelen, er
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Lamek. Selve navnet betyr på hebraisk "villmann", "ødelegger"
eller "en sterk ungdom". Han var en av Kains etterkommere og
Metusaels sønn. Det som spesielt kjennetegnet ham, var det forhol
det at HAN OVERTRÅDTE HERRENS BUD OG ORDNIN
GER I SITT STORE OVERMOT. HAN SATTE SEG SELV I

GUDS STED MED HENSYN TIL LOVGIVNINGEN.

Han var videre EN DESPOT, SOM TRUET MED Å TA
LIVET AV FOLK og som DREPTE SINE MEDMENNESKER.
For hvert et sår som han fikk, tok ha livet av en mann, og for hver
skramme som han fikk, tok han livet av en gutt.

Dessuten var han den første i historien som INNFØRTE FLER
KONERIET OG BRØT DERMED GUDS BUD OM MONO
GAMIET. "Og Lamek tok seg to hustruer, den ene het Ada og den
andre het Silla."(l.Mos.4,19.)
"Og Lamek sa til sine hustruer: Ada og Silla, hør mine ord,

Lameks hustruer, merk min tale! En mann dreper jeg for hvert sår
jeg får, og en gutt for hver skranune jeg får, for hevnes Kain 7
ganger, da skal Lamek hevnes 77 ganger."(l.Mos.4,23—24.)
På sanune måten som Lamek satte seg ut over Guds ordninger og

truet med å ta livet av folk, vil også Antikristen gjøre det sanune.
Han vil myrde og ødelegge, for det er Satans vesen. Han vil være
den mest hensynsløse og blodtørstige tyrann som noen gang har
vært i historien. Han vil forene i en og samme person de negative
egenskapene til forferdeligste tyrannene som har vært i historien.
Med hensyn til den guddonunelige lovgivningen vil også Antik

rist forandre den. Han vil forandre hellige tider og guddonunelige
ordninger, og forby overholdelsen av Moseloven og den nye pakt i
Jesu blod, slik som Herren har forordnet dette. "Og han skal tale
ord mot den Høyeste og undertrykke den Høyestes hellige (først og
fremst jødene), han skal tenke på å forandre hellige tider og lov, og
de skal gis i hans hånd i en tid og tider og en halv tid (3,5
år)"(Dan.7,25.)
Han vil videre forbyde menneskene å spise vanlig mat og gifte

seg. Han vil med andre ord forsøke å ødelegge det moralske grunn
laget for samfunnet. "Men Ånden sier med tydelige ord at i de siste
tider skal noen falle fi'a troen, idet de holder seg til forførende
ånder og djevlers lærdommer, ved hykleri av falske lærere, som er
brennmerket i sin egen samvittighet, som forbyder å gifte seg og
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byder å avholde seg fra mat, den Gud har skapt til å nytes med takk
av dem som tror og har lært sannheten å kjenne."(l-Tim.4,l-3.)

NIMROD.

Det tredje forbildet som vi har på Antikrist i Bibelen, er Nimrod.
Navnet kan komme av det babylonske Namra—Iddu, som er en
form av guden Marduks navn. Han var den fremste guden i Baby
lon. Det kan også ha sin bakgrunn i navnet Nu—marad, som betyr
"Marads mann." Moses brukte sannsynligvis et ordspill når han
brukte Nimrods navn i I.Mosebok, slik at det lød som det heb
raiske ordet for "opprører" (marad). Selve navnet kan også bety på
hebraisk "tapper" eller "sterk".
Han var en sønn av Kams sønn Kus og sønnesønn av Noah. Det

som spesielt kjennetegnet ham, var at HAN VAR DEN FØRSTE
SOM GRUNNLA EN VERDENSMAKT OG VAR DERMED
HERSKER OVER ET VERDENSRIKE, idet han hersket over
både Babylon og Assyria. Den babylonske verdensmakten var et
forbilde på den romerske verdensmakten, som holder på å etablere
seg i dag i det som skjer i Europa innenfor EF. Den antikristelige
verdensmakten begynte med Babylon i gammel tid, og den slutter
med Babylon i endetiden, som er det nyopprettede Rommerriket.
"Og Kus fikk sønnen Nimrod, han var den første som fikk stort
velde på jorden. Han var en veldig jeger for Herrens Åsyn, derfor
sier folk: En veldig jeger for Herrens åsyn som Nimrod. Først
hersket han over Babel og Erek og Akkad og Kalne i landet Sinear.
Fra dette land drog han ut til Assur og bygget Ninive og
Rehobot—Ir og Kalah og Resen mellom Ninive og Kalah, dette er
den store stad."(l.Mos.lO,8—12.)
Når det står at Nimrod var "en veldig jeger for Herrens åsyn", så

betyr det at han viste sin styrke ved å drepe dyr. Dette var et
uttrykk for at han hadde makt over menneskene. H.L.Ellison
skriver følgende om dette at Nimrod "demonstrerte sin rett til å
herske over riket han hadde skapt ved makt, ved at han drepte djr,
som Gud hadde betrodd ham."

Han brukte sin makt til å beseire og imdertrykke, både mennes
ker og dyr. Det sanune vil Antikristen gjøre, når han kommer.
På samme måten som Nunrod var den første som hersket over en
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verdensmakt, vil Antikrist være den siste verdensherskeren.
I tillegg til at Nimrod var den første som hersket over en verden-

makt i historien, så var han også med på Å UTVIKLE EN FALSK
OG SATANISK RELIGION, SOM HAR BETEGNELSEN
BABYLONISMEN. Babylonismen er et religiøst alternativ til
jøde— og kristendommen, og den fornekter alle frelsessannhetene
som Gud har lagt ned i jøde— og kristendommen. BABYLONIS
MEN ER SATAN SITT RELIGIØSE ALTERNATIV OG TIL
BUD TIL OG I VERDEN. Den begynte i Babylon i gammel tid
med Nimrod og spredte seg utover hele verden. Vi finner den igjen
både i de gamle religionene i Midt-Østen og i hinduismen og i
buddhismen i det Fjerne—Østen.
Når det gjelder beskrivelsen av den opprinnelige babylonismen,

så vil jeg sitere fra min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapitlet: Den
opprinnelige babylonismen., hvor det står: "Den babylonske religi
onen var et forsøk på å korrumpere den opprinnelige
Guds—åpenbaringen, som folkene hadde fått gjennom Noah. Nim
rod var Satan sin mann. Han ble kalt med mange navn, bl.a.
Molok. Han kevde at det ble oflfret småbarn til ham.
Nimrod forsøkte å få i stand en alternativ religion, som alle

mennesker i hans kongerike skulle underkaste seg. Det som kjen
netegnet denne religionen var bl.a. astrologi, spiritisme og barneof
ringer. Alt dette er forbudt i den opprinnelige Guds- åpenbarin-
gen,som ble gitt til Noah... Man antar at Shem, som var sønn til
Noah, ble så opprørt over denne nye religionen at han drepte
Nunrod.

Semiramis, som var gift med Ninurod, hadde en sønn som het
Tammuz. Etter Nimrods død ble Tammuz proklamert til å være
Messias eller "kvinnens sæd" eller "kvinnenes ætt", som skulle
knuse slangens hode.(l.Mos.3,15.)
Semiramis ble gjort til den øverste guddommen og fikk navnet

Ishtar. Hun fikk tittelen "himmelens dronning", "Balri", som betyr
"madonnaen". Den store Gudinne-moren, Formidlersken, Men
neskehetens mor, Astarte o.s.v. Hun ble ofte framstilt med Tam
muz på sitt fang.
Etter Babels forvirring, da Gud dømte menneskene på jorden og

spredte dem med makt over hele jorden, spredte den babylonske
religionen seg utover til andre land. Dette gjalt også motivet med
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himmeldronningen og barnet. Semiramis og Tammuz ble opptatt i
mange av de andre religionene i oldtiden under forskjellge navn:
a) I Kanaan ble Semiramis til Astarte og Tammuz ble til Baal.
b) I Hellas ble disse til Afrodite og Eros.
c) I Egypt ble disse til Isis og Horus.
d) I Roma ble disse til Venus og Jupiter.
e) I Skandinavia ble disse til Dina med barnet.
f) I Efesus ble Semiramis til Diana.
g) I India ble disse til Devaki og Krishna.
h) I indo—arisk religion ble disse til Indrani med barnet.
Dette motivet med moren og barnet finner vi igjen i mange

religioner i store deler av verden. Dette gjelder også land som
f.eks. Tibet, China, Japan og i de afrikanske stammereligionene.
Da katolisismen oppstod på 300—tallet etter Kristus, var dette

mor—sønn motivet godt befestet i de mange religionene i Østen.
De katolske lederne ønsket derfor å utnytte dette motivet for
lettere å kunne vinne folkene i Østen. De identifiserte jomfru
Maria med den babylonske gudinnen Semiramis og begynte å kalle
Maria for '^himmelens dronning". Jesus, som er Marias sønn, ble
dermed identifisert med Tammuz."

Jeg vil også sitere fra boka: New Ages mørke hemmeligheter, av
Texe Marrs, s,27—28, hvor det står følgende om babylonismen:
"Disse perverse doktriner begynte med den mektige babylonske
konge Nimrod og hans onde dronning Semiramis, som gjorde seg
meget gjeldende på Abrahams tid. Den sensuelle, smukke Semira
mis vokste til å bli tilbedt som moder—gudinne, den sentrale figur i
en satanisk treenighet, som bestod av faderen (Nimrod), moderen
(Semiramis) og deres sønn (som også het Nimrod.)

I den babylonske religionen ble Nimrod og Semiramis ansett for
å være de fornemste av menneske—gudene, åndelige maktfuUe
reinkamerte sjeler, hvis supervilje gjorde at de fikk en opphøyet
status som guddommer.
...Semiramis var en særdeles ond kvinne. Da hun utropte seg selv
til Himmelens Dronning, krevde hun blodoffer og innførte tem-
pelprostitusjon. Etter hennens død ble læren om hennes mystiske
bedrifter spredt, og hennes dunkle berømmelse steg. Det baby
lonske riket var i stand til å domminere meget av verden kulturelt,
økonomisk og militært. Som et resultat av dette ble ogå det baby-
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lonske religiøse systemet spredt. Snart ble Semiramis tilbedt utover
den hele dakjente verden: som Ishtar og Astarte i Babylon, som
Asjera og Astarte i Israel og Kanaan, som Diana og Artemis i
Efesus og Lille—Asia, som Kybele i Roma, Isis i Egypten, Gaia i
Grekenland og Kali i India. Hennes mann og sønn ble også tilbedt
som guder, også under mange forskjellige navn. I Israel ble Nimrod
æret som Baal, i Egypten ble han kalt Osiris og sønnen Horus.
Den perverse babylonske mysterireligionen, som hånet Den

Hellige Treenighet, lærte at guddommens fader-moder—sønn
aspekt var enkeltstående guddommer, men at de samtidig var fore
net som en. Derfor ble solguden Ra i Egypten tilbedt som en
kombinert, tvekjønnet gud. Dette har bemerkelsesverdig innfly
telse på nåtidens New Age—verdensreligion. For eksempel er der
nå en moderne gjenoppvekkelse av tilbedelse av moder-gudinnen,
særlig blant feminist—New Agere."
Jeg vil også sitere fra heftet: Henuneligheten Babylon og Guds

eiendomsfolk. s,6—7, hvor det står følgende om den opprinnelige
babylonismen: "Nimrod var den første som organiserte et velde på
jorden. Ninu*od var en veldig jeger og fikk en ledende posisjon
blant folket. Nimrod kommer av navnet Marad, som betyr "han,
opprøren". Den jødiske Encyclopedi sier om Ninu*od: "Han som
gjorde alt folket rebelsk mot Gud."

Historiene og legendene om den babylonske religionen er utvil-
ket mye omkring Nimrod, hans hustru Semiramis og hennes barn
Tammuz. Da Nimrod døde, ifølge de gamle legendene, ble hans
kropp oppdelt i biter, brent og sendt til de ulike områder. (Det
sanune skjedde i Dommerboka 19,29.) Folket i Babylon sørget mye
over Nimrod, deretter hevdet hans hustru at han var SOLGUDEN.
Senere fødte Semiramis en sønn og gav ham navnet Tanunuz,

som hun hevdet var folkets helt Nimrod, som hadde stått opp fi'a de
døde. Mor til Tammuz hadde helt sikJcert hørt profetien om en
konunende Messias, som skulle fødes av en kvinne, for den sanhe-
ten var kjent meget tidlig. Se l.Mos.3,15. Hun hevdet at han var
den utlovede sæden, frelseren. Folket begynte å tilbede barnet,
men ikke bare barnet, men også MOREN. Dermed var
MODER-BARN- kulten oppfunnet. Semiramis ble på en måte
både mor og hustru til Nimrod.
Dette forvirrende forhold finner vi også blant egypterne, hvor
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denne religionen bredte seg. Her dyrket man Isis og Osiris, og
Osiris ble presentert både som sønn og ektemake dl sin mor Isis.
Det var likeledes i India. Der ble guden Iswara presentert som lite
barn ved brystet til sin egen hustru Isi eller Parvati.

Etter som man trodde at Nimrod var SOLGUDEN eller BAAL,
brukte man ild for å presentere ham på jorden. På denne måten
tente man sterinlys eller rituell ild til hans ære. Nimrod ble symboli
sert ved solen, bilder, fisker, trær, påler og dyr. På denne måten
falt folket fra Gud og byttet bort den uforgjengelige Gud mot
bilder, som var avbilder av forgjengelige mennesker, ja, til og med
at fugler og dyr.
Kanskje Nimrod ble drept fordi han gjorde opprør mot Gud, og

man tror at det var etter denne hendelsen, at hans sympatisører ble
forsiktigere og dermed oppstod hemmelighetene, mysteriene og
taushetsløftet under ed. Dermed fikk sermoniene og symbolene en
hemmelig betydning.
GULLKALVEN er for eksempel et symbol på Tammuz, som var

sønnen til SOLGUDEN. Og de hemmelige mysteriene til frimu
rerne er bygd opp rundt mysteriene omkring den egyptiske Isis.
Egyptiske yppersteprester bar LEOPARDSKINN, som symbol på
den gud som de representerte, SATURNUS.
Babylonerne ble ikke for godt i landet. Snart fikk de i sinne å

bygge en by og et tårn, hvis spiss skulle nå helt opp til hinunelen.
Alt folket talte da det samme språket. Men Herren steg ned for å se
folkets virksomhet og stoppet det hele gjennom at han forvirret
deres språk, slik at den ene ikke forstod hva den andre sa. "Så
spredte Herren dem derfra over hele jorden, og de holdt opp med å
bygge på byen. Derfor kalte de den Babel, for der forvirret Herren
hele jordens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele
jorden."(l.Mos.ll,8—9.)

Fra Babylon spredte folkene seg utover hele jorden, til Afrika,
India, Europa, China, Japan, Amerika o.s.v. Med seg i bagasjen
hadde de den babylonske avgudsreligionen. Det er lett å kon
stantere når vi ser på denne MOR— BARN—kulten, som vi kan
finne i mange folkeslag og religioner. Sannheten er den at de har
ulike navn, da det angår forskjellige språk. I Asia heter moren
Kybele og barnet Deoius, i Helles bl.a. Irene og Plutos, I Roma
Fortuna og Jupiter. Til og med i Tibet fant forbausende jesuitt—
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misjonærer en madonna med barnet på sitt fang, som folket tilba,
og som var slående likt med katolikkenes egen madonna, Maria
med Jesu—barnet. Shing Moo, den hellige moderen i China, er
presentert med et barn på sine armer og dessuten med en glorie
rundt henne, akkurat slik som katolikkenes madonna og helgenene
er presentert."
I endetiden vil den opprinnelige babylonismen bli et virkelig

religiøst alternativ til menneskene ut over den hele jord. I dag blir
den fremmet av New Age, som fører videre de synspunktene, som
vi har beskrevet ovenfor, og som var sentrale i babylonismen. Den
katolske kirken har også tatt opp mange av de religiøse ideene i den
opprinnelige babylonismen i sitt religiøse system. Når Antikrist
kommer, vil han gå tilbake til den OPPRINNELIGE BABYLONIS-
hffiN og forsøke å få den innført som sin egen religion. Det som
Nimrod begynte i gammel tid, det vil Antikristen fullføre og ful
lende i endens tid. "På sine fedres guder (de romerske gudene) skal
han ikke akte, heller ikke på kvinnenes lyst (en kvinnelig guddom)
eller på noen annen gud skal han akte, for han skal opphøye seg
over alle. Men festningenes gud (Satan og Semiramis) skal han ære
i stedet, en gud som ikke hans fedre har kjent, skal han ære med
^ og sølv og dyre steiner og andre kostelige
ting. "(Dan. 11,37-38.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1.
Kapitlene: New Age, Den store skjøgen. Den opprinnelige babylo
nismen og Det gamle Babylon ski bygges opp igjen.)

FARAO.

Det fjerde forbildet på Antikrist, som vi har i Bibelen, er Farao.
Ordet "farao" er en fellesbetegnelse på de forskjellige kongene
som regjerte i Egypt. Selve ordet kommer av det egyptiske ordet
"phra", som betyr "sol". Ordet "farao" betyr både "sol", "stort
hus" og "ødeleggeren".
Når vi tenker på faroa i forbindelse med jødene, så er det først og

fremst to faraoer det dreier seg om. Det er for det første Thotmes
den 3. Han styrte i Mose sin barndoms— og ungdomstid. Det var
under denne farao at Israel-folket ble undertrykt i Egypt.
For det andre tenker vi på den faroa som styrte i Egypt, da Moses

kom tilbake til Egypt, etter at han hadde vært i Midian ørken i 40
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år. Dette kan være Amenhotep den 2. eller Memeptha. Denne
farao blir også kalt for "uttogets farao".
Den første av disse faraoene UNDERTRYKTE JØDENE OG

UTNYTTET DEM TIL SLAVEARBEID. Den andre er kjent for
at han NEKTET JØDENE Å DRA TILBAKE TIL ISRAEL,
etter at tiden var kommet til at de kunne dra tilbake. De skulle bo i

Egypten i 430 år, helt til amorittene hadde fylt sine synders mål
(l.Mos.15,16.) Etter den tid kunne de vende tilbake til Israel, for
da skulle de innta landet.

På samme måten som disse to faraoene undertrykte jødene og la
hindringer i veien for dem slik at de ikke fikk lov til å forlate Egypt
for å innta "det lovede landet", vil det samme skje med Antikris
ten, når han kommer. Han vil også undertrykke jødene i endens tid
og forsøke å forhindre at de kommer tilbake til landet. "Og han
skal tale ord mot den Høyeste og undertrykke den Høyestes hellige
(jødene), han skal tenke på å forandre hellige tider og lov (tho-
raen), og de (jødene) skal gies i hans hånd en tid og tider og en halv
tid (3,5 år)"(Dan.8,25.)

AMALEK.

Det femte forbildet på Antikrist, som vi har i Bibelen, er Ama-
lek. Han var kongen til et arabisk nomadefolk, som livnærte seg
både av litt jordbruk i oasenne og ellers overfall og plyndring.
Amalekittenes konger blir flere steder i Bibelen kalt for "agag",
som er en tittel på samme måten som "farao".

Etter at Israel var dratt ut av Egypten, var Amalek DEN
FØRSTE KONGEN SOM GIKK TIL ANGREP PÅ ISRAEL OG
JØDEFOLKET. Det var en kamp mellom Guds planer og Satans
planer med jødefolket. Amalek viste ingen bari^jertighet mot
folket enda det var shten og trøtt etter reisen gjennom ørkenen.
Han drepte mange i Israels baktropp og de som var så slitne, at de
ikke greidde å følge de andre. HAN FRYKTET IKKE GUD.(Se
5.Mos.25,17-19.)

Til tross for at Gud hadde vist amalekittene og andre folkeslag,
at han er den strekeste av alle gudene, ved at han hadde ført
Israel—folket gjennom Det røde Hav, og ved at han hadde gitt dem
vann ved Meriba (fristelse) eller Massa (kiv), så gikk likevel Ama-
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lek til angrep på Israel ved Refidim. Av den grunn skulle HER
REN STRIDE MOT AMALEK FRA SLEKT TIL SLEKT OG
UTRYDDE MINNET OM HAN OVER HELE JORDEN.(Se
2.Mos.l7,8-16.)
"Og Josva hugg Amalek og hans folk ned med sverdets egg. Og

Herren sa til Moses: Skriv dette opp i en bok, så dere kommer det i
hu, og prent det i Josvas ører! For jeg vil aldeles utslette minnet om
Amalek over hele jorden. Så bygget Moses et alter og kalte det:
HERREN ER MITT BANNER. Og han sa: En hånd er utstrakt
fra Herrens trone! Herren skal stride mot Amalek fra slekt til
slekt."(2.Mos.l7,13-16.)
Det var et stadig fiendskap mellom amalekittene og Israel, og de

ble til sist helt utryddet i kong Esekias sin tid av Simeon stamme
(l.Kr.4,42-43.) Amalekittene forsvinner dermed ut av historien.
Guds dom over dette folket ble fullbyrdet til slutt.
Vi kan også nevne at de jødiske rabbinerne trodde at jødenes

fiende, agakitten Haman, nedstammet fra den amalkittiske konge
slekten. (Ester 3,1.)
På samme måten som Amalek og amalkittene gikk til angrep på

Israel og forsøkte å ødelegge folket og Guds planer med det, på
samma måten vil også Antikrist myrde og ødelegge jødene i endens
tid, men Herren skal etter 7 år utrydde hans navn over hele jorden.
Han skal ikke ødelegges av menneskehånd, men av Gud selv ved
Messias. "Og fordi han er klok, skal hans svikefulle ferd lykkes for
ham, han skal opphøye seg i sitt hjerte, og han skal ødelegge mange
ved fred, ja, mot fyrstenes fyrste skal han sette seg opp, men uten
menneskehånd skal han knuses."(Dan.8,25.)
"Da spurte jeg: Hvor lenge. Herre? Og han sa: Inntil byene er

ødelagt og folketonune, og husene uten mennesker, og landet er
ødelagt og blitt til en ørken. Og Herren skal drive menneskene
(jødene) langt bort, og tomheten blir stor i landet (i Israel). Og er
det ennå en tiendel igjen i det, så skal også den bh fortæret. Men
likesom det blir en stubb igjen av terebinten og eken når de feUes,
så skal en helhg sæd være den stubb som blir igjen av
folket."(Es.6,ll-13.)
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BILEAM.

Det sjette forbildet, som vi har på Antikrist i Bibelen, er Bileam.
Selve ordet betyr på hebraisk "utlending". Bileam var fra Petor i
Mesopotamia (5.Mos.23,4.) Han hørte muligens med til midianitte-
nes stamme. Han hadde kjennskap til DEN HØYESTE GUD, og
han var hans profet. Da Israel-folket samlet seg på Moabs sletter
på reisen inn til det lovede landet, sendte moabitterkongen Balak
bud etter Bileam. Han ville at Bileam skulle forbanne folket, men
dette ville ikke Bileam, for Gud tvang ham til å velsigne folket 3
ganger.(4.Mos.22-24.)
Bileam forutså også i sine profetiske visjoner riket for Israel, og

at Messias skullle komme og styre hele verden. "Jeg ser ham
(Messias), men ikke nå, jeg skuer ham, men ikke nær, en stjerne
stiger opp av Jakob, et spir (kongespir) løfter seg fra Isarel, han
knuser Moabs (Jordans) tinninger og utrydder ufredsætten. Edom
(Saudia-Arabia) blir ham underlagt, og Seir, hans fiende, blir ham
underlagt, STORT VELDE VINNER ISRAEL. En hersker går ut
fra Jakob, han utydder av byene (i Moab og Edom) dem som har
reddet seg dit."(4.Mos.24,17—18.)
Når Bileam velsignet Israel, så betydde dette ikke at han elsket

jødefolket. Han var derimot fiendsk innstilt overfor Guds folk, og
han lærte senere Balak hvordan han skulle legge anstøt for jødene
og lokke dem til hor og avgudsdyrkelse. (4.Mos.24,l—3.)
Senere kom det til kamp mellom israellittene og midianittene.

Bileam deltok i kampene mot jødene og falt.(4.Mos.31,8.)
Det som spesielt kjennetegnet Bileam, var at HAN VAR EN

FALSK PROFET, SOM LOKKET ISRAELS BARN TIL Å
DELTA I HEDNINGENES OFFERFESTER OG DRIVE HOR

MED HENDINGENE. Han overtrådte dermed Herrens bud,
enda han godt kjente til Guds vilje. De gamle rabbinerne kalte ham
for "Anti-Moses". "Mens Israel oppholdt seg i Sittim, begynte
folket å drive utukt med Moabs døtre. De innbød folket til offer

måltidene for sine guder, og folket åt og tilbad deres guder, og
Israel holdt seg til Baal-Peor. Da opptendtes Herrens vrede mot
Israel."(4.Mos.25,l-3.)
På samme måten som Bileam var en falsk profet og lokket

Israel—folket til å forlate sin egen Guds—åpenbaring og delta i
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hedningenes religiøse offerfester, hvor også seksuell synd inngikk i
festene, på samme måten vil også Antikrist være en falsk profet,
som har sitt eget religiøse system i endetiden. De som dyrker hans
gud, som er den babylonske gudinnen, Semiramis, vil han gi stor
makt, ære og rikdom. "Men festningenes gud (Semiramis) skal han
ære i stedet, en gud som hans fedre (romerne) ikke har kjent, skal
han ære med gull og sølv og dyre steiner og andre kostelige ting, og
således skal han gjøre i de sterke festninger og med den fremmede
gud: Dem som vedkjenner seg denne gud, skal han vise stor ære, og
han skal sette dem til å råde over mange, og han skal dele ut jord til
dem som lønn."(Dan.ll,38-39.) (Om religionene i endetiden, se
min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapitlene: Den store skjøgen.
Den opprinnelige babylonismen og Det gamle Babylon skal bygges
opp igjen.)

BALAK.

Det sjuende forbildet, som vi har på Antikrist i Bibelen, er
Balak. Han var Sippors sønn og konge i Moab. Selve navnet betyr
på hebraisk "en som ødelegger" eller "å tømme ut". Han var den
kongen som tilkalte Bileam fra Mesopotamia, for å forbanne Guds
folk.

Det som kjennetegnet ham i hans forhold til jødefolket var at
han FORBANNET GUDS FOLK OG LOKKET DET TIL Å
TILBE FREMMEDE GUDER OG DRIVE HOR. Dette vil også
Antikristen gjøre når han konuner i endetiden. (Se det som vi har
skrevet ovenfor om Bileam.)

GOLIAT.

Det åttende forbildet, som vi har på Antikrist i Bibelen, er
Goliat. Goliat er heller ikke noe egennavn, men det er en tittel.
Selve ordet betyr på hebraisk "en landflyktig" eller "en sannsiger".
Den mest kjente Goliat var en voldsom kriger fra Gat, som var en
filisterby. Han var 2,92 m. høy. Hans panser veide 32 kg. og selve
spydodden 5.kg. Goliat ble slått av den unge David ved
Efes—Dammim.(l.Sam.l7.)
Det som kjennetegnet Goliat var HANS STORE BRUTALI-
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TET OG SELVSKRYT. HAN UTFORDRET ISRALS GUD. De

gamle rabbinerne kalte ham for "Anti-David". "David svarte
filisteren: Du kommer mot meg med sverd og lanse og kastespyd,
men jeg kommer mot deg i Herrens, hærskarenes Guds navn, han
som er Gud for Israels fylkinger— han som du har hånet. På denne
dag skal Herren gi deg i min hånd, og jeg skal slå deg i hjel og skille
ditt hode fra din kropp, og jeg skal på denne dag gi likene fra
filistrenes leir til himmelens fiigler og til jordens ville dyr, og all
jorden skal se at ISRAEL HAR EN GUD. Og hele dette folk skal
få se det at det ikke er ved sverd og spyd Herren frelser, for Herren
råder for krigen, og han skal gi dere i vår hånd."(l.Sam.l7,45—47.)

BENHADAD.

Det niende forbildet, som vi har på Antikrist i Bibelen, er Ben-
hadad. Han var en av Syrias konger. Dette navnet betyr "Hadads
sønn", og det er en tittel på kongene i Syria. Hadad var det øverste
guden i den syriske religionen. Det som kjennetegnet denne kon
gen, var at han GIKK TIL ANGREP PÅ SAMARIA, men jøde
folket seiret over ham. Bare på en dag greidde jødene å slå 100000
mann av hans hær.(l.Kong.20.)
På samme måten som Benhadad gikk til angrep på Samaria og

forsøkte å slå jødefolket, skal også Antikristen gjøre det i endens
tid. På samme måten som Benhadad ble slått, skal også Antikrist
bli slått av Herren ved Harmageddon. "Og han (Gud) samlet dem
på et sted som på hebraisk kalles Harmageddon"(Åp. 16,16.)

NEBUDKANESAR DEN STORE.

Det tiende forbildet, som vi har på Antikrist i Bibelen, er Nebud-
kanesar den store. Han var konge i Babylon fra 605—562 før
Messias. Han var sønn og etterfølger av Nabopolassar. Han styrte i
Det ny—babylonske riket som Nebukanesar den 2. eller Nebudka-
nesar den store. Han døde 83 år ganunel, etter at han hadde vært
konge i 43 år. Han ble etterfulgt av sin sønn, Evil Merodak. Han
angrep Juda-riket en rekke ganger og førte en god del av jødene ut
i landflyktigheten. (Om hans forskjellige angrep på Juda og Jerusa-
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lem, se min bok; Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapitlet: Israels misgjer-
ningsår og hedningenes tider.)
I året 586 eller 587 brente han både Jerusalem og ødela templet

der. De forskjellige gjenstandene i templet og en stor del av folket
ble ført til Babylon.
Det som kjennetegnet Nebudkanesar, var at HAN FLERE

GANGER GIKK TIL ANGREP PÅ JUDA-RIKET OG JERU
SALEM, BORTFØRTE MANGE JØDER FRA JUDA OG
ØDELA JERUSALEM OG TEMPLET DER. "De brente opp
Guds hus og rev ned Jerusalems mur, alle dets palasser brente de
opp med ild, og alle dets kostbare kar ble ødelagt. Dem som
sverdet hadde levnet, førte han som fanger til Babel, og de ble hans
og hans sønners træler, til perserriket fikk
makten."(2.Krøn.36,19-20.)
På samme måten som Nebudkanesar angrep jødene og ødela

templet og tempeltjenesten der, vil også Antikrist innta Jerusalem
etter at 3,5 år er gått av hans styre. Han vil ikke ødelegge templet,
men han vil forandre offertjenesten og tilbedelsen i templet. Han
vil kreve at jødene skal tilbe ham selv. Satan og hans levendegjorte
bilde, som er hans sønn. Den som ikke tilber hans levendegjorte
bilde, den mister livet. Dette bilde kan til og med tale. ''Og han skal
gjøre pakten fast for de mange (jøder) i en uke (7 år), og i midten
av uken skal slaktoffer og matoffer opphøre og på vederstyggelig
hetens vinger skal ødeleggeren (Anti^st) komme, og det inntil
tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den
som blir ødelagt (Antikrist)"(Dan.9,27.)
"Og det (den falske profet) forfører dem som bor på jorden (de

ufirelste), for de tegns skyld som er det gitt å gjøre for dyrets øyne,
idet det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et bilde til
det dyr som fikk såret av sverdet og ble i live. Og det fikk makt til å
gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde endog kunne tale, og
gjøre så (bestemme) at alle som ikke ville tilbede dyrets bilde,
skulle drepes."(Åp.l3,14—15.)
I tillegg til dette INNLEDET HAN "HENDINGENES TIDER"

OG REPRESENTERTE DET BABYLONSKE VERDENSRI

KET, som var det første av de 4 verdensrikene som skal styre, før
riket for Israel kommer. Uttrykket "hedningenes tider" betyr det
tiden i historien da hedningene har styrt over jødene, Jerusalem og
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Israel. Denne tiden begynte med Nebiidkanesars første bortføring
av jøder fra Israel og Jerusalem i år 606 før Messias og slutter med
slaget ved Harmageddon, når Herren kommer tilbake og tilintet
gjør Antikrist og hans hærer.(Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1.
Kapitlet: Israels misgjemingsår og hedningenes tider.)

Ifølge Bibelen begynte verdensmakten med det nybabylonske
riket, og den skal slutte med den nyopprettede Romerriket i endens
tid. Ifølge bibelsk kronologi regner vi bare med 4 verdensriker, og
det er følgende:
a) Det ny-babylonske riket fra 606-538 før Messias.
b) Det medisk-persiske riket fra 536-331 før Messias.
c) Det makedonsk-greske riket fra 331-146 før Messias
d) Det romerske riket fra 146 før Messias og inntil Jesu oppret

telse av riket for Israel.

Som vi vet, har det også være andre verdensriker i historien, men
de reknes ikke med i den bibelske kronologi og framstilling.
Nebudkanesar, som selv var "hodet av gull" i denne verdensrike-

konstellasjonen, var den første som fikk åpenbaring om dette i en
drøm, men som vi også vet, så glemte han drømmen. Profeten
Daniel fikk drømmen og dens tydning av Herren, og han gjenfor
talte både drømmen og tydningen til Nebudkanesar. Vi skal gjenta
drømmen om de 4 VERDENSRIKENE. "Konge, du så i ditt syn et
stort bilde, det var et veldig bilde, og dets glans var overmåte stor,
det stod like foran deg, og det var forferdelig å skue. Bildets hode
var av fint guU, brystet og armene av sølv, buken og lendene av
kobber, beinene av jern og føttene dels av jern og dels av leir. Mens
du så på bildet, ble en stein (Jesus fra Nasaret) revet løs, men ikke
med hender, og den rammet bildet på føttene, som var av jern og
leir, og knuste dem. Da knustes på en gang både jernet, leiret,
kobberet, sølvet og gullet, og det ble som agner på treskeplassen
om sommeren, og vinden tok det så det ikke fantes spor etter det.
Men stemen som rammet bilde, ble til et stort fjell, som FYLTE
HELE JORDEN."(Dan.2,31-35.)
En tid senere fikk Daniel sin egen drøm om de 4 verdensrikene.

Han så da hvordan 4 STORE DYR steg opp av folkehavet. "I
Babels konge Belsasars første år hadde Daniel en drøm og så i sitt
indre syner mens han lå på sitt leie, siden skrev han drømmen opp
og fortalte dens hovedinnhold. Således lød Daniels fortelling: Jeg
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hadde et syn om natten, og i det synet så jeg hvorledes himmelens 4
vinder brøt fram over det store hav (folkehavet.) Og 4 store dyr
steg opp av havet, og alle var de forskjellig fra hverandre. Det
første var som EN LØVE og hadde ørnevinger (det
ny-babylonske verdensriket), og mens jeg så på det, ble dets
vinger revet av, og det ble løftet fra jorden og reist på to føtter som
et menneske, og det fikk et menneskehjerte (Nebudkanesar etter
sin fornedrelse (Dan.4,34-37.) Så fikk jeg se et dyr til, det annet i
rekken (det medisk-persiske verdensriket), det var likt EN
BJØRN, og reiste seg på den ene side, det hadde tre ribben i sitt
gap mellom sine tenner, og det ble sagt til det: Stå opp og et meget
kjøtt. Deretter så jeg i mitt syn et annet dyr, som lignet EN
LEOPARD (det makedonsk-greske verdensriket), det hadde 4
fuglevinger på ryggen og hadde 4 hoder, og det fikk stort velde.
Deretter fikk jeg i mine nattlige syner se et FJERDE DYR (det
romerske verdensriket) fryktelig og forferdelig og overmåte sterkt,
det hadde store tenner av jern og åt og knuste, og det som ble til
overs, trådte det ned med sine føtter, DET VAR ANNERLEDES
ENN ALLE DE FØRSTE DYR OG HADDE 10
HORN."(Dan.7,l-7.)
Profeten Sakarias omtalte også disse 4 verdensrikene, som kom

mer før Guds rike. Han beskrev dem som de 4 HORN, SOM HAR
ATSPREDT JUDA, ISRAEL OG JERUSALEM. "Og jeg løftet
mine øyne opp og fikk se 4 hom. Da spurte jeg engelen som talte
med meg: Hva er dette? Og han sa til meg: Dette er de horn som
har atspredt Juda, Israel og Jerusalem. Så lot Herren meg se 4
smeder (engler). Da spurte jeg: Hva kommer disse her for? Han
svarte: Hornene har atspredt Juda, således at ingen vågde å snu sitt
hode, og nå er disse kommet for å forferde dem og slå av hornene
på de hedningefolk som har løftet hora mot Juda land for å
adsprede det."(Sak.2,l-4.)
De 3 første av disse 4 verdensrikene er også indirekte nevnt i

Sak. 11,7-8. De 3 hyrder som her er nevnt, er hyrdeomsorgen for
Israel under de 3 første verdensrikene. JESUS KOM SOM ET

ALTERNATIV TIL DET FJERDE VERDENSRIKET, som aUe-
rede eksisterte på Jesu tid, men mange av jødene ville heller at den
romerske verdensmakten skulle herske over dem, enn at Jesus fra
Nasaret skulle være jødenes konge. "Så røktet jeg (Messias) slak-
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tefårene (jødene), endog de usleste av fårene (de troende i Israel),
og jeg tok meg to staver (hyrdestaver), den ene kalte jeg for
liflighet (nåde), og den andre kalte jeg for bånd (fellesskap, union),
og jeg røktet fårene, og jeg gjorde de 3 hyrder til intet i en måned.
Jeg ble lei av dem, og de likte heller ikke meg."(Sak. 11,7—8.)
I tillegg til at Nebudkanesar var den første kongen i de 4 verdens

riker, og at han innledet den tidsperioden som vi kaller for "hednin
gens tider", så satte han opp en stor bildestøtte i Duradalen. DEN
SOM IKKE VILLE TILBE DEN, SKULLE MISTE LIVET.
"Kong Nebudkanesar gjorde et bilde av gull, 60 alen høyt og 6
alene bredt, og stilte det opp i Duradalen i landskapet Babel...Og
den som ikke faller ned og tilbeder, skal i samme stund kastes i den
brennende ildovnen."(Dan.3,l og 6.)
Det samme vil Antiluisten gjøre når han konuner. Den som ikke

vil tilbe hans levendgjorte bilde, må dø. "Og det (den falske profet)
fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde endog
kunne tale, og gjøre så (bestemme) at alle de som ikke ville tilbe
dyrets bilde, skulle drepes."(Åp. 13,15.)

Antikristen vil være herskeren i det 4 og siste verdensriket. Han
vil, som alle despotene, som har vært før ham, drømme om en
verdensmakt til evig tid, men hans verdensstyre skal bare vare i 3,5
år. Etter den tid vil han bli ødelagt, og riket for Israel skal komme
som det 5. og siste verdensriket. DET SKAL OPPFYLLE HELE
JORDEN. Først vil Jesus være konge i 1000 års—riket, og deretter
vil han være konge for alltid. "Så blir retten satt og herredømmet
skal fratas ham (Antikrist), og han blir ødelagt og tilintetgjort for
all tid. Og riket og herredømmet og makten over rikene under hele
himmelen skal gis til det folk som er den Høyestes hellige (først og
fremst jødefolket), det rike skal være ET TIDSALDERLIG
RIKE, og alle makter skal tjene og lyde det."(Dan.7,26—27.)
Ved sin gjenkomst til slaget ved Harmageddon vil Jesus tilin

tetgjøre Antikrist og alle hans hærer. "Og fordi han (Antikrist) er
klok, skal hans svikefulle ferd lykkes for ham, han skal opphøye seg
i sitt hjerte, og han skal ødelegge mange ved fred, ja, mot fyrstenes
fyrste skal han sette seg opp, men UTEN MENNESKEHÅND
SKAL HAN KNUSES."(Dan.8,25.)
"Men tidender fra Østen og Norden (kongene fra Østen og fra

Norden) skal forferde ham, og han skal dra ut i stor harme, for å
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ødelegge og tilintetgjøre mange. Og han skal slå opp sine palasstel-
ter mellom sjøene og helligdommens fagre berg, men så bærer det
til enden med ham, og DET ER INGEN SOM HJELPER
HAM."(Dan.ll,44-45.)
"Og han (Gud) samlet dem på et sted, som på hebraisk heter

Harmageddon."(Åp.l6,16.)
Jesu Kristi Åpenbaring til Johannes gir oss en utfyllende skild

ring av Antikristen og hans styre. I den første del av åruken skal
han bygge seg opp til verdensdiktator, mens han skal ha ver-
densstyre i de 3,5 siste årene av trengselstiden. Denne tiden kaller
vi for "den store trengselen".
På grunn av at Nebudkanesar ikke ville ydmyke seg for Herren,

etter at han hadde fått beviser for at jødenes Gud var større og
sterkere enn avgudene, så ydmyket Herren Nebudkanesar, slik at
han ble sinnsyk i 7 år. Etter at hans ydmykelse var over, fikk han
sin forstand tilbake, og etter den tid æret og tilbad han Israels Gud.
"Hans (Nebudkanesars) hjerte skal forandres, så det ikke lenger er
et menneskes hjerte, et dyrs hjerte skal han få, og 7 tider (7 år) skal
skride fram over ham. Dette budskapet har sin grunn i vekternes
rådslutning, OG SÅLEDES ER DE HELLIGES RÅDSLUT-
NING I DENNE SAK, for at alle som lever, skal sanne at den
Høyeste har makt over kongedømmet blant menneskene og gir det
til den han vil, og setter den ringeste av menneskene til å råde over
det."(Dan.4,16-17.)
"Du skal bli utstøtt fra menneskene, og din bolig skal være hos

markens dyr, og urter skal du ete likesom oksene, og med himme
lens dugg skal du vætes, og 7 tider skal skride fram over deg, inntil
du sanner at den Høyeste har makt over kongedømmet blant men
neskene og gir det til den han vil."(Dan.4,25.)
På samme måten som Nebudkanesar ble ydmyket i 7 år, skal

også "hedningenes tider" vare i 7 perioder. (Se min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 1. Kapitlet: Israels misgjemingsår og hedninge
nes tider.)

ANTIOKUS DEN 4. EPIFANES.

Det elevte forbildet, som vi har på Antikrist i Bibelen, er den
syriske kongen Antiokus den 4 Epifanes. Han er det mest omfat-
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tende forbildet som vi har på Antikrist. Antiokus var konge i Syria
fra 175-163 før Messias, og han var sønn til Antiokus den 3. Fra
189-175 var han gissel i Roma, men ble utvekslet med en annen
fange, slik at han fikk reise hjem til Syria. Ved hjemkomsten ble
han selv konge etter sin bror, Selevkus den 4, som nettopp hadde
blitt myrdet av Heliodurus.
I året 170 angrep han Egypt, tok Ptolemeus den 4 til fange og

drog seirende fram til Memfis og Aleksandria. På tilbakeveien til
Syria vendte han seg mot en oppstand i Jerusalem, slo den ned og
plyndret templet der.
I året 168 drog han på et nytt felttog til Egypt. I Jerusalem

opprettet han en festning med makedonisk besetning. De jødene
som ikke lot seg omskjære, ble straffet med døden. Han lot bygge
et alter for den greske guden Zevs på den plassen hvor brennoffer
alteret hadde stått i templet, og han ofret en gris på dette alteret.
Ofringene i templet ble også avskaffet og hedenske altere ble bygd
opp. Han brente opp alle de gammel-testamentlige bøker som han
kunne komme over i Israel, og han forbød at jødene overholdt
sabbaten. Han forsøkte å tvinge det jødiske folket til å forlate
jødedommen og gå over til hellenismen, som var hans egen kultur
og religion. Han åpnet til og med ofifentlige bordeller i noen av
tempelrommene. Dette skjedde i 167.
Da jødene gjorde motstand mot dette gedigne skjenselsverk av

deres religion og kultur, ble nesten 80000 jøder enten drept eller
solgt som slaver.

Antiokus den 4 gav seg selv tilnavnet "Thoes Epifanes*', som
betyr "den åpenbarte gud". Det greske ordet "epifanes" har forøv
rig tallverdien 666, som også er Antikristens tall. Han døde i året
163 før Messia av en sykdom under et felttog i Persia.
Det forholdet at Antiokus den 4 Epifanes var fra Syria, betyr

ikke at Antikristen behøver å komme fra dette landet. Det er flere
Bibel-granskere som tror det. På samme måten som de for
skjellige forbildene til Antikristen kom fra forskjellige land, så er
heller ikke Antikristen bundet til å komme fra noe bestemt av disse

landene. Etter som jeg ser det, så vil han komme innenfor den
vestlige del av det nyoprettede Romerriket i endens tid.
Antiokus den 4. Epifanes er omtalt både i Daniel 8,9—12,23 og

11,21-35. En del av skildringene av ham hos Daniel glir over til å
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beskrive Antikristen i endens tid.

Daniel 8,9-12 og 23 beskriver både Antikous den 4 Epifanes og
Antikristen i endens tid. De vil ha noen av de samme egenskapene
og oppføre seg på samme måte i forhold til templet og jødene. "Og
av det ene av dem skjøt det opp et nytt hom (både Antiokus og
Antikristen), som fra først av var lite, men siden ble overmåte stort
mot syd og mot øst og mot det fagre land (Israel). Og det vokste
like opp til himmelens hær (Guds folk) og kastet noen av hæren-
av stjernene - til jorden og trådte dem ned. Ja, like til hærens
fyrste (Gud) hevet det seg, det tok fra ham det stadige offer (i
templet), og hans helligdoms bolig ble omstyrtet. Og sammen med
det stadige offer ble hæren (Guds folk) overgitt til ødeleggelse på
grunn av frafallets skyld (både hedningenes og jødenes frafall), og
homet kastet sannnheten til jorden, og det hadde framgang med alt
det foretok seg."(Dan.8,9-12.)
"Og i den siste tid av deres hærredømme, når overtrederne har

gjort sine synderes mål fullt ut, skal det oppstå en konge med frekt
åsyn og kyndig i onde råd."(Dan.8,23.)
"Og på hans (Selevkus den 4.) plass skal det oppstå et foraktelig

menneske (Antiokus den 4. Epifanes), som de ikke har overgitt
kongedømmets herlighet, men han kommer uventet og tilegner seg
kongedønunet ved list og svik. Og de oversvømmende hærer (den
egyptiske hær) skal oversvømmes av ham og tilintetgjøres, og likeså
forbundsfyrsten (den egytiske kongen Ptolemeus Filometor), for
etter at han har inngått forbund med ham, skal han fare fram med
svik, han skal dra ut og få overmakten med få folk. Uventende skal
han (Antiokus) falle inn i landets (Egypten) fruktbareste bygder og
gjøre ting som hans fedre og hans fedres fedre ikke har gjort,
hærfang og rov og gods skal han strø ut til sine folk og mot faste
byer skal han legge opp onde råd, og det vil vare en tid. Han skal
oppbygge sin makt og sitt mot Sydens kongen (Egypten) og komme
med en stor hær, men Syndens konge skal også ruste seg til krig
med en overmåte stor og sterk hær, men han skal ikke holde stand,
for det blir lagt opp onde råd mot ham. De som eter ved hans bord,
skal felle ham, hans hær skal strømme fram, og det skal bli et stort
mannefall. Begge konger (Ptolemeus Filometor og Antiokus) har
ondt i sinne, og mens de sitter ved sanune bord, skal de tale løgn,
men det skal ikke lykkes, for ennå dryger det med enden, til den
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fastsatte tid kommer. Han (Antikous) skal vende tilbake til sitt eget
land (Syria) med meget gods, og han skal legge opp råd mot den
hellige pakt, og etter at han har utført dem, skal han vende tilbake
til sitt land. Til fastsatt tid skal han atter dra mot Syden (Egypten),
men den siste gang skal det ikke gå som første gang, for skip fra
Kittim (Romerriket) skal komme imot ham, og han skal bli motfal
len og vende om og la sin vrede gå ut over den helhge pakt, så skal
han vende om og legge merke til dem som forlater den hellige pakt.
Og hærer som han sender ut, skal komme og vannhellige hellig
dommen, den faste borg (templet), og avskaffe det stadige offer og
stille opp den ødeleggende vederstyggehghet (statuen av Zevs). Og
dem som synder mot pakten, skal han gjøre til hedninger med
glatte ord, men de av folket som kjenner Gud, skal stå fast og holde
ut. Og de forstandige blant folket skal lære mengden, og de skal
falle for sverd og bål og ved fangenskap og plyndring en lang tid.
Men mens de holder på og ligger imder, skal de få en liten hjelp, og
mange skal slå seg i lag med dem på skrømt. Og noen av de
forstandige skal falle, så de kan bli prøvd og renset og tvettet til
endens tid, for ennå dryger det med enden, til den fastsatte tid
kommer."(Dan.11,21—35.)
I disse tre uttdragene fra Daniels bok får vi følgende opplysnin

ger om Antiokus den 4. Epifanes:
a) Han var først en ubetydeUg person og et foraktelig menneske.

Han var en konge med frekt åsyn og kyndig i onde råd. Han
tilegnet seg kongedømmet i Syria med svik, men han ble senere
overmåte sterk, og han førte krig både mot Egypt, mot Israel og
mot andre land. Den første krigen mot Egypt var i 170 før Messias.
Den andre krigen mot Egypt var i 168. Denne gangen måtte han
oppgi dette felttoget, for krigsskip fra Romerriket (Kittim) kom
imot ham og tvang ham til å vende om. På tilbakeveien til Syria
erobret han Israel og ødela Guds—tjenesten i templet i Jerusalem.
b) Han opphøyet seg mot Gud og drepte en del av Guds folk,

som er jødene.
c) Han tok fra Gud det stadige offeret i templet og forandret på

tempeltjenesten. Han stilte opp den ødeleggende vederstyggelighet,
i templet. Det var en statue av Zevs. Dette skjedde i året 167.
d) Han kastet sannheten til jorden og hadde framgang med alt

han foretok seg.
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e) Han tok med seg meget rikdom av krigsbyttet til Syria.
f) De av jødene som syndet mot pakten med Gud

(Sinai—pakten), gjorde han til hedninger gjennom overtalelser og
svik.

g) Han forfulgte de troende jødene i Israel og tok livet av en del
av dem. En del av disse førte han også i fangenskapet.

Antikristen er skildret i Dan.8,23-26, Dan 9,27 og
Dan. 11,36—45. "Og i den siste tid av deres herredømme, når
overtrederne har gjort sine synders mål fullt, skal det oppstå en
konge med frekt åsyn og kyndig i onde råd. Og hans makt skal bli
stor, men ikke ved hans egen kraft, og han skal gjøre utrolig stor
skade og ha framgang med alt det han foretar seg, han skal øde
legge mektige fyrster og de helliges folk. Og fordi han er klok, skal
hans svikefulle ferd lykkes for ham, han skal opphøye seg i sitt
hjerte, og han skal ødelegge mange ved fred, ja, mot fyrstenes
f^te (Gud) skal han sette seg opp, men uten menneskehånd skal
han knuses."(Dan.8,23-26.)
"Og han (Antikristen) skal gjøre pakten fast for de mange

(jøder), og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer opphøre,
og på vederstyggelighetens vinger skal ødeleggeren komme, og det
inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned
over den som blir ødelagt (Antikrist.)"(Dan.9,27.)
"Hva som gjelder Dan. 11,36—45, så har vi allerede refert hva

som står der. (Se kapitlet: Antikristen kommer.)
Ut ifra disse tre uttdragene fra profeten Daniel får vi følgende

opplysninger om Antikristen:
a) Den kongen som oppstår, skal ha et frekt åsyn og være kyndig

i onde råd.

b) Han skal få stor makt, men det skal skje ved Satans hjelp.
c) Han skal ha stor framgang og ødelegge mektige fyrster og de

helliges folk.
d) Hans svikefulle ferd skal lykkes fordi han er klok.
e) Han skal opphøye seg i sitt hjerte og sette seg opp imot Gud.
f) Han skal bU ødelagt uten ved hjelp av mennesker. Det er Gud

som skal ødelegge ham.
g) Han skal opprette en pakt med jødefolket. Dette skal skje i

begynnelsen av den 70. åruken.
h) I midten av åruken skal han forhindre at slakt- og matofrene
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i templet blir frambåret.
i) Han skal komme på vederstyggelighetens vinger og slå seg ned

i Jerusalem og templet der.
j) Han skal opphøye seg over alle guder, og han skal tale forfer

delige ord mot Gud.
k) Han skal ha framgang med det som han foretar seg inntil

vreden er kommet. Guds vrede kulminerer med slaget ved Harma-
geddon.

1) Han skal ikke akte på sine fedres guder (de romerske gudene),
men han skal ære festningenes gud, som er det samme som Semira-
mis. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapitlene: Den store
skjøgen og Den opprinnelige babylonismen.)
m) Den som vedkjenner seg ham, skal han gi stor ære.
n) Han skal sette dem til å råde over mange folk, og han skal

dele ut jord til dem som lønn.
o) Han skal føre krig både mot Egypt, Syria, Israel og andre

land, men Edom (Saudi-Arabia) og Moab (Jordan) og de ypperste
av Ammons barn (Jordan) skal slippe unna hans makt— for de skal
Herren selv dømme,

p) Han skal alliere seg med libyere og etiopere,
q) Han skal bli forferdet over at kongene fra Østen og kongene

fra Norden kommer til slaget ved Harmageddon, og han skal dra ut
i stor harme for å ødelgge dem.

r) Han skal slå opp sine palasstelter mellom havet og Sion.
s) Det er ingen som hjelper ham, og han lider nederlag sammen

med mange andre ved Harmageddon.

HAMAN.

Det tolvte forbildet på Antikrist, som vi har i Bibelen, er den
onde Haman. Selve ordet betyr på hebraisk muligens "støy" eller
"tumult". Han hadde en høy posisjon hos perserkongen Ahasve-
rus, som er det samme som Xerxes den første, som styrte fra
485-461 før Messias.

De gamle rabbinerne mente at Haman var i slekt med amalekit-
tene, som var Israels første fiende etter utfarten fra Egypt. Dette
skulle være grunnen til hans jødehat. Det som spesielt kjennetegnet
Haman var HANS UBESKRIVELIGE OG ENORME JØDE-
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HAT. HAN FØRSØKTE Å UTRYDDE ALLE JØDENE SOM
VAR I PERSIA på grunn av at de var jøder, på grunn av at de
bodde for seg selv, på grunn av at de hadde sine egne hellige lover,
og på grunn av at de ikke underkastet seg kongens lover. ''Men det
syntes ham alt for lite å legge hånd bare på Mordekai, for han
hadde fått vite hvilket folk Mordekai hørte til, derfor søkte han å
utrydde alle de jøder som fantes i hele Ahasverus rike, for de var
Mordekais folk... Og Haman sa til kong Ahasverus: Her er et folk
som bor spredt og for seg selv blant de andre folk i alle ditt rikes
landskaper, og deres lover er forskjellige fra alle andre folks, de
holder seg ikke etter kongens lover, og det høver ikke for kongen å
la dem være i fred. Dersom det tykkes kongen godt, så la det bli
utferdiget en skrivelse om at de SKAL UTRYDDES, og jeg skal da
kunne tilveie embetsmennene ti tusen talenter sølv til å legge i
kongens skattekammer. "(Ester 3,6 og 8-9.)
Som vi vet, lyktes ikke den onde Hamans planer. Gud gjorde det

slik at jødefolket ble berget, og det var Haman selv og hans familie
som måtte lide døden. HERREN BEVARTE NOK EN GANG
SITT FOLK.

Etter at den onde Haman og hans sønner hadde blitt henrettet i
galgen, spurte kong Ahaservus dronning Ester om det var noe mer
hun ønsket. Hun svarte følgende på dette: "Ester svarte: Tykkes
det kongen godt, så la jødene i Susan også i morgen få lov til å gjøre
likedan som i dag, og LA HAMANS 10 SØNNER BLI HENGT I
GALGEN. "(Ester 9,13.)
Dette svaret har vært en gåte for Bibel-lesere og Bibel-forskere

i flere tusen år, for Hamans 10 sønner var allerede hengt i galgen.
Nå finnes det imidlertid en løsning på denne gåten i Esters bok. I
listen over Hamans 10 sønner er det skrevet 3 bokstaver, som er
skrevet med mindre skrift enn de andre bokstavene. Disse boksta

vene er "taf', "schin" og "sajin". Disse 3 bokstavene betyr ÅRET
1946 i den jødiske tidsregningnen etter den greogorianske kalende
ren. Dette utsagnet som dronning Ester kom med, pekte altså
framover til året 1946 etter Messias.

Den 16. oktober i dette året ble 10 naziforbrytere hengt i Num-
berg i forbindelse med oppgjøret etter den andre verdenskrigen.
Hermann Gøring ble også dømt, men han tok sitt liv før henrettel
sen skulle finne sted. Rett før de 10 skulle henges, ropte plutselig
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Julius Streicher helt umoitivert: PURIMFEST1946. Puiim er nav

net på den festen som jødene feirer hvert år, for å minnes at jødene
ble berget fra tilintetgjørelsen fra den onde Haman.(Se min bok:
Jesu Gjenkomst. Kapitlet: Bibelens tallsymbolikk og matematiske
mønster.)
Dette viser oss at Bibelen ikke bare har åpenbare budskaper til

dem som tror og leser i den, men den har også skjulte og hem
melige budskaper, som også Herren vil at vi skal få tak i.
På samme måten som Haman ønsket å UTRYDDE GUDS

FOLK, vil også Antikristen utrydde alle de jødene som ikke vil
samarbeide med ham i endens tid. I den store trengselen, som
kommer over jorden, skal to tredjedeler av de jødene som bor i
Israel, utryddes. "Og i hele landet, sier Herren, skal to tredjedeler
utryddes og omkomme, bare en tredjedel skal levnes
der."(Sak.l2,8.)
Det er en del Bibel—forskere som mener at jødene ikke skal

utryddes i den store trengselen, men at Herren skal bevare dem
fullt ut når de er kommet til Israel. Dette er ikke en riktig vurde
ring. Den jødiske nasjonen skal nok en gang skjæres ned til en liten
rest og en levning. Det er denne levningen som skal omvende seg til
Herren i endens tid. Vi har en rekke Bibel-utsagn fra G.T. og
N.T., som viser, at denne vurderingen er riktig.

HERODES DEN STORE.

Det trettende forbildet, som vi har på Antikrist i Bibelen, er
Herodes den store. Han var konge over hele Israel fra 37—4 før
Messias. Han var den første som forsøkte å utrydde Jesus fra
Nasaret, som både er verdens frelser og jødenes konge. Etter at de
3 vismennene fra Østerlandene hadde kommet til ham og fortalt
ham om at jødenes konge (Messias) var født, så lot han drepe alle
guttebarn i Betlehem og landet deromkring, fra to år og nedover.
Vi vet ikke hvor mange gutter som ble drept, men av et antall av
tusen innbyggere vil det være mellom 30—40 gutter under 3 år. Det
kan kanskje dreie seg om 20—25 gutter. "Da Herodes så at han var
blitt narret av vismennene, ble han meget vred, og sendte bud og
lot drepe alle de guttebarn som var I Betlehem og alt landet
deromkring, fra to år og derunder, etter den tid han nøye hadde
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utspurt av vismennene."(Mat. 1,16.)
Ved siden av at han drepte disse uskyldige guttene, var han også

en BLODTØRSTIG OG VOLDSOM TYRANN. Herodes var
ikke av jødisk avstanming, men hans slekt kom fra Edom. Allerde
ved begynnelsen av sin regjeringstid forsøkte han å utrydde hasmo-
neme, som var den gamle kongeslekten i Israel. Han var selv
knyttet til hasmonerslekten gjennom sitt giftemål med Mariamne.
Hans mistenksomhet førte til at han drepte flere medlemmer av sin
egen familie, blant andre sin kone Mariamne. Like før sin død i år 4
før Messias drepte han også sin sønn, Antipater, som skulle følge
ham på tronen.
Herodes den store var 69 år gammel da han døde av en febersyk-

dom. Han visste at ingen ville sørge over hans død. Før han døde,
lot han samle alle stormennene i landet og fengslet dem i hippdro-
men i Jeriko. Han gav sin søster Salome og hennes mann Alexis
ordre om å drepe dem i samme øyeblikk som han selv døde, for da
ville folket i hele Judea sørge— ikke over ham— men over de
myrdede stormennene.
Dette skjedde ikke, for Salome var redd for folkets hevn, og

stormennene ble sluppet fri. Dette viser oss også hvilken rå og
brutal hersker Herodes den store var.
På samme måten som Herodes den store ønsket å TA LIVET

AV JØDENES MESSIAS, ønsker også Antikristen å gjøre det
samme, når han kommer. Han vil for det første gi seg ut for å være
jødenes Messias, og han vil sette seg i templet i Jerusalem og kreve
guddonunelig tilbedelse for seg og sitt bilde, som er hans egen
sønn.

For det andre spotter han den treenige Gud og de som bor i
himmelen, bl.a. den kristne menighet. "Og det åpnet sin munn til
spott mot Gud, til å spotte hans navn og hans bolig, dem som bor i
hinunelen. "(Åp. 13,6.)
For det tredje forfølger han og dreper de to jødene som er Guds

spesielle vitner i den store trengselen, men det lykkes ikke å
utrydde dem, for etter 3,5 dager får de livet tilbake, og Gud tar
dem til seg. "Og når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret
som stiger opp av avgrunnen, føre krig mot dem og seire over dem
og drepe dem...Og etter 3,5 dager kom det livsånde fra Gud i dem,
og de reiste seg opp på sine føtter, og en stor frykt falt på alle dem
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som så dem. Og de hørte en høy røst fra himmelen si til dem: STIG
OPP HER! Og de steg opp til himmelen i skyen (i det himmelske
Jerusalem, som ligger over jorden i trengselstiden), og deres fien
der så dem."(Åp.ll,7 og 11-12.)
Når Antikrist drar ut for å møte kongene &a Østen og Norden,

som ønsker å kjempe mot ham i endetiden, da forener disse styr
kene seg ved Harmageddon, for å kjempe mot Messias og hans
hærer, som kommer fira himmelen. Dette blir Antikristens store
nederlag. Etter den tid bærer det mot enden med ham. "Og jeg så
dyret og kongene på jorden og deres hærer samlet for å føre krig
mot ham som satt på hesten (Messias) og mot hans hær. Og dyret
ble grepet, og sammen med den falske profet, han som for dets
øyne hadde gjort de tegn hvormed han hadde forført dem som tok
dyrets merke og tilbad dets bilde, disse to ble kastet levende i
ildsjøen, som brenner med svovel. Og de andre ble drept med hans
sverd som satt på hesten, det sverd som gikk ut av hans munn, og
alle fuglene ble mettet av deres kjøtt."(Ap.l9,19-21.)

HERODES AGRIPPA DEN FØRSTE.

Det fjortende forbildet på Antikrist, som vi har i Bibelen, er
Herodes Agrippa den første. Han styrte over hele Israel fra 37—44
etter Messias. Han tok bl.a. livet av Jakob. Han ble oppfostret i
Roma og var bl.a. venn av den forferdelige keiser Caligula, som var
sinnsyk og til og med utnevnte hesten sin til konsul.
Herodes Agrippa LOT SEG HYLLE SOM GUD OG TOK

DEN ÆREN SOM DET TILKOMMER ALENE GUD Å HA.
Av den grunn måte også Herren straffe ham med det sanune. "På
en fastsatt dag kledde da Herodes seg i kongelig skrud og satte seg
på sin trone og holdt en tale til dem, og folket ropte: Dette er Guds
røst, og ikke et menneskes. Straks slo en Herrens engel ham, fordi
han ikke gav Gud æren, og han ble fortært av ormer og oppgav
ånden."(Ap.gj.12,21-23.)
Det samme vil også skje med Antikristen i endens tid. Han vil

også sette seg på Guds trone i templet i Jerusalem, gi seg ut for å
være Gud og la seg hylle av folket som Gud. Dette kan ikke Gud
tåle, og derfor så lider han også nederlag ved Harmageddon.

AJle som vil opphøye seg som Gud, de lider nederlag. Dette var
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også Satans store mistak i gammel tid, at han ville være lik den
Høyeste og ta fra ham hans herredømme. Dette er blasfemi av
verste slag, og det må Gud dømme.
Vi skal ikke opphøye oss over Gud og forsøke å ta fra ham hans

herredømme og ære, men han er selv ved sin Sønn, Jesus Kristus,
kommet ned til oss og har tilbudt oss frelsen og likheten med seg
selv. Vi som tror, skal bli gjort lik med Jesus, og vi skal arve likt
med ham. Jesus er Guds hovedarving. Vi er Guds arvinger og Kristi
medarvinger, såfremt vi lider med ham.(Rom.8,17.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke beskrivelser har vi av Satan i Es. 14,12-14 og
Esek.28,13-19?

2.) Hvilke 7 forskjellige kjennetegn har mange av Antikrists
forbilder hatt?

3.) På hvilke måter var Kain et forbilde på Antikrist?
4.) Hva var det som kjennetegnet Kain og hans liv?
5.) På hvilke måter var Lamek et forbilde på Antikrist.
6.) Hva betyr navnet Lamek?
7.) Hva var det som kjennetegnet Lamek og hans liv?
8.) Hva het Lameks to hustruer?
9.) På hvilke måter var Nimrod et forbilde på Antikrist?
10.) Hva var det som kjennetegnet Nimrod og hans liv?
11.) Hvilke 4 verdensriker har vi før Guds—riket kommer-ifølge

Bibelens kronologi?
12.) Hva er "hedningenes tider", og når begynte de?
13.) Hvilken konge var det som først fikk opplysning om de 4

verdensrikene?

14.) Hva så Nebudkanesar i sin drøm? (Dan.2.)
15.) Beskriv den drømmen som Daniel hadde? (Dan.7.)
16.) Hva er det femte riket?
17.) Hvem skal være kongen i dette riket?
18.) Hvem skal ødelegge Antikristen?
19.) På hvilke måter var Farao et forbilde på Antikrist?
20.) Hva betyr ordet "farao"?
21.) På hvilke måter var Amalek et forbilde på Antikrist?
22.) Hva var det som kjennetegnet Amalek og amalekittene?
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23.) Hvordan gikk det med dem?
24.) Hva mente rabbinerne om Hamans avstamning?
25.) På hvilke måter var Bileam et forbilde på Antikrist?
26.) Hva betyr ordet Bileam?
27.) Hva var det som kjennetegnet Bileam og hans liv?
28.) Hvordan gikk det med Bileam?
29.) På hvilke måter var Balak et forbilde på Antikrist?
30.) Hva betyr ordet "balak"?
31.) Hva var det som kjennetegnet Balak og hans liv?
32.) På hvilke måter var Goliat et forbilde på Antikrist?
33.) Hva betyr ordet Goliat?
34.) Hva var det som kjennetegnet Goliat og hans liv?
35.) På hvilke måter var Benhadad et forbilde på Antikrist?
36.) Hva var det som kjennetegnet Benhadad?
37.) På hvilke måter var Nebudkanesar et forbilde på Antikrist?
38.) Hva var det som kjennetegnet ham og hans liv?
39.) På hvilke måter var Antiokus den 4.Epifanes et forbilde på

Antikrist?

40.) Hva var det som kjennetegnet Antiokus den 4. Epifanes og
hans liv?

41.) På hvilke steder er Antiokus den 4. Epifanes beskrevet i
Daniels bok?

42.) Hva står det om Antiokus den 4. Epifanes i Dan.8,9-12,
8,23 og Dan.ll,21-35?

43.) Hva står det om Antikrist i Dan.8,23, Dan.9,27 og
Dan. 11,36?

44.) På hvilke måter var Haman et forbilde på Antikrist?
45.) Hva var det som kjennetegnet Haman og hans liv?
46.) Hvilket ønskemål hadde dronning Ester, etter at Haman og

hans 10 sønner hadde blitt hengt?
47.) Hva betydde Ester sitt skjulte utsagn, og når gikk det i

oppfyUel^?
48.) På hvilke måter var Herodes den store et forbilde på Antik

rist?

49.) Hva var det som kjennetegnet Herodes den store og hans liv?
50.) På hvilke måter var Herodes Agrippa den første et forbilde

på Antikrist?
51.) Hva var det som kjennetegnet ham og hans liv?
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FORBILDER PÅ ANTIKRISTEN I VERDENSHISTORIEN.

Vi har også mange forbilder på Antikristen i selve verdenshisto
rien. De fleste av disse er ikke beskrevet i Bibelen bl.a. av den

grunn at Bibelen var en ferdigskrevet bok på det tidspunktet da
disse levde og virket, men til tross for dette, så var de Satan sine
spesielle vitner og undersåtter på jorden. De var helt bevisst på det
som de gjorde og visste at de stod i Satan sin tjeneste. Mange av
disse drev bevisst med okkulte handlinger og Satan—tilbedelse, og
de hadde inngått forbund med Satan. Den som er villig til å samar
beide med Satan, den får også del i Satan sin kraft og innsikt, men
prisen som en betaler, er TAP AV FRELSEN, HIMMELEN OG
DEN KOMMENDE TIDSALDEREN.

NERO CÆSAR.

Det første forbildet på Antikristen, som vi vil nevne, er keiser
Nero. Hans navn er ikke nevnt i Bibelen, men han er indirekte
beskrevet av apostelen Paulus på følgende to steder i N.T."Festus
(landshøvding i Judea. Han ble innsatt i sitt embete av keiser Nero
ca.58 etter Messias.) talte da med sitt råd, og sa så: For keiseren
(Nero) har du innanket din sak, til keiseren skal du
fare."(Ap.a-25,12.)

*'Ved mitt første forhør (hos keiser Nero) møtte ingen (av de
troende i Roma) med meg, men alle forlot meg, gid det ikke må bli
dem tilregnet! Men HERREN STOD HOS MEG, for at forkynnel
sen skulle fullbyrdes ved meg og alle folk få høre den, og jeg ble
fridd ut av løvens gap.''(2.Tim.4,16-17.)

Dessuten er byen Roma beskrevet som Babylon av apostelen
Peter. "Den medutvalgte menighet i Babylon hilser dere, likeså
Markus, min sønn."(l.Pet.5,13.)
Han var romersk keiser fra 54—68 etter Messias. På farssiden
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stammet han fra det gamle romerske aristokratiet, mens han på
morssiden stammet fra keiser Augustus. Hans mor var Agrippina,
som var en søster av keiser Caligula. Da Agrippina giftet seg med
sin onkel, keiser Claudius, gjorde han Nero til sin adoptivsønn.
Noen år seinere giftet han seg med Claudius sin datter, Octavia. Da
Claudius døde i året 54, var Nero bare 17 år, og han ble keiser over
Romerriket som ganske ung mann.
I sine første regjeringsår lyttet han til sine kloke rådgivere, bl.a.

filosofen Seneca, og hans styre var i de første årene preget av
rettferdighet, selv om hans personlige moral var dårlig. I tillegg til
dette trodde han at han hadde et stort kunstnerisk talent.
Nero ryddet etter hvert en rekke personer av veien. Dette gjalt

først hans mor, Agrippina, i året 59. Han lot også drepe Qaudius
sin sønn og arving, Britannicus. Han skilte seg fra Octavia og giftet
seg med Othos hustru, Poppaea Sabina. Henne myrdet han en tid
etterpå. Etter et misklykket fiieri til sin adoptivsøster Antonia, lot
han også henne bli myrdet. Deretter giftet han seg med Statilia
Messalina, etter han hadde latt hennes mann bli snikmyrdet.
Han ble også anklaget for å ha tent på byen Roma. Man vet ikke

sikkert om dette er riktig, men han utnyttet i alle fall denne situa
sjonen til å gå til angrep på de kristne, som han anklaget for å stå
bak brannen. Han tok en forferdelig hevn over dem. Ved sine
hagefester lot han de kristne henge opp som fakler i hagen og tente
på dem, slik at de kunne lyse i mørket.
Dette vakte ikke noen særlig reaksjon fra det romerske folket,

for det var mange som hatet de kristne og kristendommen. Det er
mulig at både apostlene Peter og Paulus ble drept av Nero. Peter
led martyrdøden ca.år 64 i Roma. Han ble hengt med hodet ned.
Paulus led den samme død i år 67. (Se min bok: Jødenes Konge.
Bind 1. s,214-215.)
Da Nero under et opprør i Galia ble sviktet av sin livgarde og

dømt til døden av senatet i Roma, valgte han å ta sitt eget liv. Etter
Neros død oppstod det rykter om at han skulle være i livet. Dette
utviklet seg videre i folketroen til at han skulle oppstå fra de døde
og komme igjen å ta styret i Romerriket. Neros gjenkomst blir på
latin kalt for "Nero Redivius".

Dette ble også en tro som utviklet seg innenfor de kristnes
rekker, at Nero skulle komme tilbake som Antikrist. "Det dyr du

-228-



så (Antikrist), var og er ikke, og det skal stige opp av avgrunnen og
fare bort til undergang, og de som bor på jorden, de hvis navn ikke,
fra verdens grunnvoll ble lagt, er skrevet i livets bok, skal undre seg
når de ser at dyret VAR OG ER IKKE OG SKAL KOMME
IGJEN."(Åp.l7,8.)
0. K. Indergaard har i sine bøker: Antkristen kommer snart

igjen og Temaer i bibelsk profeti. Del 1, 2 og 3 gått inn for den
tolkningen at Nero er Antikrist, og at han kommer tilbake igjen i
endetiden. Han begrunner dette særlig ut ifra følgende to forhold:
a) Han mener for det første at keiser Nero er den 4. kongen i

den kongerekken som er oppført i Åp. 17,9—11. Keiser Nero er
både den 4. kongen, og han yH komme tilbake som den 8. av disse 7
kongene. (Se kapitlet: Antikristen kommer.)
b) Han mener videre at tallene 666, som er Antikristens tall,

også er Nero sitt tall, når hans navn er skrevet på hebraisk. Jeg
siterer fra hans bok: Temaer i bibelsk profeti. Del 2. s,163-164,
hvor han skriver følgende om tallverdien an Neros navn: Vi skal så
foreta tre nye gematriske tallutregninger:

1.) De sju konger i Åp.17,8-10 er i følge min utleggelse i art.146
de sju etter hverandre følgende cæsarer i det romerske prinsipat fra
og med Tiberius Cæsar til og med Vitellius Cæsar. Undersøker vi
de fem første av disse sju cæsarer av hvilke Anti-Messias eller
dyret i følge profeti og historie må være den ene, finner vi at den
fjerde cæsar, som er Nero Cæsar, og som alene er bæreren av de to
hom. Åp. 17,12, har dyrets tall i sitt navn. Nero Caesar— på
hebraisk— Neron Kesar- skrevet med hebraiske konsonanter og
den hebraiske halwokal Waw i transkripsjon med norske boksta
ver, nemlig NRWNQSR, gir følgende tallverdi: Nun= 50. Res=
200. Waw= 6. Nun= 50. Qof= 100. Samæk= 60. Res= 200. Sum=

666.

2.) Den kommende fyrste i Dan.9,26, ødeleggelsens vederstyg
gelighet i V.27, d.e. Anti-Messias eller dyret, i følge vers 26 romer
nes keiser— på hebraisk Kesar Romin—skrevet med hebraiske
konsonanter og den de hebraiske halwokaler Waw og Jod i transk
ripsjon med norske bokstaver, nemlig KSRRWMYN, gir følgende
tallverdeier: Qof= 100. Samæk= 60. Res= 200. Res= 200. Waw=
6. Mem= 40. Yod= 10. Nun= 50. Sum= 666.

3.) Anti-Messias eller dyrets rike. Åp. 16,10, det romerske
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rike- på hebraisk Romijith, som betyr det romerske (d.v.s.rike)—
skrevet med hebraiske konsonanter og de hebraiske halwokalene
Waw og Tod i transkripsjon med norske bokstaver, nemlig
RWMYYTjgir følgende t^verdier: Res= 200. Waw= 6. Mem=
40. Yod = 10. Yod= 10. Taw= 400. Sum =666."

Av det som vi har skrevet ovenfor, er det ikke tvil om at keiser
Nero har Antikristens tallverdi, som er 666. Han kan derfor være
Antikristen. Når Antikristen kommer i endetiden, vil hans levende
gjorte bilde bestemme at alle mennesker skal ta disse 3 sekstallene
på sin høyre hånd eller på sin panne. De som ikke gjør det, får
hverken kjøpe eller selge. De blir overlatt til å svelte i hjel og til
døden. "Og det gjør så (bestemmer) at der ble gitt alle, små og
store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høyre hånd
eller deres panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som
har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. Her er visdom
men. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et
menneskes tall, og dets tall er 666."(Åp.l3,16-18.)
Disse 3 sekstallene er allerede innført som bærende symbol i

EAN-koden, som er stemplet på mange av de varene som vi
kjøper i våre butikker. De to tynne strekene til høyre og til venstre
og i midten av strekkoden står for 3 sekstall. Dette vil utvikle seg
videre nå i endetiden, slik at til slutt har vi ikke bare de 3 sekstal
lene på strekkodene på varene, men da må også menneskene bære
dem, enten på sin høyre hånd eller på sin panne. (Se min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 1. Kapitlet: Romerriket kommer tilbake.)
På samme måten som Nero hadde EN MEGET DÅRLIG

MORAL OG LOT MYRDE EN REKKE AV SINE NÆR

MESTE OG ANDRE MENNESKER, som ikke var enige i hans
planer, så vil også Antikirst gjøre det enda mere i endens tid. Dette
skal særlig gå ut over jødene og de kristne."Og hans makt skal bli
stor, men ikke ved hans egen kraft, og han skal gjøre utrolig stor
skade og ha framgang med alt han foretar seg, han skal ødelegge
mektige fyrster og de helliges folk."(Dan.8,24.)
"Og når de (de to jødiske vitnene) har fullført sitt vitnesbyrd, da

skal dyret som stiger opp av avgrunnen, føre krig mot dem og seire
over dem og drepe dem."(Åp. 11,7.)
"Og der ble gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem,

og der ble gitt det makt over hver stamme og folk og tunge og
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ætt."(Åp.l3,7.)
(Vi kunne også beskrevet flere av keiserne som forbilder på

Antikristen, men i og med at Nero Cæsar var den verste av dem
alle, får han stå som et forbilde for disse. Vi ser heller ikke bort ifra
at han kan være selve Antikristen, som kommer tilbake fra avgrun
nen i endens tid.)

MUHAMMED.

Det andre forbildet på Antikisten, som vi vil nevne, er Muham
med. Han ble født i året 570 etter Messias. Hans far het Abd Allah,
som betyr "Allahs tjener", og han skal ha tilhørt de rettroende.
Hans mor het Amina, og begge hørte med til den hasemitiske
grenen av slekten Koreishitene. Faren døde før Muhammed ble
født, og moren døde da Muhammed var 6 år gammel.
På sine mange handelsreiser kom Muhammed i kontakt med

jøde-og kristendommen, som bl.a. stod for monoteismen, d.v.s.
troen på en Gud. Han ønsket også å innføre dette i sin nye religion,
som etter hvert ble kalt for muhammedanismen eller islam. Islam

betyr på arabisk "uderkastelse", og det gjelder en fullstendig
underkastelse av religionen og Allahs vilje.

Selve ordet Allah er avledet av det hebraiske ordet Elohim, som
er et av navnene på Gud i G.T. Det er brukt ca.2600 ganger i G.T.
Men til tross for at ordet AUah er avledet av Elohim, så er ikke
Allah den samme Gud som vi har i jøde— og kristendommen, men
han er en lunefull og ukjærlig demon. Han dreper den han selv vil,
og støtter den han selv vil.
Muhammedanerne kan ikke være sikre på sin egen frelse. Den

som dør i hellig krig "dsjihad", er lovet et evig liv i paradiset.
Ayatolla Komeini har sagt følgende om den hellige krigen: "Hvis
dere blir drept, kommer dere i paradiset, og hvis dei:e dreper,
kommer dere også i paradiset. Det er islams logikk."
Mange tror og lærer at Israels Gud er det samme som Allah, men

det er ikke sant. Muhammed rensket ut de 365 demonene, som det
var i den gamle arabiske religionen, og så lot han bli stående igjen
Allah, som var den øverste demonen. På denne måten forsøkte han
å innføre monoteismen i Arabia.

Muhammedanismen lærer at det er ingen annen gud enn Allah,
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og at Muhammed er hans profet.**Allah il Allah. Muhammed rasul
Allah.**(Sure.3,106.)
Muhammedanismen lærer videre at det er bare den som tror på

Muahammed, som får del i frelsen. Jødene og de kristne er dømt til
å gå fortapt. **Jødene og de kristne sier: Ta vår tro, dersom dere vil
være på frelsesveien. Svar dem: Vi følger Abrahams tro, som
nektet avgudene røkelse og tilbad Allah.**(Sure 2,129.)

**Dere muslimer er verdens beste folk. Dere påbyr, det som er
rett, og forbyr uretten. Dere tror på Allah. Dersom bokens folk
(jødene) hadde trodd på Allah, ville det ha vært bedre for dem.
Der er troende blant dem, men flertallet av dem er forræde-
re.**(Sure 3,106.)

**helvedes ild venter på dem som ikke tror på profeten (Muham-
med).**(Sure 4,149-50.)

**0, dere troende, ha ingen forbindelse med jøden eller den
kristne, la dem forene seg med hverandre. Den som betrakter dem
som venn, blir som dem. Allah er ikke de villfames fører.**(Sure
4,56.)

**0, dere (jøder og kristne) som mottok Skriftene. Vår apostel
(Muhammed) er allerede kommet til dere, for å forklare villfarel
ser, for at dere ikke skal si: Der er aldri kommet noen advarer eller
noen forkynner av det glade budskapet til oss. Men nå er der
kommet en advarer og forkynner av det glade budskapet til dere.
Allah er allmektig.**(Sure 5,22.)
Muhammedanismen benekter også den treenige Gud. **Sannelig

vantro er de som sier: Se, Allah er Messias (Kristus), Marias sønn.
Si: Hvem kunne hindre Allah i å tilintetgjøre Messias, Marias sønn
og hans moder og hvem som helst, som lever på jorden. **(Sure
5,19.)

**Sannelig, vantro er de som sier: **Se, Allah er en tredje av
tre.**Men der gives ingen annen Gud enn den eneste Gud, og
dersom de (de kristne) holder opp med deres ord, så vil smertelig
straff ramme de vantro.**(Sure 5,76-77.)

**De (de kristne) sier: Allah har bevitnet en sønn. Pris ham! Nei!
(Sure 2,110.)

**Lovet være Allah, som hverken har bevitnet en sønn eller har
en medkonkurrent i sin regjering eller en beskytter av de sva-
ke.**(Sure 17,111.)
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"Si: Han er den ene Allah, den evige Allah, han vitner ikke og
blir ikke bevitnet, og ingen er som ham."(Sure 112,1-4.)
På samme måten som Muhammed BENEKTET AT JESUS

FRA NASARET ER GUDS SØNN, OG AT JØDE-OG KRIS-
TENDOMMEN ER SANNE GUDSÅPENBARDSfGER, så vU
Antikrist gjøre det samme når han kommer.
PÅ SAMME MÅTEN SOM MUHAMMED RENSKET UT

DE ANDRE DEMONENE I SINE FEDRES RELIGION, på
samme måten vil også Antikristen gjøre det, når han kommer. Han
skal ikke akte på sine fedres guder, men han skal framheve festnin
genes gud, som er det samme som Semiramis i gammel babylonsk
religion. "På sine fedres guder skal han ikke akte, heller ikke på
kvinnenes lyst (en kvinnelig guddom) eller på noen annen gud skal
han akte, for han skal opphøye seg over alle. Men festningenes gud
(Semiramis) skal han ære i stedet, en gud som hans fedre ikke har
kjent, skal han ære med gull og sølv og dyre steiner og andre
kostelige ting."(Dan.ll,37-38.)
Muhammed utformet også læren om at den som dør i krigen for

Allahs sak, den er sikret frelsen i paradiset. Dette er heller ikke
riktig etter kristen lære. I ny—testamentlig tid er det utelukkende
troen på Jesus fra Nasaret som frelser menneskene, og denne troen
er en gave fra Gud. Sannheten er den at den som ikke har troen på
Jesus, den går fortapt, uansett på hvilken måte han måtte dø. Den
derimot som har troen på Jesus, har allerede her og nå del i frelsen
og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden og til livet.

Antikrist vil også hevde at det er ikke troen på Jesus fra Nasaret
som frelser menneskene, men det er derimot troen på ham selv og
hans bilde. Han vil benekte at Jesus fra Nasaret er jødenes konge
og verdens frelser. Han vil til og med benekte at Jesus er kommet i
kjød for snart 2000 år siden, og at han skal komme igjen. Han vil
derimot at verden skal tro, at han er jødenes Messias og verdens
frelser.

Satan imiterer Gud på en rekke områder. ANTIKRIST ER
SATANS SØNN. Antikrist har også en sønn. Det er hans levende
gjorte bilde. Den som ikke vil tilbe Antikrist og hans bilde, den må
dø. "og de tilbad dragen (Satan), for den hadde gitt dyret makt, og
de tilbad dyret og sa: Hvem er lik dyret? og hvem kan stride mot
det?"(Åp.l3,4.)

-233-



"Og det (den falske profet) fikk makt til å gi dyrets bilde livs-
ånde, så at dyrets bilde endog kunne tale, og gjøre så at alle de som
ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes." (Åp.13,15.)
Muhammed var EN FALSK PROFET. Han anså seg selv for å

være større enn Jesus fi-a Nasaret, som er Guds enbårne Sønn.
Muhammed regnet med at alle store religionsutøvere og religions
stiftere i verden var utsendt fra Gud, men at han var den største
som Gud hadde sendt til menneskene.

I tillegg til dette FORVANSKET HAN SANN JØDE- OG
KRISTENDOM PÅ EN REKKE PUNKTER. Den islamske læren
er ikke fra Gud, og den kommer heller ikke til å frelse noen. Den
som følger islam, den går fortapt for det kommende Guds-riket,
som er RIKET FOR ISRAEL.

Antikristen vil også forsøke å forvanske sann jøde- og kristen
dom og sette seg selv på den plassen som den treenige Gud skal ha,
nemlig på den ypperste plassen. Han vil opphøye seg over alle
guder og til og med Gud og forsøke å styrte Jesus fra hans makt og
trone i Jerusalem, men det går bare ikke. Antikristen får bare 3,5
år å styre i. Deretter går det nedover med ham, og det er ingen som
hjelper ham. Det er Gud selv som skal dømme ham, og han blir
sanunen med den falske profeten kastet levende i ildsjøen, som er
den annen død."Og for^ han er klok, skal hans svikefulle ferd
lykkes, han skal opphøye seg i sitt hjerte, og han skal ødelegge
mange ved fred, ja, mot fyrstenes fyrste skal han sette seg opp, men
uten menneskehånd skal han knuses."(Dan.8,25.)
"Han skal slå opp sine palasstelter mellom havet og helligdom-

mens fagre berg, men så bærer det til enden med ham, og det er
ingen som hjelper ham." (Dan.11,45.)
"Og dyret ble grepet og sammen med ham den falske profet, han

som for dets øyne hadde gjort de tegn hvormed han hadde forført
dem som tok dyrets merke og tilbad dets bilde, disse to ble kastet
levende i ildsjøen som brenner med svovel."(Åp.l9,21.)
På samme måten som Muhanuned MISFORSTOD OG KOR

RUMPERTE SANN JØDE- OG KRISTENDOM OG BYGDE
OPP Snr EGET RELIGIØSE SYSTEM, vil også Antikristen
gjøre det samme. Det vil ikke være noen plass i det hele tatt for
Israels Gud og Jesus fira Nasaret i Antikristens falske religiøse
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system i endetiden. Sentralt i Antikristens religion i endetiden vil
bli:

a) Tilbedelse av Satan.
b) Tilbedelse av Antikristen.
c) Tilbedelse av Antikristens bilde, som er hans sønn.
d) Tibedelse av den babylonske gudinnen Semiramis.
Det samme kommer også Antikristen til å gjøre. Dette er en av

grunnen til at han ødelegger den store skjøgen, som er det religiøse
systemet som vi vil ha i endetiden, før Antikrist kommer med sitt
eget. Kjernen i skjøgereligionen vil være den katolske kirken med
sine mange villfarelser. I og med at Jesu fra Nasaret og den treenige
Gud vil ha en viss plass i skjøgereligionen, så kan ikke Antikristen
tillate at denne får eksistere. Han vil ødelegge den i den store
trengselen. "Og de 10 hom som du så, og dyret, disse skal hate
skjøgen, og gjøre henne naken og øde, og hennes kjøtt skal de ete,
og henne selv skal de brenne opp med ild."(Åp.l7,16.) (Se min
bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapitlene: Den store skjøgen og
Den katolske kirkes lære.)
Islam motarbeider også Jesu forsoningsverk på Golgata. Kora

nen hevder at Jesu ble tatt ned av korset før han døde. Dersom
dette hadde vært tilfelle, så hadde han ikke kunnet forsone verden
med Gud og Gud med verden. Dersom dette var tilfelle, da var vi
alle ennå i våre synder, for det var PÅ KORSET at Jesus sonet all
verdens synd og tilveiebrakte forsoningen.
På samme måten som muhammedaneme har tilegnet seg Israel,

som er Guds land, og bygd sine egne helligdommer. Al—Aksa— og
Klippemoskeen på Sion, vil også Antikristen gjøre noe av det
samme. Han vil invadere Israel og Jemsalem i midten av åruken,
og han vil forandre Guds-tjenesten i templet og sette seg i Guds
sted og kreve guddommelig tilbedelse og offer. "Og han skal gjøre
pakten fast for de mange (jøder) i en uke, og i midten av uken skal
slaktoffer og matoffer opphøre og på vederstyggelighetens vinger
skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast
besluttet straffedom strømmer ned over den som
ødelegges. "(Dan.9,27.)
"Når dere da ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten

Daniel har talt om, stå på hellig grunn— den som leser det, han se
til å skjønne det— da må de som er i Judea fly til
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fjells."(Mat.24,15-16.)
**La ingen dåre dere på noen måte, for først må frafallet komme,

og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn, han som står
imot og opphøyer seg over alt som kalles gud eller helligdom, så
han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være
Gud."(2.Tess.2,3-4.)
ISRAEL ER DET VIKTIGSTE LANDET PÅ JORDEN. Den

som har herredømmet over Israel, den kan også være med å for
hindre at Guds planer blir realisert. Dette er hovedgrunnen til at
muhammedanerne krever å få landet i sin besittelse, og dette er
også årsaken til at Antikristen vil bemektige seg Guds land. Den
kampen som vi har i Israel og Midt—Østen i dag mellom jøder og
arabere, er ikke en kamp om landområder, men det er EN
ÅNDELIGE KAMP. Kampen står om hvorvidt Jesus fra Nasaret
skal komme tilbake og opprette riket for Israel eller ikke.

DSJENGIS KAHN.

Det tredje forbildet på Antikristen, som vi vil nevne, er Dsjengis
Kahn. Han kom fra en mongolsk høvdingeslekt, som klarte å få
overherredømmet i Mongolia. Han styrte fra 1161—1227, og han
greidde å legge under seg store deler av Øst-Europa og China.
Hans krig mot China varte i 9 år, og den kostet 18 millioner
kinesere livet. Dsjengis Kahn tok sikte på å opprette et mongolsk
verdensrike, og i arbeidet med dette drepte han millioner av men
nesker.

På samme måten som Dsjengis Kahn DREPTE MILLIONER
AV MENNESKER, så vil også Antirkrist gjøre det i sin kamp for å
få verdensherredømmet. "Deretter fikk jeg i mine nattlige syner se
et fjerde dyr (Det romerkse riket i sin endetidsmanifestasjon),
fiyktelig å se til og forferdelig og overmåte sterkt, det hadde store
tenner av jern og åt og knuste, og det som ble til overs, trådte det
ned med sine føtter, det var annerledes enn alle de første dyr og
hadde 10 hom."(Dan.7,7.)
"Og i den siste tid av deres herredømme (verdensrikenes styre),

når overtrederne har gjort sine synders mål ̂ t, skal det oppstå en
konge (Antikrist) med frekt åsyn og kyndig i onde råd. Og hans
makt skal bli stor, men ikke ved hans egen kraft, og han skal gjøre
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utrolig stor skade og ha framgang med alt det som han foretar seg,
han skal ødelegge mektige fyrster og de helliges
folk."(Dan.8,23-24.)

Alle forsøk opp igjennom verdenshistorien på å skape verdensri
ker, er fra Satan, fordi alle slike forsøk tar sikte på å fravriste Jesus
fra Nasaret verdensherredønunet. Gud har gitt sin Sønn verdens
herredømmet. Jesus vil være kongen i det femte riket, som er riket
for Israel. Dette vil bh et virkelig verdenherredømme i 1000 år.
Etter den tid vil det være et styre i all evighet. "Og i disse kongers
(de 10 kongene) dager, vil hiWielens Gud opprette et rike, som
ikke skal ødelegges i tidsaldrene, og dette riket skal ikke overlates
til noe annet folk, det skal knuse og gjøre ende på alle hine riker,
men selv skal det STÅ FAST I TIDSALDRENE." (Dan.2,44.)
"Fremdeles fikk jeg i mine nattlige syner se hvorledes en som

lignet på en menneskesønn, kom med himmelens skyer, han gikk
bort til den gamle av dager (Gud) og ble ført fram for ham. Og det
ble gitt ham herredømme og ære og rike, og alle folk og ætter og
tungemål skulle tjene ham, HANS HERREDØMME ER ET
TBDSALDERLIG HERREDØMME, som ikke forgår, og hans
rike er et rike som ikke ødelegges."(Dan.7,13—14.)

NAPOLEN BONAPARTE.

Det fjerde forbildet på Antikristen, som vi vil nevne, er Napo
leon Bonaparte. Han var av toskansk adelsætt og var født på
Korsika i 1769. Han gikk noen år på militærakademiet i Brienne og
avsluttet sin utdannelse på krigsskolen i Paris i 1784.11785 ble han
løyntnant i den franske hæren. Han gjorde en rask karriere i
armeen, og i februar 1794 ble han brigadegeneral, og i 1796, i en
alder av 27 år, førte han den franske hæren mot Italia.
Napoleons makt og popularitet økte etter som han underla seg

den ene utenlandske armeen etter den andre. 11799 gjorde han et
statskupp. Han ble utnevnt til "førstekonsul", og han fikk diktato
risk makt. 1 1804 lot han seg utrope til "franskmennenes keiser",
etter at en folkeavstenming hadde funnet sted. Han lot seg også
utrope til "konge over Italia". Paven medvirket også i disse sermo-
niene.

På sanune måten som Napoleon LOT SEG UTROPE UL DIK-
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TÅTOR OG KEISER VED FOLKETS VILJE, på samme måten
vil også Antikrist gjøre det, når han kommer. Han skal tilrane seg
makten ved krig og ved folkets vilje. "Og hans makt skal bli stor,
men ikke ved hans egen kraft, og han skal gjøre utrolig stor skade
og ha framgang med alt hva han foretar seg, han skal ødelegge
mektige fyrster og de heUiges folk."(Dan.8,24.)
"Og jeg så et dyr stige opp av havet (folkehavet), som hadde 10

hom og 7 hoder oe på sine hora 10 kroner, og på sine hoder
bespottelsesnavn."(Ap. 13,1.)
I de forskjellige krigene, som Napoleon førte, la han under seg

storparten av det europeiske fastlandet. Napoleon håidde planer om
å DANNE SEG SITT EGET VERDENSRIKE, hvor han selv
skulle være ENEHERSKEREN. Sentrum i dette verdensriket
skulle være Frankrike og Italia. Det sanune vil også skje med
Antikristen, når han konuner. Hans geografiske utgangspunkt vil
være Europa og spesielt Italia. I midten av åruken vil han invadere
Israel og FLYTTE SITT HOVEDSETE TIL JERUSALEM. Han
vil være den verdslige og religiøse lederen innenfor det nyoppret
tede Romerriket i endetiden.

I 1801 innledet Napoleon forhandUnger med pave Pius den 7.
Dette førte til konkordatet (overenskomst) av den 15. juli, som
gjorde katolisismen til Franl^kes statsreligion. Napoleon tilførte
de såkalte "organiske artikler" til konkordatet. Dette gav statsmjm-
dighetene bestenunende myndighet i kirkelige spørsmål i Frmik-
rike. Likeledes fikk den protestantiske kirken sanune status som
den romersk—katolske kirken.

Det oppstod et spent forhold mellom Napoleon og paven, og i
1809 ble paven tatt til fange av Napoleons generaler og ført som
fange til Napoleons slott i Fontainebleu. 11813 kom det i stand et
nytt konkordat mellom disse to. I dette hadde paven gjort store
innrømmelser til Napoleon.
På samme måten som Napoleon ville SAMARBEIDE MED

PAVEN OG HA BESTEMMENDE MYNDIGHET OVER
HAM, på samme vil også Antikrist ha det, når han kommer. Han
vil samarbeide med den store skjøgen gjennom nesten hele treng
selstiden, men på slutten av trengselstiden vil han ødelegge den
store skjøgen og hennes religiøse system."Og han (engelen) førte
meg i ånden ut i ørkenen, og jeg så en kvinne (den store skjøgen)
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sitte på et skarlagenrødt dyr (Antikrist), som var fullt av bespottel-
sesnavn og hadde 7 hoder og 10 hom/*(Åp.l7,3.)
"Og de 10 hom som du så, og dyret, disse skal hate skjøgen og

gjøre henne øde og naken, og hennes kjøtt (lære) skal de ete, og
henne selv skal de brenne opp med ild."(Åp.l7,16.)
Napoleon førte ikke bare loriger i Europa, nei han ønsket også,

slik som Alekander den store hadde gjort før ham, å UNDER
LEGGE SEG ORIENTEN. I 1798 drog han til Egypt og slo
mamelukkene ved pyramidene. Da Tyrkia erklærte krig mot ham,
rykket han også inn i Syria, hvor han ble stanset ved festningen
Acre på grunn av pest og den britiske flåten. Han måtte trekke seg
tilbake til Egypt, hvor han på nytt slo en tyrkisk arme.
På samme måten som Napoleon FØRTE KRIG BÅDE MOT

EGYPT OG SYRIA, på samme måten vil også Antikristen gjøre
det, når han kommer. "Men i endens tid skal Sydens konge (kon
gen i Egypt) føre krig med ham (Antikrist) og Nordens konge
(kongen i Syria) skal storme fram mot ham med vogner og hestfolk
og mange skip, og han skal falle inn i landene og oversvømme og
overskylle dem."(Dan.ll,40.)
I 1807 inngikk Napoleon en pakt med jødiske ledere. De fikk

betydelige økonomiske fordeler ved denne avtalen, og de støttet
ham økonomisk i hans felttog. Mange jøder ansåg derfor Napoleon
for å være deres befrier, ja, til og med at han var Messias, som
skulle befri jødefolket og Israel fra det tyrkiske styret.
En kjent jødisk leder, M. Jacobsohn, skrev følgende i et brev til

den franske keiseren: "Jeg tilhører det folk som venter i deg sin
frelser, og som har funnet ham i deg."
A.M.Crouzet omarbeidet Salme 2 til en lovprisning til Napoleon.
I Paris utkom det et skrift hvor det bl.a. stod: "Hvem er denne

(Keiser Napoleon) om ikke en israelitisk Kristus."
Napoleon tok imot denne hyllesten og ansåg seg fpr å være

jødenes Messias og verdens frelser. Under en fest i Paris lot han
skrive over sin keiserkrone: "Jeg er den jeg er." Som vi vet, er dette
den benevnelsen som Gud gir seg selv i 2.Mos.3,14.
På samme måten som Napoleon INNGIKK EN PAKT MED

JØDENE og FRAMSTILTE SEG SOM VERDENS FRELSER
OG JØDENES MESSIAS, vil også Antikristen gjøre det samme,
når han kommer.
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På grunn av Napoleons mange kriger og på grunn av hans neder
lag i Russland i 1812 ble det etter hvert dannet en rekke allianser
mot ham av de andre europeiske statene. Den 2.april i 1814 måtte
Napoleon oppgi sin krigføreing. Han ble avsatt av senatet, og den 7
ap]^ måtte han frasi seg sin keisertittel.
På samme måten som Napoleon FIKK STORMAKTENE I

EUROPA MOT SEG, skal Antikristen få alle verdens nasjoner
mot seg i slaget ved Harmageddon. *'Men tidender fra Østen og
Norden skal forferde ham, og han skal dra ut i stor harme for å
ødelegge og tilintegjøre mange."(Dan.11,44.)

**Og han (Gud) samlet dem på et sted som på hebraisk heter
Harmageddon.'*(Ap.l6,16.)

Etter at Napoleon hadde trukket seg tilbake til Elba, gikk han i
mars i 1815 i land i Sør—Frankrike med en hær på 1500 mann. Den
20. mars inntok han Paris. Den 18. juni led han et avgjørende
nederlag mot en felles europeisk hær ved Waterloo. Den 22. juni
abdiserte Napoleon og han ble deportert til St. Helena, hvor han
døde i 1821.

På samme måten som Napoleon KOM TILBAKE IGJEN TIL
MAKTEN ETTER AT HAN FØRST HADDE BLITT AVSATT,
på samme måten vil også Antikristen ha to forskjellige politiske
perioder, som atskiller seg fra hverandre i tid. Vi vet at han blir
beskrevet som den keiseren som var, og ikke er, men som skal
komme tilbake igjen på et senere tidspunkt. Av dette ser vi at
Antikristen har to politiske perioder, som er atskilt fra hverandre i
tid. Antikrist skal stigge opp fra avgrunnen (gr.abyssos) og fare
bort til undergang. "Det dyr (Antikrist) du så, var og er ikke, og
det skal stige opp av avgrunnen og fare bort til underang, og de som
bor på jorden, de hvis navn ikke, fra verdens grunnvoll ble lagt, er
skrevet i livets bok, skal undre seg når de ser at dyret var og ikke er
og skal komme igjen."(Åp.l7,8.)
Av det som vi har skrevet ovenfor, ser vi at det er mange

likhetspunkter mellom Napoleon og Antikristen. Ved siden av
Antiokus Epifanes den 4. så er Napoleon Bonaparte et av de
største forbildene som vi har på Antikristen i den verdslige histo
rien.
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STALIN.

Det femte forbildet på Antikrist, som vi vil nevne, er Stalin.
Selve ordet er et dekknavn. Det kommer av det russiske ordet for
"stål**. Etter Lenins død i 1924, ble Stalin leder for kommunistpar
tiet i Sovjet—unionen. Denne maktposisjonen hadde han inntil sin
død i 1953.

Han utviklet seg etter hvert til å bh en maktsyk og en meget
mistenksom despot. Han utryddet aUe som kom i veien for hans
planer. Dette gjalt både gamle kamerater fra det kommunistiske
partiet, ledende generaler og befalingsmenn innenfor hæren, og de
bøndene som motsatte seg koUektiviseringa av jord i
Sovjet-unionen.
Hva som gjelder Stalins personhge forbrytelser, så vil jeg sitere

fra Profetisk Journal.1980, som er skrevet av Johny Noer. s,30-31,
hvor det står følgende: "Det hevdes (fra boka: Stahne av Phihppe
Robrieux) at Stalin meUom 1936 og 1939 fysisk likviderte en milhon
mennesker av partiet, at han hgnet Cahgula og Nero ved at han
fjernet sin hustru, fengslet sin svigerinne og svigerdatter, lot sin
svoger skyte og overlot en sønn til nazistene. Kremls leger, Pletnev
og Levine, erklærte ham på et tidspunkt for å være gal. Det påståes
videre at fra 1918—1959 er 22—23 miUioner mennesker bukket
under for regimet, samt at den hungersnød som fulgte i kjølvatnet
av borgerkrigen, får antallet av døde, som kan regnes med til
Stalins forbrytelser, til å øke med 15 miUioner."
Ved siden av at Stalin tok hvet av nærmere 40 miUioner mennes

ker, motarbeidet han kristendommen og aU reUgion for øvrig. Han
grunnet sin makt og sin ideologi på Marxs, Engels og Lenins
tanker, og de gikk bl.a. ut på at aU reUgion er skadelig for folket.
Det er opium for folket. Rehgion og tro sløver folket, og det må
dermed utryddes med makt.
Marx skrev bl.a. følgende om reUgionen i sin bok: Kritikk av den

Hegelske Retsfilosofi: "Rehgionen er det betrengte kreaturs hjer
tesukk, en hjerteløs verdens sinn og en åndeløs tilstands ånd. Den
er folkets opium... KOMMUNISMEN BEGYNNER DER HVOR
ATEISMEN BEGYNNER." Kjent er også hans utsagn: "Jeg hater
aUe guder."
Lenin skrev bl.a. følgende om reUgionen: "ReUgionen er folkets
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opium. Religionen er en slags åndelig rus, som kapitalismens slaver
erkner sin menneskelighet og sine krav til et anstendig liv i."
Videre skrev han: "Enhver religiøs ide, enhver ide om Gud, til og
med flørtingen med ideen om Gud er uebeskrivelig simpelhet av
farligste sort, smitte av avskyeligste slag. Millioner av synder, tar
velige gjerninger, voldshandlinger og fysiske smittestoffer er langt
mindre farlig." "... Kommunismen vil aldri seire før myten om Gud
er utslettet av menneskenes sinn."

Kommunismen er en konkurrent til all religion og til kristendom
men. Den gir et åndehg alternativ til kristendommen. På sanune
måten som kristendommen vil den eie HELE MENNESKET. Jeg
vil sitere hva professor O.G.Myklebust har uttalt om forholdet
mellom kommunismen og kristendommen: "Kommunismen har sin
frelser: Karl Marx, sin hellige skrift: Das Kapital, sin trosbekjen
nelse: Det kommunistiske manifest, sine profeter: En Lenin, en
Mao, sin hellige grav: Lenins mausolem i Moskva, sitt utvalgte
folk: Proletariatet, sin kirke: Partiet, sitt ufeilbare budskap: Den
dialektiske materialisme, sin verdensmisjon: De bevisste og organi
serte bestrebelser på å vinne alle folk for dette budskapet, sin
apokalyptiske visjon, sitt tusenårsrike: Det klasseløse, det full-
konme samfunn, sine sakramenter, sine kirkelige handlinger: Kom
munistisk dåp, konfirmasjon og begravelse, sine systematiske teo
loger, sine normaldogmatikere og normaletikere, hvis uttalelser
har definitiv gyldighet, sine kjettere og avvikere som støtes ut i det
ytterste mørke."

Stalin satte inn det hemmelige politiet, for å utrydde de kristne.
Han uttalte at dette ville være en lett sak, og at det "i år 1933 skal
det i Sovjetsamveldet ikke finnes en eneste kirke eller et eneste
lokale der religionen blir preket."

Millioner av kristne har måttet gi sine liv for kristendommens sak
i Sovjet—unionen. Fra 1917 og fram til vår tid har vi hatt den største
kristendomsforfølgelsen i verden i dette landet.
På sanune måten som Stalin MYRDET MILLIONER AV

KRISTNE OG TVANG SIN EGEN RELIGION, NEMLIG
MARXIST-LENINISMEN, INN PÅ MILLIONER AV MEN
NESKER, så vil Antikristen i endens tid myrde millioner av både
kristne og jøder og tvinge inn på menneskene sitt eget religiøse
system.
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På samme måten som Stalin ØNSKET Å VÆRE GUD OG FÅ
TILBEDELSE, så vil også Antikristen opphøye seg til Gud i
endens tid. I partiorganet Pravda stod det bl.a. følgende om Stalin:
''Oh, Stalin, store leder av alle folk. Du har skapt menneskene. Du
gjør jorden fruktbar. Du forynger århundredene. Du er det samme
som våren. Du får luthen til å spille. Du er min vårs blomst. Du får
luthen til å spille i mange tusen menneskehjerter."

Til slutt vil vi nevne at både Marx og Stalin var Satan—tilbedere
og spiritister. Den som ikke vil ha noe med Gud å gjøre, den står i
den store faren å falle helt inn imder Satans makt, slik at en til og
med blir Satan-tilbeder.

Bukharin som var lederen i Den Kommunistiske Internasjona
len, og som selv ønsket at han var Antikrist, skrev følgende om
Stalin: "Han er ikke et menneske, men EN DJEVEL." Vi kan også
nevne at det første pseudonymet som Stalin brukte, da han skrev,
kan oversettes med "Demonisk".

(Når det gjelder forholdet mellom kristendommen og kommunis
men, se min artikkel: Kristendom og konununisme, som jeg skrev i
1976, og som bl.a. stod i avisa Dagen.)

ADOLF HITLER.

Det sjuende forbildet på Antikristen, som vi vil nevne, er Adolf
Hitler. Han ble født i 1889 og var østerser. Hans far var tollfunk-
sjonær. Han ble tidlig foreldreløs, og han forsøkte både å komme
seg inn på kunstakademiet i Wien og på en teknisk skole, for å bli
ingeniør. Begge delene mislyktes.
Han deltok i den første verdenskrigen, ble korporal og ble såret.

Da Tyskland kapitulerte i 1919, lå han på et sykehus og var halvt
blind på grunn av en gassforgiftning.
I 1919 kom han tilbake til Munchen som etterretningagent for

den tyske hæren. Det var der at han kom i kontakt med Det
Nasjonalsosialistiske Tyske Arbeiderpartiet. Han ble medlem nr. 6
i dette partiet, som han etter hvert ble lederen for.
I 1923 forsøkte Hitler å gjøre statskupp, men dette mislyktes.

Ved valgene i januar 1933 fikk hans parti 196 representanter i
Riksdagen, og han ble utnevnt til rikskansler (statsminister). Ved
valget senere det samme året greidde Hitler og hans parti ved hjelp
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av valgfusk og terror å få over 17 miilioner stemmer. Hans parti
fikk 288 av Riksdagens 647 medlemmer. Ved hjelp av de borgerlige
i Riksdagen greidde han å få vedtatt en fullmaktslov som gav
regjeringen diktatorisk makt i 4 år.
Ved siden av at han SATTE I GANG DEN FORFERDE

LIGSTE AV ALLE KRIGER, DEN ANDRE VERDENSKRI
GEN, der ca. 40 millioner mennesker mistet livet, så FORSØKTE
HAN Å UTRYDDE ALLE JØDENE I EUROPA. 11942 ble det
bestemt på Wanseekonferansen at alle jøder skulle utryddes.
Nazistene kalte dette for "Die endgultige Løsung der Judenfrage".
Vi kan godt kalle Hitler for DEN NYE HAMANI MODERNE

TID. På samme måten som denne, hatet også Hitler jødefolket og
ønsket å ødelegge dette folket fullt ut. Han og hans onde medar
beidere greidde å ta livet av ca. 6 millioner jøder. Dette var halv
parten av den jødiske befolkningen på den tiden, og dersom det
hadde stått opp til Hitler og nazistene, så hadde de også tatt livet av
de resterende 6 millionene, men Herren stoppet dem i dette.

Hitler og nazistene påførte jødene de største lidelser, og naziste
nes mord på uskyldige jøder er DET STØRSTE FOLKEMOR
DET som har vært i historien. Gud vil naturligvis dømme nazistene
for dette i sin tid. På samme måten som Hitler MYRDET 6 MILLI

ONER JØDER, så vil også Antikristen myrde alle jødene som ikke
vil samarbeide med ham i endens tid.

På samme måten som både Marx og Stalin var Satan—tilbedere
og okkultister, var også Hitler det. Han kunne gå hvileløst omkring
i sitt rom i timesvis, og folk hørte hvordan han TALTE MED DE
ONDE ÅNDENE. Han tok ikke sine viktigste avgjørelser sammen
med sine medarbeidere og generaler, men han tok dem sammen
med Satan og de onde åndene. Jeg vil i den forbindelse få lov til å
sitere fira Toralf Gilbrants bok: Tidens tegn, del 3, s.l8, hvor han
skriver følgende om Hitler: "Men i særlig grad var Hitler og hans
nærmeste medarbeidere okkult orientert. Hitler var en helt ube

tydelig politisk figur, inntil han kom i kontakt med spiritistiske
kretser. Da gjennomgikk hele hans personlighet en forvandling.
Folk som kom i hans nærhet, kunne føle et gys av frykt for den
hemmelighetsfulle makt og innflytelse som utgikk fra ham.

Hitler var klar over at det var ved en "appell til mystiske
krefter, at han kunne overvinne følelsenes og fornuftens hindrin-
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ger. Under demonisk innflytelse utfoldet han hele sitt onde geni og
forførte millioner av mennesker. I seg selv var Hitler, som Karl
Barth sier det: "bare en ubetydelig person, en ringe forløper for
Antikrist", men hans historie står som et varsel for den menneske
het som er gått inn i endens tid."
Jeg vil også sitere fra Sverre Kornmos bok: Endetiden i profetie

nes lys, s.133-134, hvor han skriver følgende om Hitler sitt forhold
til de onde åndsmaktene: "Hva er en profet? Det er et menneske
som står i forbindelse med det hinsidige og som hører åndelige
stemmer. Det var tilfellet med Hitler, han var et spritistisk med
ium. Den første parlamentariker som uttalte dette, var dr. Arthur
Gunther- i den thurkiske landdag i Weimar. Han var forfatter og
president i det tyske spiritistforbund. Hele kretsen rundt Hitler var
spiritister. De laget ikke bare politikk, men spurte åndene til råds.
Hitler var den første statsmann som har talt offentlig om dette. Sine
militære planer la han ikke i samråd med sine generaler, men sa:
"Jeg blir ledet innenfra. Jeg følger min intuisjon— de stemmer jeg
hører."

Det er velkjent at han tilbrakte mange timer i stillhet for seg selv,
og da talte han høyt med seg selv. Det trodde i alle fall de som hørte
det. Men egentlig talte ha med sine åndeforbindelser. Han var et
medium og clairvoyant. Han stod jo i spissen for en spirtistisk krets.
Det er noe dypt tragisk i dette: at den nest største spiritisten ved
hans side var en jøde, Hanussen. Han var kjent over alt som
clarvoyant..."

Jeg vil også sitere litt fra boka: Regbuens skjulte farer, av Con
stance Cumbey, fra s. 98-99, hvor det står en hel del om Hitlers
okkulte praksis og forbindelser. Ved siden av at Hitler hadde
kontakt med de onde åndene, så supplerte han dette med bruk av
narkotiske stoffer. "Hitler ble innviet i de okkulte mysterier mens
han enda var en ungdom. Han fikk undervisning på en klosterskole
av Benedikerordenen nær hjemmet. Abbeden som hadde ansvaret,
var fasinert av læren til albigenserne, som sannsynligvis godt kunne
klassifiseres som tidlige New Age tilhengere, idet de trodde at
mennesket kunne tilegne seg Guds krefter. De okkulte interesser
som Hitler fikk ved denne skolen, forble i ham resten av livet og
hjalp til å skape hans framtidige åndelige filosofi.
Mens Hitler var i Wien, for å utdanne seg til arkiktekt og maler,
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tilbrakte han sin fritid i okkulte bokhandler og biblioteker. Han
gjorde seg kjent med mysteriene i metafysisk vitenskap og ble kjent
med folk som var invidde i både "hvit" og "svart" magi. Tilstander
av oversannselig bevissthet og utvidelse av hjernens kapasitet fasi
nerte ham, og han brukte enhver ekstra cent og all sin fritid i sin
streben etter en høyere bevissthet. Yoga, astrologi, orientalske og
vestlige "veier" til dette målet var for langsomme for hans ambisjo
ner, og lik så mange framfusende New Age—tilhengere i dag bes
temte han seg for å supplere meditasjon med narkotiske stoffer.

Mescalin ble redskapet som brakte ham til de høyeste stadier av
bevisshet, hvor han kunne se inn i Det New Age—tilhengerne
kaller for den "Akasiske bok"— en demonisk versjon av historiske
og framtidige hendelser. Hitlers målsetning med denne raskere
stien var å få et perspektiv over sitt framtidige skjebnebestemte liv.
Hitler klarte å kontakte toppen, og trodde med rette å ha etablert
kontakt med Lucifer, som han åpenlyst ønsket besettelse av.

Vitenskapelige forsøk har påvist at både transcendental og andre
former for meditasjon, som krever at hjernen tømmes, medvirker
samme typer av sideeffekter av både vedvarende meditasjon og
misbruk av tankeutvidende narkotia.

Mens sideeffektene blekner i lyset av hva hovedeffektene ble: De
satte Hitler til makten og gjorde ham i stand til å omdanne og
kontrollere en nasjon. Hvis den hypnotiske effekten av å leke med
det okkulte virket for Hitler, ville den også virke for en hel nasjon.
Av denne årsak SPILTE OKKULTISMEN EN BETYDELIG

ROLLE I Å GI HITLER MAKTEN, og i å beholde denne makt-
possisjon."
(Se også min bok: Guds løfter til Israel. s,24—26, hvor jeg skriver

en del om Hitler og nazistens forhold til de demoniske kreftene.)
På samme måten som Hitler greidde å TROLLBINDE OG

FORFØRE EN HEL NASJON VED HJELP AV OKKULTE
KREFTER, som gikk ut ifra ham, skal enda mer Antikrist greie det
i endens tid. "Og hans makt skal bli stor, men ikke ved hans egen
kraft..."(Dan.8,24.)
"Og dyret som jeg så var likt en leopard, og dets føtter som på en

bjørn, og dets munn som en løvemunn, og dragen (Satan) gav det
sin kraft og sin trone og stor makt."(Åp. 13,2.)
"Og de 10 hom som du så, er 10 konger som ennå ikke har fått
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rike, men de får makt som konger en time sammen med
dyret."(Åp.l7,12.)
Adolf Hitler ønsket også at den tyske befolkningen skulle se opp

til ham SOM EN GUD. Vi skal i det følgende sitere et bordvers
som barna i Tyskland leste til maten:

'Tører, min Fører, som Gud har skjenket meg.
Beskytt og bevar meg så lenge jeg lever!
Du har berget Tyskland fra dypeste nød.
Jeg takker deg i dag for mitt daglige brød.
Bli hos meg lenge, bli og svikt meg ikke.
Fører, min Fører, min tro og mitt lys!
Jeg hilser min Fører!
Jeg takker deg for dette styrkende måltid,
ungdommens beskytter og aldrenes venn!
Jeg vet du bærer byrder, men engst deg ikke.
Jeg er med deg ved dag og ved natt.
Legg ditt hode i mitt fang.
Vær forvisset, min Fører, at du er stor.
Jeg hilser min Fører"

På samme måten som Adolf Hitler VILLE OPPHØYE SEG
SOM EN GUD FOR DET TYSKE FOLKET, på samme måten vil
Antikrist ønske å være Gud for hele verden i den store trengselen.
Det var heller ingen tilfeldighet at Hitler og nazistene valgte

hakekorset som sitt spesielle symbol. Det står for "det avbrutte
korset" og skal symbolisere at Jesu forsoningsdød på Golgata ikke
har noen betydning for menneskene. Dette symbolet går tilbake til
Babylon, og det symboliserte solguden Baal, som er det samme
som Nimrod. Hakekorset fantes ofte på hedenske guders altere i
oldtiden.

Ved siden av hakekorset brukte også nazistene den germanske
dødsrunen som sitt symbol. Dette symbolet står også for "det
avbrutte korset", og det er er blitt brukt opp igjennom historien
som et dødssymbol.

Keiser Nero brukte det. Da Titus og hans soldater inntok og
ødela Jerusalem i år 70 etter Messias, bar de dette merket på sine
uniformer.

På 500—tallet var det et symbol på "den korsfestede jøde" eller
"Antikrists merke".
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I Middeladeren forekom symbolet i forbindelse med svarte mes
ser, spiritistiske seanser og hekseritualer.
Opp igjennom historien er det blitt brukt for å tilkjennegi forak

tede folkeminoriteter. I Middelalderen ble jødene brennmerket
med dette symbolet, og så sent som i den spanske borgerkrigen
(1936-39) ble det brukt mot jødene og sigøynerne.

Nazistene brukte det i sine dødsannonser i stedet for det kristne

korset, og det ble brukt av Hitlers dødstropper.
I vår tid er dette symbolet blitt brukt i forbindelse med okkulte

messer og Satan-tilbedelse. Det er mer enn beklagelig at den
kvinnelige fredsbevegelsen bruker dette symbolet, for det reper-
senterer det avbrutte korset og er et dødssymbol.
På samme måten som Hitler og nazistene brukte disse symbo

lene, vil også Antikrist bruke dem i endens tid.

BENITO MUSSOLINI.

Det åttende forbildet på Antikrist, som vi vil nevne, er den
italienske diktatoren Benito Mussolini. Han stiftet det fascistiske

partiet i 1919, hvor han etter hvert ble den ledende personen og
fikk tittelen "H duce", som betyr "føreren".
Han var påvirket av den franske syndikalismens store teoretiker,

George Sorel. Særlig likte han læren om at en må bruke vold, for å
føre inn sosialismen.

Mussolini var også påvirket av den italienske tenkeren Machia
velli, som hevdet at fasten kan bruke de hjelpemidlene som han
selv måtte ønske, for å oppnå det tilsiktede mål. Dette gjalt både
løgn, bedrag, undertrykkelse og vold.
Han var også en stor beundrer av Nietzsche, som hevdet at

overmennesket hadde rett til å undertrykke den som var svak i
samfunnet.

På samme måten som Mussolini FORHERLIGHET VOLDEN

OG SATTE SIN EGEN VIUE OVER FOLKETS VHJE, vil også
Antikristen gjøre det i enda større utstrekning i endens tid. Han
mente at det var en lov for folket og en annen lov for den styrende
eller diktatoren. Diktatoren kunne gjøre hva han selv måtte ønske.
Han var ikke bundet av loven. Han var heller ikke bundet av de

avtalene som han hadde inngått. Han kunne fritt bryte dem, der-
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som det fremmet saken. Denne læresetningen har også forøvrig
jesuittene: At målet forherliger midlet.

Mussolini har uttalt følgende om sitt eget maktbegjær: "Jeg er
besatt av den som en mani. Den gjennomtrenger meg, driver meg
fram, fortærer meg som en fysisk sykdom. Det er mitt urokkelige
forsett å sette merke etter meg i historien ved min kraft og min
vilje..."
Han har uttalt følgende om staten: "Grunnlaget for fascismen er

dens oppfatning av staten, dens vesen, oppgave og mål. Fascismen
oppfatter staten som noe absolutt. I forhold til den er alle individer
eUer grupper underordnet, og de skal vurderes bare etter sitt for
hold til staten..."

På samme måten som Mussolini FORAKTET ENKELTMEN

NESKET OG FORHERLIGET VOLDEN OG KRIGEN, på
samme måten vil også Antkristen gjøre det enda mer når han
kommer. Mussolini har uttalt følgende om krigen og volden: "Kri
gen bringer den menneskelige energi til den høyeste utfoldelse, og
forlener alle som har mot til å møte den, med adelsmerket. Nå og
alltid tror fascismen på heroismens hellighet... For fascismen er
imperiets vekst d.v.s. nasjonens ekspansjon, et avgjørende vitnes
byrd om livskraft."
På samme måten som Mussolini FORSØKTE Å OPPRETTE

DET ROMERSKE VERDENSRIKET PÅ NYTT, vil Antikrist
lykkes i dette forsøket når han kommer. Ja, han vil ikke bare
opprette Det Romerske Verdensriket, men han vil også styre
HELE VERDEN i 3,5 år.

Mussolini drømte om å opprette et moderne "Imperium Roma-
num", og han kalte i den forbindelsen Middelhavet for "mare
nostrum", som betyr "vårt hav". I sitt forsøk på å opprette det
Romerske Verdensriket, gikk han så tidlig som i 1935 til angrep på
Etiopia, som også ble innlemmet i det italienske riket. Han uttalte
følgende i forbindelse med angrepet på Etiopia: "140 år har vi vært
tålmodige mot Etiopia. Nå kan det være nok! Aldri har Italias folk
vist en slik karakterstyrke som denne historiske time. Italia! Fascis
tenes Italia! Svartskjortenes Italia! Reis deg, la gjenlyden av din
besluttsomhet fylle himmelen og nå helt til våre soldater i
Øst—Afrika! La det være en styrke for dem som går i kampen. La
det være en oppmuntring for våre venner og en advarsel for våre
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fiender! Det er Italias stemme som når over fjell og sjø ut i den
store verden— det er et rop om rettferdighet og seier!"
Det som Mussolini ikke greidde, nemlig å samle landene rundt

Middelhavet og ellers i Europa til det nyopprettede Romerske
Verdensriket, det holder nå på å etablere seg i den politiske utvik
lingen som vi har i Europa i dag, i det som skjer innenfor
EF—området. Dette vil i sin tur utvikle seg til Det Romerske
Verdensriket i endens tid, hvor Antikrist vil styre. Han vil ikke
bare styre Det Romerkse Verdensriket, men han vil også styre hele
verden.

GAMAL ABDEL NASSER.

Det niende forbildet på Antikristen, som vi vil nevne, er den
egyptiske presidenten Gamal Abdel Nasser. Han kom til makten
etter et militært kupp i Egypt den 23.juli 1952. I begynnelsen av
1956 fikk Egypt en ny grunnlov, som gav presidenten nesten ube
grenset makt. 1 1956 ble han president. Han fikk 99,9 prosent av
stemmene, og det var ingen motkandidat ved valget.
Han var en svoren fiende av Israel. Den 14.okober i 1955 uttalte

han følgende: "Jeg kjemper ikke bare mot Israel, men også mot
verdenszionismen og den jødiske kapital. Det er min oppgave å
befri den arabiske verden fra ødeleggelse ved zionistiske intriger,
som har deres røtter i USA, og som mottar hjelp fra Storbritannia
og Frankrike. ARABERNES HAT TIL ZIONISMEN ER
MEGET STERKT, OG DET ER MENINGSLØST Å VILLE
TALE OM FRED MED ISRAEL. Der er ikke den minste mulig
het for forhandling mellom araberne og Israel."
Den S.desember 1955 uttalte han følgende: "Egypt vil juble, når

dets og Syrias hærer møtes mellom ruinene av dette falske folks
land."

Han har videre uttalt han var villig til å OFRE 1 MILLION
EGYPISKE SOLDATER HVERT ÅR i den hensikt å ødelegge
staten Israel. 11967 forsøkte han også på dette i den krigen som vi
kaller for 6—dagers—krigen.
5 dager før krigen begynte, uttalte Nasser følgende om de hærene

som stod oppmarsjerte mot Israels, grenser: "Egyptens, Jordans,
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Libanons og Syrias hærer står oppmarsjerte langs alle Israels gren
ser for å møte utfordringen, og bak oss står Iraks, Algeris, Kuwaits,
Sudans og hele den arabiske nasjons samlede styrker. Denne krig
vil sette verden i forbauselse. I dag skal verden vite at araberne er
rustet til kampen, nå da den skjebnesvangre time stunder til."
I denne krigen var det i det hele 13 ARABISKE NASJONER

som var innblandet i forsøket på å ødelegge Israel og dermed Guds
planer med Israel og jødefolket, men det lyktes heller ikke denne
gangen. Etter en krig som varte i bare 6 dager, så STOD ISRAEL
OG ISRAELS GUD TILBAKE SOM DE STORE TRIUM

FATORENE. De inntok den gamle bydel av Jerusalem med Sion
og Klagemuren, og de inntok Gaza—stripen, Golan-høydene,
Samaria og Judea. I forbindelse med jødenes inntagelse av den
gamle bydel av Jerusalem, uttalte overrabbiner Goren følgende:
"Lovet være Herren. Lovet være Herens tjenere. Lovet være Her
rens navn. HA TILLIT TIL ISRAELS HERRE, for han er din
styrke og ditt skjold. Han har hørt dine bønner. Han er blitt din
frelse. Takk Herren, for han er god. Hans urokkelige kjærlighet
varer evig. VI HAR INNTATT GUDS BY. VI GÅR INN I DEN
MESSIANSKE ÆRA FOR DET JØDISKE FOLKET..."(Se min
bok: Jødenes Konge. Bind l.s,167—174, hvor jeg skriver om de 4
store krigene som Israel har hatt med sine nabostater og den
arabiske verden fra 1948 av.)
Mange Bibel-forskere mener at tidsrammen for "hedningenes

tider" var slutt for Israel og Jerusalem, i og med at jødene inntok
den gamle bydel av Jerusalem i 1967, men det er ikke riktig.
Hedningene skal ennå en gang underlegge seg Israel og Jerusalem.
Dette skal skje under Antikrist og de 10 kongene i endens tid. Etter
at det er skjedd, er "hedningenes tider" definitivt slutt, og Guds
rike, som er riket for Israel, begynner, "og de (jødene) skal falle for
sverds egg og føres fangne til aUe folkeslag, og Jerusalem skal ligge
nedtrådt av hedninger, inntil hedningenes tider er til
ende."(Luk.21,24.)
På samme måten som Nasser ønsket å GJØRE ALT FOR Å

ØDELEGGE ISRAEL OG JØDENE, vil også Antikrist gjøre det
i endens tid. Alle som ikke vil bøye seg for ham, vil han ødelegge.
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ANVAR SADAT.

Det tiende forbildet på Antikrist, som vi vil nevne, er den egyp
tiske presidenten Anvar Sadat. Han var også MOTSTANDER AV
STATEN ISRAEL, og han gikk først til angrep på staten Israel i
Yom Kippur-krigen den 6. oktober 1973. Han hadde valgt tids
punktet for krigen med omhu. Han angrep landet på det tidspunk
tet da jødene feiret yom kippur, som er selve forsoningsdagen, men
som vi vet så tapte også araberne denne krigen. (Se min bok:
Jødenes Konge. Bind 1. s,167-174, hvor jeg skriver om de for
skjellige krigene som det har vært mellom jøder og arabere i
moderne tid.)
Da han ikke meidde å ødelegge Israel med våpenmakt, FOR

SØKTE HAN A ØDELEGGE STATEN ISRAEL MED FRE
DELIGE MIDLER. Han inngikk en fredsavtale med Israel den
16.september i 1978 og fikk dermed tilbake store deler av
Sinai-halvøya av jødene. Dette var de såkalte Camp
David-avtalene. Dette var tredje gangen at Israel gav fra seg hele
Sinai-halvøya tilbake til Egypt etter en krig. Jødene erobret
Sinai-halvøya både i 1956,1967 og i 1973.

Ifølge Guds ord hører også Sinai-halvøya med til det landet som
Gud har gitt Israel. I 1000 års-riket skal Egypt være en liten
nasjon. "Hvert et sted dere (jødene) treder på med deres fot, skal
høre dere til, fra ørkenen (Sinai—ørkenen) til Libanon, fra den
store elv, elven Frat (Eufrat) og til havet i vest skal deres landemer
ker gå."(5.Mos.ll,24.)
"Jeg vil gjøre ende på Egyptens fangenskap (etter 40 år) og føre

dem tilbake til landet Patros (Øvre—Egypt), det land som de stam
mer fra, og der skal de være et RINGE KONGERIKE. Det skal
være ringere enn andre kongeriker og ikke mere opphøye seg over
folkene, og jeg vil gjøre dem fåtallige, så de ikke skal herske over
folkene."(Esek.29,15—16.) (Om den geografiske utstrekningen av
Israel i rikets tid, se min bok: Guds-riket i Israel. s,199—205.)
I tillegg til at Sadat fikk noe av Guds land, fikk han også Nobels

Fredspris sammen med statsministeren i Israel, Menachem Begin, i
1980. Dette fikk de av den grunn at de hadde delt en del av det
landet som Gud har lovet jødene. Medlemmene i Den Norske
Nobekommiteen ville gi dem denne prisen fordi de mente at det var
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en riktig avgjørelse at de hadde delt Guds land og dermed SVEK
KET GUDS PLANER MED ISRAEL.

På samme måten som Sadat BÅDE GIKK TIL ANGREP PÅ
ISRAEL I EN KRIG OG INNGIKK EN FREDSAVTALE MED
ISRAEL OG FORSØKTE PÅ FREDELIG VIS Å SVEKKE
DEN JØDISKE NASJONEN OG DET LANDET SOM
JØDENE HADDE FÅTT AV HERREN, så vil også Antikristen
gjøre det samme i endens tid. Han vil gjøre det i motsatt rekkefølge
enn det Sadat gjorde. (Se Dan.9,27.)
At Sadat var et forbilde på Antikristen, ser vi også av det forhol

det at han BENYTTET SEG AV ANTIKRISTENS TALL, SOM
ER 666. Da han den S.juni 1975 gjenåpnet Suez—kanalen for
internasjonal sjøfart, så gjorde han dette ombord på den egyptiske
destroyeren som het "6 oktober", og som hadde malt 666 i baugen.
Den 6. oktober startet nemlig den egyptiske offensiven mot Israel i
1973.

Da han 6 år seinere skulle feire seieren over Israel etter
Yom-kippur-krigen, som ikke var noen seier for egypterne, men
et nederlag, ble han myrdet av 6 av sine egne landsmenn på den 6.
oktober. Hans gravfølge fulgte senere Oktobergaten, 6 Aveny, som
også var oppkalt etter den egyptiske offensiven mot jødene i 1973.
Det er ikke tvil om at Sadat identifiserte seg på en spesiell måte
med 6 tallet, som er Antikristens tall.
Den mannen som sterkt bidrog til denne FALSKE FREDEN

med Egypt, Moshe Dayan, døde 10 dager senere, den 16 oktober
1981, Han ble 66 år ganunel.
Vi kan også nevne at Sadat hadde planer om å bygge et fredstem-

pel ved Horeb i Sinai. Dette prosjektet, som han kalte for The
Mount Sinai World Peace Center (Sinai—fjellets senter for ver
densfreden), skulle ikke bare bestå at et tempel, men av 3 templer.
Det skulle innbefatte en moske, en kirke og et tempel. Det var
Sadats plan at jøde—, kristendommen og islam skulle forenes i
dette tempel—komplekset.
På samme måten som Sadat HADDE PLANER OM Å KOR

RUMPERE SANN JØDE- OG KRISTENDOM OG SKAPE
SITT EGET RELIGIØSE SYSTEM, på samme måten vil også
Antikristen gjøre det i endens tid.
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MIKAEL GORBATSJOV.

Det ellevte forbildet på Antikrist, som vi vil nevne, er den man
nen som nettopp har fått Nobels Fredspris for 1990, og det er
Mikael Gorbatsjov. Han er ikke Antikristen, men han er et av de
siste forbildene på ham, før han selv kommer. Det som bl.a.
kjennetegner Gorbatsjov er at han ØNSKER EN NY VERDENS
ORDEN, og at han ønsker FREDELIG SAMEKSISTENS MEL
LOM NASJONENE. Hovedsiktemålet med dette er å bygge opp
Sovjet—unionen, slik at det kan bli en framtidig stormakt. Det er
ikke verdenfreden som først og fremst ligger ham på hjertet, men
han ønsker at hele verden skal bli underlagt det kommunistiske
systemet. Målet er klart, men midlene er nye.
Verden kjenner ikke til fulle hans planer, for han forestiller seg

og gjør seg bedre enn han i virkeligheten er, og VERDEN VIL
GJERNE BLI BEDRATT. Det har den vist oss en rekke ganger
opp igjennom historien. Bibelen forteller oss at Sovjet—unionen i
en forholdsvis nær framtid skal forsøke å ødelegge Israel i forbin
delse med Gog-krigen. Dette skal bl.a. skje sammen med Tysk
land.

I og med at Gog-krigen ikke er så langt unna, kan Gorbatsjov
godt være den mannen, Gog, som fører de sovjet—russiske trop
pene mot Israel, men det kan også komme en etter ham, som er
tiltenkt denne rollen. (Se kapitlet: Gogs angrep på Israel.)
Da Gorbatsjov ble valgt til kommunistpartiets generalsekretær i

1985, lanserte han en rekke forslag om rustningskontroll og ned
rustning overfor U.S.A.s president, Reagan. Han tilbød bl.a. å
trekke de sovjetiske mellomdisranserakettene ut av Øst—Europa.
Som et resultat av dette undertegnet de to statene den 7. desember
1987 den første atonmedrustningsavtalen i historien. Det ble bes
temt at samtlige mellomdistanseraketter i Vest-og Øst-Europa
skal fjernes og ødelegges. Denne avtalen blir kalt for INF (Interme-
diate Nuclear Forces.)
I en tale i F.N. den 7. desember 1988 la Gorbatsjov også fram en

plan i F.N. om EN NY ØKONOMISK VERDENSORDNING.
Denne planen har følgende punkter:
a) Han erklærte at statene måtte løse sine økonomiske proble

mer gjennom samarbeid.
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b) Han ønsket å redusere opprustningen i Europa.
c) Han ønsket at alle land skal få demokratiske styresett.
d) Han ønsket en ny økonomisk verdensordning.
e) Han ønsket at man løser verdens problemer med fredelige

midler.

f) Han ønsket frihet for alle mennesker og universelle mennes
kerettigheter.
g) Han ønsket at F.N. skulle bygge ut et verdenspoliti, som

skulle ta seg av konfliktene i verden.
h) Han ønsket en domstol for hele verden, som kunne dømme i

internasjonale konflikter.
i) Han ønsket at freds— og mijøbevegelsen skulle få større makt.
j) Han ønsket en ny verdensordning. (Se min bok: Jesu Gjen

komst. Bind 1. s,316.)
I den forbindelsen la han også fram forlag at Sovjet-unionen

ønsket å redusere sine konvensjonelle styrker i Emopa. Innen 1991
vil Sovjet-unionen trekke tilbake 500000 mann, 10000 tanks, 8500
artellerisystemer og 800 kamfly fra Øst—Europa og den europeiske
delen av Sovjet-unionen.
Det er nå gjort avtale mellom Sovjet—unionen og U.S.A. om at

de skal ha like store tropper og like mye våpen i Europa.
11987 skrev Gorbatsjov en bok, som han kalte: Perestroika: Ny

tenkemåte for vårt land og verden. I denne boka la han det ideolo
giske grunnlaget for sine tanker angående de framtidige forholdene
både i Sovjet—unionen og resten av verden. De bærende hovedtan
kene er **glasnost", som betyr "åpenhet" og "perestrioka", som
betyr "omfordeling". Han ønsket dette både i Sovjet—unionen og i
resten av verden.

I denne boka kom det også til uttrykk at han ønsket, at både
statene i Øst—Europa og Sovjet—uninonen gikk inn i et forenet
Europa, fra Atlanterhavet og til Ural-fjellene. Jeg siterer fra
boka: "Noen i Vesten forsøker å ekskludere Sovjet—uninonen fra
Europa... slike forsøk kan imidlertid ikke forandre de historiske og
geografiske realiteter... Vi er europeere. Gamle Russland var fore
net med Europa ved Kristendommen, og tusenårsfeiringen for
kristendommens innføring til landet vil bli feiret neste år (1988.)
Som en konsekvens av sitt syn ble også de øst—europeiske sta

tene gitt sin fiihet tilbake i 1989, og de forsøker nå etablere demok-
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ratiske styrer og fri markedsøkonomi i sine land. I 1990 ble også
Vest- og Øst-Tyskland forenet i en stat.
Det er slutt med "den kalde krigens" periode i Europa. 1 steden

for rivalisering og mistenksomhet samarbeider nå statene i Europa
med å nå et felles mål, og dette målet er DET FORENTE
EUROPA. Etter som tiden går vil både statene i Øst-Europa og
det som er igjen av Sovjet-unionen søke medlemskap i E.F. I ly av
den fredelige sameksistens bygger Det romerske verdensriket seg
opp på nytt i Europa, Asia og Afrika. SENTRUM I ANTIKS-
TENS RIKE VIL VÆRE EUROPA.

På denne måten ser vi at også Gorbatsjov er en brikke i dette
store spillet som vi har mellom Satan p.d.e.s. og Gud p.d.a.s. om
makten i verden. Før Guds-riket blir etablert i verden, vil det
komme en 7—års periode, som skal bli styrt og dominert av Antik
risten. Gorbatsjov er en viktig brikke i forberdelsene til det dra
maet, som vil utspille seg i edens tid mellom Antikrist og Jesus fra
Nasaret. Han er med på å legge FORHOLDENE HL RETTE
FOR AT ANTIKRIST KAN KOMME.

Før toppmøtet mellom Gorbatsjov og Bush, som ble holdt på
Malta i desember 1989, møtte han først pave Johannes Paul den 2.
den første desember. Hva som gjelder dette møtet vil vi sitere fra
avisa: National Review, som skrev følgende: "Det virkelige
toppmøtet— det som tjener å bli kalt for historisk— skjedde ikke på
Malta, men i Vatikanet Der møttest Roma og Moskva. Moskva lå
på sine knær... Herr Gorbatsjov, en døpt kristen, henviste til paven
som "Hellig Far"... lovpriste paven og innflytelsen som alle trosret
ninger har... menn slike som Johannes Paul den 2., Lech Walesa og
Mikael Gorbatsjov er GRUNNLEGGERNE TIL EN NY VER
DENSORDNING"

Når både paven og Gorbatsjov ønsker at kristendommen skal bli
det bærende ideolgiske elementet i det nye Europa, så mener de
ikke gjenfødt protestantisk eller evangelisk kristendommen, men
de mener det religiøse systemet som den romersk katolske og den
gresk ortodokse kirken står for.
Og slik kommer det også til å gå i Europa. Sann kristendom

konuner bare mer og mer til å bli fortrengt, og falsk skjøgekristen-
dom konuner til å seire for en kort periode i Europa og ut over den
hele verden. Den katolske kirkes lære konuner til å bli sentrum i
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skjøgekrisetndommen i endetiden. (Se mi bok: Jesu Gjenkomst.
Bind 1, hvor jeg skriver mye om dette.)
Hva som gjelder paven, som kommer til å samarbeide med

Antikrist i endetiden, så er han et FORBILDE PÅ DEN FALSKE
PROFET, som er Antikrists ideolog og religionsminister. At paven
står i anti-kristendommens tjeneste, viser også hans tittel "Kristi
vikar".

Det var keiser Konstantin som innførte to nye titler om seg selv
som leder for kirken. Det var: "Kristi vikar" og "biskop over
biskopene". Ordet "vikar" kommer av det latinske ordet "vica-
rius". Når vi oversetter det til gresk, får vi ordet "anti", som betyr
både "mot" og "i stedet for". Tittelen "KRISTI VIKAR" BETYR
DERFOR "ANTIKRIST", og det er også den rette benevnelsen på
både på den framtidige keiseren i Romerriket, som vil være Antik
risten, og på paven, som vil assistere ham i hans store framtidige
udåd mot menneskene og Guds planer med verden.
Vi vet fra Bibelen at det skal bli en fredstid i verden, både før og

etter at Antikristen er kommet. Det er det vi ser konturene av i dag
i de fredsbestrebelsene som er mellom U.S.A og Sovjet-unionen,
mellom EF og Sovjet-unionen og mellom Tyskland og
Sovjet-unionen. Dette blir IKKE NOEN VARIG FRED. Det blir
ingen fred i verden før selve Fredsfyrsten kommer, og folkene blir
ham lydige. (Es.9,7.)

Til tross for at nesten hele verden hyller Gorbatsjov som en
fredens og godviljens mann, har han ikke lagt til side kommunis
mens planer om å overvinne hele verden. Han ønsker selv å bli den
sterke mannen i Europa og i verden. Han har bare forandret
taktikk for en stund. Vi vet også at Satan har to sider. Han framtrer
både som "en brølende løve" og som "en lysets engel". Han er
vanskeligst å få øye på i det siste tilfellet. "Og det er intet under, for
Satan selv skaper seg om til en lysets engel."(2.Kor.l 1,14.)
"Vær edrue. Våk! Deres motstander djevelen går omkring som

en brølende løve og søker hvem han kan oppsluke."(l.Pet.5,8.)
På same måten som Mikael Gorbatsjov SER UT TIL Å VÆRE

EN GODVILJENS MANN SOM ØNSKER Å FORHANDLE
OG INNGÅ KOMPROMISSER MED DE ANDRE STORMAK
TENE, vil også Antikristen opptre på den samme måten i begyn
nelsen av sin karriere. Han vil opptre som problemløser, og som en
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mann som man har tillit til, men i sitt innerste vesen er han Satan
sin siste utsending på jorden, før Jesus konuner tilbake og oppret
ter sitt fredsrike ut ifra Jerusalem og Israel.

SADDAM HUSSEIN.

Det tolvte og siste forbildet på Antikrist, som vi vil nevne er den
irakiske diktatoren Saddam Hussein. Han tilhører Baath—partiet,
som ønsker å gjenvinne arabernes ledende stilling i verden. 11979
ble han president i Irak (Babylon) og leder i revolusjonsrådet. Det
vil si at han har uinnskrenket makt. Han er diktator. Bare 6 dager
etter at han ble president, drepte han 22 av sine politiske rivaler.
Han har også myrdet ca. 5000 kurdere ved hjelp av kjemiske
gasser.

Selve navnet Hussein betyr "en som konfronterer", og i så måte
er han på linje med den beskrivelsen som Bibelen gir mange arabe-
re."Og han (Ishmael) skal bli et villasen av et menneske, hans hånd
skal være mot alle, og alles hånd mot ham, og han skal bo østenfor
(eller midt foran øynene på, som betyr i blant, i mellom) alle sine
brødre (jødene)."(l.Mos.16,12.)
(I parantes gjør vi oppmerksom på at 1930) oversettelsen av

Bibelen oversetter det hebraiske uttrykket "al—pnei" med "østen
for", mens både oversettelsen fra 1978 og Norsk Bibel fra 1988
oversetter det med "rett for øynene på", det vil si "i blant, i
mellom". Både Septuaginta, den gamle kristne arameiske overset
telsen Pesjiita, den latinske Vulgata, Luthers tyske oversettelse og
de gamle jødiske oversettelsene i Targum Onkelos og Targum
Jonathan ben Uzziel har alle denne oversettelsen. Oversettelsen fra

1930 representerer et brudd med denne tradisjonen.
Vi må huske på at dette gjelder den framtidige boplassen til

araberne i riket for Israel. I og med at Israels øst—grense kommer
til å gå ved Eufrat, kan ikke araberne bo østenfor sine brødre. De
skal derimot bo blant jødene, selv om det er jødene som har fått
selve Israel, for at de 12 stammene skal bo der.
11000 års—riket vil Israel bestå både av STAMMEDELEN som

er det sentrale Israel, og GRENSEDELEN, som er de tilstøtende
landområdene. Dette gjelder alt land som ligger mellom Egyptens
elv, som er Nilen, og Eufrat, som ligger i Irak. (Se min bok:
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Guds—riket i Israel, hvor jeg skriver en del om dette.)
De hedningene som har fått barn i Israel, og som har vært

vennligsinnet stemt mot jødene i trengselstiden, de skal få BO
SAMMEN MED JØDENE i 1000 års-riket. "Dette land (Israel)
skal dere dele mellom dere etter Israels stammer. Dere skal lodde

det ut til arv for dere og de fremmede som bor i blant dere, og som
har fått barn blant dere, de skal for dere være som de innfødte blant
Israels barn, de skal FÅ ARV SAMMEN MED DERE BLANT
ISRAELS STAMMER. I den stamme hvor den ffenunende bor,
der skal dere gi ham hans arv, sier Herren, Israels
Gud."(Esek.47,21-23.)
Saddam Hussein liker å sammenligne seg både med Nebudkane-

sar den store, Saladin og Gamal Abdel Nasser. Han størte ønske er
å bli arabernes leder og gjenopprette det arabiske verdensriket, fra
Eufrat til Atlanterhavet.

David Lamb sier følgende om dette i Los Angeles Times: "Da
Hussein ble spurt om han noen gang drømte om å spille rollen som
Nebudkanesar eller Saladin, en arabisk helt som kjempet mot
korsfarerne, svarte han: "Jeg drømmer virkelig om det og ønsker
det. Det er en ære for et menneske å drømme om en slik rolle."

Den samme mann har også uttalt følgende: "Endelig, for første
gang siden Egypts Gamal Shawki Abdel Nasser, har en arabisk
leder vært modig nok til å stå opp mot Vesten, og han har visst å
bruke de rette stikkordene— Palestina, islam, enhet, del i arabisk
olje- noe som minner araberne om alt som skulle vært rett og alt
som har gått galt."

Amitzia Baram sier følgende om Hussein: "Saddam Hussein
tenker i sirkler... Hans nærmeste sirkel er Golfen, som forblir det
viktigste for ham. Men bak dette er den arabiske verdens sirkel, der
han aspirerer til hegemoniet. Han vil være den ene, mest betyd
ningsfulle leder... Han ser seg selv som Nassers arvtager i den
arabiske verden."

På sanune måten som Nebudkanesar den store ødela

Juda—riket, Jerusalem, templet der og bortførte mange jøder til
Babylon, ønsker Hussein å gjøre det samme.
Saddam Hussein har selv uttalt følgende om dette: "Det viktigste

for meg når det gjelder Nebudkanesar, er forbindelsen mellom
arabernes muligheter og frigjøringen av Palestina. Nebudkanesar
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var tross alt en araber fra Irak, selv om det dreier seg om det gamle
Irak. Nebudkanesar var den som førte de bundne jøder som slaver
fra Palestina. Det er derfor jeg liker å minne araberne, og særlig
irakerne, om deres historiske ansvar, når jeg nevner Nebudkane
sar. Dette ansvar skal ikke hindre dem fra å handle, men heller
anspore dem til handling på grunn av deres historie."
Saddam Hussein ønsker dessuten å hevne det forsmedelige ned

erlaget h^ måtte lide den 7.juni 1981, da jødiske krigsfly ødela den
irakiske atomreaktoren i Osirak, i nærheten av Bagdad. Dette
gjorde at Irak ikke fikk utvikle sine atomvåpen. Israel ble kritisert
for dette av verdenssamfunnet, men i dag viser det seg at jødene
gjorde det eneste riktig, når de ødela denne atomreaktoren. Ver
den burde takke jødene for det, men det vi er vitne til i dag -etter
at krigen mellom Irak og Kuwait er forbi- er det forholdet av
verdenssamfunnet er begynt å kritisere Israel igjen.
Sadam Hussein ser også på gjenoppbyggingen av Babylon som et

ledd i kampen mot både jøder og iranere. Det var perserkongen
Kyros som i oktober i året 539 før Messias inntok og ødela store
deler av Babylon. Den offisielle versjonen av decte er at det var
jødene som hjalp perserne, slik at de kunne innta byen.

Michael Dobbs sier følgende om dette: "Det var perserne som
ødela Nebudkanesars strålende by i 539 f. Kr. I følge Salem
Yacoub, guiden fra det irakiske informasjonsbyrået, klarte de å
innta Babylon på grunn av forræderi fra den jødiske befolkningens
side. Etter tips fra jøder bygde perserne jorddemninger for å stanse
den nærliggende Eufrat, og dermed berøvet de byen dens naturlige
forsvarsverker."

Latif Nassayyif Jassim, som er minister for informasjon og kultur
i Irak, har uttalt følgende om jødenes hjelp til både Nebudkanesar i
gammel tid og jødenes hjelp til Khomeini i moderne tid. Han legger
med andre ord skylden på jødene for begge disse kampene mellom
Irak og Iran. "Den persiske mentalitet, som vi møter i vårt nabolag,
drevet fram av dypt rotfestet hat og aggresivitet, prøvde å kvele den
sivilisajonens fane som var tent i byen Babylon. Derfor ble byen
angrepet av den persiske hersker Kurash (Kyros), da han for 2500
år siden beleiret den. Beleiringen varte lenge, og byen holdt stand.
Det var først da Kyros samarbeidet med jødene i byen at han ble i
stand til å forsterke beleiringen og etter hvert innta byen... I dag
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lever vi under Khomeinis aggresjon, og den har vart i 7 år. I løpet
av denne tiden har Khomeini alliert seg med sionistene i et forsøk
på å innta Bagdad og andre irakiske byer og ødelegge dem på
samme måten som man engang ødela Babylon... Det (gjenopp
bygde Babylon) vil tjene som et levende eksempel på irakernes
store innsats mot stadige større seire."

Overalt i Midt-Østen og ellers også mange andre steder i verden
er det jødene som får skylden når noe går galt, eller når noe skal
forklares. Vi godtar naturligvis ikke slike forklaringer, men der
antisemittismen får råde, er det løgnen som er den viktigste driv
kraften, for bak antisemittismen står denne tidsalderens fyrste, som
er Satan selv.

Da Irak gikk til angrep på Iran i 1981 så Saddam Hussein på
denne krigen som en fortsettelse av den krigen som det hadde vært
mellom irakere og persere i året 539, da Kyros beseiret Babylon og
inntok byen. I denne krigen, som varte til 1989, ble det drept 1
million mennesker. I tillegg til dette ble mange mennesker ødelagt
for resten av livet, og landsbyer, byer og land ble ødelagt av krigen.
Den 2. august i 1990 gikk Saddam Hussein til angrep på det vesle

landet Kuwait, som bare hadde 20000 soldater, mens han selv
hadde 1 million kamptrente soldater. Ved å angripe Kuwait truet
han både de andre statene i Golf-området, og han truet også
verdenssamfunnet og verdensfreden ved at han ønsket å sette ara
berne opp imot resten av verden og PROVOSERE FRAM EN
VERDENSKRIG. Slik gikk det ikke. Den "flernasjonale styrken",
som etter hvert ble samlet i Saudi-Arabia, var på over 700000
soldater. I det hele var det samlet soldater fra 28 forskjellige stater,
for å kjempe mot Irak i den såkalte "Golf-krigen. Det var ikke alle
landene som deltok med soldater. Noen av statene deltok med

annet krigsmateriell.
Vi skal i det følgende sette opp en oversikt over antallet av

soldater fra de forskjellige land:
a) mer enn 500000 fra U.S.A.
b) 35000 fira England.
c) 13500 fra Frankrike.
d) 100000 fra Tyrkia. Disse var utplassert i nord mot grensen til

Irak.

e) 117000 fra Saudi—Arabia.
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f) 45000 fra Egypt.
g) 45000 fra De forente arabiske emirater.
h) 25500 fra Oman.
i) 21000 fra Syria.
j) 5000 fra Marokko,
k) 2300 fra Bahrain.
1) 100 fra Argentina,
m) 2000 fra Bangladesh,
n) 500 fra Niger,
o) 13000 fra Pakistan,
p) 500 fra Senegal,
q) 200 fra Sierra Leone.
Når vi ser på sammensetningen av de landene som bidrog med

soldater, så var dette en koalisasjon av de viktigste landene i
Vesten (med unntak av Tyskland) og arabiske stater fra
Midt—Østen og andre islamske stater i Asia og Afrika.
Sovjet-unionen var ikke direkte innblandet i kamphandlingene,
men det støttet den flernasjonale styrken mot Irak.
Det forholdet at man i F.N.s regi fikk etablert en ''flernasjonal

styrke", peker også framover mot Antikrist og hans komme. Etter
som tiden går vil vi sannsynligvis få opprettet ET INTERNASJO
NALT POLITI, EN FLERNASJONAL STYRKE OG EN
INTERNASJONAL DOMSTOL, som vil intervenere og dømme i
internasjonale tvister og stridigheter. Antikrist vil benytte seg av de
ordningene og de systemene som verdenssamfunnet har etablert for
ham.

Av de arabiske nasjoner og organisasjoner var det bare Jordan,
PLO og mange av palestin-araberne, som klart tok stilling for Irak
i denne konflikten, og de er også taperne etter denne konflikten.

Golf—krigen utviklet seg heldigvis ikke til den store verdenskri
gen som mange fryktet. Den var over etter 5 ukers krigføring, og
Irak ble grundig slått av den flernasjonale styrken, som hadde
minimale tap. Mens Irak fikk ødelagt store deler av sitt land og mye
av sin infrastruktur, fikk den internasjonale styrken minimale tap,
både på utstyr og menneskeliv. Vi vet ikke hvor mange tusen
mennesker og irakiske soldater som mistet livet i denne krigen.
Tallene går sannsynligvis opp i 100000. Til sammenligning kan vi
nevne at ikke mer enn 150 amerikanske soldater mistet livet i selve
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kamphandlingene. Dette må vi berakte som et under. DEN SOM
BESKYTTER ISRAEL, DEN VIL GUD BESKYTTE.
(2.Mos.l2,3.)
Sadam Hussein og Irak forsøkte hele tiden å få trukket Israel

med i kamphandlingene, men det lyktes ikke. Dersom han hadde
greidd det, så ville flere av landene i den flernasjonale styrken ha
brutt ut av koaliasjonen og kjempet sammen med Irak mot Israel.
Dette gjalt f.eks. stater som Syria og Egypt.

Til tross for at Sadam Hussein sendte 39 Scud—raketter mot

Israel i den hensikt å ødelegge landet, drepe jødene og trekke
Israel med i krigen, så oppnåde han ingen av sine mål. 1 jøde ble
drept, 12 døde av inndirekte følger av angrepene, 200 ble skadet,
1644 familier ble evakuert og 4095 bygninger ble ødelagt. Krigen
har kostet den israleske staten 2,5 milliarder dollar.
Dette må vi også betrakte som et under, og vi nøler ikke med å

sette det inn i rubrikken: GUDS BESKYTTELSE AV ISRAEL.

'Tntet våpen som blir smidd mot deg (Israel), skal ha framgang, og
hver tunge som går i rette med deg, skal du få domfelt, dette er
Herrens tjeneres arv og den rett de får av meg, sier
Herren."(Es.54,17.)
I forbindele med irakernes tilbaketrekning fra Kuwait, satte de

mer enn 600 oljebrønner i brann. Dette er VERDENS STØRSTE
ØKOLOGISKE KATASTROFE, og det ligger nå et svart røyk-
dekke over store deler av Golf—området. Vi vet ikke fullt ut hvilke

store naturødeleggelser dette vil føre til, men det gir oss en illustra
sjon av en del av profetenes, evangelistenes, de øvrige forfatterne
av N.T. og Åpenbarinsbokas utsagn om selve endens tid med dets
forferdelige naturkatastrofer og ødeleggelser.
Saddam Hussein er forbilde på Antikrist på flere områder. På

samme måten som hau ØNSKER Å ØDELEGGE STATEN
ISRAEL OG FØRE JØDENE UT I LANDFLYKTIGHETEN
PÅ NYTT, på samme måten ønsker også Antikristen, når han
kommer, å invadere Israel og undertrykke jødene.
Sadam Hussein ønsker dessuten Å VÆRE DEN LEDENDE

STATSMANNEN I DEN ARABISKE VERDEN OG VERDES-

DIKTATOREN OG FØRE VERDEN UT I EN NY VER

DENSKRIG. HAN SKYR INTET MIDDEL IÅ NÅ SINE MÅL.
De sanune ønskemålene har også Antikrist, når han kommer.
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Antikrist vil være lik Sadam Hussein, men han vil være mye verre. I
og med at tiden nå er så nær Antikrists komme, vil Sadam Hussein
være en av de aller siste forbildene på Antikrist.
Vi har i de to kapitlene ovenfor beskrevet de forskjellige forbil

der som vi har på Antikristen, både i Bibelen og i verdenshistorien.
Vi skal i det følgende sette opp en oversikt over de kjenntegnene
som disse har. Når den store Antikristen kommer, vil han både ha
disse kjennetegnene, og han vil i tillegg til dette være mye mer
grusom enn sine forbilder. Han vil være DEN STØRSTE
TYRANN SOM NOENSINNE HAR LEVD. Det er ikke rart at

Bibelen gir ham navnet "DYRET".
De forskjellige forbildene på Antikrist har hatt følgende kjenne

tegn:

a) De har benektet at Jesus er jødenes Messias.
b) De har benektet at Jesus er kommet i kjød.
c) De har benektet den treenige Gud.
d) De har benektet at Jesus fra Nasaret er Guds Sønn.
e) De har selv vært medlemmer i den kristne forsamlingen, og

de er utgått fra den.
f) De har laget sitt eget religiøse system.
g) De har krevd guddommelig tilbedelse av sine tilhengere.
h) De har startet krig?
g) De har drept millioner av mennesker.
h) De har overtrådt og forandret Herrens bud og forordninger.
i) De har dannet store verdensriker.
j) De har inntatt Israel og ført mange jøder ut i landflyktighe

ten.

k) De har nektet jødene å reise hjem til Israel.
1) De har inntatt Jerusalem og ødelagt templet og

Guds—tjenesten der.
m) De har innført en ny Guds—dyrkelse og en ny tempeltje

neste i templet i Jerusalem.
n) De har lokket og tvunget jødene til å leve etter fremmede

religioner.
o) De har hatt planer om å myrde alle jødene.
p) De har forfulgt både jøder og kristne.
q) De har dannet seg sine egne samfunnsmessige og religiøse

systemer.
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r) De har vært Satan-tilbedere, og de har brukt narkotiske
stoffer.

s) De har ønsket å opprette Det Romerske Verdensriket på nytt.
t) De har forherliget vold og krig.
u) De har hatet både jøder og kristne,
v) De har inngått falske avtaler med jødene,
w) De har fått avbrutt sitt første politiske og religiøse engasje

ment og kommet tilbake igjen på et senere tidspunkt.

Spørsmål og oppgaver.

1.) På hvilke to steder i N.T. er Nero Cæsar omtalt?
2.) Beskriv Neros liv og virksomhet.
3.) Hvem mener O.K.Indergaard at Antikrist er?
4.) På hvilke to forhold begrunner han sitt syn?
5.) Hva er tallverdien for Neros navn?
6.) Hva er EAN—koden?
7.) På hvilken måter er Antikristens tall innebygd i denne

koden?

8.) På hvilke måter var Nero et forbilde på Antikrist?
9.) Hvem var Muhammed?
10.) Hva betyr "islam"?
11.) Hva er ordet Allah avledet av?
12.) Hvordan er Allah som gud?
13.) Hva gjorde Muhammed med de 365 demonene som der var i

den gamle arabiske religionen?
14.) Hvordan så Muhammed på sann jøde— og kristendom?
15.) Hvordan kommer det til å gå med jødene og de kristne—

etter Muhammed sin oppfatning?
16.) Hvordan så Muhammed på den treenige Gud?
17.) Hvordan oppnår man frelsen ifølge muhammedanismen?
18.) Hva sier muhammedanismen om Jesu død på korset?
19.) På hvilke måter var Muhammed et forbilde på Antikrist?
20.) På hvilke 4 falske guder vil Antikrist basere sin religion?
21.) Hvem var Dsjengis Kahn?
22.) Hvor forsøkte han å etablere sitt verdensherredømme?
23.) Hvor mange millioner kinesere tok Dsengis Kahn livet av?
24.) På hvilke måter var Dsengis Kahn et forbilde på Antikrist?
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25.) Hvilken politisk og militær karreiere hadde Napoleon?
26.) På hvilke forskjellige måter var Napoleon et forbilde på

Antikrist?

27.) Hvorfor ønsket også Napoleon å underlegge seg Orienten?
28.) Hvordan så en del jøder på Napoleon?
29.) Hvem var Stalin, og hva betyr hans navn?
30.) På hvilke to samfunnskritikere grunnet han spesielt sitt syn?
31.) Hvordan betraktet han religionen?
32.) På hvilke forskjellige måter er kommunismen en konkurrent

til kristendommen?

33.) Hvilken religion hadde Stalin?
34.) Hva skrev Pravda om Stalin som gud?
35.) Hva skrev Bukharin om Stalin?
36.) På hvilke måter var Stalin et forbilde på Antikrist?
37.) Hvem var Hitler, og hvilken utdannelse hadde han?
38.) Hva skjedde på Wanseekonferansen i 1942?
39.) Hva kalte nazistene denne beslutningen om å utrydde alle

jødene?
40.) Hvor mange millioner jøder ble utryddet av nazistene?
41.) På hvilken måte var Hitler Satan—tilbeder?
42.) Hva brukte Hitler i tillegg til okkultismen, for å få kontakt

med de onde åndsmaktene?

43.) Hva heter den okkulte framtidsboka?
44.) Hvilke to hedenske symboler brukte Hitler og naziztene?
45.) Beskriv Mussolinis hv og virksomhet.
46.) På hvilke tre samfunnskritikere bygde han spesielt sitt syn?
47.) På hvilke områder var han et forbilde for Antikrist?
48.) Hva gikk fascismen ut på?
49.) Hva kalte Mussolini Middelhavet og området rundt Middel

havet?

50.) Hvorfor gikk Mussolini til angrep på Etiopia?
51.) Hvilke planer hadde Mussolini?
52.) Hvem var Nasser?
53.) Hva mente han om staten Israel og forholdet mellom jøder

og arabere?
54.) Hvor mange arabiske nasjoner deltok i krigen mot Israel i

1967?

55.) Hvilke landonurådet greidde jødene å befri i denne krigen?
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56.) Hva sa overrabbiner Goren i forbindelse med at jødene
hadde befridd den gamle bydelen av Jerusalem?

57.) Hva betyr begrepet "hedningenes tider", og når er de slutt?
58.) Hvem var Sadat?
59.) Hvilken krig startet han mot jødene, og på hvilken dag

startet han krigen?
60.) Hva er Yom Kippur?
61.) Hvor omfattende skal Israel være i rikets tid?
62.) Hvordan skal det gå med Egypt i rikets tid?
63.) Hvorfor fikk Sadat og Begin Nobels Fredspris i 1980?
64.) På hvilke områder var Sadat et forbilde på Antikrist?
65.) Hva var det som kjennetegnet det krigsskipet som Sadat

brukte i 1975?

66.) Hva var 6. oktober et minne om?
67.) Når og i hvilken forbindelse ble Sadat myrdet?
68.) Hvilke religiøse planer hadde Sadat i Sinai—ørkenen?
69.) Hva er det som kjennetegner Gorbatsjov?
70.) På hvilke områder er han et forbilde på Antikrist?
71.) Hva er Gog-krigen?
72.) Hvem er Saddam Hussein, og hvilke planer har han i

Midt—Østen?

73.) Hvordan vil det gå i den nye krigen som sannsynligvis bryter
ut om ikke så altfor lang tid i Midt-Østen?

74.) Hvilke forskjellige kjennetegn har de forskjellige forbildene
på Antikrist hatt?

-267-



ANTIKRISTENS MANGE TITLER OG BESKRIVELSER I

BIBELEN.

ANTIKRISTEN ER IKKE DEN SAMME SOM GOG. De

jødiske rabbinere og skriftlærde tror det, for i og med at de ikke
anerkjenner Jesus fra Nasaret som Messias eller Kristus, regner de
heller ikke med at Antikristen er noen selvstendig historisk person.
I de to kapitlene foran har vi nevnt de viktigste av de mange

forbildene som Antikrist har, både i Bibelen og i den verdslige
historie. Vi finner beskrivelser av Antikristen både hos Moses,i
Salmene, hos Esaias, Esekiel, Daniel, Mika, Habakuk, Sakarias,
Matteus, Markus, Johannes, i 2.Tessalonikerbrevet, 1. og 2. Johan
nes brev og Jesu Åpenbaring til Johannes.
Når profetene skulle beskrive Antikristen og hans styre, så

brukte de bl.a. navnene og titlene på Israels fiender i gammel tid.
Både Babels konge, Assur (assyreren) og Tyrs fyrste er brukt som
titler på Antikristen.
Vi har følgende titler på og beskrivelser av Antikristen i Bibelen:
1.) RYTTEREN. Første gangen vi møter Antikristen omtalt, er

i patriarken Jakob sin tale til sine 12 sønner, rett før han skulle dø.
Da uttalte han følgende profeti om Dan."Dan skal være en slange
på veien, en huggorm på stien, som biter hesten i hælene, så
rytteren (Antikrist) faller bakover."(l.Mos.49,17.)
Dette betyr at det er særlig medlemmer av Dans stamme som

skal inngå pakt og samarbeid med Antikrist i endetiden, men som
de øvrige stammene skal også en rest av denne stammen omvende
seg til Herren, og de skal på slutten av den store trengsel gå imot
Antikristen. (Om Dan—intensjonen i Israel har min far, O.K.In-
dergaard, skrevet utførlig i sin bok: Temaer i bibelsk profeti. Del 1,
så det skal ikke jeg gjenta her.)

2.) HAN. "Så tok han (Bileam) igjen til å kvede og sa: Ve!
Hvem skal bli i live når Gud lar dette skje? (i den store trengsel)
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Skiper kommer fra Kittims (Romerriket) kyst, de kuer Assur, og
de kuer Eber, men også han (Antikrist) skai gå til grunne."
(4.Mos.24,24.)
"Se, oppblåst og uærlig er hans sjel i ham (Antikrist), men den

rettferdige skal leve ved sin tro. Så er og vinen troløs, en skrytende
mann— han skal ikke bli boende i ro, han har oppspilt sitt grådige
svelg likesom dødsriket, han er som døden og blir ikke mett, han
har sanket til seg alle folk og samlet til seg alle folkeslag. Skal ikke
alle disse synge nidviser og spottesanger om ham, lage gåter om
ham og si: Ve den som dynger opp ting som ikke hører ham til-
hvor lenge? - og som lesser på seg pantegods? Skal de ikke brått
reise seg de som skal pine deg, og vokne opp de som skal jage deg
opp, så du blir et rov for dem?"(Hab.2,4-7.)
"Og han (Messias) skal være fred, når Assur (Antikrist) kommer

inn i vårt land, og når han (Antikrist) kommer inn i våre palasser,
så reiser vi mot ham 7 hyrder, ja 8 menneskefyrster."(Mika 5,4.)
"han som står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud eller

helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å
være Gud. Minnes dere ikke at jeg sa dere dette, da jeg ennå var
hos dere? Og nå vet dere det som holder igjen (Den Hellige Ånd i
den kristne menighet), så han først skal åpenbares i sin
tid."(2.Tess.2,4-6.)
"Og jeg så, og se, en kvit hest, og han som sat på den, hadde en

bue, og det ble gitt ham en krone, og han drog ut med seier og til
seier."(Åp.6,2.)

3.) EN UGUDELIG. "Sett en ugudelig (Antikrist) over ham
(Judas Iskariot) og la en anklager (Satan) stå ved hans høyre
hånd!(Salm. 109,6.)
4.) HAN SOM SLO DET (ISRAEL). "På den tid skal levningen

av Israel og de unnkomne av Jakobs hus ikke mere bli ved å stole
på ham som slo det, men de skal trofast stole på Herren, Israels
Hellige."(Es.l0,20.)
5.) HANS BYRDE og HANS ÅK. "På den tid skal hans byrde

bli tatt bort fra din skulder, og hans åk fra din hals, og åket skal
sprenges av dens fedme. Han (Antikrist) kommer over Ajat, drar
ffam gjennom Migron, i Mikmas lar han sitt tren bli igjen. De
(hærene) drar gjennom skaret. I Geba (sier de) vil vi bli natten
over. Rama bever, Sauls Gibea flyr. Skrik høyt, du Gallims datter!
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Gi akt, Laisa! Anne Anatot! Madmena flyr, Gebims innbyggere
flytter sitt gods i hast. Allerede samme dagen står han i Nob, da
svinger han sin hånd mot Sions datters berg, mot
Jerusalemhaugen.^CEs.10,27-32.)
"Jeg vil knuse Assur (Antikrist) i mitt land (Israel) og trede ham

(Antikrist) ned på mine Qell, og hans åk skal taes fra dem (jødene)
og hans byrde skal løftes fra deres skulder."(Es.l4,25.)
6.) BABELS KONGE og VOLDSHERREN. "Da skal du

istemme en spottesang over Babels konge (Han er også et bilde på
Antikrist) og si: Se, hva ende det har tatt med voldsherren (Antik
rist), med trengselsstedet! Herren har brutt i stykker de ugudeliges
stav, herskernes spir som slo folkeferd i harme med slag på slag,
som underkuet folkeslag i vrede og forfulgte dem uten skånsel.
ALL JORDEN HAR NÅ FÅTT KVELE OG RO. (i 1000
års-riket), de bryter ut i jubelrop."(Es.14,4-7.)
7.) "DU STRÅLENDE STJERNE, DU MORGENRØDENS

SØNN... DU SOM SLO NED FOLKESLAG. "Dødsriket der
nede kommer i uro for din skyld, når det skal ta imot deg, for din
skyld vekker det dødninger, alle jordens fyrster, det får alle folke
nes konger til å stå opp fra sine troner (i dødsriket). De tar til orde
og sier til deg: Også du er blitt kraftløs som vi, du er blitt lik oss.
(Alle konger, falske messiaser og forbilder på Antikrist skal bli
urolige når den virkelige Antikristen kommer til dødsriket.) Ned
støtt til dødsriket er din herlighet, dine harpes klang, under deg er
redt et leie av ormer, og ditt dekke er makk. (Hans kropp skal ikke
bli begravet.) Hvor har du ikke falt ned fra himmelen, du strålende
stjerne, du morgenrødens sønn! Hvor er du ikke felt til jorden, du
som slo ned folkeslag. Det var du som sa i ditt hjerte: Til himmelen
vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone, og
jeg vil ta sete på gudenes tingQell i det ytterste nord, jeg vil stige
opp over skyenes topper, og jeg vil gjøre meg lik den Høyeste
(Gud.)" (Es.14,9-14.)

8.) DEN MANN, SOM FIKK JORDEN TIL Å SKJELVE.
"Nei, til dødsriket skal du støtes ned, til hulens dypeste brønn
(ildsjøen. Det er flere avdelinger i døds^et). De som ser deg, skal
stirre på deg og si: Er dette den mann som fikk jorden til å beve,
kongeriker til å skjelve, som gjorde jorderike til en ørken og rev
ned dets byer, og som ikke slapp sine fanger hjem? Alle folkenes
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konger, alle sammen, de ligger med ære, hver i sitt hus, men du er
slengt bort, langt fra din grav, lik en foraktet kvist, du ligger dekket
av drepte (ved Harmageddon), som er gjennombåret av sverd, og
som kastes ned i en steingrav— lik et nedtrådt åtsel. Du skal ikke bli
jordet som de, for ditt land har du ødelagt, ditt folk har du myrdet,
ugjerningsmenns avkom skal aldri mer nevnes."(Es. 14,15-20.)
9.) ASSUR. "Jeg vil knuse Assur i mitt land og trede ham ned

på mine fjell, og hans åk skal tas fra dem, og hans byrde skal løftes
fra deres skulder. Dette er det råd som er tatt om all jorden, og
dette er den hånd (Guds hånd) som er rakt ut over alle folkene, for
Herren, hærskarenes Gud, HAR BESLUTTET DET, og hvem
gjør det til intet? Og hans hånd er det som er utstrakt, og hvem kan
vende den bort?"(Es. 14,25-27.)
"Og Assur skal falle for et sverd som ikke er en manns (Guds

ord), og et sverd som ikke er et menneskes, skal fortære ham, og
han skal rømme for sverdet, og hans unge menn skal bli
træler."(Es.31,8.)

10.) ØDELEGGEREN og VOLDSMANNEN. "La mine for
drevne barn få herberge hos deg! Vær et skjul for Moab (Jordan)
mot ødeleggeren! Fordi det er forbi med voldsmannen, ødeleggel
sen får ende, undertrykkerne blir borte fra landet."(Es.l6,4.)

11.) I EN HÅRD HERRES HÅND og EN STRENG
KONGE." Jeg vil overgi Egypten i en hård herres hånd, og en
streng konge skal herske over dem, sier Herren, Israels Gud,
hærskarenes Gud."(Es. 19,4.)

12.) VOLDSMANNEN og SPOTTEREN, "for det er forbi med
voldsmannen, og det er ute med spotteren, og utryddet blir alle de
som er årvåkne til å gjøre urett."(Es.29,20.)

13.) HAN SOM SLÅR MED KJEPPEN. "Derfor sier Herren,
Israels Gud, hærskarenes Gud, så: Frykt ikke, du mitt folk som bor
på Sion, for Assur, når han sl^ deg med kjeppen, og løfter sin stav
over deg, således som de gjorde i Egypten! For bare en liten stund
til, så er min harme til ende, og min vrede vender seg til deres
ødeleggelse. Og Herren, hærskarenes Gud, skal svinge sin svepe
over ham, som da han slo Midiam ved Orebs klippe, og hans stav
skal være rakt utover havet, og han skal løfte den på samme vis som
i Egypten."(Es.lO,24-26.)
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"Og Herren skal la høre sin veldige røst og vise sin nedfarende
arm i brennende harme og fortærende ildslue, storm og regnskyll
og hagl. For Herrens røst skal Assur forferdes, han som slår med
kjeppen. Og hver gang den stav som etter sitt råd lar falle på ham,
farer ned, skal det skje under klang av trommer og citaer, og gang
på gang skal han løfte sin arm og stride mot ham."(Es.30,30-32.)

14.) KONGEN. "For et brannsted (ildsjøen) er laget i stand for
lenge siden, også for kongen er det laget i stand, dypt og vidt, dets
bål har ild og ved i mengde, lik en svovelstrøm tenner Herrens ånde
det i brann. "(Es.30,31-33.)
"Og kongen skal gjøre som han vil, og opphøye seg og heve seg

over enhver gud, og mot gudenes Gud skal han tale forferdelige
ord, og han skal ha framgang, inntil vreden er til ende, for det som
er fast besluttet, det vil bli fullbyrdet."(Dan.ll,36.)

15.) HANS KLIPPE. "Og Assur skal falle for et sverd som ikke
er en manns (ved Jesu ord), og et sverd som ikke er et menneskes,
skal fortære ham, og han skal rømme for sverdet, og hans unge
menn skal bli træler. Og hans klippe (Antikrist) skal rømme i
redsel, og hans fyrster skal skremmes bort fra sitt banner, sier
Herren, han som har sin ild i Sion og sin ovn i
Jerusalem."(Es.31,9.)

16.) EN ØDELEGGER. "Se, jeg skaper smeden, som puster i
kullilden og lager et redskap til sin gjerning, og jeg skaper en
ødelegger til å skade."(Es.54,16.)

17.) TYRUS FYRSTE. "Menneskesønn! Si til Tyrus fyrste: Så
sier Herren, Israels Gud: Fordi ditt hjerte opphøyer seg, og du sier:
Jeg er en gud, jeg sitter på et gudesete midt ute i havet, enda du er
et menneske og ikke noen gud, men allikevel i ditt hjerte tykkes
deg å være en gud— ja, du er visere enn Daniel, intet lønnlig er
skjult for deg, ved din visdom og forstand har du vunnet deg
rikdom og samlet gull og sølv i dine skattekammer, ved din store
klokskap i handel har du øket din rikdom, og ditt hjerte opphøyet
seg for din rikdoms skyld- derfor sier Herren, Israel Gud, så:
Fordi du i ditt hjerte tykkes deg å være gud, se, derfor lar jeg
frenunede komme over deg, de grusomste blant folkene, og de skal
dra sine sverd mot din strålende visdom og vanhellige din glans. I
graven skal de støte deg ned, og du skal dø som de ihjelslåtte dør,
midt ute i havet. Vil du da si til din banemann: Jeg er en gud, enda
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du er et menneske og ikke noen gud, du som er i din drapsmanns
vold? Som de uomskåme dør, skal du dø ved fremmedes hånd, for
jeg har talt, sier Herren, Israels Gud"(Esek.28,2-10.)

17.) ETT ANNET LITE HORN. "Jeg aktet nøye på hornene
(de 10 hom), da fikk jeg se et annet lite hom som skjøt opp mellom
dem, og 3 av de første hom ble rykket opp for dets skyld, og dette
hom hadde øyne som menneskeøyne og en munn som talte store
ord."(Dan.7,8.)

18.) DETTE HORN. "Jeg så hvorledes dette hom førte krig
mot de hellige og fikk overtak over dem.(Dan.7,21.)

19.) EN ANNEN KONGE. "Og de 10 hom betyr at det av dette
rike (Romerriket i endens tid) skal oppstå 10 konger, og etter dem
skal det oppstå en annen konge, som skal være annerledes enn de
foregående, og som skal ydmyke 3 konger."(Dan.7,24.)

20.) HORNET. Denne benevnelsen går både på Antiokus den
4. Epifanes og på Antikrist. "Og sammen med det stadige offer ble
hæren (de troende jøder) overlatt til ødeleggelse for frafallets
skyld, og homet kastet sannheten til jorden, og det hadde framgang
med alt det foretok seg."(Dan.8,12.)
21.) EN KONGE MED FREKT ÅSYN. "Og i den siste tid av

deres (verdensrikenes) herredønune, når overtredeme har gjort
sine synders mål fullt ut, skal det opppstå en konge med frekt åsyn
og kyndig i onde råd."(Dan.8,23.)

22.) EN KOMMENDE FYRSTE. "Og etter de 62 uker (pluss
de 7) skal Messias utryddes og intet ha, og staden (Jemsalem) og
helligdommen skal en kommende fyrstes folk (romeme) ødelegge,
og enden på det er oversvønunelse, og inntil enden er det krig,
ødeleggelse er fast besluttet."(Dan.9,26.)
23.) ØDELEGGEREN og DEN SOM ØDELEGGES. "Og en

uke skal han gjøre pakten fast for de mange (jøder), og i midten av
uken skal slaktoffer og matoffer opphøre, og på vederstyggelighe
tens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse
og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som
ødelegges."(Dan.9,27.)
24.) DU. "For du har plyndret mange folkeslag, således skal de

alle som blir igjen av folkene, plyndre deg for din blodskyld mot
menneskene og for dine voldsverk mot jorden, mot staden (Jerusa
lem) og alle som bor der."(Hab.2,8.)
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25.) DU STORE FJELL. "Hvem er du, du store fjell, som reiser
deg foran Seubabel? Bli til en slette! Han (Messias) skal føre
toppsteinen (til det nye templet i 1000 års—riket) fram under høye
rop: Nåde, nåde være med den."(Sak.4,7.)

26.) EN HYRDE og DEN DÅRLGE HYRDE. "For se, jeg lar
en dårlig hyrde stå fram i landet, en som ikke ser til de får som er
nær ved å omkomme (i den store trengsel), ikke søker etter det som
er bortkommet, og ikke leger det som har fått skade, og ikke sørger
for det som holder seg oppe, men eter kjøttet av de fete og endog
bryter deres klover i stykker. Ve den dårlige hyrde, som forlater
fårene! Sverd over hans arm og over hans høyre øye! Hans arm skal
visne bort, og hans øye skal utslukkes."(Sak.ll,16—17.)
27.) ØDELEGGELSENS VEDERSTYGGELIGHET. "Nå

dere da ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten Daniel
har talt om, stå på hellig grunn (i templet)— den som leser det, han
se til å skjønne det."(Mat.24,15.)
Hva som gjelder denne tittelen på Antikristen, vil jeg sitere det

som Studiebibelen. nr.l. s,513-514 sier om denne tittelen og bak
grunnen for den. "Jesus angir i Mat.24,15 en avgjørende begiven
het, som skal innlede den aller største trengselstid, v.21, og som
"straks" skal følges av Menneskesønnens komme, v.29 flg.
Denne begivenheten består i at "ødeleggelsens styggedom" eller

som det også kan oppfattes "den ødeleggende styggedom", står på
hellig grunn. Matteus henviser til at uttrykket er hentet fra Daniels
bok, Dan. 9,27, 11,31 og 12,11. Jesu tolkning av Daniels profeti
viser at den går på endetiden.

Imidlertid har Daniels profeti fått en foreløpig oppfyllelse gjen
nom Antiokus den 4. Epifanes profanering av av templet i år 167
før Kristus, jfr. l.Makk. 1,54. Profanasjonen bestod i at et bilde
av— eller et alter for Zeus Olympios— ble brakt inn i templet i
Jerusalem.

Det er også kjent at keiser Caligula i året 41 prøvde å sette opp
sitt bilde i templet, men hans plutselige død i sanune året avverget
forsøket.

Ved romernes erobring av Jerusalem år 70 ble templet profanert
før byen ble ødelagt. Disse begivenheter har sikkert aktualisert
Daniels profetier om ødeleggelsens styggedom. En må gå ut ifra at
den "hellige grunn", som Jesus nevner, er templet i Jerusalem, og
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at endetidstegnet er en profanasjon av templet der.
Vi merker oss at parallellstedet i Markus 13,14 antyder at dette

skjer ved en bestemt person, noe som framgår av den greske
partisipp—konstruksjonen. "Når dere ser ødeleggelsens styggedom
"stående". Her står partisippet "stående" i maskulinum, selv om
det korresponderende ledd, "styggedom", er nøytrum. Dette anty
der at ødeleggelsens styggedom ER EN MANNLIG PERSON..."
28.) EN ANNEN I Sil l EGET NAMN. "Jeg er kommet i min

Faders navn, og dere tar ikke imot meg, kommer en annen i sitt
eget navn, ham tar dere imot."(Joh.5,43.)
29.) SYNDENS MENNESKE og FORTAPELSENS SØNN.

"La ingen dåre dere på noen måte! for først må frafallet komme, og
syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn."(2.Tess.2,3.)

30.) DEN LOVLØSE, "og da skal den lovløse åpenbares, han
som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til
intet ved åpenbarelsen av sitt komme."(2.Tess.2,8.)
(Hva som gjelder benevnelsen "den lovløse", så kan vi merke oss

følgende. De gamle rabbinerne gav Belial betydningen "uten åk".
Han avslo å bære lovens åk. Septuaginta, som er de 70 jødemes
oversettelse av G.T. til gresk, oversetter Blial med "parannomos"
d.e."lovbryter". Paulus skiller naturligvis mellom Satan og Antik
rist, men det er denne sammenhengen han sikter til, når han kaller
Antkristen for "den lovløse".)
31.) ANTIKRISTEN. "Mine barn! Det er den siste time, og som

dere har hørt at Antikristen kommer, så er det og nå kommet
mange antikrister, derav skjønner vi at det er den siste
time."(l.Joh.2,18.)
32.) LØGNEREN. "Hvem er løgneren uten den som nekter at

Jesus er Messias? Dette er Antikristen, den som nekter Faderen og
Sønnen (Den treenige Gud)."(l.Joh.2,22.)
33.) FORFØREREN. "For mange forførere er gått ut i verden,

som ikke bekjenner at Jesus er Messias, kommet i kjød, dette er
forføreren og Antikristen."(2.Joh.7.)

34.) RYTTEREN PÅ DEN KVITE HESTEN. "Og jeg så, og
se, en kvit hest, og han som satt på den, hadde en bue, og det ble
gitt ham en krone, og han drog ut med seier og til seier."(Ap.6,2.)
35.) DYRET SOM STIGER OPP AV AVGRUNNEN. "Og

når de (de to jødiske vitnene) har fullført sitt vitnesbyrd, da skal
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dyret som stiger opp av avgrunnen, føre krig mot dem og drepe
dem."(Åp.ll,7.)
36.) ET DYR. "Og jeg så et dyr stige opp av havet (folkehavet),

som hadde 10 hom og på sine hom 10 loroner, og på sine hoder
bespottelsesnavn." (Åp. 13,1.)
37.) DYRET. "Og dyret som jeg så, var likt en leopard, og dets

føtter som på en bjøm, og dets munn som en løvemunn, og dragen
gav det sin kraft og sin trone og stor makt."(Åp.l3,2.)
"og de tilbad dragen (Satan), fordi den hadde gitt dyret makt, og

de tilbad dyret og sa: Hvem er likt dyret? og hvem kan stride mot
det?"(Åp.l3,4.)
"Og de 10 hom som du så, er 10 konger som ennå ikke har fått

rike, men de får makt som konger en time sammen med dyret. Og
disse har en tanke, og sin kraft og sin makt gir de til
dyret."(Åp.l7,12-13.)
"Og de 10 hom som du så, og dyret, disse skal hate skjøgen og

gjøre henne øde og naken, og hennes kjøtt skal de brenne opp med
ild."(Åp.l7,16.)
"Og jeg så dyret og kongene på jorden og deres hærer samlet for

å føre luig mot ham som satt på hesten (Messias), og mot hans hær.
Og dyret ble grepet, og sammen med den falske profet, han som for
dets øyne hadde gjort de tegn hvormed han hadde forført dem som
tok dyrets merke og tilbad dets bilde, disse to ble kastet levende i
ildsjøen, som brenner med svovel."(Åp.19,19—20.)
"Og djevelen, som hadde forført dem, ble kastet i sjøen med ild

og svovel, hvor dyret og den falske profet var, og de skal pines dag
og natt i tidsaldrenes tidsaldere."(Åp.20,10.)

38.) ET AV DETS HODER. "Og jeg så et av dets hoder like
som såret til døden, og dets dødssår ble legt, og all jorden undret
seg og fulgte etter dyret."(Åp. 13,3.)

39.) DET. "Og det ble gitt det en munn som talte store og
spottende ord, og det ble gitt det makt til å holde på i 42 måneder.
Og det åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotte hans navn og
hans bolig, dem som bor i himmelen. Og det ble gitt det å føre krig
mot de hellige og seire over dem, og der ble gitt det makt over hver
stamme og folk og tunge og ætt. "(Åp. 13,5—7.)

40.) DET FØRSTE DYR. "Og det (den falske profet) bruker
det første dyrs hele makt for dets øyne, og gjør at jorden og de som
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bor på den, tilbeder det første dyr, hvis dødssår ble
legt/'(Åp.l3,12.)

41.) DET DYR SOM FIKK SÅRET AV SVERDET OG BLE I
LIVE. "Og det (den falske profet) forfører dem som bor på jorden
(de verdslige), for de tegns skyld som er det gitt å gjøre for dyrets
øyne, idet det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et
bilde til det dyr som fikk såret av sverdet og ble i live."(Åp.l3,14.)
42.) DYRETS NAVN og TALLET FOR DETS NAVN. "og at

ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn
eller tallet for dets navn. Her er visdommen. Den som har forstand,
han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er
666.(Åp.l3,17-18.)

43.) DYRETS TRONE. "Og den femte engel tømte sin skål ut
over dyrets trone, og dets rike ble formørket, og de tygget sine
tunger av pine. "(Åp. 16,10.)
44.) DYRETS MUNN. "Og jeg så at det av dragens munn og av

dyrets munn og av den falske profets munn kom ut 3 urene ånder
som lignet padder."(Åp.l6,13.)

45.) ET SKARLAGENRØDT DYR. "Og han førte meg i
ånden ut i ørkenen, og jeg så en kvinne (den store skjøgen) sitte på
et skarlagenrødt dyr, som var fullt av bespottelsesnavn og hadde 7
hoder og 10 hom."(Åp.l7,3.)
46.) DYRET SOM BÆRER HENNE. "Og engelen sa til meg:

Hvorfor undret du deg? Jeg vil si deg hemmeligheten med kvinnen
og med dyret som bærer henne, og som har de 7 hoder og de 10
hom."(Åp.l7,7.)
47.) DYRET SOM VAR OG IKKE ER OG SOM SKAL

STIGE OPP AV AVGRUNNEN OG FARE BORT TIL
UNDERGANG. "Det dyr du så; var og er ikke, og det skal stige
opp av avgrunnen og fare bort til undergang, og de som bor på
jorden, de hvis navn ikke, fra verdens grunnvoll ble lagt, er skrevet
i livets bok, skal undre seg når de ser at dyret var og ikke er og skal
komme igjen."(Åp. 17,8.)
48.) DYRET SOM VAR OG IKKE ER, ER SELV DEN

ÅTTENDE, OG ER TILLIKE EN AV DE 7. "Og dyret som var
og ikke er, er selv den åttende, og tillike en av de 7, og det farer
bort til undergang."(Åp. 17,11.)
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke to store endetidspersoner skal vi ikke blande
sammen?

2.) Hvorfor blander mange jødiske Bibel—forskere sammen
Gog og Antikrist?

3.) I hvilke skrifter i Bibelen er Antikrist spesielt omtalt?
4.) Hvor er Antikrist beskrevet første gang i Bibelen?
5.) Hvilke titler og beskrivelser har Antikrist hos Esaias?
6.) Hvilke titler og beskrivelser har Antikrist hos Daniel?
7.) Hvilke titler og beskrivelser har Antikrist hos Habakuk?
8.) Hvilke titler og beskrivelser har Antikristen hos Sakarias?
9.) Hvilken tittel har Antikrist hos Matteus?
10.) Hvilken beskrivelse har Antikristen hos Johannes?
11.) Hvilke titler og beskrivelser har Antikrist i

2.Tessalonikerbrevet?

12.) Hvilke titler og beskrivelser har Antikrist i 1. og
2.Johannesbrev?

13.) Hvilke titler og beskrivelser har Antikrist i Åpenbarings
boka?
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EN SAMMENLIGNING MELLOM JESUS FRA NASARET

OG ANTIKRISTEN.

I og med at Antikrist kommer til å bli Guds store motstander i
endens tid, er det viktig at vi kan beskrive ham så nøye som mulig,
slik at han blir lett å identifisere for dem som lever på jorden i
denne tiden. Det gjelder både de troende og de ikke—troende. De
skal alle måtte ta stilling til ham og hans styre. De som ikke vil bøye
seg for hans styre og planer, de må dø. De som bøyer seg og
samarbeider med ham, får ikke del i det kommende Guds-riket,
som er riket for Israel, men får sin del ''i sjøen som brenner med ild
og svovel".
Vi skal i det følgende gi en sammenligning av forskjellige sider og

egenskaper ved Kristus og Antikristen. Vi holder oss stort sett til
den oversikten som William F. Beirens har gjort i sin bok: That
man of sin. s,38—40, hvor han skriver følgende om dette:

1.) Kristus er Guds Sønn. "Og se, de (de onde åndene) ropte:
Hva har vi med deg å gjøre, Jesus, du Guds Sønn? Er du kommet
hit for å pine oss før tiden?"(Mat.8,29.)
"Men de som var i båten, kom og falt ned for ham og sa:

Sannelig, du er Guds Sønn."(Mat. 14,33.)
"Begynnelsen til Jesu Kristi, Guds Sønns evangelium."

(Mark.1,1.)
"og jeg (døperen Johannes) har sett det, og jeg har vitnet at han

er Guds Sønn."(Joh. 1,34.)
"Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den time kommer og er nå, da

de døde skal høre Guds Sønns røst, og de som hører, skal
leve."(Joh.5,25.)

Antikrist er "fortapelsens sønn". Fortapelsen er "sjøen som
brenner med ild og svovel."La ingen dåre dere på noen måte, for
først (før Herrens dag) må frafallet komme, og syndens menneske
åpenbares, fortapelsens sønn."(2.Tess.2,3.)
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(Uttrykket "fortapelsens sønn" betyr en som allerede er identifi
sert med fortapelsen. Den bibelske Encyklopedi sier følgende om
dette uttrykket: "Dette er et velkjent hebraisk uttrykk som beteg
ner en person, som har et bestemt trekk eller en karakter eller
skjebne, som sønn til denne tingen.")

2.) Kristus ble født inn i denne verden som "Menneskesønnen",
slik at han kunne ha et legeme, som han kunne gi som offer.
"Derfor sier han idet han treder inn i verden: Offer og gave ville du
(Gud) ikke ha, men et legeme laget du for meg."(Hebr.lO,5.)
"og ved denne vilje (Guds vilje) er vi helliget ved ofringen av

Jesu Kristi legeme en gang for alle (mennesker)."(Hebr. 10,10.)
Antikrist ble født inn i denne verden som sønn til et menneske

(l.Mos.10,8.), og han ble drept på grunn av sitt opprør mot Gud av
Shem, 2.Tess.2,3. (Hislop). (Både Hislop og Beimes mener at
Nimrod er Antikrist.)
3.) Når Kristus fullførte sitt oppdrag og døde på korset, gikk

hans ånd til paradiset. "Og han sa til ham (røveren på korset):
Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i
Paradis. "(Luk.23,43.)
"Og Jesus ropte med høy røst og sa: Fader! i dine hender overgir

jeg min ånd. Og da han hadde sagt dette, utåndet
han. "(Luk.23,46.)
Når Antikrist døde, gikk hans ånd til avgrunnen, det fengslet

hvor alle fortapte av Adams slekt oppholder seg. "På den tid skal
Herren hjemsøke himmelens hær i det høye (de onde åndsmak
tene) og jordens konger nede på jorden, og de skal samles sammen
som fanger i hulen og settes fast i fengslet, og langt om lenge (etter
1000 års-riket) skal de få sin straff."(Es.24,21—22.)
4.) Når Kristus stod opp fi*a de døde på den tredje dagen,

fullførte han en gjerning på 4o dager på denne jord og steg opp til
himmelen mens apostlene så på. "Og da han hadde sagt dette, for
han opp mens de så på, og en sky tok han bort fra deres
øyne."(Ap.gj.l,9.)
Når Antikrist kommer tilbake fra de døde i et udødelig legeme (i

det han har berørt evigheten), som ikke kan utslettes, kommer han
fira avgrunnen. Når han fullfører den gjerningen som Gud ønsker
for frigjørelsen av denne verden og dens innbyggere fi*a herredøm
met og makten til djevelen, vil han gå til "sjøen som brenner med
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ild og svovel", fortapelsen. "Det dyr du så, var og er ikke, og det
skal stige opp av avgrunnen og fare bort til undergang, og de som
bor på jorden, de hvis navn ikke, fra verdens grunnvoll ble lagt, er
skrevet i livets bok, skal undre seg når de ser at dyret var og ikke er
og skal komme igjen."(Åp.17,8.)
5.) Kristus ble tilbudt kongedønunene i denne verden av djeve

len. Han avslo å motta dem fra denne maktrøver. "Begjær av meg!
Så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til
eie."(Salm.2,8.)
"Og djevelen sa til ham: Deg vil jeg gi makten over alt dette, for

meg er det overgitt, og jeg gir det til hvem jeg vil."(Luk.4,6.)
Antikrist vil bli tilbudt kongedømmene i denne verden (etter at

Kristus hadde avslått dette) og vil gladelig motta dem. "Og dyret
som du så, var likt en leopard, og dens føtter som på en bjørn, og
dets munn som en løvemunn, og dragen gav det sin kraft og sin
trone og stor makt."(Åp. 13,2.)
6.) Kristus som har gjort det største av alle offer, vil motta

kongedømmene i denne verden fi*a sin Far, "den gamle av dager",
og vil styre over dem i mer enn 1000 år. "Og jeg har dog innsatt min
konge på Sion, mitt hellige berg."(Salm.2,6.)
"Fremdeles fikk jeg i mine nattlige syner se hvorledes en som

ligner på en menneskesønn, kom med himmelens skyer, han gikk
bort til den gamle av dager og ble ført fram for ham. Og det ble gitt
ham herredømme og ære og rike, og alle folk og ætter og tungemål
skulle tjene ham, hans herredømme er et tidsalderlig herredømme,
som ikke forgår, og hans rike er et rike som ikke ødelegges."
(Dan.7,13-14.)
"Og den syvende engel blåste, og høye røster lot seg høre i

himmelen, som sa: Kongedømmet over verden er tilfallt vår Herre
og hans Messias, og han skal være konge i tidsaldrenes tidsaldere."
(Åp.11,15.)

Antikrist vil motta kongedømmene over jorden, slik som vi
kjenner dem nå, og vil styre over dem i 42 måneder, "og han skal
tde ord mot den Høyeste og imdertrykke den Høyestes hellige, og
han skal tenke på å forandre hellige tider og lov, og de skal gis i
hans hånd i en tid og tider og en halv tid."(Dan.7,25.)
"Og det ble gitt det en munn som talte store og spottende ord, og

der ble gitt det makt til å holde på i 42 måneder."(Åp.l3.5.)
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7.) Kristus rei inn i Jerusalem på et esel, som symboliserer
ydmykhet og fred. Han tilbød seg selv til jødene som deres Messias,
i det han oppfylte en underfull profeti. Dette tilbudet ble avslått av
jødene. "Si til Sions datter: Se, din konge kommer til deg, saktmo
dig og ridende på et asen, på trældyrets fole."(Mat.21,5.)

Antikrist kommer "med fred" og oppnår kongedømmet "ved list
og svik". Etter at han har besteget tronen, erobrer han hele verden
gjennom krig. "Og fordi han er klok, skal hans svikefulle ferd
lykkes for ham, han skal opphøye seg i sitt hjerte, og han skal
ødelegge mange ved fred, ja. mot fyrstenes fyrste skal han sette seg
opp, men uten menneskehånd skal han knuses."(Dan.8,25.)
"Og på hans plass skal det oppstå et foraktelig menneske, som de

ikke har overgitt kongedømmets herlighet, men han kommer uven
tet og tilegner seg kongedømmet ved list og svik. "(Dan. 11,21.)
8.) Kristus er "kongenes konge og herrers herre". "Og på sitt

kledebon og på sin lend har han et navn skrevet: Kongers konge og
herrers herre."(Åp.l9,16.)

Antikrist gjør seg selv til "kongenes konge og herrenes herre",
for der er "10 konger" i dyrets kongedømme under hans styre ved
siden av alle styrerne i alle nasjoner, for alle er erobret og styrer
under ham. "Og de 10 hom betyr at det av dette rike skal oppstå 10
konger, og etter dem skal det oppstå en annen konge, som skal
være annerledes enn de foregående, og som skal ydmyke 3
konger."(Dan.7,24.)
"Og jeg så et dyr stige opp av havet, som hadde 10 hom og 7

hoder, og på sine horn 10 kroner, og på sine hoder
bespottelsesnavn. "(Åp. 13,1.)
9.) Kristus er kronet med mange kroner."Hans øyne er som

ildslue, og på hans hode er det mange kroner, han har et navn
skrevet som ingen kjenner uten ham selv."(Åp. 19,12.)

Antikrist har også mange kroner i bokstavelig betydning.
10.) Kristus gjorde mange undergjeminger. "blinde ser, lamme

går, spedalske renses og døve hører og døde står opp, og evangeliet
forkynnes for fattige, og salig er den som ikke tar anstøt av
meg."(Mat.ll,5-6.)

Antikrist gjør også mange forførende undergjeminger. "Og det
(den falske profet) bmker det første dyrs hele makt for dets øyne,
og gjør at jorden og de som bor på den, tilbeder det første dyr, hvis
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dødssår ble legt."(Åp. 13,12.)
11.) Kristus gjorde mange undergjerninger, for å vise sin makt,

slik at hans etterfølgere skulle tro at han var den lovede Messias,
som skulle komme til verden.

Antikrist vil gjøre uvanlige undergjerninger som det å få ild til å
falle ned fra himmelen og mange an^e fantastiske gjerninger— til
og med at han oppreiser døde— slik at folk skal tro at han er Gud
og tilbe ham som Gud. "Og hans komme skjer, etter Satans
kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og
under."(2.Tess.2,9.)

12.) I^stus gav sitt liv og tjeneste fordi han elsket hele verden
og kirken. "For så har Gud elsket verden at ha gav sin Sønn, den
enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men
ha tidsalderlig liv."(Joh.3,16.)

Antikrist gir ikke sitt hv for noen, men han styrer over mennes
kene for sin egen ære og fordel. Han hater alle mennesker fordi han
hater Gud. "Og det åpner sin munn til spott mot Gud, til å spotte
hans navn og hans bolig, dem som bor i himmelen."(Åp. 13,6.)

13.) Kristus er verdens lys og bringer lys til alle som følger ham.
"Atter talte da Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys, den som
følger meg, skal ikke vandre i mørke, men ha livets lys."(Joh.8,12.)

Antikrist bringer hat og mørke til alle som følger og godtar ham.
Det er "mørket i Egyptens natt", slik som det var i faroas dager.
"Så rakte Moses sin hånd opp mot hinunelen, og det ble et tykt
mørke i hele Egyptens land i tre dager."(2.Mos. 10,22.)
"Og den femte engel tømte sin skål ut over dyrets trone, og dets

rike ble formørket, og de tygget sine tunger av pine."(Åp.l6,10.)
14.) Kristus er veien, sannheten og livet, opprettholderen Æ

"den rette og smale vei". "Gå inn gjennom den trange port! for den
port er vid og den vei er brei som fører til fortapelsen, og mange er
de som går inn gjenom den, for den port er trang, og den vei er
smal som fører til livet, og få er de som finner den."(Mat.7,13—14.)

Antikrist er en løgn, lederen for den breie vei som fører til
tidsalderlig død. "Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så
de tror løgnen."(2.Tess.2,11.)

15.) Kristus er en åpenbarer av hele sannheten til de mennesker
som følger hans lys. "Atter talte da Jesus til dem og sa: Jeg er
verdens lys, den som følger meg, skal ikke vandre i mørke, men ha
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livets lys."(Joh.8J2.)
Antikrist forførerer alle mennesker som ikke har *'kjærlighet til

sannheten" i sine hjerter, "og med all urettferdighetens forførelse
for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til
sannheten, så de kunne bli frelst. "(2.Tess.2,10.)

16.) Kristus kom for å gjøre sin Fars vilje, ikke sin egen vilje,
"for jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje,
men for å gjøre hans vilje som har sendt meg."(Joh.6,38.)

Antikrist vil komme for å gjøre sin egen vilje og viljen til sin far,
djevelen.

17.) Kristus er livgiveren. "I ham var liv, og livet var menneske
nes lys. "(Joh. 1,4.)

Antikrist er den store morderen slik som hans far, djevelen.
"Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre deres fars lyster, han
var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for
sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for
han er en løgner og løgnens far."(Joh.8,44.)

18.) Kristus kom ovenfra. "Og han sa til dem: Dere er nedenfra.
Jeg er ovenfra, dere er av denne verden, jeg er ikke av denne
verden."(Joh.8,23.)

Antikrist kommer nedenfra, ut fra avgrunnen. "Det dyr du sa,
var og er ikke, og det skal stige opp av avgrunnen og fare bort til
undergang, og de som bor på jorden, de hvis navn ikke fra verdens
grunnvoll ble lagt, er skrevet i livets bok, skal undre seg når de ser
at dyret var og ikke er og skal komme igjen."(Åp.l7,8.)

19.) Kristus er ikke av denne verden, og denne verden elsker
ham ikke. "Verden kan ikke hate dere, men meg hater den fordi
jeg vitner om at dens gjerninger er onde."(Joh.7,7.)

Antikrist er av denne verden og elsker å bli æret av verden. "Jeg
er kommet i min Faders navn, og dere tar ikke imot meg, kommer
en annen i sitt eget navn, ham tar dere imot."(Joh.5,43.)

20.) Kristus er byggeren av det nye Jerusalem, som skal bli for
alltid, "for han ventet på den stad som har de faste grunnvoller, og
som Gud er byggmester og skaper til."(Hebr.ll,10.)

Antikrist (Nimrod) bygde Babylon og andre byer samt tårnet i
Babylon. "Han var en veldig jeger for Herrens åsyn, derfor sier
folk: En veldig jeger for Herrens åsyn som Nimrod. Først hersket
han over Babel og Erek og Akkad og Kalne i landet Sinear. Fra
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dette landet drog han ut til Assur og bygget Ninive og Rehobot—Ir
og Kalah og Resen mellom Mellom Ninive og Kalah, dette er den
store stad."(l-Mos.lO,9-12.)
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FALSKE PROFETER OG FALSKE MESSIASER.

Allerede Jesus advarte mot falske profeter og messiaser, som
skulle stige fram blant jødefolket og proklamere seg selv som
jødenes Messias. De skulle i tillegg til dette gjøre store under og
tegn. De skulle føre mange vill, men de troende skulle ikke bli ført
vill, for de vet hvem som er den egentlige og virkelige Messias. Det
er Jesus fra Nasaret. "Men vokt dere for de falske profeter, som
kommer til dere i fåreklær, men innvortes er glupende
ulver."(Mat.7,15.)
"Og mange faske profeter skal oppstå og føre mange

vill."(Mat.24,ll.)
"For falske messiaser og falske profeter skal oppstå og gjøre

STORE TEGN OG UNDER, så at endog de utvalgte (jøder)
skulle føres vill, om det var mulg."(Mat.24,24.)
På samme måten som Jesus advarte jødene mot de falske profe

tene og de falske messiasene, som skulle oppstå, så gjorde også
apostlene og disiplene det. "Men Ånden sier med tydelige ord at i
de siste tider skal noen falle fra troen, idet de holder seg til forfø
rende ånder og djevlers lærdommer ved hykleri av falske lærere,
som er brennmerket i sin egen samvittighet, som forbyder å gifte
seg og byder å avholde seg fra mat, den Gud har skapt til å nytes
med takk av dem som tror og har lært sannheten å
kjenne. "(1 .Tim.4,1-3.)
"Mine barn! det er den siste time, og som dere har hørt at

Antikristen kommer, så er det og nå kommet mange antikrister,
derav skjønner vi at det er den siste time. De har gått ut ifra oss (De
har vært tilsluttet kristendommen. Noen av dem kan ha vært per
sonlige kristne.), men de var ikke av oss, for hadde de vært hos oss,
så var de blitt hos oss, men det skulle bli åpenbart at ikke alle er av
oss."(l.Joh.2,18-19.)
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"Men det oppstod også falske profeter blant folket, likesom det
og blant dere skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange
lærdommer som LEDER TIL FORTAPELSE, idet de endog nek
tet den Herre, som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå
fortapelse. "(2.Pet.2,l.)
"Dere elskede! tro ikke enhver ånd, men PRØV ÅNDENE om

de er av Gud! for mange falske profeter er gått ut i
verden. "(l.Joh.4,1.)
"For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at

Jesus er Messias, konunet i kjød, dette er forføreren og
Antikristen. "(2. Joh.7.)
Vi vet at dette er riktig. Bare blant jødene har det stått fram over

400, som har hevdet at var jødenes Messias. Vi skal i det følgende
nevne to av de mest kjente Messias-skikkelsene blant jødene, og
det er Simeon Bar Kochba og Sabbatei Zwi.

BAR KOCHBA.

Etter at Jerusalem og templet hadde blitt ødelagt i 70 etter
Messias, så lovte keiser Hadrian (117—138) å bygge opp igjen byen
og templet. Han gikk senere fra disse løftene, og i stedet for å
gjenreise byen og templet, slik som de en gang var, så ble Jerusa
lem utbygd som en romersk militærkoloni med navnet Aelia Capi-
tolina. Det ble gitt en rekke bestemmelser som var rettet mot
jødene. Det ble f.eks. forbudt å la seg omskjære og overholde
sabbaten. Dette ble gjort for å viske ut den jødiske identiteten.
Keiser Hadrian gikk inn for å hellenisere jødene og Israel. Jødene
skulle bli som de andre folkene.

I 132 brøt det ut en kraftig oppstand mot romerne. Lederne i
denne oppstanden var Bar Kochba og rabbi Akiba. Dette opprøret
mot romerne lyktes, og Jerusalem ble befridd fira romerne.

Etter at Jerusalem hadde blitt befridd fra romerne i 132, så ble
Bar Kochba, som betyr Stjernesønnen, utropt til å være Messias av
rabbi Akiba og andre. De mente at han var den stjernen som skulle
stige opp over Jakob, og som Bileam hadde fortalt om. "Jeg ser
ham, men ikke nå, jeg skuer ham, men ikke nær, en stjerne stiger
opp over Jakob, et spir løfter seg fra Israel, han knuser Moabs
tinninger og utrydder ufredsætten."(4.Mos.24,17.)
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13 år holdt jødene byen, men til slutt måtte de gi tapt overfor den
romerske krigsmakten. Bar Kochba falt under kampene, og rabbi
Akiba ble flådd levende av romerne.

SABBATEI ZWI.

Sabbatei Zwi ble født i Smyma den 9.ab i 1626. Det var datoen
for templets ødeleggelse både under babylonerne i året 586 før
Messias og under romerne i år 70 etter Messias, og det var forutsagt
av de jødiske mystikere at Messias skulle fødes på årsdagen for
templets ødeleggelse.
Han viste seg tidlig å være en mystiker, og han studerte grundig

den jødiske Kabbala (Den jødiske visdomslitteraturen). Han lot
etter hvert sine venner ane at han kunne være Messias, og den 9.ab
i året 1648 eller 5406 etter jødenes tidsregning lot han seg utrope til
å være jødenes Messias. Jeg vil i den forbindelse få lov til å sitere
fra Poul Borchsenius sin bok: Den lange Vandring. s,213—214,
hvor det står: "Dagen kom. Sabbatei Zwi samlet sine venner til seg.
Og mens de i ytters spenning ventet, trådte han plutselig et skritt
fram, åpnet munnen og formet på leppene det ene innholdstunge
ord: JAHWE.

Stiv av redsel, med blodet stanset i årene, lyttet vennene. Sabba
tei hadde våget å uttale det uutsigelige navn, Guds navn, forbudt
for alle å si det. Kun en gang om året, på Yom Kippur, hadde en
eneste, ypperstepresten, lukket inne i templets Allerhelligste,
kunne ta det på sine lepper. Det var Shem Hameforash, det enestå
ende, som pleide å skjiiles bak fire bokstaver IHWH, tetragramma-
ton, som det kalles med et gresk ord.

Sabbatei Zwi gjentok ordet: JAHWE. Da løsnede de andres
lenuner, og de skrek ham i møte: MESSIAS. MESSIAS."
Han ble deretter jaget av de jødiske rabbinere fra Smyma, og

hans vandreår begynte. Han ble overalt hyllet som jødenes Mes
sias, og det ble sagt at om to år ville han være konge over Jemsa-
lem. Jemsalem og Israel lå på det tidspunktet under Det tyrkiske
riket.

1 1666 reiste han til Tyrkia sammen med en del av sine venner,
for å styrte Det tyrkiske riket og sultanen Muahammed. Han skulle
styrte dem ved sin sang og ved sitt ord. Det gikk ikke slik som
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Sabbatei Zwi og hans venner hadde håpet. De ble tatt til fange, da
de kom til Tyrkia, og under trussel av å bli beskutt med piler,
oppgav han sin messianitet og gikk over til islam.
Han døde ensom og fattig i en liten by i Albania noen år senere.

EN OVERSIKT OVER EN DEL FALSKE MESSIASER.

I Hemmets Venn nr. 15—16 i 1990 skrev Samuel Sollerman en
oversikt over en del falske messiaser, både av jøder, av arabere, av
europeere, av amerikanere, av afrikanere og av asiater. Samuel
Sollerman har aller vennligst gitt meg lov til å gjengi hans artikkel i
denne boka, og det er jeg meget takknemelig for. I og med at
artikkelen er meget godt skrevet og gir oss en god oversikt over
dette, så gjengir jeg den så ordrett som mulig, idet jeg oversetter
den fra svensk til norsk: "Om du skulle spørre jødene om hva de
tror om framtiden, hva de venter på og lengter etter, så skulle vi
nok få mange ulike svar. En del skulle si at deres høyeste ønske er
fred, fred i Israel, fred med araberne. Andre skulle si at de håper at
det skal bli slutt på antisemittismen, og andre igjen skulle ønske at
alle jøder skulle få komme hjem til sine fedres land.
Men mange skulle svare at de venter på Messias og på templet,

som han skal bygge.
Helt ifra sin begynnelse har jødefolket ventet på sin Messias, sin

konge og frelser. Patriarken Jakob, som var far til Israels 12 stam-
mehøvdinger, uttalte seg om Løven av Juda stamme, om hersker-
staven og spiren og om Silo (helten) som skulle komme. Moses
talte om profeten, David om kongen, Sakarias om kongen som
skulle komme ridende på et esel og om spiren av Davids rot.
Jødenes store rabbiner. Moses Maimonides på 1200—tallet, sa at

de ventet på Messias, til og med om han skulle la vente på seg. Og
under den chassidiske vekkelsen på 1700-tallet i Polen, var det
mange som ivrig ventet Messias. En av dem, en rabbiner, sa til sine
sønner hver kveld, at de skulle vekke ham, dersom Messias kom i
løpet av natta. En annen rabbiner hadde stadig vekk et rom stående
til Messias sin disposisjon.
Deres messiasforventning har i dag ingen fanatistiske utslag, men

den er enda meget sterk.
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Dr. C. F. Heman skrev for mer enn hundre år siden om ulike

messiasforestillinger og angav bl.a. følgende:
a) Messias er EN POLITISK SKIKKELSE, som med kongelig

makt skal opprette riket for Israel.
b) Messias er EN RELIGIØS SKIKKELSE, og når han åpenba

res, skal riket opprettes.
c) Messias er EN EPOKE, en religiøs, sosial og moralsk stor

epoke.
d) Messias er DEN MODNE MENNESKELIGE FORNUFT,

som står over all vitenskap, alle autoriteter og åpenbarelser.
e) Messias er REVOLUSJONEN FOR DE UNDERTRYKTE,

kampen for de fattiges rettigheter og for rettferdighet overhodet.
f) Messias er HELE MENNESKEHETENS FRIGJØRELSE.
g) Messias er JØDEDOMMENS GJENOPPRETTELSE, reli

giøst og materielt.
h) Messias er DET FORVANDLEDE ISRAEL, som er satt til

et lys for hedningene. Det heter nemlig i Es.42,6: "Jeg vil sette deg
til et lys for hedningene". Og i Es. 49,6: "Så vil jeg da sette deg til et
lys for hedningene."
Mange jøder tror at den politiske og religiøse Messias er samme

person, at ben David og ben Josef er en og samme person.
Jesus sa at mange skal komme i hans navn og si at de er Messias.

Vi skal i det følgende se på en del av disse falske
messias—skikkelsene:

1.) Esseseme hadde "RETTFERDIGHETENS LÆRER", som
de mente var Messias.

2.) SIMON BAR KOCHBA, som ledet et opprør mot romerne
fra 132—135 etter Kristus, ble utropt av den 114 år gamle rabbine
ren Akiba som Messias.

3.) MOSES het en mann på Kreta som sa at han var Messias, og
han lovet sine tillhengere å føre dem på tørr mark gjennom havet til
Løftets land. På en utsett dag gikk de ut i havet og druknet sammen
med sin leder.

4.) MUHAMMED (570—632) var en arabisk
messias—skikkelse. Han ble for muslimene hva Kristus er for de
kristne. Til og med hans etterfølgere som imamer og kalifer blir
betraktet som messias—skikkelser.
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5.) SERENE var en messias—skikkelse på 700—tallet.
6.) AL HAKIM var kalif i Egypt på 10(X)—tallet. Han mente at

han var Messias, og til og med i dag tror druserne på ham og venter
at han skal komme tilbake.

7.) ABU ISA ISFAHANI var en militær Messias i Persia.
8.) DAVID ALROJ het en Messias i Kurdistan på 1100-tallet.

Han blandet seg inn i politikken og sa at han var sendt av Gud, for å
befri jødene fra det muhammeddanske åket og føre dem til Jerusa
lem.

9.) ABRAHAM BEN SAMUEL ABULAFILA var en
spansk-jødisk kabballist på 1200-tallet, som krevde å være Mes
sias. Han besøkte Hellas, Palestina og Italia. Han skrev 22 profe
tiske bøker på hebraisk og 26 kabbalistiske, og det finnes de som
mener at han var forfatter til den berømte jødiske boken Sohar.
(Kabbalismen var en jødisk visdomslære.)

10.) MOSES BOTAREL var også jødisk kabbalist, medisiner
og filosof. Han framtrådte i Spania. Han krevde også å være Mes
sias.

11.) ISAK LURIA, født i Jerusalem og død i Safed, var også
jødisk kabbalist. Han levde som eremitt i 13 år og besøkte sin
familie bare på sabbaten. Han ble betraktet som en forløper for
Messias.

12.) JAKOB FRANK eller JAKOB LEIBOWICKS var en
polsk Messias på 1700-tallet. Han lærte om sjelevandrig og ble
bannlyst av rabbinerne i Jerusalem i 1756.

13.) Sabbatej Zevi i det chassidiske Polen var kanskje den mest
kjente messias-pretendenten. Han reiste til Tyrkia, for å greie å få
sultanen til å gå av, men ble tvunget til å gå over til islam og ble
forvist til en liten albansk fiskerby, der han døde.

14.) DAVID REUBENI søkte pavens hjelp til å fordrive tyr
kerne fra Jerusalem. Han fikk pavens beskyttelsesbrev til Portugal,
men måtte rømme derifra og døde senere i et spansk fengsel.

15.) JAMES NAYLER, som kaltes for kvekernes Jesus, ble født
i 1618. Han ble omvendt gjennom Gorge Foxs tale om det "indre
lyset" og gikk uten å ta farvell med hustru og barn ut for å predike.
Han slo særlig an hos en masse svermiske damer, hvis hysteriske
beundring litt etter litt steg til rene galskapen. Han ble satt i fengsel
og fikk der brev fra beundrere, som kalte ham "Konge i Israel",
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"Den Høyestes Sønn", "Guds enbårne Sønn" og "Jesus".
Når han ble frigitt, organiserte man et triumftog, som skulle

forestille Jesu innridende i Jerusalem. Kvinnene la ut klær på gaten
foran ham og ropte: "hellig, hellig, hellig!"
Han ble på nytt satt i fengsel og ble dømt til å hudflettes og fikk

navnet Blasphemer (Guds-spotter) innbrent i pannen.
16.) RICHARD BROTHERS, som kalte seg "Åpenbaringsbo

kens slaktede Lam" og "Guds, den Allmektiges brorsønn", ble satt
i fengsel for ubetalte regninger og skrev i fengslet profetier om
verdens undergang og jødenes gjenkomst til Palestina under Ric
hard Brothers ledelse. Han sa at han var deres åpenbarte fyrste og
profet. Hans skrift "Revealed Knowledge" gjorde stor suksess, og
han ble Englands apokalyptiske orakel. Store skarer med mennes
ker strømmet til hans bosted, for å få råd angående den tilstun
dende verdenskatastrofen. Han forkynte at London skulle gå
under, det fantes ingen mulighet for å unngå dette. Til og med den
kongelige familie skulle forgå. Brothers ble erklært for å være
sinnsyk og ble sperret inne på sinnssykehus. Når han kom ut, var
han en nedbrutt mann.

17.) JOHN NICHOLS TOM, "Bøndenes Frelser", gjorde sin
debutt i 1832. Han gav seg ut for å være en greve Rotchild, men ved
parlamentsvalget avslørte han at dette namnet var et pseudonym,
at han egentlig het Willam Percy Honeywood Courtenay, og at han
var den eneste sønnen til lord Courtenay. Han stilte opp som
Courtenays representant ved valget, men han ble ikke valgt. Han
red på en kvit hest, forkynte verdens undergang, og sa at han var
Messias. Han falt i en strid, og under treet der han falt, satte man
opp en tavle, hvor det stod: "Vår sanne Messias, jødenes Konge."

18.) HENRY JAMES PRINCE ble født i 1811 og døde i 1899.
Han leste teologi og inngikk "åndelige" ekteskap ikke mindre enn
tre ganger. Han holdt som prest dundrende prekener og ble den
sentrale figuren i vekkelsen. Han predikede at han helt hadde gått
opp i Gud. Han fikk mange tilhengere og fikk tre pengesterke
søstre til å satse sine penger til et høykvarter for ham. Flere bygnin
ger ble oppført, og en høy mur ble reist omkring dem. Dette
sentrum ble kalt for "Agapemone", som betyr "kjærhghetens hus".
Han forkynte at på samme måten som Jesus avsluttet sin tidsal

der, så skulle han også avslutte den inneværende. Han inngikk et
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"åndelig" ekteskap med en ung pike, men når hun fødte et barn,
ble hun drevet ut av "Kjærlighetens hus", og barnet ble kalt for
"Satans avkom".

19.) JOHN HUGE SMYTH-PIGOTT, som også var prest i
London, overtok Agapemone da Prince døde. Til og med han fikk
en hengiven forsamling, og han forkynte for den at Prince var den
som hadde blitt sent foran "Herrens ansikt", som ikke var noen
annen enn ham selv. En storm av henførelse brast løs. Kvinner gråt
og lo hysterisk, og man trengte seg fram for å kysse predikantens
oppløftede hånd.

Avisene kunngjorde nyheten, og de villeste ryktene kom i
omløp. Og når han på nytt skulle preke i sin kirke, ble den stormet
av en opphisset folkemenge, og et hundretalls med ridende politi
greidde med nød og neppe å berge predikanten fra å bli lynsjet.
"Forbundets Ark" som Pigott kalte sin kirke, måtte stenges, og har
siden aldri mer blitt åpnet.

20.) FATHER DIVINE (Gud Fader), var en svart baptistpastor
som begynte å forkynne at han var Gud. Han fikk mange til
hengere. Man regner med noen hundrede tusen. Han fikk sin
"himmel", først i New York, og etter at han ble hjemløs der, flyttet
han til Philadelphia.
21.) JOHN WEST var en ung mann. Han ble utsett til å være

Father Divines Sønn, og som sådan en Messias. Han ble sendt ut
for å predike det nye evangeliet. Men han hadde ingen større
framgang.

22.) DADDY GRACE (Pappa Nåde), som egentlig het Marci-
lino Manuel Grace, kjøpte huset som Father Divine hadde leid,
flyttet ham ut derifra og etablerte seg selv som Gud. Han hadde
tilhengere og forsamlingshus i ikke mindre enn 14 stater.

23.) PROPHET JONES eller DR. JAMES FRANCIS JONES
var Guds profet i Detroit. Han sa at han var den eneste som Gud
hadde talt gjennom.
24.) KRISHNA VENTE eUer FRANCIS PENCOVIC sa at han

var Messias, og han hadde sitt hjem og høykvarter i Canoga Park,
som ligger nord for Hollywood i California. Jeg (Samuel Soller-
man) var sammen med Per Zettersten en gang hjemme hos ham.
Han var en høy og kraftig indier med langt hår, kledd i en fotsid gul
kappe og var barfotet. Han var en våken, intelligent mann med
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sterk karisma. Når vi spurte ham, om han virkelig var Messias,
Jesus Kristus, så svarte han at han var det. Og han sa at han aldri
skulle dø, men han døde likevel, da han brant inne i sitt tempel.

25.) Til og med i Afrika har det opptrådt svarte messiaser. En av
de mest kjente var SHEMBE, som begynte sin virksomhet i 1911.
Han sa at han hadde nøkkelen til himmelen, og at han ikke skulle
sleppe inn noen kvit.

26.) En annen var SIMON KIBANGU, som grunnet sin kirke i
1921. Det blir påstått at han bor i de troende, og at han legemlig
skal komme igjen som Messias.

Til og med i Asia har det vært mange messias—kulturer. For
noen år siden kom en ung gutt, bare tolv år gammel, som guru,
d.v.s en gud, med sin store oppvåkning, stor luksus og eget fly til
Europa, blant annet til København. I Vietnam og Indokina har
man den messianske CAO DOA-kulten.

I Kina, Burma og Thailand har man CAO DAI—kulten, som
også har messianske drag.
Det finnes andre bevegelser i USA, Asia, Afrika og til og med

Europa som i sin grunnstruktur er messianske.
Misjonsforstander Axel Andersson sier i en av sine bøker at alle

verdensdeler har en messias-ide. Så snart som noen opptrer som
religiøse ledere med store målsettinger og blir utsatt for en beund
ring som grenser til tilbedelse, så finnes det anledning til å passe på.
Japans keisere, Kenyas Kenyatta, Lenin, Stalin, Mao og Hitler var
slike, som var guder for mange mennesker.
Men farligst er det når de opptrer i religionens navn og gjør krav

på å være Messias.
Jesus sa når han advarte mot denne fare: Se til at dere ikke blir

ført vill, for han, som kalles Antikrist, og som blir den siste falske
messais—pretendenten, kommer til, om det er mulig, å forføre til
og med de utvalgte."

New Age og Antikristen.

I og med at vi nå forventer Jes.u komme for den kristne menighet
om ikke så altfor lang tid, er det meget sannsynlig at Antikrist lever
iblant oss i dag. Han vil holde seg i bakgrunnen og i det skjulte helt
inntil at tiden er kommet, til at han kan stå fram. Han kan ikke stå
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offentlig fram som Satans Antikrist før etter at den kristne menig
het er tatt opp til himmelen, for det er Den Hellige Ånds gjerning i
den kristne menighet som gjør, at han ikke kan åpenbares på
nåværende tidspunkt. "Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg
ennå var hos dere? Og nå vet dere DET (Den Hellige Ånd) som
holder igjen, så han (Antikrist) først skal åpenbares i sin tid. For
lovløshetens hemmelighet (Antikristens ånd) er alt virksom, bare
at HAN (Den Hellige Ånd) som nå holder igjen, trer til siden,
(gr.ek mesu genetai, som betyr: går ut av midten, d.v.s., kirkens
eller menighetens midte.) og da skal den lovløse (Antikrist) åpen
bares, han som den Herre Jesus skal tilintetgjøre ved åpenbarelsen
av sitt komme (tilsynekomsten av sitt komme)" (2.Tess.2,5-8.)
Det har vært mange vurderinger opp igjennom frelseshistorien

om hvem det er som holder igjen, slik at Antikrist ikke kan tre
fram, før tiden er kommet til at dette kan skje. Det er ikke tvil om
at det er Den Hellige Ånd som er virksom i den kristne menighet,
som holder igjen for Antikristen. Når den kristne menighet rykkes
opp til Herren, før den siste og syttiende åruken, er ikke Den
Hellige Ånd lenger virksom i skjøgekirken, som da blir den offisi
elle kirken.

At dette er riktig, ser vi også av det forholdet at det som holder
igjen, både er brukt som pronomen i intetkjønn (DET) og som
hankjønn (HAN) i 2.Tess.2,6—7. Ordet for ånd (gr.pneuma) er
intetkjønn på gresk, men i og med at den Hellige Ånd er en person,
så brukes også ordet "han" om Den Hellige Ånd.

Uttrykket "lovløshetens hemmelighet" er det samme som
"Antikristens ånd". Den er allerede til stede i verden, og arbeider
for at så mange mennesker som mulig skal gå fortapt for Guds rike,
og for at det antikristelige systemet skal bli etablert.

Antikristens rike etablerer seg i 3 faser:
a) Først kommer Antikristens ånd, og den er allerede i verden.

(l.Joh.4,3.)
b) Deretter kommer Antikristens system.
c) Til slutt kommer Antikristen selv, som er en person.
Til tross for at Antikristen ikke vil stå offentlig fram som Satans

Antikrist før etter at den kristne menighet blir bortrykket til Her
ren før den siste og syttiende åruken for Israel, så vil han likevel
arbeide i det skjulte og bygge seg opp som politisk og religiøs leder.
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Jeg tror at det som først vil bringe ham til makten, er HANS
MAGISKE OG SATANISKE EVNER. Han vil på ssimme måten
som sine mange forbilder være okkult engasjert og benytte seg av
Satans makt og kraft til å forføre menneskene.
Han vil få menneskene innenfor de store verdensreligionene til å

tro at han er den nye "Kristus", som skal komme i endens tid. De
kristne venter på Jesus fra Nasaret, jødene venter på Messias,
muhammedanerne venter på Mahdi, hinduene venter på Krishna
og buddhistene venter på den femte Buddah, som de kaller for
Maitreya.

Astrologer har lenge forutsagt at den nye "Kristus" ville bli født
den S.februar 1962. På dette tidspunktet ville de 8 planetene stå i
Vannmannens tegn, noe som ikke har hendt på nesten 2000 år.
Dette tegnet på himmelen ville være besviset på at den nye "Kris
tus" var født. Han skal bringe fred til verden.

Straks før solnedgang den dagen, så Jeane Dixon, det som hun
kaller for "den mest betydningsfulle og sjels—skakende" visjon i
sitt liv. Hun så Farao og dronning Nefertiti komme gående mot seg.
Dronningen holdt fram et lite barn, som om hun ville gi den til
verden. J. Dixon forteller om barnet: "Barnets øyne var allvi
tende... full av visdom og kunnskap."

J. Dixon så videre at barnet vokste til mann, og et lite kors, som
dannet seg over ham, begynte å utvide seg inntil det "strakte seg
over hele verden i alle retninger. Samtidig begynte mennesker av
hver rase, religion og farge å falle på kne, løfte opp sine hender i
hengiven tilbedelse til ham. De var alle som en."

J. Dixon mener at "Kristus" ble reinkamert inn i verden som et

lite barn, da hun hadde denne visjonen. Hun sier at "han vil bringe
hele menneskeheten sammen til en enhetelig tro, at han vil danne
en ny kristenhet med alle sekter og skape enhet. Verden, slik som
vi kjenner den, vil bli gjenskapt og forandret til en ny verden uten
kriger og lidelser."
I New Age—bevegelsen blir Antikristen kalt for enten "Kristus"

eller "Maitreya". Denne bevegelsen mener at "Kristus" kom til
verden i 1977. Vi må imidlertid være oppmerksomme på de forhol
det at når denne bevegelsen bruker begrepet "Kristus", så mener
den ikke Jesus fra Nasaret, men den mener Maitreya.
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New Age har ikke bruk for Jesus fra Nasaret som verdens frelser
i sitt religiøse system, for den mener at mennesket er sin egen
frelser, og at frelsen blir oppnådd gjennom den religiøse erfaringen
som de kaller for "Kristus bevisstheten".

New—Age—tilhengerne bruker delvis kristne begreper i sin lære,
men de legger helt andre betydninger i dem, enn det som Bibelen
lærer. Dersom vi ikke kjenner til dette, så kan det lett oppstå
misforståelser og forvirring. Vi skal i det følgende se på 12 slike
begreper:

1.) GUD. I New Age er gud en upersonlig kraft av energi. Den
kan både være han eller hun, far eller mor, gud eller gudinne. Hele
naturen skal tilbedes som gud. Dette gjelder spesielt jorden og
solen, for det er disse to elementene som fremmer livsvilkårene for
menneskene på jorden.
Denne solguden blir videre kalt for Solar Logos, Lucifer, Sanat

Kumara (som er en forvanskning av Satan) eller Den sentrale
åndelige sol.
Jøde— og kristendommen lærer at Gud er en personlig Gud, som

har skapt alle ting, og som har åpenbart seg gjennom Jesus fra
Nasaret. I dag blir han spesielt åpenbart gjennom Den Hellige
Ånds virksomhet.
2.) KRISTUS. Med begrepet "Kristus" mener New Age føl

gende tre forhold:
a) Det er den personen som vil komme og være lederen i den nye

tidsperioden, som ligger foran oss. Det er ifølge New Age vann-
mannens tidsalder. Den åndelige lederen i denne perioden vil være
Maitreya. I virkeligheten er dette Satans Antikrist.
b) Det er en fellesbetegnelse på mange av de store religiøse

lederne, som har levd i historien. Spesielt blir ordet brukt om de
store religionsstifterne. Disse blir betraktet som reinkarnasjoner,
som er sendt fra "hierarkiet" eller "toppen", for å gi menneskene
åndelige åpenbaringer og kunnskaper. New Age hevder at både
Buddha, Muhammed, Konfucius, Jesus og mange andre var
"Kristus—er", men den største av dem alle vil være Maitreya.
c) Det er en religiøs bevissthetstilstand. Denne går ut på at

menneskene oppnår frelsen ved at de blir forenet med det frelsende
prinsippet i tilværelsen. Dette oppnår de bl.a. ved å få den rette
kunnskap (gnosis), ved spiritisme og andre okkulte bestrebelser.
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New Age, som er en meget løst sammensatt religiøs ideologi,
mener at det er flere veier som fører til denne

"Kristus—bevisstheten".

New Age—tilhengerne godtar stort sett alle de andre religions
formene, som det er i verden, men de advarer imot jøde- og
kristendommen, som de anser som falske religiøse tilbud til verden.
Før vannmannens tidsalder kommer, så må tilhengerne av jøde—
og kristendommen utryddes med vold. Ingen som har en personlig
tro på Jesus fra Nasaret som verdens frelser og jødenes konge, får
komme inn i vannmannens tidsalder.

Sann jøde— og kristendom lærer at det er Jesus fra Nasaret som
er Messias eller Kristus. Han er både sann Gud og sant menneske.
Da tidens fylde kom, sendte Gud sin Messias til jødefolket. Da
flertallet av jødene forkastet Jesus fra Nasaret som deres Messias
og frelser, fikk troende hedninger oppdraget med å forkynne at
jødenes Messias allerede er kommet i Jesu person, at han er ver
dens frelser, at han skal komme tilbake etter 2000 år, at han skal
ødelegge Antikrist og hans tilhengere og opprette riket for Israel.
Jødenes Messias og de kristnes Kristus er den samme personen.
Det bare han som har rett til å bære Kristus-navnet.

3.) ENGLENE. New Age lærer at englene er de forskjellige
"mestere" eller "åndelige rådgivere", som New Age—tilhengerne
kommer i kontakt med, og som gir dem deres okkulte kunnskaper.
Med en fellesbetegnelse blir de kalt for "hiearkiet". Disse åndelige
lederne vil gjerne komme i kontakt med menneskene, og de pre
senterer seg ofte som kjente historiske personer eller avdøde slekt
ninger. De har stor makt og kan gi de personer som de kommer i
kontakt med, okkult styrke og okkulte kunnskaper.
Jøde— og kristendommen advarer menneskene mot å forsøke å

komme i kontakt med de avdøde, for Bibelen vet at det er ikke de
døde vi kommer i kontakt med, men det er de onde åndene. De gir
ikke menneskene de riktige kunnskapene, men de leder mennes
kene inn i forvirring og fortapelsen.
4.) GJENFØDELSEN. I New Age er gjenfødelsen det samme

som "Kristus—bevisstheten". Den oppstår i det øyeblikket da men
neskene overgir sine liv til sine åndelige rådgivere, og lar dem
bestemme. Noen New Age-tilhengere kaller også dette for
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"slange—kraften". (I jøde- og kristendommen er slangen et bilde
på Satan.)
Sann jøde— og kristendom lærer også at mennesket må fødes på

nytt, for å komme inn i Guds rike, men her blir vi ikke gjenfødt av
de onde åndene, slik som New Age tilhengerne blir det, men av
Guds kraft, som er Den Hellige Ånd. (Se Joh. 3,1-15.)
5.) KRISTI ANDRE KOMME. Med dette begrepet mener New

Age to ting:
a) Det er for det første den gjenfødelsen som skjer med et

menneske, når det får del i "Kristus-bevisstheten" eller
"slange - kraften".
b) For det andre er det Maitreyas komme til jorden sammen

med sine opphøyede mestere og åndelige ledere.
Jøde— og kristendommen lærer at det er Messias eller Jesus fra

Nasaret som kommer tilbake til jorden sammen med englene og de
troende, for å dømme verden og opprette riket for Israel.
6.) GUDS RIKE. I New Age er dette ensbetydende med det

fredsriket som Maitreya skal opprette i verden ved sitt komme. Da
skal det bare finnes en religion, og Maitreya skal være den øverste
lederen. Den som ikke vil underkaste seg hans styre, den skal
utryddes. Dette vil særlig gå ut over troende jøder og hedningetro-
ende.

Jøde- og kristendommen lærer at det Guds-riket, som skal
komme, er riket for Israel eller 1000 års-riket. Jesus vil sammen
med englene og de troende komme tilbake og tilintetgjøre
Maitreya (Antikristen) og hans hærer ved Harmageddon.
7.) SYND. New Age benekter at det finnes personlig synd, og at

menneskene skal dønunes i forhold til hvorvidt de har fått syndenes
forlatelse og har fått en personlig tro på Jesus fra Nasaret. Den
mener at både det gode og det onde kommer fra Gud, og at Gud
dermed ikke kan dømme menneskene i forhold til syndsbegrepet.
Mennesket er sin egen frelser, og frelsen består i at man får del i
"Kristus—bevissheten" eller i "slange—kraften".
Den eneste synd som New Age regner med er det forholdet at

menneskene ikke er villige til å underkaste seg New Age og få del i
Kristus—bevisstheten.

Jøde— og kristendommen lærer at menneskene skal dømmes i
forhold til den synden som de har gjort. Dersom de ikke har fått
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syndenes forlatelse i sine liv og fått Guds Ånd i sine hjerter til pant
og innsegl, blir de fordømt. Frelsen ligger i Jesu forsonergjeming.

8.) FORTAPELSEN. Som en naturlig konsekvens av det som vi
har skrevet ovenfor, blir fortapelsen ifølge New Age at mennes
kene ikke får del i "Kristus-bevisstheten" og Maitreyas rike. Den
som går fortapt blir oppbevart i dødsriket, i ildsjøen, i "de indre
verdener" eller i Shamballe, hvor han blir tatt hånd om av åndene,
som vil undervise ham i den rette læren, slik at han kan bli født på
nytt (reinkarnasjon) inn i Maitreyas rike.

Fortapelsen er ifølge New Age selvforskyldt. De som har motsatt
seg Kristus-bevisstheten, har fått et negativt karma (negative gjer
ninger), og de må straffes for det. Når Hitler utryddet 6 millioner
jøder, så var dette en rettferdig handling- ifølge New Age, for
jødefolket hadde et negativt gruppekarma.
Jøde— og kristendommen lærer at fortapelsen betyr at mennes

kene ikke får del i det framtidige Guds-riket, men at de må leve i
all evighet utenom fellesskapet med Den treenige Gud sammen
med Satan og de onde åndene "i sjøen som brenner med ild og
svovel".

9.) ANTIKRISTEN. Ifølge New Age er Antikristen enhver som
motsetter seg New Age og Maitreyas tanker og vilje. Dette gjelder
særlig jøder og kristne.

Ifølge Bibelen er Antikristen Jesu hovedmotstander i endens tid.
10.) SLAGET VED HARMAGEDDON. Ifølge New Age er

dette en kamp som vil foregå på det åndelige plan mellom to
forskjellige typer bevissthets—tilstander. På den ene siden vil New
Age og Maitreya stå med sin Kristus—bevissthet. På den andre
siden i denne striden vil Antikrist, som er jøder og kristne, stå med
sin jordiske (materielle) bevissthet.
I denne striden vil to dredjedeler av jordas befolkning gå inn i

Maitreyas rike, mens en tredjedel vil bli drept og vil få et opphold i
dødsriket, hvor de vil bli lutret og renset, shk at de kan få del i
Maitreyas rike på et senere tidspunkt.
Det som skal utløse denne striden og ødeleggelsen av de som

ikke vil underkaste seg, er Shamballe-kraften, som vil bh ledet av
Maitreya. For at en skal få del i denne kraften, må en innvie seg til
Lucifer.
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Ifølge Bibelen er slaget ved Harmageddon den siste krigen mel
lom Gud og Satan, før 1000 års-riket kommer.

11.) BORTRYKKELSEN. Selve ødeleggelsen av jødene og de
kristne blir i New Age betegnet som bortrykkelsen. Det er det
samme som at disse menneskene blir borte.

Ifølge Bibelen vil Jesus komme ned i lufthimmelen og hente de
troende til seg før selve trengselstiden.

12.) DET NYE JERUSALEM. New Age hevder at innbyggerne
i det nye Jerusalem er New Age-folk, hvis navn er skrevet i Livets
bok.

Ifølge Bibelen er det nye Jerusalem, som kommer ned på jorden,
et bilde på selve himmelen, hvor Gud bor. Innbyggerne i denne
byen vil være Den treenige Gud, englene og de troende fra for
skjellige frelseskategorier.
Av det som vi har skrevet ovenfor, ser vi at New Age operer med

mange jødiske og kristne frelsesbegreper, men vi ser også at denne
bevegelsen har forandret på begrepene og legger i dem et innhold
som er ukjent for sann jøde— og kristendom. New Age fører ikke
til frelse for noen, men til fortapelse og fordømmelse.
New Age er er sammenblanding av mange av Østens religioner,

som blir tilbudt menneskene i Vesten nå i endetiden. Tankene går
tilbake til Babylon i gammel tid, og den er et falskt alternativ til den
sanne Guds-åpenbaringen, slik som vi finner den i Bibelen. Det er
ikke frelse i noen annen enn Jesu person. Dette har jeg selv
opplevd, og dette vil jeg holde fram for andre. "Og det er ikke
frelse i noen annen, for det er heller ikke noe annet navn under
himmelen, gitt blant mennesker, ved hvilket vi skal bli
frelst."(Ap.gj .4,12.)
New Age har utarbeidet en plan på 13 punkter, som skal lede

menneskeheten inn i den nye tidsalderen, som er vannmannens
tidsalder, som er det samme som Antikrists tidsalder. Vi skal gjengi
disse 13 punktene, slik som de kommer til uttrykk i boka: New
Ages mørke hemmeligheter, av Texe Marrs. s,17-18:

1.) Planens primære mål er å etablere New Age som religion for
hele verden, og etablere en politisk og sosial orden for hele verden.
2.) New Age—verdensreligion skal være en oppvekkelse av den

gamle religionen i Babylon, hvor man deltok i mysteri-kulter.
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trolldom, okkultisme, barneofringer og seksual umoral, som f.eks.
tempelprostitusjon.
3.) Planen skal nå sitt fulle mål når Maitreya kommer legemlig

for å gjennomføre New Age—religionen og føre tilsyn med den nye
verdens ordenen. Hans tall vil være 666, som er Aritikristens tall.
4.) Ledeånder (demoner) skal hjelpe menneskene med å

innvarsle New Age og berede veien for Maitreya (Antikrist). Han
skal bli tiljublet av menneskeheten som den store verdenslæreren
og verdensfrelseren.

5.) "Verdens-freden", "Kjærlighet" og "Enhet" vil være sla
gord i New Age. I og med at jødene og de kristne ikke vil under
kaste seg en falsk verdensfred, kjærlighet og enhet, så er det de som
skaper ufreden og hindrer enheten i verden. De må derfor ryddes
av veien med makt.

6.) Det skal undervises og propaganderes for New Age i alle
sam^nnslag over hele verden.
7.) New Age lederne og tilhengerne av denne religionen skal

spre løgnen om at Jesus fra Nasaret hverken er Gud eller Kristus.
8.) Kristendommen og alle andre religioner vil bli integrerte

deler av New Age-verdensreligionen.
9.) De kristne prinsippene og læresetningene skal oppgies.
10.) Barn skal forføres åndelig og indoktrineres, og det skal

undervises i New Age på alle skolene.
11.) Smiger skal brukes for å lokke verden til å tro at mennes

kene er guddommelige.
12.) Vitenskapen og New Age skal forenes.
13.) Jøder og kristne, som motsetter seg denne planen, skal bli

tilintetgjort, slik at verden kan renses.
Den 24—25. april 1982 annonserte New Age i de største avisene

over hele verden at "Kristus" var kommet, og at han ville stå fram
for verden på et internasjonalt T.V.- program innen 2 måneder,
men det skjedde ikke.
Annonsen hevdet videre at i spissen for dette åndelige hierarkiet

står Maitreya. Blant de kristne er han kjent som "Kristus". Han
holder seg nå skjult i London. På samme måten som de kristne
venter på Jesu gjenkomst, venter jødene på Messias, buddhistene
på den femte Buddha, muslimene på Imam Mahdi og hinduene på
Krishna. Dette vil være den samme personen.
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New Age hevder videre at hver ny tidsalder innledes med at
overguden, som de kaller for "Solar Logos" eller "Sanat Kumara"
(Sanat er en forvrengning av Satan), sender "Kristus", som over
skygger og utruster et bestemt menneske, slik at han skal lede
menneskeheten inn i den nye tidsalderen. Den nye tidsalderen,
som det her er snakk om, er Vannmannens periode, som er det
samme som Antikristens periode.
Benjamin Creme, som er en engelsk teosof, og som offisielt stod

bak disse annonsene, skrev i 1980 i sin bok: The reapperance of the
Christ and the Masters of Wisdom" at Maitreya ville stå fram i
1982, men det skjedde ikke.
Den 31. desember i 1986 samlet millioner av

New-Age-tilhengere seg over hele verden, for å framtvinge
Maitreyas framtreden ved okkulte gjerninger og ved en magisk
erklæring, som bl.a. inneholdt følgende formuleringer: "Jeg er
Guds medskaper, og det er en ny himmel og jord som kommer...
Jeg og Faderen er ett og alt. Det som Faderen har, er mitt. I
sannhet, jeg er Guds Kristus. Jeg er verdens lys. Jeg ser denne
planets frelse for mitt øye... det er gjort, og slik er det."
Denne dagen ble kalt for: Internasjonal Meditasjons Dag eller

Verdens Healings Dag. Maitreya åpenbarte seg heller ikke i 1986,
slik som hans tilhengere hadde håpet på. Satans Antikrist vil heller
ikke vise seg for verden, før Herren gir tillatelse til det. Det er Den
Hellige Ånd i den kristne menighet som holder igjen, slik at han
kan åpenbares først, når tiden er inne til at dette kan skje.
Den l.mai 1990 meldte Benjamim Creme gjennom Tara Center,

som er et verdensomspennende media—byrå, at Maitreya hadde
vist seg for og snakket til en forsamling på 200 betydningsfulle
personer i London. Dette møtet ble holdt den 20. og 21. april. Det
var både regjeringsmedlemmer, medlemmer av kongelige familier,
teologer og ca. 40 journalister til stede på dette møtet. Det ble
videre sagt i denne pressemeldingen at Maitreya hadde snakket
med mange av gjestene, at de hadde utvekslet ideer og synspunk
ter, og at han flere ganger under de to møtene hadde gjort seg
usynlig og kommet til syne igjen. På denne måten hadde Maitreya
vist disse menneskene at han hadde makt over materien, tid og
sted.
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Dersom dette er sant, og det er det ingen grunn til å tvile på, så
fikk han dermed vist forsamlingen at han er i besittelse av en stor
del av Satans makt, og at det bor en sterk demon i denne personen.
Tara Center sier videre om Maitreya at han har tatt i besittelse

legemet til en mann fra Pakistan, som er ca. 40 år. Han er videre
hverken han— eller hunkjønn. Han er uten kjønn, men alle disse
mestrene, hvorav Maitraya er den siste, tar bestandig i besittelse et
mannlig legeme på grunn av de spesielle energiene som finnes i
mannens legeme. På det åndelige område er det ikke noe som heter
bilologisk kjønn, bare positive og negative energier.
Det blir også hevdet at Maitreya var på besøk i Kenya i 1989. I

den forbindelsen ble det også tatt et bilde av ham.
Man venter nå på at Maitreya skal stå fram på T.V. og erklære

seg som hele verdens lærer og frelser. Tara Center tror at dette vil
skje i løpet av mai måned 1991.
Vi vet at Antikrist vil komme, men ingen vet det nøyaktige

tidspunktet for hans komme. Som vi har sett ovenfor har både
Benjamin Creme i 1980 og avis—annonseringen i 1982 tatt feil med
henyn til tidspunktet for Maitreyas framtreden.
Det er to kjennetegn på Antikristens framtreden, og det er:
a) DEN KRISTNE MENIGHETS BORTRYKKELSE. Antik

risten kan ikke stå offentlig fram som Satans Antikrist før etter at
den kristne menighet er bortrykket til Gud. Dette skjer i begynnel
sen av den siste og syttiende åruken for Israel og Jerusalem. Den
Hellige Ånd i den kristne menighet holder igjen, slik at Antikristen
ikke kan åpenbare seg før menigheten er tatt hjem til Herren. "Og
nå vet dere det som holder igjen, slik at han (Antikrist) først kan
åpenbares i sin tid. For lovløshetens hemmelighet (Antikristens
ånd) er alt virksom, bare at han (Den Hellige Ånd) som nå holder
igjen, trer til side."(2.Tess.2,6—7.)
b) DEN 7-ÅRIGE PAKTEN, SOM ANTIKRIST VIL OPP

RETTE MED JØDENE I ENDETIDEN. Dette vil skje i begyn
nelsen av den siste og syttiende åruken for Israel. På dette tids
punktet er den kristne menighet hjemme i himmelen hos Herren.
"Og han (Antikrist) skal gjøre pakten fast for de mange (jøder), og
i midten av uken skal slaktoffer og matoffer opphøre, og på veder
styggelighetens vinger skal ødeleggeren komme og det inntil tilin
tetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som
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blir ødelagt."(Dan.9,27.)
Hvem er så denne personen som New Age nå annonserer som

Maitreya? Er han Antikristen, eller er han en forløper for denne?
a) Han kan være Antikristen, som holder på å bygge seg opp til

sin framtidige maktposisjon.
b) Han kan være den falske profet, som er Antikristens propa-

gandaminister, og som vil være med på å etablere Antikrists falske
religiøse system i endetiden.
c) Han kan være en av de mange falske profeter eller messiaser,

som Jesus har advart oss imot i Bibelen. De vil stå fram og gjøre
mange falske under og tegn, slik at mange av de verdslige vil
komme til å tro på dem og følge dem. De vil føre mange vill.
Vi kan ikke være helt sikre på at dette er den virkelige Maitreya,

som er Antikristen, for vi kan ikke stole fullt ut på de mange
budskaper som i endetiden kommer fra avgrunnen. Satan og de
onde åndene sender ofte ut budskaper som er falske og ikke kor
rekte. Dette gjøres i den hensikt å forvirre— både troende og
ikke—troende.

Det som vi imidlertid tror, er at Antikristen allerede er til stede
og oppholder seg et eller annet sted på jorden i dag. Han legger nå
en plattform for sin politiske og religiøse karriere. Det vil ta tid å
bygge seg opp til å få verdensherredømme. De mange tegn i tiden
viser med all tydelig klarhet at Antikristen ikke er langt unna. (Se
min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1., om de mange endetidstegn som
vi har.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva sa Jesus, apostlene og disiplene om de mange falske
messiaser, som skulle stå fram?

2.) Hvor mange falske messiaser har det vært blant jødene?
3.) Beskriv Bar Kochbas liv og gjerning.
4.) Beskriv Sabbatei Zwis liv og gjerning.
5.) Hvilke 8 kjennetgn vil karakterisere Messias— ifølge C.F.

Heman.

6.) Hvilke 26 forskjellige falske messiaser har Samuel Sollerman
beskrevet i sin artikkel i Hemmets Venn?

7.) Gi en beskrivelse av disse personene.
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8.) Hvilke egenskaper vil først og fremst kjennetegne Antikris
ten?

9.) Hvilke to benevnelser har Antikristen i New Age?
10.) Hvorfor har ikke New Age bruk for Jesus fra Nasaret i sitt

religiøse system?
11.) Hva er "IWstus-bevisstheten" i New Age?
12.) Hva mener New Age med begrepene Gud, Kristus, englene,

gjenfødelsen, Kristi annet komme. Guds rike, synd, forta
pelse, Antikrist, slaget ved Harmageddon, bortrykkelsen og
Det nye Jerusalem?

13.) Hva mener kristendonunen om de sanune begrepene?
14.) Hva må vi være oppmerksomme på når New Age bruker

disse begrepene?
15.) Hvilke 13 punkter har New Age i sin plan for å underlegge

verden under Antikrists styre?
16.) Hva kalles overguden i New Age, og hvem er han?
17.) Hva er "slangekraften" i New Age*'?
18.) Hvilken religion i oldtiden er opphavet til New Age?
19.) Når kom Maitreya til verden— ifølge New Age?
20.) Når skal han åpenbare seg for verden-ifølge New Age?
21.) I hvilken forbindelse og når hadde Maitreya vist seg for en

forsamling på 200 personer i London?
22.) Hva hadde skjedd på dette møtet?
23.) Hva sier Tara Center om Maitreya som person?
24.) Når vil Maitreya åpenbare seg for verden-ifølge Tara Cen

ter?

25.) Hvilke 2 forskjellige kjennetegn har vi på Antikristens fram
treden som verdensdiktator?
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GOGS ANGREP PÅ ISRAEL.

I endens tid skal det skje 2 store angrep mot Israel, og det er:
1.) GOGS ANGREP.(Esek.38-39,16.) Gog er lederen for

Sovjet-unionen på den tid da dette angrepet vil finne sted. Han vil
være sammen med Iran, Libya, Etiopia, Tyskland (gomer),
Togarma-folket fira det ytterste Norden (Dette kan være Finland
og kanskje til og med Nord-Sverige og Nord-Norge) og en rekke
andre folkeslag, som det ikke er nevnt navnet på.
2.) ANTIKRISTENS ANGREP. Han vil sammen med alle ver

dens nasjoner gå til angrep mot Jerusalem og Israel. Dette slaget
skal utkjempes ved Harmageddon. (Es.63, Åp. 16,16 og
Åp.19,11-21.)
Disse to angrepene mot Israel i endetiden, representerer TO

FORSKJELLIGE LINJER i det profetiske ordet. Begge disse to
linjene går ut ifira Ninu-od, som både var konge i Babel og i Assyria.
(I.Mos. 10,8-12.) (Se også kapitlet om Nimrod.) Disse linjene er
følgende:
a) DEN ASSYRISKE LINJEN. Denne linjen begynner med

Assyria og slutter med Sovjet—unionen i endens tid. Denne linjen
slutter i Gog—hopens dal, der Gog og hans soldater vil få sitt
gravsted. (Esek.39,lS—16.)
Denne linjen går fira Norden og til det ytterste Norden. I endens

tid vil den gå fra det ytterste Norden og få sin avslutning i Israel.
Denne linjen går i nord—sørlig retning, og den vil få ̂ in avslut

ning FØR DEN BABYLONSKE LINJEN, for den startet på et
tidligere tidspunkt.
b) DEN BABYLONSKE LINJEN. Denne linjen begynner med

Det ny—babylonske riket og slutter med Antikristens rike i endens
tid. Den slutter ved Harmageddon. "Et bortdrevet lam er Israel,
løver har jaget det bort, først åt Assurs konge det, og nå sist har
Babels kong Nebudkanesar knust dets ben. "(Jer.50,17.)
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I året 586 eller 587 f.Mess. ble til og med Jerusalem og templet
ødelagt av babylonerne.
Denne linjen går fra Østen og til det ytterste Vesten. I endens tid

vil den komme fra det ytterste Vesten og gå østover til Israel og
Midt-Østen. Den vil få sin avslutning ved Harmageddon, der
Antikrist sammen med alle verdens nasjoner vil lide et endelig
nederlag, før riket for Israel vil bli opprettet.
Denne linjen går i øst—vestlig retning, og den representerer de 4

verdensrikene, som vi vil ha i verden, før Guds rike kommer.
På samme måten som det assyriske verdensriket gikk i oppløs

ning før Det Ny-baylonske riket, vil også Sovjet-unionen gå til
grunne før Antikrist og hans rike bUr ødelagt.
Jeg vil i den forbindeles få lov til å sitere fra O.K.Indergaards

brosjyre: Israel og Gog. Aktuelle profetier. Esek.38-39. s,9 og 10:
"Gog—profetien, som er en profeti om den ukjente fremtid, står
skrevet i Esek. 38 og 39. Men på grunn av det eiendommelige
profetiske perspektiv, hvorved profetene ofte så begivenhetene i
plan uten samtidig å se den kronologiske dybdeavstand mellom
dem, omtales i Esek. 38 og 39 to profeti— komplekser, nemlig
Gog—profetien, Esek.38,1—39,16, og Antikrist— profetien,
Esek.39,17-23.
Begge disse profeti-komplekser, Gog-profetien og Antikrist-

profetien, danner hvert sitt endestadie av to profetiske linjer, nem
lig den assyriske linje i profetien og den babylonske linje i profe
tien. Disse to linjer kan også benevnes som to tidebølger i profe
tien, nemlig den assyriske tidebølge fra syden til det ytterste
Norden tilbake til Syden og den babylonske tidebølge fra Østen til
det ytterste Vesten tilbake til Øst^.
Begge disse profetiske linjer springer ut fra Nimrod, Kams søn

nesønn, I.Mos. 10,8—12, hvis navn betyr "vi vil gjøre opprør". Han
var den første som fikk stort velde på jorden, idet han først fikk
herredømme i Babylonia og derpå i Assyria. Med disse to riker
gikk det slik at først hadde Babylonia herredømme, deretter Assy
ria og deretter igjen Babylonia, det såkalte Ny—Babylonia.

Assjuia, fira 1400—612 f.Kr, som profetisk linje gikk mot Norden
til det ytterste Norden og tilbake til Syden i Gog-profetien.
Men Ny—Babylonia, fra 606—538 f.Kr., som profetisk linje gikk

mot Vesten til det ytterste Vesten, først ved det medo—persiske
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verdensrike, fra 538-331 f.Kr., videre ved det makedonsk-greske
verdensrike, fra 331-146 f.Kr, og endelig ved det romerske ver
densrike, fra 146 f.Kr. til de messianske fredsrike, tilbake til Østen
i Antikrist-profetien."
Vi skal i det følgende se mer utførlig på hvem Gog er, i hvilket

land han skal være konge, hvilke folkeslag som er sammen med
ham, tidspunktet for Gogs angrep på Israel og hvilke folkeslag som
er Gogs fiender i denne krigen. "Menneskesønn (Esekiel)! Vend
ditt åsyn mot Gog (den politiske lederen i Sovjet—unionen) i
Magogs land (Russland), fyrsten over Ros, Mesek og Tubal, og
profeter mot ham! Og du skal si: Så sier Herren, Israels Gud: Se jeg
kommer over deg, Gog, fyrste over Ros, Mesek og
Tubal!"(Esek.38,2-3.)

1.) Gog er den politiske LEDEREN I MAGOGS LAND. Han
er FYRSTE OVER ROS, MESEK OG TUBAL.

2.) Tidshistorisk var Magog ETTERKOMMERE AV JAFETS
ANDRE SØNN, MAGOG. l.Mos.10,2. De bodde i det gamle
Skytia i Nordøst—Europa og i Nord—Asia. Skyterne og tartarene
er etterkommere av Magog. Dette betyr at Magog hører med til de
indoeuropeiske folkene. Ifølge forskerne er det her snakk om
indoeuropeere som bor i Kaukasusområdet. Dette stemmer med
Esek.39,2, som omtaler "jarketei-tsafon", "det ytterste nord" som
Magogs sted. Ifølge den tyske forskeren Reinegg kaller innbyg
gerne i Kaukasus deres fjellkjede for "Gog", som betyr "høyt", og
en nordlig fjelltopp kalles for "Mugag".
Den jødiske historieskriveren, Josefus, som levde i det første

århundrede etter Messias, sier at "grekerne kaller Magog for
skytere", og fortsetter med å fortelle at disse folkene levde i de
nordlige regioner på den andre side av Kaukasus—fjellene.
Den romerske skribent, Plinius, som levde i kristendommens

første tid, sier at "Hierapolis", som ble tatt av skyterne, ble senere
kalt for Magog. Dermed viser han at det fryktede barbaiske folket,
som ble kalt for skyterne, identifiserte seg med sitt gamle stamme-
navn, som var Magog.
Vi kan også gjøre oppmerksom på det forholdet at før den andre

verdenskrigen ble det innført blyanter fra Russland til England,
hvor det stod på blyantene: "Made in Gog".
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Det har opp igjennom fortolkningshistorien vært følgende 3 opp
fatninger av hvem Gog i Magogs land kan være:
a) Det er den politiske lederen i Sovjet—unionen på det tids

punktet da dette angrepet finner sted.
b) Det er et symbolskt navn på Antikrist.
c) Det er den politiske lederen av Vest—Tyrkia, og Magog

omfatter hele Tyrlda.
3.) Ros betyr på russisk "HODE" eller "TOPPEN AV". Rosj,

Rusji eller Rus er det eldste navnet på Ukraina eller ukrainerne.
Rosj kan derfor bety folket i Ukraina. I og med at Sibir i dag
hovedsakelig er bebodd av russere og kosakker, kan vi også bet
rakte Sibir som Rosj sitt område.
I sitt hebraiske leksikon sier Wilhelm Gesenius at "Ros var en

betegnelse på de fokestanuner som dengang bodde nord for
Taums—fjellene, i nærheten av Volga." Han konkluderer med at
dette navnet og i denne stammen har vi det første historiske sporet
til den russiske nasjonen.
I 1710 skrev den engelske biskop Lowth at "Ros betegnes hos

Esekiel som de som bodde i Skytia, og som de modeme msseme
har sitt navn ifra."

Den tyske vitenskapsmannen, dr. Keil, sier at Ros må bh betrak
tet som et egenavn. Han sier videre at "de bysantinske og arabiske
skribenter nevner hyppig et folk som kaUes ros eUer ms, som bor i
landet Taums og som regnes med blant de skytiske stammene."
På russisk heter i dag Russland for Rossiya.
4.) Mesek var ETTERKOMMERE AV JAFETS SJETTE

SØNN, MESEK, I.Mos. 10,2. Moschiene eUer mossochiene er et
jaMtisk folkeslag som aUtid omtales i forbindelse med Tubal. Også
i de assyriske kileskriftene finnes det en nær forbindelse meUom
Muchi og Tubah, slik som navnene lyder på assyrisk.
Herodot, som levde i det femte århundrede før Messias, nevner

også Mesek og Tubal. Han identifiserte dem med et folk som ble
kalt for tabarener og muskoviter. De bodde opprinneUg i den
gamle provinsen Pontus i det nordUge Lille—Asia, men senere
vandret de nordover og bosatte seg nord for Svartehavet.
Senere ble området for deres bosteder utvidet slik at dette dekte

et stort område med Moskva som sentrum. Mesek er stamfar til

msseme. Ordet Moskva kommer av det sanune ordet.
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Den kjente jødiske vitenskapsmannen, Wilhelm Gesenius, som
levde tidlig i det 19. århundrede, omtaler disse folkene i sin heb
raiske leksikon. "Mesek", sier han, "var grunnleggeren av moski,
som var et barbarisk folk, som bodde i de moskiske fjellene."
Han sier videre at det greske navnet moski, som er utledet av det

habraisk Mesek, også ligger til grunn for navnet på byen Moskva.
Han kokluderer med å si at disse folkeslagene uten tvil utgjør det

moderne russiske folk.

5.) Tubal var ETTERKOMMERE AV JAFETS FEMTE
SØNN, TUBAL, I.Mos. 10,2. Dette er et folk som opprinnelig
bodde sør for Svartehavet. I følge Es.66,19 er Tubal et folk som bor
langt borte fra Israel. Det er kanskje dette folket som Tacitus kaller
for tibaranere. Dette folk ble kalt for Tabli i de assyriske kileskrif
tene.

Wilhelm Gesenius sier at "Tubal er sønn av Rafet, som var
grunnleggeren av tibereni, som er et folk som bor ved Svartehavet,
vest for Moski."

Josefus, sier at det folk som på hans tid ble kalt for moskevi og
tobeliter, hadde sin opprinnelse i henholdsvis Mesek og Tubal.
Ut ifra det som er sagt ovenfor om Gog, fyrsten over Ros, Mesek

og Tubal, kan det ikke være tvil om at denne fyrsten og disse
folkene ENDEHISTORISK står for SOVJET-UNIONEN OG

DE FOLKENE SOM BOR DER. Det er altså denne nasjonen,
sammen med mange andre folkeslag, som skal angripe Israel i
endetiden.

Ved siden av dette har vi også en geografisk opplysning om Gog,
som er med på å plassere ham på kartet. Han skal komme fra "det
ytterste Norden". "Da skal du komme fra ditt land, fra det ytterste
Norden, du og mange folkeslag med deg, alle sammen ridende på
hester, en stor skare og en tallrik hær."(Esek.38,15.)
Det hebraisk ordet, som er gjengitt med "nord", betyr også

"ytterst" eller "ekstremt". I forhold til Israel kan det bare være et
land som ligger i "det ytterste Norden", og det er Sovjet—unionen.

6.) Videre er GOMER OG ALLE DETS SKARER med i Gogs
følge. "Gomer og alle dets skarer, Togarmafolket i det ytterste
Norden og alle dets skarer, mange folkeslag er med
deg."(Esek.38,6.)
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Gorner eller kimeriene var ET INDOEUROPEISK FOLKE

SLAG, hvis stamfar var Gomer, som var Jafets eldste sønn,
I.Mos. 10,2. I de assyriske kileskrifter kalles de gamor eller gimir-
rai. I det første årtusen før Messias bodde de nord for Svartehavet

mellom elvene Don og Dnjepr. På assyrerkongen Sargon den 2.s
tid (722—705 før Messias) hadde kimeriene erobret Uratu (Arme
nia). Senere utbredte de seg vestover i Europa. Gomer er det
gamle navnet på Germania, som ble bebodd av etterkonunere av
Gomer. Opprinnelig ble dette kalt for Gomerland. Det var særlig i
den østre del av Germania at kimeriene bosatte seg.
Gomer var videre far til Askenas. Den jødiske historikeren Jose-

fus kaller Askenas sine etterkonunere for askenitter, og et gammelt
kart over Romerriket plasserer disse folkene i dagens Polen, Tsjek
koslovakia og Øst—Tyskland.
Den jødiske Bibel—konunentaren Talmud, som ble skrevet på

400 tallet etter Messias, betegner Gomer som Germani. På engelsk
heter også Tyskland i dag for Germany.

Endehistorisk er derfor gomeme TYSKLAND, som nå er samlet
til en stat, og ANDRE STATER I ØST—EUROPA. Som støtte for
dette kan vi også nevne at Gomers eldste sønn var Askenas. De
tysktalende jødene i dag kalles for askenitter, i motsetning til de
spansktalende jødene som kalles for sefarder, 1. Mos. 10,3.
Jeg vil også henvise til det som Borgvald Birkeland skriver om

gomeme i en artikkel: Sovjet og profetiene, i Dagen den 3-4.
1991: "Gomer var navnet på det gamle Germania, i dag Tyskland.
Dette folket bodde en tid mellom elvene Don og Dnjepr forteller
bibelleksikonet. År 722—705 før Kristus erobret de Armenia,
senere ble de trengt tilbake mot vest, og bosatte seg særlig i den
østre delen av Tyskland."
7.) TOGARMA er også et folk som skal være sammen med

Gog. Tograma var SØNN TIL JAFETS SØNN, GOMER,
I.Mos. 10,3. Dette folket bodde opprinnelig i Nord-Armenia. Det
står også om dette folket at de skal konune fra "det ytterste
Norden".

Endehistorisk kan dette folket være FINNENE eller til og med
FOLK FRA NORD-SVERIGE og NORD-NORGE. O.K.In-
dergaard antyder i sin brosjyre: Israel og Gog. s,13 at Togarma kan
være Finland, særlig ut ifra det forholdet at det skal ligge i det
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ytterste nord. På hebraisk står det her "Nordens sider". Det samme
står i Vulgata: "Thogorma latera aquilonis", det er "Togarma
Nordens sider."

Jeg vil i den forbindelsen få lov til å henvise til Borgvald Birke
lands artikkel: Sovjet og profetiene. Jeg siterer: "Togarma-folket i
det ytterste Norden kan være et folk som har spredt seg og vandret
fra Armenia til Skandinavia fra gamle tider. Siden dette folket bor i
det "ytterste Norden", kan det i dag tilhøre Norge, Sverige eller
Finland. Det er vanskelig å stadfeste dette helt bestemt. Når tiden
er inne, kommer det til å bli åpenbart."
I utvidet betydning kan også Togarma bety både Nord-Sverige

og Nord-Norge. Vi vet at Sovjet-unionen i dag har konsentrert
sin oppmerksom mot nord-områdene og mot sør, etter at det har
løsrevet en rekke land i Øst-Europa fra Sovjet-unionen.
Vi har flere profetiske utsagn som sier at Nord-Sverige og

Nord—Norge skal bli erobret av Sovjet-unionen i endetiden. Der
som disse profetiske utsagnene er riktige, så vil de gå i oppfyllelse.
Vi skal sitere fra traktaten: Land! Land! Land! Hør Herrens

ord!, hvor det bl.a. står følgende: "I et syn fra Herren ble jeg
forflyttet til Nord—Norge. Da talte Herren til meg og sa: Se mot
sydvest. Uti horisonten fikk jeg se at himmelen ble formørket og
overdekt med flyvemaskiner av ulike typer. Da disse var like over
meg, fikk jeg se fra sydøst et angrep komme. Det var rettet mot den
flyarmade som kom fra vest. Jeg så hvordan flyene kolliderte med
hverandre, og det oppstod en heftig luftstrid, der mange fly ble
nedskutt. Også fra marken ble striden ført, og jeg spurte Herren:
Hvem er disse som kommer ut ifra havet? Herren svarte: Det er

russiske fly. Jeg spurte også Herren hvem var disse som kom fra
øst, og jeg fikk da det svar at det var amerikanske krigsfly. Jeg
ropte da inderlig til Gud for de folk der stormen drog fram. Jeg fikk
også en sterk følelse av at også Sverige og Finnland ble rammet av
stormen.

Etter disse åpenbaringer har jeg intens bedt til Gud for Russland
og våre skandinaviske land. I forbindelse med synet fikk jeg en
følelse av at tiden er meget nær, da dette kommer til å skje.
Den 5. august befant jeg meg på reise for å besøke slektningene

mine. I Floro i Norge kom jeg sanunen med min bor og hans kone.
Da fikk jeg et syn fra Herren. Jeg så hvordan russiske soldater steg i

-313-



land på ulike plasser langs Norges kyst. Under sin framrykking
gjennom landet ble alle skånselsløst skutt, som kom i deres vei,
både menn, kvinner og barn. Jeg spurte da en av soldatene om ikke
mitt liv kunne bli skånet. Som svar fikk jeg høre: Nei, også du skal
dø..."

Et annet profetisk utsagn som angår Russlands angrep på Norge,
sier følgende: "Se, Russland kommer meget snart over Norge, sier
Herren. Jeg har mange ganger varslet Norge gjennom profeter, sier
Herren. Jeg har sagt at det russiske folket er rede til å innta landet,
sier Herren. Men Norges folk har ikke villet lytte til det, sier
Herren. Derfor lar jeg dette uværet trenge inn i Norge. Jeg vil om
mulig vekke noen til, sier Herren-innen jeg kommer.
Se det kommer snart til å skje og gå i oppfyllelse det som

profetene i denne tid har profetert, sier Herren. Jeg har anvendt
mange profeter, ja veldig mange profeter i Norge, for å forsøke å
vekke Norge, men man har ikke villet høre på budskapet. Dette
fåtall rekker ikke til for å holde uværsskyene tilbake. Jeg er god,
sier Herren, og det er derfor jeg har holdt uværskyene tilbake en
tid, sier Herren."
Et annet profetisk utsagn sier følgende:...Jeg så hvordan dagen

var kommet, da store hærmasser av russere veltet innover landet
vårt fra nord. Ingen ting synes å kunne stanse dem, men plutselig
ble denne framrykkingen stanset. Dette gjentok seg tre ganger. Jeg
ble veldig interessert i å få vite hva det var som alle tre ganger
hadde stanset dem. Da viste Gud meg en flokk som ropte til Gud
om hjelp. Og deres bønner var en hindring som fienden ikke kunne
beseire. Da ropte jeg ut: Men kjære Gud, du hører jo bønn. Da
kom Skriftordene: l.Tim.2,1—4.
Kjære kristne venner: La oss slå en bønnering rundt landet. For

Norges stilling er alvorlig."
Den kjente pinse—predikanten Emanuel Minos har også hatt et

profetisk syn om et framtidig angrep på Nord—Norge. Han vil ikke
direkte si at dette gjelder Sovjet—Unionens angrep på Norge, men
det er mye som tyder på at det er det han har sett. Jeg siterer fra
hans syn: "Som jeg lå der og bad til Gud, forsvinner den ene veggen,
og det skjedde ikke bare i ånden, det skjedde for mitt blikk. Og i
stedet for den ene veggen kom det til syne et landskap. Jeg så at det
var et furuvokst område, og jeg så en vei bølge seg i ulike formasjo-
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ner, og jeg fikk med det samme se veien gikk til en grense mot et
fremmed land. Og jeg så bil etter bil kjøre på denne veien, og
bilene var på vei til en krigsfront.

Naturligvis ble jeg både forbauset, slått og sjokkert der jeg satt
på sofaen på kne og så dette landskapet. Jeg vet jeg kløp meg selv
og sa: "Kjære Gud, jeg sover ikke— jeg er våken."
Akkurat det sa jeg til meg selv. Og jeg så hvordan bilene kjørte

ut og blant dem også Røde Kors-biler, og at de til slutt kom til et
stort område hvor det gikk en grense. Jeg har aldri nevnt hvilken
grense det er. Jeg vet det er folk som har hevdet at jeg har sagt
hvilken grense det er, men jeg har aldri nevnt det, og kommer
heller ikke til å gjøre det, eller nevne nasjonenes navn eller det folk
jeg så på den andre siden. Jeg nevner det ikke av flere årsaker— og
da først og fremst fordi jeg ikke vil det skal være noe nasjonalhat i
disse tingene. For bak frontene og bak disse forferdelige systemer
finnes det mennesker som er mine venner, med udødelige sjeler. Vi
er nødt til å elske dem og ønske dem en evig frelse.
Mens jeg lå der, så jeg denne slagmarken. Noe av skogen var

brent ned. Det lot til å være en pause i krigshandlingene.
Da jeg så dette på Hamar for flere år siden, la jeg merke til både

på vår og på fiendens side ukjente våpenarter, hvis make jeg aldri
har sett avbildet eller hørt om. Jeg fortalte det til en forstander på
Østlandet like etterpå og skildret hvordan våpenene så ut. Han
imøtegikk meg da og sa at slike våpen fantes ikke. Men i dag
eksisterer de. Jeg kan huske jeg fortalte ham at jeg så underlige
monstrum som stod på bakken, og jeg så, da slaget kom i gang, at
det ut fra monstrene gikk merkelige piler opp i luften og forsvant.
Og jeg sa til ham at jeg aldri hadde sett slike våpen. Han sa da:
"Nei, det eksisterer ikke slike våpen!" Men i dag vet vi at det finnes
noe som heter raketter, som skytes ut. Og et av de bilder av slike
rakettskytere som jeg har sett, stemmer fullstendig overens med
hva jeg så i synet.
Jeg fikk også se andre våpen, som jeg ennå ikke har fått noen

forklaring på, men som jeg så lå strødd omkring. Jeg tror derfor at
når dette konuner til å skje, vil vi bli vitne til en krigføring som vi
aldri før ha sett. Våpen som vi aldri før har kjent, vil da komme i
bruk og ligger kanskje nå i henunelige våpenlagre.
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Som jeg betraktet dette, vek hele scenen bort, og atter fikk jeg se
et nytt bilde. Denne gangen var det et kart som ble rullet ut for meg
horisontalt. Det var som en bokruU som ble rullet rett fram for

mine øyne. Jeg strakte meg, for å se nøyere hvilket kart det var, og
fikk se at det var Norge. Og mens jeg fikk se kartet ble rullet ut, slik
at jeg kunne se hele Norge, fra Kirkenes til Lindesnes, fikk jeg se
en revolver bli senket ned fra himmelen— rett over midten av

kartet og der på midten lyste det opp et navn, og jeg leste det: MO I
RANA, der revolveren ble lagt. Senere fikk jeg se flere andre navn
som jeg ikke skal nevne nå. Det var navn i Finnmark, Troms og
Nordland. Også i en del andre fylker fikk jeg se navn. Jeg forstod
med det samme at det første syn hadde forbindelse med det andre,
at det kanskje var noe som skulle vedefares vårt land."
1 1976 fikk også en annen evangelist, Ron White, et syn om at

Sovjet-Unionen kom til å angripe Norge og underlegge seg
Nord—Norge. Han forteller: "Synet begynte med et landkart. Jeg
så et kart over hele Europa— fra Storbritannia tvers over til Russ
land, og fra Norge ned til Midt-Østen. En stund studerte jeg
kartet, og mens jeg så på deler av Norge, begynte kartet å skifte
farve. Det begynte å bli rødt, og det rødlige gikk fra den nordlige
del og halveis ned i Norge. Jeg bad til Herren: "Men Herre, hva er
dette for noe du vil vise meg!" Og Herren tillot meg å komme
nærmere den del av kartet. Jeg har bedt mye om det, og Herren
viste meg hva som var i ferd med å skje. Det rødelige representerte
to ting. For det første representerte det en ÅNDELIG FORNY
ELSE blant folkene, men det hadde også en annen betydning. Det
representerte en INVASJON av en fremmed hær. Og jeg så i dette
området tusenvis av kommunistiske tropper. Det var den russiske
hær. Og Herren talte til meg, at dette vil konune til å skje meget
snart. Russland vil innvadere Norges nordlige del, og Russland vil
besette dette området av Norge. Det vil bli et stort opprop i
Europa, og det vil bli mye politisk snakk om det. Men Gud har vist
meg at resten av Europa ikke vil gjøre noe ved denne situasjonen.
Og Russland vil bare overta der, slik de har overtatt Tsjekkoslova
kia."

Sommeren 1980 besøkte den hollandske forkynneren Jan van der
Hooven flere norske byer. Hans emne var: Israel og Norge i endens
tid.", og han sa at vårt land er i fare. Russerne står klar til å
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marsjere inn i Nord-Norge på kort varsel. Det eneste som kan
hindre en slik innmarsj, er de troendes helhjertede omvendelse og
samlede forbønn. (I parantes gjør vi oppmerksom på at Stalin
hadde utarbeidet planer om å erobre Norge, men at han dagen før
invasjonen skulle finne sted, helt uventet forandret sine planer.
Hans offiserer forstod ingen ting, men det var de troendes bønner i
Norge som bevirket at Gud grep inn og forhindret denne invasjo
nen.)
I august det samme året talte den amerikanske generalen George

J. Keegan jr., som er en personlig kristen, til 7000 pastorer i Dallas
i Texas. Størstdelen av talen ble brukt til å understreke den
åndelige, moralske og militære krise Vesten står ovenfor. Men han
nevnte også Norden og sa: '*Dere som bor i Norden, og som har
regnet med at dere i en krisesituasjon vil få hjelp fra USA, har et
falskt håp."
Ut ifira det som er sagt ovenfor, er det ikke usannsynlig at både

Finland, Nord-Sverige og Nord-Norge kommer til å være
sammen med Gog, når han angriper Israel.

8.) Videre skal PERSERE, ETIOPERE OG PUTEERE være
sammen med Gog. "Persere, etiopere og puteere er med dem, alle
sanunen med skjold og hjelm."(Esek.38,5.)

Disse folkene er det ikke vanskelig å identifisere. Det er IRAN,
ETIOPIA OG LIBYA. Alle disse tre landene er meget fientlig
innstilt overfor Israel. Særlig gjelder dette Iran, som ser på Israel
som "den lille Satan" i verden. "Den store Satan" er U.S.A..
Iranerne og Khomeini kalte den siste krigen, som de hadde mot
Irak, og som varte i 8 år, for "marsjen mot Israel og Jerusalem".
Først skulle de slå Irak, og deretter skulle de marsjere mot Israel,
ødelegge landet og drepe alle jøder— men slik gikk det ikke.

Til tross for at Iran og Sovjet—unionen er forskjellige, hva som
gjelder landenes idemeesige grunnlag, så kan de lett forenes i hatet
mot Israel og jødene. Ja, vi vet også at det er diplomatiske forbin
delser mellom de to landene, og at de samarbeider på en del
områder.

Vi vet også at etter Khomeinis død, så ser de styrende i Iran mere
vennlig på Sovjet-unionen, enn det som Komeini gjorde. Den
nåværende regjeringen i Iran kan lett byttes ut med en som er mer
interessert i å utvide samarbeidet mellom de to landene. Vi har i
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dag en motstandsbevegelse i Iran, som er motstander av det styret
som Komeni bygde opp. Denne bevegelsen er ledet av
Tudeh—partiet. Det er et kommunistisk parti, som er for
Sovjet-unionen.
I tillegg til dette må vi også vaere oppmerksomme på det forhol

det at det er 50 millioner muslimer i I^ukasus og i Sentral-Asia.
Religiøst hører disse med til den islamske verden. I den
sovjet—russiske delstaten Azerbadsjan bor det 7 millioner azeris.
Av denne folkegruppen bor det hele 12 millioner i Iran.
Før sin død skrev Khomeini til Gorbatsjov og sa at riket hans

ville følle sammen, dersom han ikke hyUet islam. Gog kan derfor
føle at han blir tvunget av muhammedanerne, både i sitt eget land
og i Midt-Østen, til å dra mot Israel, når den tid kommer.
Av det som er sagt ovenfor, ser vi at det er mange forhold som

binder Sovjet—unionen sammen med muhammedanerne og med
Iran.

Etiopia har i dag et marxistisk styresett og er en nær alliert av
Sovjet—unionen. Dette landet kan være klar til, når som helst, å gå
sammen med Sovjet—unionen mot Israel.
Hva som gjelder puteeme, så er det det sanune som libyerne.

Lederen for Libya er oberst Kaddafi. Han er en meget millitant
leder, som er kjent for sin agressivitet mot Israel og jødene. Han
høyeste ønskemål er å utrydde jødene og legge Israel iim under det
arabiske onorådet. For å styrke sin egen posisjon mellom musli
mene, og for å være sterkere rustet i kampen mot jødene, har han
også i den siste tiden gått inn for en union mellom Libya og Sudan.
9.) I tillegg til disse 8 folkeslagene og landene, som vi har nevnt

ovenfor, er det MANGE ANDRE FOLKESLAG sammen med
Gog. Dette gjelder en rekke land i Midt-Østen og Nord—Afrika.

10.) Gogs mostandere vil være SJEBA og DEDAN, KJØP
MENNENE FRA TARSIS og ALLE DERES UNGE LØVER.
"Sjeba og Dedan og kjøpmennene fra Tarsis og alle deres unge
løver (nasjoner) skal si tU deg (Gog): Kommer du for å rane og
røve? Har du samlet dine skarer for å vinne hærfang, for å føre bort
sølv eller gull, for å ta fe eller ^bds, for å gjøre et stort
bytte?''(Esek.38.13.)
Her er Sjeba og Dedan nevnt sammen med VEST—BLOKKEN.

De vil være Gogs motstandere, når han går imot Israel. Sjeba var
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tidshistorisk for profetien i Esekiel et SEMITTISK FOLKESLAG,
som bodde i Sørvest-Arabia (Jemen), som ble kalt for Arabia
Felix. Det betyr "Det lykkelige Arabia". Sjeba ble bebodd av et
mektig folk, sebeeme, som skapte et mektig rike. Disse folkene
hadde kolonier både i Nord—Arabia og i Øst-Afrika i nærheten av
Babel Mandel-stredet. Fra 600 før Messias og til 100 etter Messias
behersket de den østerlandske karavanehandelen med gull, kryd
der og edelsteiner.
Sebeerne omtales ofte i G.T. som et handelsfolk. "Temas kara

vaner speidet etter dem, Sjebas reisefølger satte sitt håp til
dem."(Job.6,19.)

Profetiene sier at kongene av Sjeba engang skal hylle Messias. Se
Salme 72,10. "Kongene fra Tarsis og øyene (kontinentene) skal
komme med gaver, kongene fra Sjeba og Seba frambære skatt."
Det er sikkert også en sammenheng mellom dette riket og dron

ningen av Saba, som besøkte kong Salomo. Kong Salomo er et
forbilde på Messias på mange måter. (Se 1.Kong. 10 og 2.Krøn.9.)
Dedan var tidshistorisk for profeten Esekiels profeti et SEMIT

TISK FOLKESLAG, som bodde nær Edom, mellom Sela og Det
døde hav. Dette riket låg mellom den edomitiske og nabateiske
hovedstaden Sela (Petra) og Det døde hav. På samme måte som
Sjeba var befolket med semitter, var også Dedan det.
(Petra er en av de merkeligste byer fra oldtiden, og den er en

turistatraksjon av de sjeldne. Den ligger innebygget i fjellet, mel
lom Det døde hav og Rødehavet. Den ligger i det nåværende
Jordan.

Endehistrorisk skal også denne byen spille en viktig rolle. Den
skal ta imot og huse de jødene som er benevnt som "kvinnen" i
Åp. 12,5—18. Disse jødene skal i den store trengsel søke tilflukt i
denne byen. På samme måten som Herrens ravner skaffet mat til
profeten Elias ved bekken Krit i 3,5 år, skal også Herren sørge for
disse i endetiden.

Jeg vil i den forbindelse få lov til å sitere fra en artikkel av Tor
Marius Gauslaa, som stod i Evangelisten nr.6.1990: "Inne i Moabs
fjell-landskap i Jordan ligger ruinbyeh Petra. Byen som ble gjen
oppdaget av en engelsk forsker i 1812, er rikt utrustet med tempel-
fasader og skulpturer.

-319-



En gang fungerte Petra som hovedsted i nabateemes mektige
rike, som strakte seg fra Arabia i sør og til Damaskus i nord.
Nabateeme var av arabisk herkomst, muhgens identisk med
nebajotene, Esaias 60,7, skriver Samuel Solleman i Hemmets
Venn.

Eneste inngang til byen var en 500 meter lang passasje, omgitt av
høye khppevegger. Det var således umulig for en krigshær å trenge
inn der.

Mange tror klippebyen Petra er identisk med det skjulested Gud
har gjort i stand for sine jødiske vitner i trengselstiden. Av den
grunn skal det være plassert hebraiske Bibler der, gjemt i kobbers-
krin, og med tanke på bruk den dag da vreden går over den
Gud-fiendtlige verden.

Slik beskrives skjulestedet i Åpb.12,6: "Og kvinnen (Israel) flyd
de ut i ørkenen, hvor hun har et sted som er gjort i stand til henne
av Gud, for at de der skulle gi henne hennes føde i 1260 dager."
I Esaias 26,20-21 tales det også om denne tiden. Herren sier til

Israels folk: "Gå, mitt folk, gå inn i dine kammer og lukk dørene
etter deg! Skjul deg et lite øyeblikk, inntil vreden går over" For se.
Herren går ut fra sitt sted (himmelen) for å hjemsøke jordboeme
for deres misgjerning, og på jorden skal det blod som er utøst på
den, komme for dagen og ikke mere dekke sine drepte."

Skjulestedet tales det også om i Sakarias 14,5.
Lykkelig er den som her og nå har søkt skjul i Den evige klippe,

og SOM IKKE VENTER PA TRENGSELEN, men på hans Sønn
fra himlene, som han oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss
fra den komende vrede."

Også Dedans innbyggere blir i Bibelen beskrevet som et
handels— og transportfolk med utstrakte forbindelser. "Utsagn
mot Arabia. I skogen i Arabia skal de overnatte, deres karavaner
av dedanitter."

Profeten Esekiel forteller også om hvordan Dedans sønner drev
handel med Tyrus, som ligger i det nåværende Libanon. "Dedans
sønner var dine kremmere, mange kystland mottok varer av din
hånd, elfenben og ibenholt gav de deg til betaling."(Esek.27,15.)
Via den rike handelsbyen Tyrus hadde Dedans kjøpmenn kon

takt med hele Middelhavets store handelsbyer, som f.eks. Antiokia
i Syria, Tarsus, Aten. Korint, Roma, Kartago. Alexandria o.s.v.
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Dedans karavanetog formidlet Østens rikdommer av gull, edels
teiner, røkelse, myrra og alle slags krydder til Vesten og Norden.
På grunn av sine omfattende kommunikasjoner og sin store

handel i oldtiden kan landene Sjeba og Dedan i endehistorisk
betydning tilsvare de sørlige deler av den arabiske halvøya. Dette
kan gjelde både Muskat, Oman og Aden. Muskat er hovedstaden i
Oman og ligger i sørøst-Arabia ved den persiske gulf. Aden ligger
i sørvest—Arabia. Både Muskat, Oman og Aden har vært under
britisk herredømme. Disse statene har også i dag et nært samarbeid
med Storbritannia og Vesten. 11.) TARSIS er det siste navnet som
er nevnt av Gogs motstandere. Tidshistorisk var Tarsis EN FØNI-
SISK KOLONI I SPANIA. Den lå ved elva Guadalqivir, i nærhe
ten av det nåværende Cadiz ved Atlanterhavet.

Tarsis hadde rike sølvforekomster. "Uthamret sølv innført fra
Tarsis og gull fra Ufas,..."(Jer. 10,9.)
I tillegg til dette ble det produsert jern, tinn, og bly i Tarsis.

"Tarsis handlet med deg fordi du var rik på alle slags gods, med
sølv, jern, tinn og bly betalte de dine varer."(Esek.27,10.)
Kong Salomo lot bygge en egen flåte, som var beregnet på

handel med Tarsis. "For kongen hadde Tarsis—skiper på havet
sammen med Hirams skiper, en gang hvert tredje år kom
Tarsis-skipene hjem og hadde med gull og sølv, elfenbein og aper
og påfugler. "(1.Kong. 10,22.)

Skip som ble bygd på sanune måte som disse båtene, ble kalt for
Tmsis—skip. Det var store skip, som skulle frakte varer over lange
avstander. "Ved østenvind knuste du Tarsis— skip."(Salm.48,8.)
"Jamre dere, dere Tarsis—skip! For ødelagt er deres faste

borg."(Es.23,14.)
Profeten Jonas forsøkte også å flykte unna med et slikt skip, som

skulle til Tarsis. "Men Jonas stod opp og ville fly til Tarsis, bort fra
Herrens åsyn, og han drog ned til Joppe og fant der et skip som
skulle til Tarsis, og han betalte frakten og gikk ombord for å fare
med dem til Tarsis, bort fra Herrens åsn."(Jon.l,3.)

Tarsis drev handel med hele den kjente verden. Dette gjalt både
Javan (Hellas), de andre Middelhavslandene og til og med Tubal og
Mesek.

Fønikerne kalte Tarsis for Tartessus og for Barathanak. Det siste
betyr "Tinnlandet". Språkforskeme mener at navnet Britannia
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kommer av dette ordet. Til og med den greske historieskriveren
Herodot, som var samtidig med presten Esra og profetene Haggai,
Sakarias og Malakias, kallte de britiske øyene for "Tinnøyene**.

Guadalqivir, som er den viktigste elven i Spania, renner forbi
byene Cordoba og Sevilla, og munner ut i Cadiz-bukten i Atlan
terhavet, ca. 120 km. nordvest for Gibraltarstredet. Man kan segle
på den helt opp til Sevilla, som ligger ca. 90 km. inn i landet.
Fra Israel måtte Salomos Tarsis—skip dra hele veien gjennom

Middelhavet, forbi Gibraltar, ut i Atlanterhavet og oppover Gua-
dalqivir for å nå Tarsis. Via elven hadde man kontakt med de
viktigste handelssentrene i Spania.
Senere ble det spanjolene og portugiserne som ble de ledende

handelsmenn på havet. I mange hundreår ble handelen på havene
dominert av dem.

Men etter at den britiske flåten i 1588 overvant "den uovervin
nelige spanske armada", som kong Filip den 2. av Spania sendte
mot En^and, ble det spanske handelsmonopolet på verdenshavene
brutt. Den spanske armada bestod av 130 skip og 20000 mann.
Siden den tid har Storbritannia vært hersker på verdenshavene.
I videre betydning er derfor Tarsis ikke bare den fønikiske kolo

nien i Spania, men det er også STORBRITANNIA. Dette gjalt
både i oldtiden, og det gjelder i eskatologisk betydning.
Jeg vil i det følgende sitere fra O.K.Indergaards brosjyre: Gog.

Gog—hopens dal. Antikrist. Harmageddon. s,19—20, hvor det står
følgende: "Videre kan den britiske nasjonen kalles en nasjon av
kjøpmenn.
Moderløven er også å finne på britiske mynter og på kongelige

britiske emblemer.

Den britiske nasjonen kan framfor andre nasjoner sies å være
hersker på verdenshavene.
Den opposisjon, som Gogs invasjon i Israels land møtes med fra

Sjeba og Dedan og kjøpmennene fira Tarisis og alle deres unge
løver ifølge Esek.38,13, vitner om britisk diplomati.
Der kan derfor ikke være tvil om at kjøpmennene fra Tarsis er

Storbritannia.

Enkelte forskere mener dog at Tarsis skulle være den fønikiske
koloni Tartessus i Syd—Spania ved munningen av Baetis (Guadal-
qivir). Hvis Tarsis virkelig skulle kunne forbindes med Tartessus i
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Syd—Spania, så kan dette være mulig derved at Tarsis—skipene fra
tinnøyene (Britannia) måtte seile for Tartessus eller
Gibraltar—stredet på sine reiser til og fra Britannia, og for de folk
som bodde så langt borte som ved det østlige Middelhav, kunne
derfor Tartessus og Tarsis synes å være den samme geografiske
yttergrense."

12.) I tillegg til Tarsis blir også ALLE DERES UNGE LØVER
nevnt som Gogs motstandere i endens tid.(Esek.38,13.) Hvem er så
disse? Det må være alle de unge, frie KOLONIMAKTER INNEN
FOR DET BRITISKE SAMVELDET OG VESTENS FRIE
DEMOKRATISKE LAND med USA (Amerikas Forente Stater) i
spissen.
I første del av endetiden vil vi altså få TO STORE MAKT

BLOKKER som står mot hverandre i denne kampen mot Israel.
Det er:

1.) Sovjet—unionen sammen med Tyskland, en del østeuro
peiske stater, den muhanuneddanske befolkningen i
Sovjet—unionen, Finland, Persia, Etiopia, Libya og ellers flere
land i Midt-Østen og Nord-Afrika og muligens Nord-Sverige og
Nord-Norge.

2.) U.S.A, Storbritannia, de demokratiske landene i
Vest-Europa og en del stater som ligger i sør på Den arabiske
halvøya, som Muskat, Oman og Aden.
Denne politiske konstellasjonen faller ikke helt sanunen med de

militære alliansene som vi har i verden i dag. Jeg tenker da først og
fremst på det forholdet at Tyskland skal være sammen med Gog.
Til dette er det å si at vi må være oppmerksomme på det forholdet,
at vi i dag lever i en tid med store og hurtige forandringer på det
politiske området.
Det er heller ikke usannsynlig at Gog, etter at verden har hatt en

kort fredstid, går til angrep på både Øst—Europa, Tyskland, Fin
land, Nord- Sverige og Nord-Norge og innlemmer disse statene i
Sovjet—unionen. Vi vet at det er sterke krefter i Sovjet—unionen
som er imot den liberialiseringen som har skjedd i landet. De er
også imot løsrivelsen av Øst—Emopa fra Sovjet—unionen.
Vi har også profetiske utsagn som forteller oss at den fredsperio

den som vi kommer til å få i Europa, bare blir av KORT VARIG
HET. Jeg siterer fra bladet: Flanunor. Nr.2.1991, som er utgitt av
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Holger Nilsson. Det er den norske pinsepredikanten Emmanuel
Minos som forteller om de synene som en finsk predikant fikk for
noen år tilbake om de politiske forholdene i Sovjet—unionen og
Øst—Europa. Jeg siterer fra bladet:..."Han (den finske predikan
ten) ser at det blir en omveltning i Russland. Han ser at han som
styrer (Bresjnev), dør, og det kommer en ny person (Gorbatsjov).
Og han ser bildet av denne personen meget tydehg, merket i
pannen. Han ser hver detalje i hans ansikstrekk— alt sammen.
Og han ser at med denne personen, så blir det en endring i hele

Øst—Europa. Han ser det i synet, og han ser hvordan land etter
land i Øst-Europa blir åpne og frie, og han ser at det samme skjer i
Russland.

Så ser han at det blir en MEKTIG VEKKELSE i Russland, en
vekkelse som dette landet aldri har opplevd før. Han ser at det
kommer tusenvis av bibler inn, ikke slik at man smugler dem inn,
med de kommer åpent med busser, trailere, med biler— tusentalls
av bibler over hele Russland. Han ser på dette i sitt syn og gleder
seg i sin ånd. (Det er dette som skjer i Sovjet—unionen i dag.)
Så ser han at det er akkurat som om en hånd tar over et øyeblfick,

og han ser at den mannen (Gorbatsjov), som han har sett, bli borte
like plutsehg som han kom. Så ser han atter MØRKET SENKER
SEG NED OVER RUSSLAND, et forferdelig mørke. Et mørke
senker seg ned over ØST-EUROPA, et mørke senker seg ned
over EUROPA, et mørke senker seg ned over FINLAND, et
mørke senker seg ned over SVERIGE, et mørke senker seg ned
over NORGE, HELE NORDEN, og vi går inn i en forferdelig
periode..."
Vi har også profetiske utsagn som forteller oss at Tyskland skal

bli erobret av Sovjet-unionen, og sammen skal disse to statene gå
mot Israel. Jeg siterer fra boka: Pilgrim Convoy av Johny
Noer.s.215, hvor det står: "...Midt under nazismens mørke i Tysk
land forkynte en tysk prest ved navn A. Fynnig at "Gomer" en dag
ville komme under russisk overherredønune. Man kan forstå at det
ikke har vært uten fare i dette nazi—mørke å påberope seg Ezekiels
profetier. Hvis Hitlers folk hadde fått kjennskap til at en tysk prest
på germansk jord hadde begynt å predike at ifølge noen gamle
profetier i Ezekiels bok, så "^e det Tyskland som dengang var
under dannelse, komme under "de rødes" styre. Ja, da kunne
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denne prests dager være talte. Men uforferdet forklarte A.Fynnig
at navnet Azekenaz tilhørte en av Gomers sønner, og at benevnel
sen Azekenaz nettopp ble brukt på det folk som hadde slått seg ned
i Tyskland. "Derfor" sa den tyske presten "vil Tyskland en dag
komme inn under russisk overherredømme, og sanunen med Russ
land vil vårt fedreland angripe Israel."
I forbindelse med at Ron White fikk et syn fra Herren i 1976 om

at Sovjet—unionen skulle invadere Nord—Norge, så han også
andre ting som skulle skje, og det var:
a) Grensen mellom Øst- og Vest-Tyskland skulle bort.
b) Sovjet-unionen ville infiltrere, angripe og okkupere

Vest-Tyskland.
c) Det ville bli en ny krig i Europa.
d) Det ville bli en forfølgelse av de troende.
Jeg gjengir det synet som Ron White hadde: "Så ble synet

forandret. Jeg ble av Ånden ført midt inn i Europa, og jeg ble
stående foran en mektig mur. Mens jeg stod og så på denne muren,
følte jeg at den begynte å ryste. Deretter begynte den å smuldre, så
begynte den å falle, og jeg trodde at den ville falle på meg, men jeg
ble ført bakover i Ånden. Jeg så denne muren falle sammen, og
Herren åpenbarte for meg at denne muren representerte grensen
mellom Øst- og Vest-Tyskland. Jeg så denne muren falle ned, og
hundretusener av soldater løp gjennom muren, med våpen i hånd,
med tanks og annet armert maskineri.
Herren viste meg helt tydeUg at kommunistene ville bryte seg

gjennom i Tyskland, og HELE TYSKLAND ville være okkupert
av russerne i en periode. Jeg så også— og denne geuigen kom en
russisk infiltrasjon i de andre landene— at det kom en forfølgelse
av Guds folk, ikke bare fysisk, men også på fjernsynet. Guds menn
ble latterliggjort, det ble fortalt løgn om Guds tjenere, og på dette
tidspunkt ville det bryte ut krig i Europa."

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke to store angrep vil vi få mot Israel i endens tid?
2.) Hvilke to forskjellige historiske linjer har vi i Bibelen?
3.) I hvilke geografiske retninger går disse to linjene?
4.) Hva står Assyria for i endehistorisk betydning?
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5.) Hva står Babylon for i endehistorisk betydning?
6.) Fra hvilken person utgår disse to profetiske linjene?
7.) Hva betyr ordet Nimrod?
8.) Hvem er Gog?
9.) Hvem var Magog?
10.) Hva het Magogs etterkommere, og hvor bodde de?
11.) Hva betyr "ros"?
12.) Hvor bodde disse folkene?
13.) Hva heter i dag Russland på russisk?
14.) Hvem var Mesek?
15.) Hvor bodde Meseks etterkommere?
16.) Hvilket ord ligger til grunn for ordet Moskva?
17.) Hvem var Tubal?
18.) Hvor bodde Tubals etterkommere?
19.) Hvem er Gog i endehistorisk betyning?
20.) Hva vil det si at han skal komme fra "det ytterste Norden"?
21.) Hvem var Gomer?
22.) Hvilke folkeslag var gomeme, og hvor bodde de?
23.) Hva heter Tyskland på engelsk?
24.) Hvem var Askenas?
25.) Hva heter de tysktalende jødene?
26.) Hva heter de spansktalende jødene?
27.) Hvorfor går Iran, Etiopia og Libya sammen med Gog?
28.) Hvem vil være Gogs motstandere?
29.) Hva var Sjeba, og hvor bodde disse folkene?
30.) Hvem var Dedan, og hvor bodde disse folkene?
31.) Hvor ligger Petra, og hvilken rolle skal byen spille i endeti

den?

32.) Hva er Sjeba og Dedan i endehistorisk beydning?
33.) Hva var Tarsis?
34.) Hva kalte fønikerne Tarsis?
35.) Hva betyr Storbritannia?
36.) Hvem er kjøpmennene fra Tarsis i endehistorisk betydnig?
37.) Hvem er alle deres unge løver?
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TIDEN FOR GOGS ANGREP PÅ ISRAEL.

I forbindelse med Gogs angrep har vi en del tidsuttrykk og en del
beskrivende uttrykk, som skal hjelpe oss å plassere denne profe
tien. Det er følgende uttrykk:

1.) NÅR LANG TID ER GÅTT og VED ÅRENES ENDE.
"Når lang tid er gått, kommer turen til deg (Gog), ved årenes ende
skal du komme til et land som er utfridd fra sverdet (Israel), og hvis
folk er samlet fra mange folkeslag, opp på Israels fjell, som stadig
hadde ligget øde, men nå er de ført ut ifra folkene, og de bor (skal
bo) der trygt alle sammen."(Esek.38,8.)
Det hebraiske uttrykket som ligger til grunn for uttrykket "ved

årenes ende", heter på hebraisk "aharit ha sjanim". Det betyr ikke
bare "ved årenes ende", men det betyr også "etter mange år". Det
siktes til en fjern framtid. Det er i det hele gått mer enn 2500 år
siden disse profetiene ble framsatt. Det er i seg selv en lang tid.
Når det her er snakk om "årenes ende", så refererer det seg til

"Israels misgjemingsår", som ifølge Esekiel 4,4—6 er 430 år. Av
disse 430 årene har Israel sonet 70 år, da jødene var i landflyktighet
i Babylonia. De gjenstående misgjemingsår blir dermed 360 år.
(430-70 år er 360 år.)

I og med at straffen er 7 foldig over Israel, så må dette tallet
ganges med 7. Vi får da 2520 år. (360 år ganger 7 er 2520 år.) (Se
min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapitlet: Israels misgjemingsår
og hedningenes tider.)

Etter som jeg ser det, vil Israels misgjemingsår avsluttes før
"hedningenes tider", som vil strekke seg helt inn i endens tid og til
Jesu gjenkomst for Israel. Dette betyr at Gog—angrepet mot Israel
må finne sted I DEN FØRSTE DEL av den siste og syttiende
åruken for Israel.
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2.) I DE SISTE DAGER. Vi vet at uttrykket "i de siste dager" i
nytestamentlig betydning gjelder hele tiden fra Jesu første komme
og til Jesu gjenkomst.
I gammel—testamentlig betydning betyr dette uttrykket følgende

tidsperioder:
a) Tiden for Jesu første komme. Profetene skilte ikke mellom

Messias første og andre komme.
b) Tiden for endens tid, som er på 7 år.
c) 1000 års-rikets tid.
Dette angrepet skal skje i endens tid. ENDENS TID ER DEN

SISTE OG SYTTIENDE ÅRUKEN FOR ISRAEL OG JERU
SALEM. Dette angrepet på Israel skal dermed finne sted innenfor
et tidsrom på 7 år. "Og du skal dra opp imot mitt folk Israel som en
sky og skjule landet, i de siste dager skal det skje, da lar jeg deg
komme over mitt land, for at folkene skal lære meg å kjenne, når
jeg for deres øyne åpenbarer min hellighet på deg,
Gog."(Esek.38,16.)
Hva som angår tidsuttrykket "de siste dager", vil jeg sitere fra

Studiebibelen. Nr.l. s,303—305, hvor det står: "Når Jesus taler om
begynnelsen til veene, synes det klart at han med dette sikter til den
periode som i Skriften kalles for endens tid. Selv om uttrykket "de
siste dager" i utvidet mening innbefatter Jesu først komme og hele
menighetens tid, er det også klart at det i Bibelens profetier sikter
til en tid AV BEGRENSET VARIGHET MOT AVSLUTNIN

GEN AV DENNE TIDSALDER. Da skal de tegn som under
historiens gang tidvis har framtrådt som lokale foreteelser, vise seg
med en styrke som aldri før, og i universal skikkelse..."
3.) PÅ DEN TTO DA MTTT FOLK ISRAEL BOR (SKAL BO)

TRYGT, "derfor skal du profetere, menneskesønn, og si til Gog:
Så sier Herren, Israels Gud: Se, på den tid da mitt folk Israel bor
(skal bo) trygt, får du nok vite det."(Esek.38,14.)
Det er følgende vurderinger om Israel bor trygt i dag i Israel:
a) Noen mener at Israel bor trygt, fordi Gud er med landet og

folket og beskytter jødene.
b) Andre mener at Israel aldri har bodd så trygt som nå.
c) Andre igjen mener at jødene ikke bor trygt i Israel i dag.
d) Andre mener at det skal komme en fredstid over verden i den

siste tid, slik at Israel da skal bo trygt.
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e) Andre igjen hevder at verbet "å bo", ikke skai oversettes med
presens, men med futurum. Det vil si at Israel "skal bo trygt"—altså
i framtiden.

De som mener det, går tilbake til The Authorized King James
Version, som bygger på Textus Receptus, som er den grunnteksten
som er den mest påUtelige, og som vi derfor må basere våre
Bibel-studier på. I den engelske utgaven står det "shall dwell", og
det betyr "skal bo."
Den franske Bibel-utgaven har "seront", som betyr "skal være"

d.v.s. "skal bo".

Den italienske Bibelen har ordene "abitera" i Esek.38,8 og
"dimorera" i Esek.38,14. Disse ordene betyr "skal bo" og "kom
mer til å bo".

Vulgata, som er den latinske Bibel—oversettelsen av Bibelen,
har ordet "habitabunt", som betyr "skal bo".
Mange av de andre grunntel^tene har dette ordet i presens.

Dersom Textus Receptus er den korrekte grunnteksten, står det
ikke at Israel "bor trygt", men at det "skal bo" trygt en gang i
framtiden. Dette blir da i 1000 års-riket.

4.) PÅ DEN SAMME DAG. "Men på den samme dag, den dag
Gog kommer over Israels land, sier Herren, Israels Gud, da skal
min harme stige opp i mitt åsyn. Og i min nidkjærhet, min bren
nende vrede sier Jeg: Sannelig, på den samme dag skal det komme
et stort jordskjelv over Israels land."(Esek.38,18-19.)
Dette uttrykket angår den dagen da Gog og hans hærer går inn i

Israels land. Da skal det bl.a. komme et stort jordskjelv over
Israels land.

5.) DAGEN. "Se, det kommer, det skjer, sier Herren, Israels
Gud, det er dagen som Jeg har talt om."(Esek.39,8.)
Dette utrykket gjelder den dagen da dette angrepet mot Israel vil

finne sted.

6.) PÅ DEN DAG. "På den dag vil Jeg gi Gog et gravsted i
Israel, de veifarendes dal østenfor havet (Jarmuk—dalen, som lig
ger øst for Genesaret—sjøen), og den skal stenge veien for de
veifarende, der skal de begrave Gog og hele hans hop, og de skal
kalle den Gog-hopens dal."(Esek.39,ll.)
Dette uttrykket angår den dagen da Herren skal slå Gog og hans

hærer. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapittel: De for-
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skjellige benevnelser som angår endetiden.)
7.) Gog skal komme til et land som ER UTFRIDD FRA

(ELLER GJENNOM) SVERDET. "Ved årenes ende skal du
komme til et land som er utfiidd fra (eller gjennom)
sverdet,... "(Esek.38,8.)

Dette betyr at landet, Eretz Israel, er utfridd fra muhameddaner-
nes og arabernes sverd. Islam er kalt for sverdets religion. Om
Esau, som er en av arabernes stamfedre, står det i l.Mos.27,40:
"Av ditt sverd skal du leve, og din bror (Jakob) skal du tjene, men
når du engang river deg løs, da skal du bryte hans åk av din nakke."
Vi gjør også oppmerksom på at Saudi-Arabia har to sverd på

grønn bakgrunn i sitt flagg.
11917 beseiret general Allenby tyrkerne og inntok Jerusalem. I

1917 fikk vi Balfour—deklarasjonen. Den lovet jødene at de skulle
få et nasjonalt hjem i hele Israel eller Palestina, som landet er blitt
kalt.

1 1923 fikk vi Lausanne-pakten, hvor tyrkerne måtte fraskrive
seg retten til Israel (Palestina).

Etter opprettelsen av staten Israel, har vi hatt en rekke kriger
mellom jødene og deres arabiske naboer. De støste krigene har
vært i 1948, 1956, 1967 og 1973. I alle disse krigene har jødene
kjempet mot en overlegen fiende, hva som angår militært utstyr og
antall soldater, men hver gang har de ved Guds hjelp vunnet disse
krigene. Dette vil også komme til å skje i Gog—krigen. (Se min
bok: Jødenes Konge. Bind 1. s,167—175, hvor jeg omtaler disse 4
krigene.)
At jødene er utfridd fra sverdet, kan også bety at de er utfridd fra

det siste store angrepet som ble rettet mot dem ved nazismens
forsøk på å uttrydde hele det jødiske folket. Dette var et angrep
som var ledet av Satan. Hitler var på en spesiell måte Satans
redskap på jorden under nazismens tid. Vi vet at nazistene greidde
å utrydde 6 millioner jøder. Til tross for det, så greidde de ikke å
utrydde alle jødene. Det var 6 millioner igjen. Bare 3 år etter at den
andre verdenskrigen var slutt, så OPPRETTET HERREN ET
NASIONALT HJEM FOR JØDENE I ISRAEL, som er deres
hjemland, som de har fått av Herren.
At jødene er utfridd fra sverdet, kan også bety at de lever som et

trygt og fredelig folk i sitt eget land, og at de bare mer og mer er
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villige til å overlate sin bestemmelse og framtid i Herrens hender.
Vi vet at jødene er et FREDELIG FOLK, og at de ikke ønsker
krig, men at de er blitt påtvunget de forskjellige krigene av sine
arabiske naboer.

Etter som tiden går, vil jødene bare mer og mer overlate sin
bestemmelse i Guds hånd. DET ER EN MEGET KLOK VEI Å
GÅ. I Gog-krigen, som vil komme om ikke så altfor lang tid, vil
Herren selv gripe inn og gi jødene en herlig seier over deres
fiender. På den samme dag som Gog invaderer Israel, på den
samme dagen vil Herren slå Gog. INGEN MAKT I VERDEN
KAN OVERVINNE JØDENE NÅ.
At de er utfiidd fra sverdet, kan også bety at årene for deres

misgjerninger holder på å gå ut. På samme måten som Israels
misgjemingsår gikk trinnvis inn, går de også trinnvis ut. Etter som
tiden går, vil straffen for Israels misgjemingsår bli svekket, slik at
de mer og mer kommer inn under Herrens velsignelse,
Gog-krigen vil vise til fulle at dette er riktig. GOG-KRIGEN VI
BLI EN STOR TRIUMF FOR BÅDE ISRAELS GUD OG
ISRAEL. Den vil bli dem til navnkundighet og til ære.
At landet er utfridd gjennom eller ved hjelp av sverdet, det har vi

ingen vanskelighet med å forstå. Jødene har vunnet sine kriger mot
araberne gjennom sverd og våpen.
8.) Gog skal komme til et land HVIS FOLK ER SAMLET FRA

MANGE FOLKESLAG. "...,hvis folk er samlet fra mange
folkeslag,... *'(Esek.38,8.)
I dag bor det ca. 4 millioner jøder i Israel. De aller fleste av disse

er kommet til Israel i løpet av en tidsperiode på ca. 90 år. De er
konunet fra ca. 120 forskjellige nasjoner spredt omkring i hele
verden. Opprettelsen av staten Israel og jødenes hjemkomst i vårt
århundrede, er det største beviset som vi har på Guds eksistens, og
at det er han SOM BESTEMMER HISTORIENS IN^OLD,
GANG og UTFALL. Han som spredte dem i sin tid, han vil også
samle dem.

Ennå er det ca. 10 millioner jøder, som ikke er kommet hjem til
Israel. Disse vil komme etter hvert. Den neste store innvandringen
av jøder, som nå aUerede er i full gang, er den store utvandringen
av jøder som vi vil få fi-a landet "i nord", som er Sovjet—unionen.
Den har nå begynt. I 1990 kom det i det hele 400000 jøder fi'a
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Sovjet—unionen. Hittil i år har det kommet ca.200000.
I tillegg til dette er det også kommet ca.14500 etiopiske jøder, og

flere vil komme i løpet av den nærmeste framtid.
De 360 jødene som bodde i Albania, er også kommet til Israel i

inneværende år. Det samme gjelder 1000 jøder fra Bulgaria.
Den siste meldingen som vi har fått angående jødenes komme til

Israel, går ut på at det er konunet 50000 jøder fra Sovjet—unionen
gjennom Polen. Dette har vært en hemmelig innvandring som bare
få mennesker har visst om.

Alle jødene skal hjem til Israel. Det skal ikke mangle en eneste
ute i diasporaen i 1000 års-rikets tid. Fra nå av og fram til oppret
telsen av 1000 års—riket vil de komme hjem på de meste forun
derlige måter.
I dag er det forlengst samlet jøder fra alle de 12 stammene i

Israel. 11000 års—riket skal de utgjøre et folk, og aldri mer deles i
to riker, Nord—riket og Sør—riket, slik som det skjedde etter kong
Salomos død. Jesus fra Nasaret, som er jødenes Messias, skal da
være konge over dem. '*Si så til dem: Så sier Herren, Israels Gud:
Se, jeg henter Israels barn fra de folk som de drog bort til, og jeg vil
samle dem fra alle kanter og føre dem til dere eget land. Og jeg vil
gjøre dem til ET FOLK i landet, på Israels fjell, og en konge skal
være konge over dem alle, og de skal ikke mere være to folk og ikke
mere dele seg i to riker."(Esek.37,21—22.)
9.) Gog skal komme OPP PÅ ISRAELS FJELL, SOM STA

DIG HADDE LIGGET ØDE. "... opp på Israels fjell, som stadig
hadde ligget øde,..."

Etter jødenes påtvungne landflyktighet ved romerne i år 70 og
135 etter Messias, så forfalt landet til å bli en ørken og et ufruktbart
området. Årsaken til det var at de folkene som bodde i dette
område, ikke tok vare på det, men lot det synke ned ned til
fattigdom og usselhet. Dette gjalt først under arabertiden fra
600-tallet og til 1500-tallet og senere under tyrkertiden fra 1517
til 1917. Det skjedde heller ikke mye av positive ting i den tiden da
landet var et mandatområde under Storbritannia.

Fra 1948 og fram til i dag har jødene greid å omskape landet til å
bli det mest fhiktbare landet i verden. Israel sender i dag jordbruk
seksperter og sine jordbruksprodukter over hele verden. I dag
holder landet på å bli omdannet til en "Edens hage" på jorden.
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Mens ørkenen går fram mange steder ellers i verden, og omdanner
dyrket jord til ørken, skjer det motsatte i Israel.

10.) Gog skal komme over et land MED ÅPNE BYER, SOM
HVERKEN HAR MURER RUNDT SINE BYER ELLER BOM
MER ELLER PORTER I SINE MURER, "og si: Jeg vil dra opp
imot et land med åpne byer,..., som alle sammen bor uten murer og
hverken har bom eller porter."(Esek.38,ll.)
Vi vet at Israel i dag har et sterkt forsvar, og at jødene må ta alle

de forholdsreglene som det er nødvendig å ta, for å forsvare seg. På
bakgrunn av dette kan dette utsagnet ovenfor sees merkelig ut,
men det kan forklares på flere måter.
For det første kan det sikte til en kommende fredstid. Vi kan

oppleve det forholdet at Israel får en USIKICER FRED fred med
sine naboer. Dette kan føre til at jødene vil minske sin beredskap.
Vi vet at det dessverre er sterke krefter i Israel som vil gi bort
Samaria, Judea og Gaza-stripen til palestin-araberne mot å
oppnå en usikker fred.
For det andre kan dette utsagnet henspeile på byene i middelal

deren som hadde både murer, bommer og porter. Vi vet også at
jødene både i oldtiden, i middeladeren og i moderne tid ble sperret
inne i ghettoer i egne bydeler, og at måtte oppholde seg der til
bestemte tider av døgnet. Etter et hvist klokkeslett på kvelden ble
bommen inn til ghettoen stengt, og ingen kom inn gjennom den, før
bommen ble åpnet neste morgen.
I dag er byene i Israel bygd opp på en helt annen måte. Det er i

dag ikke snakk om murer, bommer eller porter.
11.) Gog vil komme til ET FREDELIG FOLK, SOM BOR

(SKAL BO) TRYGT, "...jeg vil komme over et fredelig folk, som
bor (skal bo) trygt,..."
Dette har vi kommentert før. Jødene er i sannhet et fredelig folk.

Det er ikke noe de heller vil enn å leve i fred med sine naboer, men
deres naboer vil ikke ha fred. De vil ha krig. Dette har de bevist til
det frille i den tiden som er gått siden opprettelsen av staten Israel,
og de beviser det stadig vekk. "Ve meg, at jeg (Israel) lever som
fremmed blant Mesek, at jeg bor ved Kedars telt (Kedar var
Ismaels andre sønn). Lenge nok har min sjel bodd hos dem som
hater fred. Jeg er bare fred, men når jeg taler, ER DE FERDIGE
TIL KRIG."(Salm.l20,5-7.)
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12.) Gog skal også komme over et folk som har BYGD OPP
IGJEN RUINENE AV DE BYER SOM BLE LAGT ØDE. "for å
vende din hånd mot miner som er bygd opp igjen,..."(Esek.38,ll«)

Israel og jødene har bygd opp igjen de gamle bosetningene og de
gamle minene, som har ligget øde i flere tusen år. De legger sin ære
i å bygge opp igjen de gamle byene, som er beskrevet i Bibelen. De
bmker Bibelen som veiviser i dette arbeidet. Bibelen kan fortelle
oss helt eksakt hvor jødene skal lete, for å finne igjen de gamle
byene.

13.) Gog skal komme til et land som HAR SAMLET SEG FE
OG GODS og SOM BOR PÅ JORDENS NAVLE (MIDT
PUNKT). "... som har samlet seg fe og gods, og som bor på jorden
navle."(Esek.38,12.)
At jødene har samlet seg fe og gods i den tiden de har vært bosatt

i Israel, det vet vi. Herren har velsignet dem stort i det landet som
"flyter av melk og honning". Jødenes mange forskjellige produkter
blir i dag solgt over hele verden. Det går daglig fly fra Israel til
utlandet med matvarer og andre varer, som er laget i Israel. Det er i
landet Israel at Herren fullt ut kan velsigne sitt folk.
I tilknytning til de forskjellige diskusjonene som der var i forbin

delse med opprettelsen av et nasjonalt hjem for jødene i det forrige
århundrede, så var det forslag om at dette landet skulle opprettes
både i Sibir, i Uganda og i Argentina. Dette gikk selvsagt ikke
flertallet av jødene med på. De ville ha landet i det gamle løfteslan-
det, som Gud hadde lovet Abraham for lenge siden.
Dette landet er DET VIKTIGSTE LANDET I VERDEN, og

det er verdens midtpunkt, både geografisk og åndelig. Da Gud
skulle utdele landområder til de andre folkeslagene, så gjorde han
det i forhold til hvor han ville plassere jødene. Dem ville han
plassere i Israel. ISRAEL ER BÅDE JØDENES LAND OG
GUDS LAND. "Da den Høyeste gav folkene arv, da han skilte
menneskenes barn, satte han folkenes landemerker etter tallet på
Israels bam."(5.Mos.32,8.)
Både jøder og arabere mener at jordens midtpunkt finnes i

Jerusalem. En tradisjon sier at dette midtpunktet er i sentrum av
Omar—moskeen, hvor Moria—klippen ligger. Det var der Abra
ham ville ofre sin sønn Isak. Det var der David bygde et alter og
ofret til Herren. Det var der Salomo lot bygge det første templet.

-334-



Jødene kaller denne klippen til og med for Even Hashettiya, som
betyr Grunnleggingssteinen.
På en del karter fra middelalderen kan man også finne at Jerusa

lem er plassert i midten, slik at hele den kjente verden ligger rundt
omkring denne byen.
11000 års—riket vil Jerusalem være sentrum i verden igjen. Jesus

fra Nasaret skal styre som konge og yppersteprest ut ifra denne
byen. Guds ord og Guds lov skal gå ut ifra Jerusalem. "Og det skal
skje i de siste dager (i rikets tid), da skal fjellet (Sion) der Herrens
hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over
alle høyder, og alle hedningefolk skal strømme til det. Og mange
folkeslag skal gå avsted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg,
til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på
hans stier! FOR FRA SION SKAL LOV UTGÅ OG HERRENS
ORD FRA JERUSALEM."(Es.2,2-3.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke forskjellige tidsuttrykk har vi angående Gogs angrep
på Israel?

2.) Hva betyr tidsuttrykkene "når lang tid er gått" og "ved
årenes ende"?

3.) Hvilke år er det her snakk om?
4.) Hvor mange er Israels misgjemingsår?
5.) Hva betyr tidsuttrykket "i de siste dager" i gammel- testa-

menthg betydning?
6.) Når får vi Gog krigen i Israel?
7.) Hvilke forskjellige vurderinger er det angående det forholdet

at Israel bor (skal bo) trygt ved Gogs invasjon?
8.) Hvordan er verbet "bor" oversatt i King James Bibel— over

settelse i Esek.38,11 og 14?
9.) Hva vil det si at Israel er utfiidd gjennom eller ved sverdet?
10.) Hva vil det si at jødene er samlet fra mange folkeslag?
11.) Hva vil det si at Gog skal komme til Israels fjell, som stadig

hadde hgget øde?
12.) Hva vil det si at jødene skal bo i åpne byer, som hverken har

murer rundt sine byer eller bommer i sine porter, når Gog
kommer?
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13.) Hva vil det si at Gog skal komme til et folk som har bygd opp
igjen ruinene av de byer som ble lagt øde?

14.) Hva vil det si at Gog skal komme til et folk som har samlet
seg fe og gods, og som bor på jordens navle?
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TIDSPUNKTET FOR GOGS ANGREP PÅ ISRAEL.

Når det gjelder selve tidspunktet for Gogs angrep på Israel, så er
det følgende forskjellige vurderinger blant Bibel—granskerne:

1.) Gog kommer FØR DEN SISTE OG SYTTIENDE ÅRU-
KEN FOR ISRAEL OG JERUSALEM. De som hevder det,
baserer sitt syn på tre forhold:
a) For det første kommer Gog—krigen før Antikrist—krigene.
b) For det andre er Gog-konstellasjonen, som vi har beskrevet

ovenfor, nesten ferdig til å gå imot Israel allerede i dag. Det er bare
noen få justeringer som skal til, for at dette kan skje.
c) For det tredje finner disse Bibel-tolkerne ikke Gog og hans

allierte beskrevet i Joh. Åp. 6—19, som på en spesiell måte beskri
ver selve endens tid.

Glaus Gerth har denne oppfatning av tidspunktet for
Gog-krigen. Det kommer til uttrykk i hans bok: Antikrist. s,64 og
157, hvor det står: "...7 måneder skal jødene bruke til å begrave
denne krigs døde. 7 år vil det ta å fjerne alt krigsmateriel. Det
tillater den følgeslutning at slaget begynner umiddelbart før treng
selstiden, for man kan dårlig forestille seg at menneskene i 1000
års—riket skal beskjeftige seg med å fjerne krgsmateriel...Av den
grunn går jeg ut ifra at der må skje to avgjørende ting før Antikrist
opptrer:
a) Bortrykkelsen av de troende.
b) Sovjet—unionens (Nordens konge) angrep på Israel og som

følge derav dens tilintetgjørelse.
Deretter begynner den syttiende åruken med en illevarslende

overenskomst, som Antikrist slutter med Israel. Denne ulykkelige
pakt kan han først slutte når Israel langsomt er kommet til krefter
etter Sovjet—unionens overfall og er på utkikk etter et beskyttel-
sesforbund..."
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M.E. Beirnes har den samme oppfatning med hensyn til tids
punktet for Gogs angrep på Israel. Dette kommer til uttrykk i
nyhetsbrevet: The Midnight Cry, nr. 4.1991, hvor det står: "Dette
slaget som er beskrevet i Esek.38, må bli kjempet før trengselstiden
begynner, for det skal forberede veien for dannelsen av dyrets rike.
Sovjet-unionen vil opphøre å eksistere som en verdensmakt, og
kommunismen skal "stinke" over hele verden.(Joel.2,2.) Dyrets
rike kan ikke bli dannet før da, for det vil bli den dominerende
verdensmakt, og vil innkludere deler av Ukrama."
2.) Gog kommer i BEGYNNELSEN eUer i FØRSTE HALV

DEL AV TRENGSELSTIDEN. Han kommer som RYTTEREN

PÅ DEN RØDE HESTEN. Han skal ta bort freden fra jorden og
utrydde menneskene. "Og det kom ut en annen hest, som var rød,
og ham som satt på den, ble det gitt å ta freden fra jorden (eller
landet, d.v.s. landet Israel), og at de skulle slakte hverandre, og det
ble gitt ham et stort sverd."(Ap.6,2.)
Johan Henrik Jørgensen er en av dem som har denne oppfatnin

gen angående tidspunktet for Gogs angrep. Han skriver f.eks. i
bladet Evangelisten følgende om Gogs angrep på Israel: "...Om
dette kunne det være meget å si, men jeg må bare begrense meg til
å si at etter min oppfatning er Gog-invasjonen omtalt i Åpenba
ringsboka f.o.m. Åp.6,2 (rytteren på den røde hest, han som det
ble gitt et stort sverd, for at han med det skulle ta freden fra
jorden!) t.o.m. kap. 11 (bortsett fra kap.7, som er parantetisk.)
...Hvis min oppfatning av denne del av profetordet er riktig, vil
menigheten på den tid være opprykket ved ankomstfasen av Jesu
gjenkomst (Åp.4,1), etter at Nådens tidshusholdning er brakt til
avslutning. Gog—fasen vil, etter min oppfatning få sin oppfyllelse i
løpet av den første halve åruke i endens tid."

Olof Amkoff mener at Gogs angrep på Israel kommer 7 år før
Antikristens angrep. Dette konuner til uttrykk i hans hefte: "Ideo-
logiemas Oppløsning. s,16, hvor det står: "Det er ikke samme krig
som Sovjet forsøker seg på mot Israel. Det er ca. 7 år mellom de to
krigene."
Folke Thorell har den samme oppfatning med hensjm til tids

punktet for Gogs angrep mot Israel. Dette kommer til uttrykk i
hans bok: Israel vaknar. s,176, hvor det står: "Gogs angrep på
Israel skjer før den store trengsel, straks etter den kristne menig-
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hets bortrykkelse. Det danner opptakten til den tredje verdenskri
gen og utløser Antikrists framtreden, hvilket i sin tur drar med seg
den store trengsel med alle dens vanskeligheter, 2.Tess.2,2—12.)"

Selv om det er vanskelig å identifisere Gog i Åpenbaringsboka,
så mener også undertegnede at han kommer i første del av den
syttiende åruken. HAN VIL DA KOMME SOM RYTTEREN PÅ
DEN RØDE HESTEN. Jeg vil anføre følgende grunner for at
dette må være Gog:
a) For det første kommer han innenfor den tidsperioden som

tidsuttrykket "i de siste dager" står for.
b) For det andre er hans farge rød. Dette er ikke bare krigens

farge, men det er også det kommunistiske systems farge på en
spesiell måte. Sovjet—unionen har et rødt flagg med hammeren og
sigden som emblemer.
c) For det tredje ble det gitt ham å ta freden fra jorden. Dette er

den freden som nå blir etablert mellom verdens stormakter, og som
Antikrist vil sikre, når han kommer til makten. Denne freden vil
bl.a. føre til at Israel skal bo "trygt" på det tidspunktet når Gog
kommer.

Jeg vil sitere hva Arthur E. Bloomfield sier om dette i sin bok:
How to recognise the Antikchrist.s, 99, hvor det står: "før bortryk-
kelsen er det fred og gode tider. Etter bortrykkelsen opphører alt
dette, og verden blir kastet inn i dommen. Paulus uttrykker det på
denne måten: "Når de sier: Fred og ingen fare, da kommer en brå
undergang over dem, likesom veer over den fruktsommelige, og de
skal ingei^unde unnfly."(l.Tess. 5,3.)
Fred og trygghet kommer før bortrykkelsen, og brå ødeleggelse

kommer etter bortrykkelsen. Åpenbaringsboka sier at Gud vil ta
freden bort fra jorden. Han kan ikke ta freden bort fra jorden uten
at det er fi"ed på jorden."
Hva som gjelder Antikristen, må vi være oppmerksomme på det

forholdet at han vil ha EN BETYDELIG MAKT i verden også før
den siste og syttiende åruken for Israel og Jerusalem. Han vil bygge
opp sin m^t før selve trengselstiden, men han kan ikke stå fi'am
som Antikristen før etter at den kristne menighet er bortrykket til
Herren. Det er Den Hellige Ånd i den kristne menighet som holder
igjen for Antikristen, slik at han først skal åpenbares i sin tid.
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Hva som gjelder de kronologiske begivenhetene i de første 3,5
årene av trengselstiden, så tror jeg at følgende begivenheter kom
mer til å skje:
a) Antikristen oppretter en freds— og samarbeidsavtale med

jødene, som varer i 3,5 år. I denne tiden får jødene bygge sitt
tempel på tempelplassen i Jerusalem, og den
gammel-testamentlige offertjenesten blir satt i funksjon.(Åp.6,2.)
b) Freden i verden bhr brutt ved at Gog kommer med sine

mange allierte. Gog er rytteren på den røde hesten. Etter ham
kommer rytteren på den sorte og den gulbleke hesten. Disse 3
rytterne fikk makt over en fjerdedel av jorden, slik at de kan
UTRYDDE EN FJERDEDEL AV JORDENS BEFOLKNING.
Denne krigen vil vare inntil den store trengsels begynnelse, og den
blir avsluttet med Gogs og hans alhertes angrep på Israel.
(Åp.6,4-17.)
Både Sovjet—unionen og dets allierte bhr ødelagt i denne krigen,

og Vest—alhansen (de som bor trygt på øyene, kontinentene), som
består av de frie demokratiske statene i Vest—Europa og U.S.A.
mister sin posisjon som stormakt.
c) Vi får også en stor forfølgelse av de troende i denne tiden. De

som tilkjennegir sin tro på Gud, vil lide martyrdøden. Martyrene
fra første del av trengselstiden får beskjed om trengselstiden ikke er
slutt ennå, men at de må vente til den store trengsel er over, før
Gud tar fuUstendig hevn over sine fiender. (Åp.6,9-11.)
d) Denne krigen vil være så forferdeUg at menneskene på jorden

tror at Herrens dag allerede er kommet, men den kommer ikke før
enn ved Jesu gjenkomst til slaget ved
Harmageddon.(Åp.6,15-17.)
3.) Den tredje oppfatningen er at Gog vil komme FØR DEN

STORE TRENGSELS BEGYNNELSE. Denne vurderingen kom
mer bl.a. til uttrykk i John F. og John E. WaUvords bok: Harma-
geddon. Oljen og Midt—Østen. s,149, hvor det står: "Russland
angriper Israel: Omtrent 4 år før Kristi andre komme. (Esek.38 og
39.)

Forfatterne begrunner dette synet med det forholdet at det da vil
være en fredstid på jorden. Den freden blir inngått i begynnelsen av
den syttiende åruken. Det er Antikristen som har fått i stand denne
freden. Det skal da være fred i verden i ca.3 år.
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w. Scott mener at den 6. basunen i Åp.9,13-21 omtaler Gogs
angrep sammen med araberstatene mot Israel. I disse kampene vil
en tredjedel av jordens befolkning dø.

4.) En fjerde oppfatning av tidspunktet for Gogs angrep er at
Gog vil angripe Israel I MIDTEN AV ÅRUKEN. Dette skjer i
forbindelse med at jødene sier opp den avtalen som de har inngått
med Antikrist. "Og en uke skal han (Antikrist) gjøre pakten fast
for de mange (jøder), og i midten av åruken skal slaktoffer og
matoffer opphøre, og på verderstyggelighetens vinger skal ødeleg
geren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffe
dom strømmer ned over den (Antikrist) som blir
ødelagt."(Dan.9,27.)
Erik Bemspång gir uttrykk for denne oppfatningen i sin bok:

Uppenbarelseboken. s,158, hvor det står følgende: "...Etter tre og
et halvt år innser de (jødene) imidlertid sitt forferdelige mistak og
bryer avtalen. I den halve åruken som avtalen består, opplever
jødene en uhørt blomstring. Det er da de i følge Esek.38,8 opplever
"ro etter sverdet." Og de er et folk som er "blitt samlet fra mange
andre folk." Israls blomstring vekker imidlertid Sovjets missun-
nelse, og S£untidig som jødene bryter sin avtale med Antikrist, blir
de angrepet av Gog, "l^ten over Ros, Mesek og Tubal.""
Dette synet konuner også til uttrykk i Hal Lindseys bok: Det

kommer en ny verden. s,91, hvor han skriver: "I de første 3,5 årene
av trengselstiden skal Antikrist skaffe en falsk fred i verden. Alle
sk£d lovprise ham som den største lederen i menneskehetens histo
rie.

Men midt i trengselstiden skal det andre innseglet bli åpnet og
ifølge Esek.38 og Dan.ll tar plutselig Russland, rytteren på den
røde hesten, bort freden fra jorden. Med sine arabiske allierte
invaderer Russland Midt—Østen og angriper Israel. Krigen blir
opptrappet til alle de store verdensmaktene er innvolvert, og det
blir det største slaget i menneskehetens historie- slaget ved Har-
mageddon. Dette blir utviklet i sin helhet i kap. 16."
5.) En femte oppfatning av tidspunktet for Gog—krigen er at

den vil foregå UMIDDELBART FØR ANTIKRIST-KRIGENE
og danne opptakten til disse. Den vil altså foregå henimot slutten
av den store trengsel. Dette synet kommer bl.a. til uttrykk i Willy
Høyås sin bok: Det som heretter skal skje. s,158, hvor det står: "Vi
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har reist spørsmålet om forholdet mellom Gog—krigen og
Harmageddon-slaget. Det synes å gå klart fram at de skildres som
to atskilte faser i endetidens store maktoppgjør. Hvilket tidsrom
som hgger mellom dem, er det vanskelig å si noe om. Men da
tidsrammen for endetiden er sterkt begrenset, tyder alt på at disse
to kriger vil følge umiddelbart på hverandre."

Willy Høyås skriver følgende om tidsforholdet mellom
Gog—krigen og Antikrist—krigen i en artikkel: Midt-Østen— hva
nå? Den stod i Korsets Seier den 26—4.1991. Jeg siterer: "Dette
folk (jødene) har ennå navnløse lidelser igjen før dette (jødenes
frelse) skjer (Sak.13,8—8.), og verden må følge Israel i denne
lidelsen. For Åp.6,8 sier i forbindelse med Gog-krigen at en
fjerdedel av menneskene skal omkomme. Denne krigen skildrer en
l^g mellom araberstatene og Sovjets allierte på den ene siden og
Vest-Europa, USA og til sist Kina på den andre siden. En krig
hvor Sovjet og dets allieret hder et knusende nederlag.
(Dan.11,40-45.)

Neste fase av endetidens redsler blir Harmageddonslaget. En
krig som utkjempes mellom Østens nasjoner på den ene siden og
Vest-Europa og USA på den andre siden. (Åp. 16,12—16.) I
denne krig vil en tredjedel av den resterende befolkning omkomme
(Åp.9,18.) Det er i denne krig at Israel blir okkupert av Antikrist
(Åp.11,2.), og dets makt vil bh fullstendig knust.

Begge disse krigene er plassert i perioden "den store trengsel"
(Mat.24,21-22.) Men dette vil skje først etter at de troende er
rykket bort. (l.Tess.4,16-17.). Det er i denne perioden at Israel,
Guds paktsfolk, skal bringes til møte med sin frelser og konge..."
6.) En sjette oppfatning er at GOG OG ANTIKRIST SKAL

OPPTRE PÅ SAMME TID, og at GOG-KRIGEN ER EN DEL
AV HARMAGEDDON-KRIGEN. De som hevder dette syns
punktet, regner med at Harmageddon—krigen vil bestå av 4 for-
skjelhge maktkonstellasjoner, og det er :
a) Gog og hans hærer. Gog kommer fra "det ytterste Norden",

og blir kalt for "fienden fra Nord" eller "Nordens konge".
b) Kongene fra Østen eller "kongene fra solens oppgang". Disse

kongene konuner fra landene i Asia, som ligger øst for Eufrat.
Disse er beskrevet i Åp. 16,12.
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c) Sjeba, Dedan, kjøpmennene fra Tarsis og deres unge løver.
Dette er en allianse av stater fra Vesten med U.S. A og Storbritan
nia som de viktigste statene.
d) Antikrist og hans hærer. Tyngdepunktet for denne maktkons-

tellasjonen vil hgge i Europa og blant statene i Midt—Østen.
The Scofield Reference Bibel har denne oppfatningen angående

tidspunktet for Gogs angrep på Israel. På s.883 står det følgende
om dette angrepet på Israel: "Hele profetien (Esek.38—39) tilhører
den enda framtidige "Herrens dag" (Es.2,10—22, Åp.19,11—21.)
og slaget ved Harmageddon (Åp.16,14, 19,19.), men inneholder
også det siste opprøret til nasjonene ved slutten av 1000
års—riket.(Åp.20,7—9.)
7.) En sjuende oppfatning går ut på at GOG OG ANTIKRIST

ER DEN SAMME PERSONEN, og at DISSE TO KRIGENE ER
IDENTISKE. Disse Bibel-tolkeme setter likhetstegn mellom Gog
og Antikrist, noe som vi mener er galt.
8.) En del av de ortodokse jødene har en variant av dette synet.

De mener at disse to krigene er identiske. De tror at Gog-krigen
er den siste store krigen i Israel, før Messias kommer, og
Guds-riket blir etablert.

Men de mener ikke at Gog og Antikrist er identiske. De mener
at den "ødeleggeren" som er beskrevet i Dan.9,27, hverken er Gog
eller Antikrist, men de mener at det er den syriske kongen, Antio-
kus den fjerde, Epifanes, som regjerte 175—163 før Messias. I
forbindelse med jødens frigjøringskriger, så lot han i 168 bygge et
Jupiter-alter (^us-alter) på brennoferalteret i templet. Han
avskaffet tempeltjenesten og påbød å ofre svin i stedet for lam på
brennofferalteret.

Jupiter var navnet på den høyeste romerske guden. Han svarte til
den greske guden Zeus.
Den jødiske historieskriveren Josefus skriver følgende om Antio-

kus den 4. Epifanes: "Antiokus Epifanes bortførte fra templet alle
disse skattene og ødela i 3,5 års tid gudstjenesten og avskaffet de
daglige offer.. .Antiokus Epifanes drog opp mot vår by... Jesusalem
ble plyndret og helligdonunen ble lagt øde i 3 år og 6 måneder..."
(Se kapitlet: Antiokus den 4. Epifanes.)

Selv om ikke Antiokus den 4. Epifanes var Antikristen, så er han
det mest omfattende forbildet, som vi har på Antikrist i Bibelen. I
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og med at de ortodokse jødene ikke anerkjenner Det nye Testa
mente som likeverdig med Det gamle Testamente, ser de heller
ikke at Antikrist er Jesus fra Nasarets store motstander i endens
tid. Det er først i N.T. at ordet Antikrist er nevnt.

9.) Lance Lambert mener i sin bok: Slaget om Israel. s,63, at det
muligens kan gå MELLOM 10 TIL 20 ÅR MELLOM DISSE TO
ANGREPENE PÅ ISRAEL. Han tidfester ikke dette i forhold til
trengsestiden. Han sier følgende om dette: "Det er mange mennes
ker som mener at dersom det kommer en tredje verdenskrig, kan
den være forbi på ganske få uker. Og det kan den, men på den
korte tid, kunne det være skjedd umåtelig meget. Hvis der skulle
komme et sammenstøt mellom USA og Russland om Israel, kunne
Kina benytte anledningen til å angripe Russland i ryggen. På den
måte kunne vi ha halvdelen av verden innvolvert i en krig i løpet av
noen ganske få dager.
I løpet av ganske få uker kunne Europa bli besatt og befridd,

Russland ødelagt og Kina lagt i ruiner, og de politiske systemer i
disse landene tilintetgjort. Meget av det som vi kaller sivilasjon,
ville da ligge i ruiner. Ut av en slik katastrofe kunne der komme en
enstående periode med muligheter for evangeliet. Det ville være en
leilighet uten sidestykke i de siste 2000 år, fordi verden ville være
ødelagt, og der ville være et moralsk tomrom. Guds menighet
kunne ha muligheter for å predike og imdervise som aldri før. Så
kimne jeg tenke meg at det etter et tiår eller høyst to ville komme et
sterkt krav om en kraftig verdensregjering, hvor en såkalt fredens
mann. Antikrist, vil framstå, og deretter de avsluttende begivenhe
ter i verdenshistorien. Jeg synes at dette rommer en reel mulighet,
selv om det kun er spekulasjoner. Enhver må naturligvis selv etter
prøve alt dette. Når vi holder oss til Guds klare uttalelser, er vi på
fast grunn. Men over, under eller ved siden av av disse uttalelser
må vi være meget forsiktige."

10.) En tiende oppfatning av tidspunktet for Gogs overfall, er at
DET VIL FINNE STED ETTER 1000-ÅRSRIKETS PERIODE.
Eyvind Sivertsen hevder dette synet i.sin bok: Tidemes Tegn i lyset
av Jesu Kristi Åpenbaring, s,147—148, hvor han skriver: "Profetien
hos Ezek. kap.38 og 39 om Gog og Magog tydes ofte som sitende til
et voldsomt angrep fra Russlands side på Israel før folkets endelige
frelse i Tusenårsriket. Etter den plass som dette angrepet har i
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Åp.20,8, kan dette ikke være riktig. Det stemmer da heller ikke
med det nærmere innhold av nevnte profeti.
For det første har den sin plass ETTER profetiene om

Israel—rikets gjenopprettelse.
Dernest holdes der vel hærskue over dem i kap.38,1-7, men det

er først "når lang tid er gått"(v.8.), at da "kommer turen til deg."
Det er først ved "årenes ende", at disse veldige hærmasser skal
slippes løs mot Israel, som på den tid "er unnkommet fra sverdet...
et folk som er ført bort fra folkene og nå bor trygt alle sammen",
hva som nettopp først gjelder i Tusenårsriket.
Og endehge er det veldige nederlag, som Herren selv vil påføre

disse veldige hærer, i kap. 39, skildret på en måte som helt svarer til
Åp.20,9. Det synes å måtte være denne jordens aller siste krig, som
det siktes til hos Joel (3,6 flg.) med profetien om Herrens veldige
oppgjør med alle hedningefolkene i Josafats dal (3,17-19.), som
altså ikke må forveksles med Harmageddon-slaget på Guds den
Allmektiges store dag (Åp. 16,14-16.)"
De Bibel—tolkere som har dette synet, grunngir det med at

ordene "Gog" og "Magog" er brukt om den siste striden mellom
Gud og Satan,"Og når de 1000 år er til ende, skal Satan løses av sitt
fengsel. Og han skal gå ut og forføre de folk som bor ved jordens
fire hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid, og deres tall
er som havets sand. Og de drog opp over den vide jord og kring
satte de helliges leir og den elskede stad (Jerusalem). Og ild falt
ned fra himmelen og fortærte dem."(Åp.20,7-9.)
De aller fleste Bibel—tolkerne mener at det ikke er riktig å

plassere Gog—krigen etter 1000 års—rikets periode. De begrunner
dette ut ifra følgende forhold:
a) For det første kommer Gog—krigen i løpet av den siste og

syttiende åruken for Israel og Jerusalem, og ikke etter 1000
års—rikets periode.
b) For det smdre skal ikke Gog samle alle verdens nasjoner i sitt

følge. Gog—konstellasjonen skal bare samle en del av statene i
Europa, Midt-Østen og Nord-Afrika.
c) For det tredje er Gog i Esek.38—39,16 en konge eller en

fyrste over Sovjet—unionen. I Åp.20,7-9 er uttrykkene "Gog" og
"Magog" ikke en beskrivelse av noen konge eller noe landområde.
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men det er en beskrivelse av alle verdens folk, som bor ved jordens
fire hjørner.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke 10 forskjellige oppfatninger er det angående tidspunk
tet for Gog krigen?

2.) Hvilke argumenter bruker de forskjellige Bibel-granskeme
for å begrunne sitt syn?

3.) Hva vil skje i løpet av de første 3,5 årene av trengselstiden?
4.) Når blir det en fredstid i verden, og når slutter denne?
5.) Hvem er rytteren på den røde hesten i Åp.6,2?
6.) Hvorfor mener de ortodokse jødene at Gog- og Antikrist

krigen er identisk?
7.) Hvilken person er "ødeleggeren" i Dan.9,27 etter ortodoks

jødisk oppfatning?
8.) Hvem var Antiokus den 4. Epifanes?
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GOG-KRIGENS MOTIVER, GANG OG UTFALL.

Gog krigen er først og fremst beskrevet i Esekiel 38—39,16. Fra
Esekiel 39,17—29 har vi en beskrivelse av
HARMAGEDDON—SLAGET. Ved siden av det som vi allerede

har nevnt om Gog-krigen, skal vi føye til en del andre momenter,
hva som gjelder motivene med krigen, krigens gang og utfall. Vi vil
føre opp dette i punkter, slik at det skal bli lettere å få en oversikt
over dette:

1.) For det første er Gog-krigen EN STRAFF FRA GUD
OVER GOG SELV. "Og du skal si: Så sier Herren, Israels Gud:
Se, jeg kommer over deg, Gog, fyrste over Ros, Mesek og Tubal!
Gud vil straffe Sovjet-unionen for dets mange synder. Vi vet at

når synden er fullmoden, arver den straff. Dette er et åndelig og
guddommehg prinsipp. Sovjet—unionen har fra 1917 av forsøkt å
avskaffe kristendommen i sitt land. De forskjellige lederne der har
forfulgt de troende og erklært dem for sinnsyke, som tror på Gud.
Myndighetene i dette landet har drept flere millioner troende. De
har skilt familier og nektet mange mennesker å oppdra sine barn i
den kristne tro. De har også nektet menneskene å forkynne Guds
ord. Mange kirker og andre Guds—hus er blitt stengt eller omgjort
til lagerplasser,idrettshaller og lignende.
I tillegg til at sovjet—lederne har undertrygt de mange for

skjellige folkeslagenene som lever innenfor Sovjet-unionen, har
de også undertrykt de 4 millionene jødene som har bodd der.
Sovjet—unionen er en republikk som består av 15 delstater. Den
totale befolkningen i Sovjet—unionen er på 280 millioner mennes
ker.

Sovjet—unionen har i tillegg til dette fra 1945 av kontrollert og
undertrygt en rekke land i Øst—Europa.
Sovjet—unionen har også støttet en rekke ateistiske frigjørings-
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bevegelser over alt i verden og forsynt mange stater med våpen og
annen hjelp. Sovjet-unionen er verdens nest største våpenprodu
sent. Det er først og fremst dette landet som forsyner Israels
fiender med moderne våpen.
I tillegg til alt dette har Sovje-unionen støttet det arabiske folket

i deres kamp mot Israel. Det har dermed gått imot Guds planer i
Midt—Østen. Dette vil straffe seg på en særlig måte. Vi vet at den
som velsigner Israel, den vil Gud velsigne.(I.Mos. 12,3.)
Nå er tiden kommet så langt at Gud vil ha et oppgjør med denne

staten og dens allierte. Dette oppgjøret skal skje i Israel— i
Gog-krigen..
2.) Sovjet-Russland skal bare MOTVILLIG GÅ TIL

ANGREP PÅ ISRAEL. "Og jeg (Gud) vil vende deg om og legge
kroker i dine kjever og føre deg ut med hele din hær, hester og
ryttere, alle sammen prektig kledd, en stor skare med store og små
skjold, alle sammen med sverd i hånden."(Esek.38,4.)
Det er Herren som tvinger Gog til å gå imot Israel. Gog går bare

motvllig med på dette. Han vet innerst inne at dette kan utløse en
ny verdenskrig. De ytre forholdene til at dette skjer, kan være
flere:

a) Det kan f.eks. være det forholdet at Gog må gå til dette steget
for å støtte den muhanunedanske befolkningen i Sovjet—unionen.
Disse vil til enhver tid kreve at Israel skal bli ødelagt, og at jødene
skal bli tilintegjort.
b) Gog kan også ha forpliktet seg gjennom allianser med de

arabiske og muhammedanske landene i Midt—Østen og
Nord-Afrika til å gå til angrep på Israel. Dette vil skje etter at
verden har hatt en fredstid en stund.

c) Det kan også skje at palestin—araberne får opprette en egen
stat i Israel. Vi vet at det er mange i Israel som dessverre er for det.
Den øvrige verden er for denne løsningen, for de ledende statsmen
nene i verden tror at de kan oppnå fred på denne måten. Etter at en
eventuell ny stat i Israel er blitt opprettet, vil det vise seg at dette er
helt uholdbart for staten Israels eksistens. Staten Israel vil derfor

forsøke å kontrollere palestin—araberne eller true dem med å
innlemme den palestin—arabikse staten i Israel igjen. I forbindelse
med en slik politisk utvikling, kan vi også få Gog-krigen.
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3.) GOG SKAL VÆRE LEDEREN I DETTE STORE
ANGREPET MOT ISRAEL. "Rust deg og gjør alt ferdig, du og
alle dine skarer, som har samle seg hos deg, og du skal være deres
fører."(Esek.38,7.)

Sovjet—unionen er allerede i dag lederen for Israels fiender. De
jødiske politikerne sier at det ikke primært er de arabiske nasjoner,
de har kamp imot, men det er Sovjet-unionen. De hevder også at
den neste store krigen i Midt—Østen, vil være en krig der også
Sovjet—imionen er innblandet direkte i kamphandUngene.
Vi vet at det i forbindelse med Yom Kippur-krigen i Israel i

1973 var nære på at Sovjet—unionen grep direkte inn, da Egypt og
Syria ble slått av jødene. Jeg vil i den forbindelse sitere fra Lance
Lamberts bok: Slaget om Israel. s,20-22, hvor det står: "Men hva
Brezhnev sa i dette telegrammet, var at Sovjet—Unionen hadde
besluttet å ta ensidig affære og således avgjøre det jødiske proble
met. Amerika tok dette alvorlig, fordi amerikanske rekognoser
ingsfly allerede hadde oppdaget et stort sovjetisk krigsskip, som
ikke bare hadde kurs mot Alexandria, men som lå i havnen. På
dekket til dette krigsskipet var det balistiske raketter med atom-
sprenghoder. Samtidig stanset den sovjetiske forsyning ad luftveien
dramatisk, og alle disse store transportfly stod rede, mens sovje
tiske eUtefallskjermsregimenter rykket mot lufthavnene. Da presi
dent Nixon ble klar over disse to kjennsgjemingene, utstedte han
en verdensomspennende, amerikansk ordre om mobilisering. Den
amerikanske mobiliseringsinnstruksen har fem trinn. Dette beord
ret 2.300.000 mann til å være rede til øyeblikkelig innsats, og det
var den første innstruks av denne art siden Cuba- krisen 11 år
tidligere...Så snart USAs verdensomspennende beredskap ble
beordret, lettet det sovjetiske krigsskipet anker og seilte tilbake til
Svartehavet. UTSLETTELSEN AV ISRAEL HADDE SLÅTT
FEIL."

Vi vet at Sovjet-unionen allerede har uttarbeidet planer om å
angripe Israel, og de vil bli brukt i sin tid. Den russiske ambassadør
i USA, Anatoly Dobrynin, har uttalt følgende om dette: "Hvis
israleme truer oss, utsletter vi dem i løpet av to dager. Jeg kan
forsikre dem om at våre planer for en shk mulighet allerede er
utarbeidet."
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4.) Gog skal KOMME TIL ISRAEL SOM EN STORM, og han
skal SKJULE LANDET SOM EN SKY. "Dit skal du dra opp, som
en storm skal du komme, som en sky skal du være til å skjule
landet, du og alle dine skarer og mange folkeslag med
deg."(Esek.38,9.)
Dette betyr at dette angrepet skal skje hurtig. Det skal være som

en storm. At de skal skjule landet som en sky, betyr for det første at
de skal ha så mange soldater at de kan dekke landet med dem.
For det andre betyr det at de skal slippe ut sine falskjermsoldater

fra fly. Det skal være så mange av dem at de skal skjule landet. De
skal lande på Israels fjell.
5.) Gog og hans hærer kommer til Israel for Å RANE, RØVE

OG TA KRIGSBYTTE, og for A ØDELEGGE ISRAELS
BYER, som er bygd opp igjen, "for å rane og røve og ta hærfang,
for å vende din hånd mot ruiner som er bygget opp
igjen,.. ."(Esek.38,12)
Det samme spørsmålet blir stilt av Vest-alliansen. "Sjeba og

Dedan og kjøpmennene fra Tarsis og alle deres unge løver skal si til
deg: Kommer du for å røve og rane? Har du samlet dine skarer for
å vinne hærfang, for å føre bort sølv og gull, for å ta fe og gods, for
å gjøre et stort bytte?"(Esek.38,13.)
Hvorfor ønsker Gog og hans allierte å ta Israel? Her det mange

svar å gi:
a) For det første kan aldri muhanunedaneme gå med på at det er

blitt opprettet en jødisk stat på det landområdet som de kaller for
"islams hellige jord". I og med at Israel en gang har hørt med til det
arabiske området, kan hverken Allah eller muhammedanerne
godta den jødiske staten. Den ER BLITT OPPRETTET, og DEN
EKSISTERER MOT ALLAHS VILJE. Den er en utfordring til
Allah. Dersom den blir stående, er ikke lenger Allah den sterkeste
i verden. Dersom dette skjer, er jødenes Gud den sterkeste.
Av dette ser vi at kampen i Midt—Østen ikke først og fremst er

en krig om landonuråder, men det er en åndelig krig. DET ER EN
KRIG MELLOM TO ÅNDSMAKTER. I Midt-Østen står AUah
mot Israels Gud. Muhammedanerne tror at de vil vinne denne

kampen, men vi VET at det er jødene og Israels Gud som vil vinne
en overlegen seier i Gog—krigen.
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b) For det andre ønsker Gog å få kontroll med staten Israel.
Sovjet—unionen var en av de første statene som anerkjente Israel i
1948. De politiske lederne i Sovjet—unionen håpet at Israel skulle
bli en stat, som de kunne kontrollere og samarbeide med. Da dette
viste seg ikke å holde stikk, ble de Israels store motstander.
Den som kontrollerer Israel, den har både kontrollen med det

viktigste landet i verden, og den har kontrollen med Middelhavet
og innseilingen til Suez-kanalen. Det har bestandig vært
Sovjet-unionens politikk å få fotfeste i land som ligger ved de store
havene.

Ved at man får kontroll med Israel, får man også kontroll med
Eilat, som ligger ved Rødehavet. Den som har kontrollen med
denne byen, har også kontrollen med den andre innseilingen til
Suez kanalen. Vi vet at denne kanalen er av stor viktighet både for
oljetilførselen til Vesten og for annen handel og ferdsel mellom
Østen og Vesten.
c) For det tredje besitter Israel ufattelig store naturressurser.

Både Negev-ørkenen og Dødehavet inneholder store verdier.
Ifølge de beregningene som en engelsk kommisjon gjorde i 1931,
var verdiene av mineralene i Dødehavet fire ganger så stor som
U.S.A.S nasjonalformue i 1931. Verdiene ble anslått til å være 1
billion og 270 milliarder dollar. Det finnes 2000 millioner tonn
kaliumklorid, 980 millioner tonn magnesiumbromid, 22000 millio
ner tonn magnesiumklorid, 6000 millioner tonn kalsiumklorid og
11000 millioner tonn natriumklorid i Dødehavet.

I tillegg til dette kommer de enorme mengdene som det er av
pottaske i Dødehavet. Potaskeforekomstene der er tilstrekkelig til
å gjødsle alle de oppdyrkede onu-ådene som vi har i verden i flere
hundrede år.

I tillegg til dette har Israel store forekomster av olje. Denne oljen
er ennå ikke funnet, men vi vet at den er der, for Bibelen forteller
oss det. Den sier: "Og om Asher sa han: Velsignet framfor sønner
være Asher! han være den kjæreste blant sine brødre og DYPPE I
DUE SIN FOT."(5.Mos.33,24.)
d) For det fjerde er det et åndelig prinsipp i verden at mange

mennesker hater jødene og Israel. Dette gjelder mange mennesker
både i Sovjet—unionen og i de arabiske stater. Denne onde tilbøye-
hgheten har vi hatt i verden siden Gud inngikk pakt med Abraham
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for snart 4000 år siden. Denne onde tilbøyelighet ble først kalt for
ANTISEMITTISME, men i vår tid er dette blitt forandret til
ANTISIONISME. Navnet er forandret, men innholdet er det
samme. Det går ut på å ødelegge for jødene, slik at de ikke kan
formidle Guds planer i og med verden. Gud har på en spesiell måte
lagt ned sine planer i jødefolket og i Israel.

Dette kan ikke Satan gå med på. Når han oppvigler folkene mot
jødene og mot Israel, så er dette et forsøk på å motarbeide Guds
planer i verden. Striden i Midt—Østen er ikke en strid om landom
råder, men den er dypest sett en åndelig strid mellom denne tidsal
derens gud, som er Satan, og Israels Gud.
6.) I forbindelse med Gogs angrep på Israel og i forbindelse med

Gogs tilintetgjørelse på Israels fjell vil det bli STORE MESSI
ANSKE VEKKELSER, både i Israel og ellers i verden. "Og du
skal dra opp imot mitt folk Israel som en sky og skjule landet, i de
siste dager skal det skje, da lar jeg deg komme over mitt land, for at
folkene skal lære meg å kjenne, når jeg for deres øyne åpenbarer
min hellighet på deg, Gog!"(Esek.38,16.)
"Og jeg vil åpenbare min storhet og min hellighet og gi meg til

kjenne for mange folks øyne, og de skal kjenne at jeg er
Herren."(Esek.38,23.)
I dag er det ca. 1 milliarder mennesker, som har en personlig tro

på Jesus fra Nasaret. I Israel finnes det ca.3000 jøder som tror at
Jesus fra Nasaret er jødenes konge og verdens forsoner. I tillegg til
dette tallet har vi de såkalte Nikodemus—kristne. Det er jøder som
tror at Jesus fra Nasaret er jødenes Messias, men de har av for
skjellige grunner ikke gått åpent ut med sitt standpunkt. De holder
det skjult for offentligheten. Antallet av disse jødene kan være
10000. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 3. s,260.)
I dag holder det jødiske folket på å orienterer seg mot Jesus fra

Nasaret. Dette er en prosess som tar tid. I og med at jødene
assosierer Jesus så sterkt med oss hedningenasjonene, tar dette
enda lengre tid. Vi har drept jøder i Jesu navn. Vi forfølger ennå
jøder i Nasarerens navn. I vår forkynnelse gir vi jødene et galt bilde
av Jesus. Vi tilbyr dem videre en teologi, som ikke er jødisk, men
som er innblandet med greske og hedenske elementer. Vi har vært
med på å skjule Jesus fra Nasaret for dem.
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Det vil stadig vekk bli flere jøder som kommer til en personlig tro
på Jesus i Israel. I forbindelse med Gog-krigen vil vi få en STOR
MESSIANS FOLKEVEKKELSE i Israel. Mange jøder vil overgi
sine liv til Gud og forplikte seg på overholdelsen av Moseloven. De
vil dessuten komme til en personlig tro på Jesus fra Nasaret som
verdens frelser og jødenes Messias.
I forbindelse med Gog-krigen vil det også bli store vekkelser

blant hedningefolkene. Det er ikke sant det som en del
Bibel—granskere hevder, at vi ikke vil få vekkelser etter at den
kristne menighet er bortrykket. Vi vil få store vekkelser i verden,
både før og i selve trengselstiden.
7.) På den samme dagen som Gog invaderer Israel, VIL

HARME STIGE OPP I HERRENS ÅSYN, og han vU sende ET
STORT JORDSKJELV, både over Israel og over hele verden.
Dette fører til at alle murene skal ramle ned. Hele fjell og bergveg
ger skal falle ned, og alle mennesker, dyr og fugler som bor på
jorden, skal skjelve for Herrrens åsyn. ''Men på den samme dag,
den dag Gog kommer over Israels land, sier Herren, Israels Gud,
skal min harme stige opp i mitt åsyn. Og i min nidkjærhet, i min
brennende vrede, sier jeg: Sannelig, på den samme dag skal det
komme et stort jordskjelv over Israels land. Og havets fisker og
himmelens fugler og markens dyr og alt kryp som rører seg på
jorden, og alle mennesker skal skjelve for mitt åsyn, og fjellene
skal ramle og bergveggene skal styrte ned, og hver en mur skal falle
til jorden."(Esek.38,18—20.)
Vi vet at jordskjelv er av de ting som vil kjennetegne både

endetiden og endens tid. Antall jordskjelv vil tilta nå i endetiden.
(Se min bok: Jesu gjenkomst. Bind 1. Kapitlet: Jordskjelv og
naturkatastrofer.)
I og med at antall jordskjelv er noe som vil kjennetegne endeti

den, ser vi også av den offentlige statistikken at antall jordskjelv
har økt i store grad i dette århundrede— når vi sammenligner det
med de forrige århundredene:
a) I det 15. århundrede var det 150 jordskjelv.
b) I det 16. århundrede var det 153 jordskjelv.
c) I det 17. århundrede var det 378 jordskjelv.
d) I det 18. århundrede var det 640 jordskjelv.
e) I det 19. århundrede var det 2219 jordskjelv.
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f) Antall jordskjelv i det 20. århundrede vil overstige dette tal
let. Bare til nå har mer enn 1 million mennesker mistet livet i

forbindelse med jordskjelv i dette århundrede,
Det jordskjelvet som er omtalt i Esek.38,19, finner vi trolig igjen

i Åp.6,12, hvor det står: "Og jeg så da det (Jesus) åpnet det sjette
segl, og se, DET BLE ET STORT JORDSKJELV, og solen ble
sort som én hårsekk, og hele månen ble som blod."
8.) I forbindelse med Gogs angrep vil Herren sende FORVIR

RING INN I GOGS HÆR, SLIK AT SOLDATENE BEGYN
NER Å SLÅSS MOT HVERANDRE. I tillegg til dette vil Herren
sende PEST OG BLOD, SKYLLREGN OG HAGGELSTEINER
OG ILD OG SVOVEL over Gog og hans hærer. "Og jeg vil kalle
på sverdet imot ham på alle mine fjell, sier Herren, kraels Gud,
den enes sverd skal vendes mot den andre. Og jeg vil gå i rette med
ham med pest og med blod, og et skyllregn og hagelsteiner, ild og
svovel vil jeg la regne ove ham og hans skarer og over de mange
folkeslag som er med ham."(Esek.38,21-22.)
"Og jeg vil slå din bue ut av din venstre hånd og la dine piler falle

ut av din høyre hånd."(Esek.39,3.)
Det er ikke noe nytt at Herren griper inn på denne måten overfor

Israels fiender. Tilsvarende ting skjedde forholdsvis ofte i
ganunel—testamentlig tid. Det har også skjedd i de krigene som
Israel har hatt med sine fiender i moderne tid. (Se min bok:
Jødenes Konge. Bind 1. s,167-174.)
Dette vil også skje i forbindelse med Gogs angrep på Israel, men

nå vil det skje i enda sterkere grad enn noen gang før. Det er trolig
dette som er omtalt i Åp.6,13—17, hvor det står: "og stjernene på
hinunelen falt ned på jorden, likesom et fikentre kaster sine
umodne fikener ned når det rystes av en sterk vind. Og himmelen
vek bort, likesom en bokruU som rulles sammen, og hvert fjell og
hver øy ble flyttet fra sitt sted. Og kongene på jorden og stormen
nene og krigshøvdingene og de rike og de velige og hver træl og
hver fil mann gjemte seg i hulene og imellom berghamrene, og de
sier til fjellene og hamrene: Fall over oss og skjul oss for hans åsyn
som sitter på tronen, og for Lanunets vrede. For deres vredes store
dag (De tror at Herrens dag er konunet) er kommet, og hvem kan
da holde stand?"
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Når vi leser Åpenbaringsboka må vi være oppmerksomme på det
forholdet at den er skrevet både i konkret og i overført betydning.
Ved siden av at de forskjellige bildene har en konkret betydning,
har de også en overført betydning. Det er derfor helt umulig for oss
å forstå Åpenbaringsboka full ut. Vi må legge vekt både på den
konkrete og den abstrakte forståelsen i den. (Se min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 1. Kapittel: Forurensninger, miljøforsty^else,
hungersnød og dyrtid, hvor jeg skriver en del om de forskjellige
s}rmbolene og bildene i Åpenbaringsboka.)

9.) I forbindelse med Gogs nederlag på Israels fjell vil Herren
KALLE SAMMEN ROVFUGLENE OG VILLDYRENE i Israel,
for at de skal fortære levningene av Gogs soldater. "På Israels fjell
skal du falle, du og alle dine skarer og de folkeslag som er med deg,
jeg gir deg til føde for allehånde rovfugler og for markens ville
dyr."

10.) I forbindele med Gog krigen får vi også en ATOMKRIG
mellom Østen og Vesten. "Og jeg vil sende ild mot Magog
(Sovjet-unionen) og mot dem som bor trygt på øyene (kontinen
tene), og de skal kjenne at jeg er Herren."(Esek.39,6.)

Vest-alliansen starter en atomkrig mot Gog i Magogs land.
Denne vil bli besvart fra Sovjet—unionens side og rammer bl.a.
U.S.A. Både Sovjet—unionen og U.S.A. vil bli ødelagt i denne
krigen. Dette er grunnen til at vi ikke hører noe mer om disse
statene i den store trengselen. I den siste perioden er det Antikrist
og det nyopprettede Romerriket som er den sterkeste makten i
Vesten.

Denne atomkrigen leser vi også om i Åp.8,10—11, hvor det står
følgende: "Og den tredje engel blåste, og EN STOR STJERNE
FALT NED FRA HIMMELEN, BRENNENDE SOM EN FAK
KEL, og den falt på tredjedelen av elvene og på vannkildene. Og
stjernens navn er Malurt, og tredjedelen av vannene ble til malurt,
og mange av menneskene døde av vannet fordi det var blitt beskt
(forurenset av radioaktivt nedfall.)"
Det forholdet at U.S.A og Sovjet-unionen skal opphøre å være

stormakter i forbindelse med Gog—krigen, er beskrevet i Åp.8,12.
"Og den Qerde engel blåste, og tredjedelen av solen (den står for
den høyeste autoriet) ble slått, og tredjedelen av månen (mindre
riker) og tredjedelen av stjernene (politiske ledere), for at tredje-
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delen av dem skulle formørkes (miste sin autoritet og makt), og
tredjedelen av dagen miste sitt lys, og natten likeså."

10.) Etter Gog—krigen i Israel skal de overlevende i Israels byer
BRENNE OPP GOGS ETTERLATTE MILITÆRE UTSTYR.
De skal i det hele bruke 7 år på dette enorme arbeidet. "Da skal de
som bor i Israels byer, gå ut og gjøre opp ild og holde den ved like
med rustninger og små og store skjold, med buer og piler og staver
og spyd, og de skal holde ilden ved like dermed i 7 år."(Esek.39,9.)
Det høres merkelig ut at jødene skal kunne brenne opp Gogs

våpen og krigsmateriale, men Guds ord slår aldri feil. Det viser seg
nå at store deler av de sovjet—russiske våpen, fly og tanks er laget
av et syntetisk stoff som heter lingostone. Dette er en hollandsk
oppfinnelse, og dette stoffet er sterkere enn stål og mer elastisk enn
en stålfjær. Dette stoffet brinner bedre enn kol.

11.) I forbindelse med Gogs nederlag på Israels fjell, skal jødene
FÅ UTVIDET SINE LANDOMRÅDER I MIDT-ØSTEN.
Israel skal bli en stormakt, og jødene skal røve dem som har røvet
fra dem og plyndre de landene som har plyndret fra dem. "De skal
ikke hente ved fra marken og ikke hugge i skogene, men med
rustningene skal de holde ilden ved like, og de skal røve fra dem
som har røvet fra dem, og plyndre dem som har plyndret dem, sier
Herren, Israels Gud."(Esek.39,10.)

12.) I forbindelse med Gog og hans hærers nederlag i Israel vil
Gud gi GOG ET GRAVSTED I ISRAEL. Han og hans hærer skal
gravlegges østenfor havet. 17 måneder skal jødene holde med på å
gravlegge Gog og hans soldater. "På den dag vil jeg gi Gog et
gravsted i Israel, de veifarendes dal østenfor havet, og den skal
stenge veien for de veifarende, der skal de begrave Gog og hele
hans hop, og de skal kalle den Gog—hopens dal. 17 måneder skal
Israels hus holde på med å begrave dem for å rense landet. Alt
folket i landet skal være med på å begrave dem, og det skal være
dem til navnkundighet på den dag jeg åpenbarer min herlighet, sier
Herren, Israels Gud."(Esek.39,ll-13.)
Det er to forskjellige oppfatninger om hvor Gog—hopens dal er:
a) Det er det samme som Abarim dalen, som ligger øst for

Dødehavet, i staten Jordan. Dette kan ikke stenune, for det står at
Gog og hans hærer skal få et gravsted i selve Israel.
b) Det er Jarmuk-dalen, som ligger øst for Genesaret-sjøens

-356-



nedre utløp. Jeg for min del tror at det siste er Gog—hopens dal.
Denne dalen strekker seg inn i Jordan. Det er en vei der, og i den
engelske mandattiden gikk det også en jernbane der. I dag har
Israel en nasjonalpark i dette området.

13.) I forbindelse med Gog og hans hærs gravplass skal det
BYGGES OPP EN BY DER, SOM SKAL HETE HAMONA.
Navnet betyr både "larm", "mengde" og "en folkemengde som
skaper larm". Byen skal være et minne om den forfedelige krigs-
larm, som Gog skapte ved sin innvasjon.
Denne byen eksisterer ikke i dag, men den vil bli opprettet i

forbindelse med Gogs nederlag. Denne byen skal administrere alle
disse gravplassene. Vi ser ikke bort ifra at i 1000 års-riket vil en
rekke mennesker valfarte til Hamona, for å se hvor store Herren
har gjort for sitt folk.

1

2,

3,

4,

5.

6,

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Spørsmål og oppgaver.

Hvor er Gog krigen beskrevet i Esekiel?
Hva beskriver Esekiel 39,17—29?
Hvorfor er Gog krigen en straff over Sovjet—unionen?
Hva vil det si at Gog skal komme som en storm over Israel og
dekke landet?

Hvilke motiver har Gog for å invadere Israel?
Hvilke verdier finnes det f.eks. i Dødehavet?
Hva skjer med Gog den dag da han går inn i Israel?
Hva vil skje med Gogs soldater?
Hvilke oppgaver har villdyrene og rovfuglene i forbindelse
med Gogs nederlag?
Hva vil det si at vi får en begrenset atomkrig i forbindelse
med Gog-krigen?
Hvor mange måneder skal jødene bruke til å begrave Gogs
soldater?

Hvor mange år skal jødene bruke på å brenne opp Gogs
våpen?
Hva heter det materialet som Sovjet—unionens krigsredska-
per er bygget av, og hvilke egenskaper har det?
Hva betyr Hamona?
Hvor ligger Gog-hopens dal?
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BESKRIVELSE AV GOG ANDRE STEDER I DET GAMLE

TESTAMENTE.

Mens Antikrist og slaget ved Harmageddon er beskrevet på en
rekke steder i både G.T. og N.T., er Gogs angrep på Israel bare
beskrevet utførlig i Esek. 38—39,16. En del av de andre profetene
så og talte også om dette angrepet, men de skrev det ikke ned i hele
sin fylde.
I og med at både Gog-angrepet og Antikrist-krigene mot Israel

skal skje innenfor en tidsramme på 7 år, er det meget vanskelig å
skille en del utsagn som gjelder Gog fra utsagn som gjelder Antik
rist. "Så sier Herren, Israels Gud: Er det deg (Gog) jeg HAR
TALT OM i fordums dager ved mine tjenere, Israels profeter? DE
SOM PROFETERTE i de dager, år etter år, at jeg ville la deg
komme over dem (jødene)?"(Esek. 38,17.)
Vi finner denne koalisjonen mellom Sovjet—unionen og Israels

fiender beskrevet på følgende steder i G.T.:
1.) "Gud, ti ikke! Vær ikke stille og hold deg ikke rolig. Gud!

For se, dine fiender larmer, og de som hater deg løfter hodet. Mot
ditt folk legger de med svik hemmelige råd, og de rådslår mot dem
du væmer (jødene). De sier: KOM LA OSS UTSLETTE DEM,
SÅ DE IKKE MERE ER ET FOLK, og Israels navn skal ikke mer
kommes i hu. For de har av hjertet rådslått med hverandre, MOT
DEG (GUD) INNGÅR DE PAKT, Edoms telt (Saudi-Arabia),
ismaelittene, Moab (Jordan) og hagarenene, Gebal og Ammon
(Jordan) og Amalek, Filistea tillikemed innbyggerne i Tyrus. Også
Åssur (Sovjet—unionen) har gitt seg i lag med dem, de er blitt Lots
barns arm. (Lot ble stamfar til moabittene og ammonittene. Se
l.Mos.19,36-38.) Sela."(Sal.83,l-9.)
2.) Ve meg. at jeg (en del av jødene— lever som fremmed iblant

Mesek (Sovjet-unionen), at jeg bor ved Kedars telt (Kedar er
Ismals andre sønn). Lenge nok har min sjel bodd hos dem som
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hater meg. Jeg er bare fred, men når jeg taler, ER DB FERDIGE
TIL KRIG.'XSal. 120,5-7.)

3.) Derfor opptennes Herrens vrede over hans folk, og han
rekker ut sin hånd mot det og slår det, så fjellene bever, og likene
ligger som skarnet midt på gatene. Men med alt dette vender hans
vrede ikke tilbake, og ennå er hans hånd rakt ut. Og han løfter et
banner (Gog) for hedningefolkene langt borte og piper fienden hit
fra jordens ende, og se, hastig og lett kommer han."(Es.5,25-26.)

4.) "Se, jeg lar et folk fra det fjerne komme over dere, Israels
hus, et kraftig folk er det, et folk fra eldgammel tid, et folk hvis
tungemål du ikke kjenner, og hvis tale du ikke kjenner. Deres
kogger er som en åpen grav, de er alle sammen kjemper. Og de skal
fortære din høst og ditt brød, de skal fortære dine sønner og dine
døtre, de skal fortære ditt småfe og storfe, de skal fortære ditt
vintre og fikentre, dine faste byer, som du setter din lit til, skal de
bryte ned med sverd. Men selv i de dager, sier Herren, vil jeg ikke
gjøre helt ende på dere."(Jer.5,15-18.) (Dette angrepet angår
både Assyrias angrep i gammel tid og Gogs angrep i endens tid.)
5.) "Så sier Herren: Se, et folk kommer fra landet i nord

(Sovjet-unionen), et stort folk skal bryte opp fra jordens ytterste
ende. Bue og spyd holder de i hånden, de er grusomme og skåner
ingen, deres røst bruser som havet, og på hester kommer de
ridende, rustet som krigsmenn, mot deg, Sions datter (Jerusalem)!
Vi har hørt ryktet om deg, våre hender er blitt kraftløse, angst har
grepet oss, smerter som den fødende kvinnes. Gå ikke ut på mar
ken og vandre ikke på veien! For fienden har sverd, det er redsel
omkring. Mitt folks datter! Omgjord deg med sekk og velt deg i
aske, hold sorg som over det eneste barn, bitter veklage! Brått
kommer ødeleggeren over oss."(Jer.6,22—26.)
I disse utsagnene som er nevnt ovenfor, blir Gog beskrevet med

følgende utsagn:
a) "LOTS BARNS ARM". (Salm.83,9.)
b) "Mesek". (Salm.120,5.)
c) "ET BANNER FOR HEDNINGEFOLKENE LANGT

BORTE".(Es.5,26.)
d) "FIENDEN FRA JORDENS ENDE".(Es.5,26.)
e) "ET FOLK FRA DET FJERNE". (Jer.5,15.)
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f) "ET FOLK KOMMER FRA LANDET I
NORD".(Jer.l6,22.)
Med hensyn til Gog—krigen og det som disse profetene har sagt

om denne krigen, så vil vi gi et kort resyme av dette:
a) Det er Israels fiender som ønsker å ødelegge

Israel.(Sal.83,3~5.)
b) Den som går til angrep på Israel, den går til angrep på Gud

selv, for han væmer Israel.(Sal.83,6.)
c) Israels fiender er de forskjellige arabiske nasjoner og Assur,

som er Sovjet—unionen.(Sal.83,7—9.)
d) Det er Israels fiender som ønsker krig. Jødene er et fredelig

folk. (Sal.120,7.)
e) Israels fiende skal komme fi:a jordens ende. (Es.5,26.) fjell.
f) Gog er et folk som kommer fra det fjerne. Det er et kraftig og

gammelt folk, hvis tungemål Israel ikke kjenner. (Jer.5,15.)
g) Gog er et stort folk. Det skal komme fra jordens ytterste

ende.(Jer.6,22.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Spørsmål og oppgaver.

Hvor i G.T. er Gog beskrevet utenom Esekiel 38—39,16?
Hvilke 6 forskjellige benevnelser har Gog i G.T?
Hvorfor kan det være vaskelig å skille mellom utsagn som
gjelder Gog p.d.e.s. og Antikrist p.d.a.s.?
Fra hvilke land kommer Israels fiender?

Skal Gog greie å innta Israel og Jerusalem?
Hvordan skal det gå med Sovjet-unionen og de land som er
med Gog?
Hva skjer i Israel i forbindelse med Gogs angrep?
Hvorfor sparer Gud sitt folk i denne krigen?
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LIKHETER MELLOM GOG-KRIGEN OG
HARMAGEDDON-KRIGEN.

Som vi har beskrevet ovenfor, så vil det bli TO STORE
ANGREP MOT ISRAEL I ENDENS TID. Det er for det første
Gog—krigen, som vil komme i første del av trengselstiden. Gog er
beskrevet som rytteren på den røde hesten i Åp.6,4. Han skal ta
bort freden fra jorden og fra Israel.
Begge krigene er angrep på Israel og Jerusalem. Gog når ikke

fram til Jerusalem. Han vil falle på Israels fjell. Antikrist og hans
hærer vil gå til angrep på selve Jerusalem. Dennne store krigen vil
strekke seg helt fra Hamageddon, som ligger i Galilea, og strekke
seg helt til Jerusalem. Vi kan kalle den for
HARAMGEDDON-KRIGEN eUer SLAGET OM JERUSA

LEM.

Etter at Gog-krigen er avsluttet, og Gog og hans hærer har fått
sitt gravsted i Gog-hopens dal, får Antikristen verdensherre
dømme i den store trengsel. Vi får et glimt av ham i Åp.6,2, som
rytteren på den kvite hesten. Han kommer som en fordekt freds
fyrste, og han drar ut fra den ene seieren til den andre. Dette er
både SEIERE I KRIG og IDEOLOGISKE OG RELIGIØSE
SEIERE.

Det forholdet at det er likhetspunkter mellom Gog og Antikrist,
behøver på ingen måte å bety at disse to krigene skal foregå på
samme tid, eller at disse to endetidspersonene er identiske. Vi skal i
det følgende se på de likheter som det er mellom dem:

1.) I forbindelse med Gog-krigen skal Gog og hans hærer
komme til et folk SOM ER SAMLET FRA MANGE
FOLKESLAG.(Esek.38,8.)

Dette er enda mer tilfelle ved Antikrist—krigen. Etter denne
krigen vil alle jøder komme hjem til Israel. 11000 års—riket skal de

-361-



bo i Israel. "Frykt ikke! Jeg er med deg (Israel). Fra Østen vil jeg la
din ætt komme, og fra Vesten vil jeg samle deg. Jeg vil si til
Norden: Gi dem hit, og til Syden: Hold dem ikke tilbake, la min
sønner komme fra det fjerne og mine døtre fra jordens
ende."(Es.43,5-6.)
"Så sier Herren, hærskarenes Gud: Se, jeg frelser mitt folk fra de

land der solen går opp, og fra de land der den går ned, og jeg lar
dem komme hit, og de skal bo i Jerusalem, og de skal være mitt
folk, og jeg vil være deres Gud i sannhet og
rettferdighet. "(Sak.8,7-8.)

2.) Gog skal komme "VED ÅRENES ENDE".(Esek.38,8.)
Dette betyr at han skal komme ved utløpet av Israels misgeming-
sår, som er 430 år. (Se Esek.4,4—7.) (Se også min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 1. Kapitlet: Israels misgjemingsår og hedninge
nes tider.)
På sanune måten som Israels misgjemingsår gikk etappevis inn,

går de også ut i etapper. Israels misgjemingsår vil derfor få sin
avslutning før "hedningenes tider" får sin avslutning.
Mens Gog kommer ved slutten av Israels misgjemingsår, vil

Antikrist avslutte "hedningenes tider". Når riket for Israel kom
mer, er hedningenes tider slutt. "Men i endens tid skal Sydens
konge (Egypt) føre krig med ham (Antikrist), og Nordens konge
(Syria) skal storme fram mot ham (Antikrist) med vogner og hest
folk og mange skip, og han (Antikist) skal falle inn i landene (disse
to landene) og oversvømme og overskylle dem. Han (Antikrist)
skal også f^e inn i det fagre land (Israel), og store skarer skal falle,
men disse skal slippe unna hans makt: Edom (Saudi—Arabia) og
Moab (Jordan) og de ypperste av Ammons bam
(Jordan.)(Dan. 11,40-41.)

3.) Både Gog og Antikrist skal komme "I DE SISTE DAGER".
I gammel-testamentlig betydning betyr dette uttrykket følgende
tre ting. Det er:
a) Messias første komme.
b) Messias gjenkomst og endens tid på 7 år.
b) 1000 års—rikets periode.
Til tross for at dette tidsuttrykket både er brukt i forbindelse med

Gogs og Antikrists konune, betyr det ikke at disse to personene
skal komme på samme tid. Etter som jeg ser det, kommer Gog i
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første del av trengselstiden, mens Antikrist avslutter den store
trengsel.
4.) På samme måten som Gogs soldater skal være så mange at

DE DEKKER LANDET(Esek.38,9), skal dette enda mer være
tilfelle ved Antikrists angrep på Israel. Alle jordens folkeslag skal
sende soldater til slaget ved Harmageddon. Tallet på de soldatene
som kommer fira Østen, er anslått til 200 millioner. **Og det skal
skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en stein å løfte på for
alle folkene, alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle
jordens hedningefolk skal samle seg mot det.*XSak. 12,3.)
"Og tallet på hestefolkets hær var to ganger titusen ganger titu

sen (som er 200 millioner), jeg hørte tallet på dem"(Åp.9,16.)
5.) På samme måten som det vil bli STORE MESSIANSKE

VEKKELSER i forbindelse med Gog-krigen (Esek.38,16 og 22.),
vil det også bli det i forbindelse med Antikrists angrep. Først vil
Israel omvende seg som rest og levning, og senere vil alle jordens
hedningefolk omvende seg til Israels konge, som er Jesus fra Nasa
ret. "Han vil gjøre oss levende etter 2 dager(2000 år), på den tredje
dag (i 1000 års-riket) vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans
åsyn."(Hos.6,2.)
"Og deretter skal det skje at jeg vil utgyde min Ånd over alt kjød

(alle jøder), og deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord,
deres oldinger skal ha drømmer, deres unge menn skal se
syner."(Joel.3,l.)
"Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg

utgyde nådens og bønnens ånd, og de skal skue opp til meg, på ham
som de har gjennomstunget, og de skal sørge over ham som en
sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham som en klager
over sin førstefødte. "(Sak. 12,10.)
"Og det skal skje i de siste dager (i 1000 års—riket), da skal fjellet

(Sion) der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene
og høyt hevet over alle høyder, og alle hedningefolk skal strømme
til det. Og mange folkeslag skal gå avsted og si: Kom, la oss gå opp
til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier,
og vi ferdes på hans stier! For FRA SION SKAL LOV UTGÅ, OG
HERRENS ORD FRA JERUSALEM."(Es.2,2-3.)
6.) Både Gog (Esek.38,17.) og Antikrist er omtalt både i G.T.

og i N.T. Dette er så viktige begivenheter at de ER OMTALT PÅ
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FLERE STEDER og PÅ FORSKJELLIGE MÅTER. Antikrist er
mest omtalt. Når profetene profeterte om endetidsbegivenhetene,
var det ikke deres oppgave å skille mellom de forskjellige profe
tiske utsagn. Det profetiske perspektivet er slik. Det er derimot vår
oppgave ved Den Hellige Ands hjelp å forsøke å tolke det profe
tiske ordet og forsøke å skille ut det ene profetiske utsagnet fra det
andre.

7.) På samme måten som det kommer ET STORT JORDS
KJELV OVER ISRAEL i forbindelse med Gogs angrep på Israel
(Esek.38,18. og Åp.6,12-17.), skal det samme skje i forbindelse
med Antikrists angrep. **Han stiger fram og ryster jorden, han ser
opp og får fjellene til å skjelve, de gamle fjell sprenges i stykker, de
eldgamle hauger synker sammen, hans gang er som i eldgammel
tid.'XHab.3,6.)
'Tå den dag skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt

imot Jerusalem i øst, og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og
vest, så der blir en stor dal, idet den ene halvdel av fjellet viker mot
nord, og den andre halvdel mot syd."(Sak. 14,4.)
"Og den syvende engel tømte sin skål ut i luften, og en høy røst

kom fra templet i himmelen, fra tronen, og sa: Det er skjedd! Og
det kom lyn og røster og tordener, og det kom et STORT JORDS
KJELV, et slik skjelv som det ikke har vært fra den tid da mennes
kene ble til på jorden, et sådant jordskjelv, så stort. Og den store
by (Jerusalem) ble delt i tre deler, og folkenes byer falt, og Baby
lon, den store, ble ihukommet for Gud, at den skulle få begeret
med hans strenge vredes vin. Og hver øy vek bort, og fjell ble ikke
funnet. Og et svært hagl, som en hundre pund (ca.50 kg.), falt ned
fra himmelen på menneskene, og menneskene spottet Gud for
hagles plage, for plagen av det var meget stort."(Ap.l6,17—21.)
8.) På samme måten som Gogs soldater skal begynne å KRIGE

INNBYRDES OG ØDELEGGE HVERANDRE (Esek.38,21),
skal det samme skje ved Antikrists angrep på Jerusalem i den store
trengsel. "På den dag, sier Herren, vil jeg slå hver hest med skyhet,
og dens rytter med vanvidd, men over Judas hus vil jeg opplate
mine øyne, og alle folkenes hester vil jeg slå med
blindhet."(Sak. 12,4.)
"På den dag skal Herren sende en stor redsel over dem, så de tar

fatt på hverandre og løfter hånd mot hverandre."(Sak. 14,13.)
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9.) På samme måten som Herren vil SENDE PEST (SYKDOM)
OG BLOD over Gog (Esek.38,22, vil han gjøre det samme når
Antikrist angriper Jerusalem. "Gud kommer fra Teman, den
hellige (Messias) fra Paran-fjellet. Sela. Hans prakt dekker him
melen, og jorden er full av hans herlighet. En glans som solens lys
bryter fram, stråler omgir ham, og i dem er hans makt skjult. Pest
går fram for hans åsyn, og sott følger hans fottrinn."(Hab.3,3-5.)
"Men denne plage skal Herren la ramme alle de folk som har

stridt imot Jerusalem: Han skal la kjøttet råtne på dem alle mens de
står på sine føtter, og deres øyne skal råtne i sine huler, og tungen
skal råtne i deres munn."(Sak. 14,12.)
"Og den første (engel) ̂kk avsted og tømte sin skål ut på jorden,

og det kom en ond og farlig byld på de mennesker som hadde
dyrtes merke, og som tilbad dets bilde."(Åp. 16,2.)

10.) På sanune måten som Herren vil la det komme ET SKYLL
REGN OG HAGELSTEINER over Gog (Esek.38,22), vil det
sanune skje under Antikrists angrep på Israel. "Og et svært hagl,
som er hundre pund (ca.50 kg) falt ned fra himmelen på mennes
kene, og menneskene spottet Gud for haglets plage, for plagen av
det var meget stor. "(Åp. 16,21.)

11.) På samme måten som Herren vil la det REGNE ILD OG
SVOVEL over Gog (Esek.38,22.), vil det sanune skje under Antik
rists angrep på Jerusalem. "Og jeg vil gjøre underfulle tegn på
himmelen og på jorden: Blod og ild og røkstøtter. Solen skal
omskiftes til mørke, og månen til blod, før Herrens dag kommer,
den store og forferdelige. "(Joel.3,3—4.)
"Og jeg vh la under skje på himmelen i det høye, og tegn på

jorden i det lave, blod og ild og røkskyer.(Ap.gj.2,20.)
12.) Både Gogs (Esek.38,6 og 15) og Antikristens angrep mot

Israel VIL KOMME FRA NORD. "Men tidender fra Østen og
Norden skal forferde ham (Antikrist), og han skal dra ut i stor
harme for å ødelegge og tilintetgjøre mange."(Dan.ll,44.)
"På den tid skal hans (Antikrists) byrde bli tatt bort fra din

skulder, og hans åk fra din hals, og åket skal sprenges av dens
fedme. Han (Antikrist i sitt siste angrep på Jerusalem) kommer
over Ajat (by i Juda), drar fram gjennom Migron (by i Benjamin,
nær Gibea), i Mikmas (by sør-øst for Betel) lar han sitt trenn bli
igjen. De (Antikrist og hans hær og hærene fra Østen og Norden)
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drar gjennom skaret. I Geba (levittby i Benjamin) (sier de) vil vi bli
natten over. Rama (by i Benjamin, naboby til Betel og Gibea. Den
ligger ca. 8 km nord for Jerusalem.) bever, Sauls Gibea (by i
Benjamin. Den ligger ca.6 km. nord for Jerusalem) flyr. Sl^
høyt, du Gallims datter! (by i Benjamin. Den ligger nord for
Jerusalem) Gi akt, Laisa! (by i Benjamin) Arme Anatot! (presteby
i Benjamin) Madmena (by i Benjamin) flyr. Gebims (by i Benja
min) innbyggere flytter sitt gods i hast. Allerede samme dag står
han (Antikrist) i Nob (by i Benjamin. Den ligger øst for Jerusalem
ved Oljeberget), da svinger han sin hånd mot Sions datters berg,
mot Jerusalem-haugen. Se, Herren, Israels Guds, hærskarenes
Gud, hugger av de løvrike greiner med forferdelig kraft, og de
ranke, kneisende trær (nasjoner) hugges ned, og de høye blir lave,
og den tette skog hugges ned med øksen, og Libanon faller for den
Veldige. (Es.10,27-34.)
13.) På samme måten som Herren vil gi Gog og hans hærer HL

FØDE FOR ALLE VILLE DYR OG FUGLER (Esek.39,4.), vil
han også gjøre det samme med Antkrist og hans hærer. "Og du
menneskesønn! Så sier Herren, Israels Gud: Si til allehånde fugler
og til alle markens ville dyr: Samle dere og kom, samle dere fra alle
kanter til det slaktoffer som jeg slakter for dere, et stort slaktoflér
på Israels jell, og dere skal ete kjøtt og drikke blod."(Esek.39,17.)
"Hvor åtselet er (den døde kropp) er, der skal ørnene (gribbene)

samles."(Mat.24,28.)
"Og jeg så en engel som stod i solen, og han ropte med høy røst,

og sa til aUe fuglene som flyver under det høyeste av himmelen:
Kom hit og samle dere til Guds store måltid, for å ete kjøtt av
konger og kjøtt av krigshøvdinger og kjøtt av veldige og kjøtt av
hester og av dem som satt på dem, og kjøtt av alle, frie menn og
træler, små og store!(Åp. 19,17—18.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva ligger i begrepet "Harmageddon—krigen"?
2.) Hvorfor har denne krigen fått dette mavnet?
3.) Hvilken annen benevnelse kan vi bruke om denne krigen?
4.) Hvilke 13 likheter er det mellom Gog—krigen og Harmaged

don-krigen?
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5.) Hva er forskjellen på Israels misgjemingsår og hedningenes
tider?

6.) Hvor mange år utggjør tidsuttrykket "i de siste dager"?
7.) Hva kan dette tidsuttrykket ellers betyr?
8.) Hvor mange millioner soldater fra Østen skal delta i slaget ved

Harmageddon?
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ULIKHETER MELLOM GOG-i^GEN OG
HAMAGEDDON-KRIGEN.

På samme måten som der er likheter mellom Gogs og Antikrists
invasjon i Israel, er det også ulikheter mellom disse to angrepene.
Det skal bl.a. vise oss at dette er TO FORSKJELLIGE ANGREP

OG TO FORSKJELLIGE KRIGER. Vi har følgende ulikheter
mellom disse to krigene:

1.) Mens Gog og hans hærer består av en ALLIANSE AV EN
DEL STATER som Sovjet-unionen, I^skland, Finland (eventuelt
Nord—Sverige og Nord-Norge) og mange stater i både
Midt-Østen og Nord-Afrika (Esek.38,2—7), er Antikrists angrep
mot Jerusalem i endens tid et angrep FRA ALLE VERDENS
NASJONER.

Mens Gogs angrep mot Israel er en REGIONAL OG BEGREN
SET KRIG, er Antikrists angrep mot Israel i endens tid en GLO
BAL KRIG. "For se, i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på
Judas og Jerusalems fangenskap, da vil jeg samle alle hendingefolk
og føre dem til Josafats dal (som betyr: Gud dømmer.) "(Joel
3,6-7.)
"Og han samlet dem på det sted som på hebraisk heter

Harmageddon. "(Åp. 16,16.)
"Og jeg så dyret og kongene på jorden og deres hærer samlet seg

for å føre krig mot ham som satt på hesten. Og mot hans
hær."(Åp.l9,19.)
2.) Gog og hans hærer skal IKKE GREIE Å INVADERE

JERUSALEM. De skal falle på Israels fjell.(Esek.39,4.).
Dette er ikke tilfelle med Antikrist og hans hærer. Han skal for

det første angripe Israel og Jerusalem i begynnelsen av den store
trengsel. Han skal INNTA LANDET OG BYEN. Han skal videre
føre krig mot Israels nabostater. Da han hører at kongene fra Østen

-368-



kommer, går han ut mot denne fiendehæren, men DE FORENER
SEG OG GÅR MOT JERUSALEM. De skal greie å innta byen.
*Tor jeg vil samle alle hendingefolkene til krig mot Jerusalem, og
staden skal bli tatt, og husene bli plyndret, og kvinnene bli skjen
det, og halvdelen av staden skal måtte gå i landflyktioghet, men
resten av folket skal ikke uttryddes av staden."(Sak. 14,2.)

3.) Mens Gogs angrep på Israel er på grunn av ISRAELS
STRATEGISKE BELIGGENHET, "på jordens navle"
(Esek.38,12) og på grunn av ISRAELS RIKDOMMER
(Esek.38,12—13.), så er Antikrists angrep mot Jerusalem "EN
HELLIG KRIG" med religiøse og ideologiske motiver. Det er en
krig mot Herren om hvem som skal styre på jorden i 1000
års-riket. "Jordens konger reiser seg, og fastene rådslår sammen
mot Herren og mot han Messias."(Salm.2,2.)
"Rop dette ut blant hedningefolkene: Rust dere til EN HELLIG

KRIG, kall på heltene, la alle krigsmenn stige fram og dra
ut!"(Joel.3,14.)
4.) Mens Gog og hans hærer går til grunne ved FOR

SKJELLIGE NATURKATASTROFER (Esek.38,18-23.), så er
det HERREN SELV SOM SKAL OVERVINNE ANTIKRIST

ved Harmageddon. Han overvinner Antikrist med sitt ord, som er
Guds sverd. Han kommer i spissen for hunmelens hærer. Han vil til
og med gjøre det slik at kjøttet plutselig råtner på de soldatene som
er med i slaget ved Harmageddon."Hvem er han som kommer fra
Edom (Saudi—Arabia), i røde klær fi'a Bosra, så prektig i sin
kledning, kneisende i sin store kraft? Det er jeg-jeg som taler
rettferdighet, som er mektig til å frelse. Hvorfor er din kledning så
rød, og dine klær lik hans som treder vinpersen? Persekaret har jeg
trådt, jeg alene, og av folkene var det ingen med meg, så trådte jeg
på dem i min vrede og trampet dem sønder i min brennende harme,
da sprøytet deres blod på mine klær, og hele min kledning fikk jeg
tilsølt."(Es.63,l-3.)
"For Herren skal dra ut og stride mot disse hedningefolk, som

han før har stridt på kampens dag."(Sak.l4,3.)
"Men denne plage skal Herren ramme alle de folk som har stridt

imot Jerusalem: Han skal la kjøttet råtne på dem alle mens de står
på sine føtter, og deres øyne skal råtne i sine huler, og tungen skal
råtne i deres munn."(Sak.l4,12.)
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"Og da skal Menneskesønnens tegn (han er innehyllet i skyen)
vise seg på himmelen, og da skal alle jordens (alle landets) slekter
jamre seg, og de skal se Menneskesønnen komme i himmelens
skyer med kraft og megen herlighet."(Mat.24,30.)
"Og jeg så himmelen åpnet, og se, en kvit hest, og han som satt

på den, heter Trofast og Sanndru, og han dømmer og strider med
rettferdighet... Og hærene i himmelen fulgte ham på kvite hester,
kledd i kvitt og rent fint lin. Og av hans munn går det ut et skarpt
sverd, for at han med det skal slå hedningene, og han skal styre
dem med jemstav, og han treder vinpersen (Harmageddon) med
Guds, dem allmektiges, strenge vredes vin."(Ap. 19,11 og 14-15.)
5.) Mens Gog og hans hærer blir GRAVLAGT I ISRAELS

JORD (Esek.39,11-16.), skal Antikristen og den falske profeten
KASTES LEVENDE I ILDSJØEN. Antikrists soldater skal ikke
gravlegges, men de skal enten bli oppspist av ville fugler og dyr,
eller bli til gjødsel utover jorden. "Og de som Herren har drept skal
på den dag Ugge fra jordens (landets) ene ende til den andre, ingen
skal gråte over dem, ingen skal samle dem opp og begrave dem, til
gjødsel utover jorden skal de bli."(Jer.25,33.)
"Og dyret (Antikrist) ble grepet, og sammen med det den falske

profet, han som for dets øyne hadde gjort de tegn hvormed han
hadde forført dem som tok dyrets merke og tilbad dets bUde, disse
to ble kastet levende i ildsjøen, som brenner med
svovel."(ÅP.19,20.)

6.) Mens Gog er FYRSTEN OVER ROS, MESEK OG
TUBAL, som står for Sovjet—unionen i endens tid, er Antikrist
DEN SISTE HERSKEREN I DE 4 VERDENSRIKENE, som vi
har i verden før Guds rike kommer. Dette er framstUt både i den

bildekolossen som kong Nebudkanesar drømte om, og som profe
ten Daniel forklarte ham. (Se Daniel 2.)
Senere fikk også Daniel se verdensrikene i en drøm om de 4 dyr

som steg opp av havet (folkehavet). Blant de 10 kongene i endens
tid fikk han også se Antikristen. Han ødela 3 av kongene og tok
deres land. (Se Daniel kap.7.) "Jeg aktet nøye på hornene (de ti
hom), da fikk jeg se et annet lite hora (Antikrist) som skjøt opp
mellom dem, og tre av de første hora ble rykket opp for dets skyld,
og dette hora hadde øyne som menneskeøyne og en munn som talte
store ord."(Dan.7,8.)
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Vi tror at Antikrist kommer fra et vestlig land. Mest sannsynlig
fra Italia. Han vil føre en rekke kriger, også i den første halvdel av
trengselstiden. Etter 3,5 år vil han få verdensherredømme og flytte
sitt hovdesete østover, til Israel og Jerusalem. Han vil i den forbin
delsen underlegge seg 3 land. Disse landene kan godt være: Israel,
Syria og Egypt.
I den første del av åruken vil han framstille seg som jødenes

lovede Messias og som fredsfyrsten. I og med at han kommer fra
Italia, vil mange jøder tro at han er Messias, for det er forestillinger
blant mange jøder at Messias vil komme fra Roma. (Se min bok:
Jødenes Konge. Bind 4. s,45-46.)
7.) Mens Gog kommer fra DET YTTERSTE NORDEN, vil

Antikrist opptre INNENFOR DET GAMLE ROMERRIKETS
GRENSER. Hans hovedområde vil være Midt-Østen, og hans
hovedstad vil være Jerusalem. Etter at det er gått 3,5 år av trengsel
stiden, vil han invadere Israel, sette seg i templet, forstyrre
Guds—tjenesten og kreve guddommelig tilbedelse."Og en uke (7
år) skal han gjøre pakten fast for de mange Qøder), og i midten av
uken skal slaktofrer og matoffer opphøre og på vederstyggelighe
tens vinger skal ødeleggeren komme og det inntil tilintetgjørelse og
fast besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges
(Antikrist.)"(Dan.9,27.)
"For se, jeg lar en hyrde (Antikrist) står fram i landet, en som

ikke ser til de får som er nær ved å omkomme, ikke søker etter det
som er bortkommet, og ikke leger det som har fått skade, og ikke
sørger for det som holder seg oppe, men eter kjøttet av de fete og
endog bryter deres klover i styrer. Ve den dårlige hyrde, som
forlater fårene! Sverd over hans arm og over hans høyre øye! Hans
arm skal visne bort, og hans høyre øye skal utslukkes."
(Sak.11,16-17.)
"Når dere da ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten

Daniel har talt om, stå på hellig grunn— den som leser det, han se
til å skjønne det!"(Mat.24,15.)
"Han som står imot og opphøyer se over alt som kalles gud eller

helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å
være Gud."(2.Tess.2,4.)
8.) Mens Gog er en ANITKRISTELIG EROBRER, som kom

mer fra Sovjet-unionen, er Antikrist en MYSTISK PERSON, som
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både kommer fra folkehavet og fra avgrunnen. Det ser ut til at han
har hatt en periode på jorden før sin oppstigning fra avgrunnen.
''Og jeg så et dyr (Antikrist) stige opp fra havet (folkehavet), som
hadde 10 hom og 7 hoder og på sine hoder bespottelsesnavn."
(Åp.13,1.)
"Det dyr du så, var og er ikke, og det skal stige opp av avgrunnen

og fare bort til undergang, og de som bor på jorden, de hvis navn
ikke, fra verdens gmnnvoU ble lagt, er skrevet i livets bok, skal
undre sec når de ser at dyret var og ikke er og skal komme tilbake
igjen." (Åp. 17,8.) (Se kapitlet: New Age og Antikristen.)

9.) Mens Gog OPPTRER ALENE, så opptrer Antikrist
SAMMEN MED DEN FALSKE PROFET. Det er hans
propaganda- og religionsminister. Han tvinger folk til å ta Antik
rists merke på sin høyre hånd eller på sin panne, og han bestemmer
også at den som ikke vil tilbede Antikristens bilde, som er hans
"Sønn", den må dø. "Og det (den falske profet) fikk makt til å gi
d5n"ets bilde livsånde, så at dyrets bilde endog kimne tale, og
bestemme at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes.
Og det (den falske profet) gjør at der ble gitt alle, små og store, rike
og fattige, frie og træler, et merke i deres høyre hånd eller på deres
panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket,
dyrets navn eller tallet for dets navn."(Åp. 13,15-17.)

10.) Når Gog overfaller Israel, vil landet HA FRED OG BO
TRYGT (Esek.38,11 og 14.). Dette er ikke tilfelle i den store
trengselen. DA VIL DET VÆRE KRIGER OVERALT I VER
DEN, og særlig er dette tilfelle i Midt-Østen. "Og etter de 62 uker
skal Messias utryddes og intet ha, og staden og helligdommen skal
en kommende fyrstes (Antikrist) folk (romerne) ødelegge, og
enden på det er oversvømmelse, og inntil enden er det krig, ødeleg
gelse er fast besluttet. "(Dan.9,26.)
"Men i endens tid skal Syndens konge (Egypt) føre krig med ham

(Antikrist), og Nordens konge (Syria) skal storme fram mot ham
med vogner og hestfolk og mange skip, og han skal falle inn i
landene (Egypt og Syria) og overskylle dem. Han skal også falle inn
i de fagre land (Israel), og store skarer skal falle, men disse skal
slippe unna hans makt: Edom (Saudi-Arabia) og Moab (Jordan)
og de )rpperste av Ammons barn (Jordan.) Og han skal utstrekke
sin hånd mot andre land, og Egyptens land skal ikke slippe unna.
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Han skal tilegne seg skattene av guU og sølv og alle Egyptens
kostelige ting, og libyere og etiopiere skal være i hans følge. Men
tideneder fra Østen (kongene fra Østen) og Norden (Syria og andre
arabiske land) skal forferde ham, og han skal dra ut i stor harme for
å ødelegge og tilintetgjøre mange. Og han skal slå opp sine palass-
telter mellom sjøene (vannene) i det herlige, hellige fjell (Sion),
men så bærer det til enden med ham, og det er ingen som hjelper
ham."(Dan.ll,40-45.)

11.) Mens Gogs angrep på Israel UTLØSER EN ATOMKRIG,
både mot Sovjet—Russland og deretter mot U.S. A. og mot Vesten
(Esek.39,6.), foregår Harmageddon-krigen I MIDT-ØSTEN.
Den skal strekke seg fra Harmageddon og like til Jerusalem. Ordet
Harmageddon kommer av ordene "har", som betyr "fjell" eller
"berg", og ordet "Megiddo" som er et stedsnavn. Det betyr altså
Megiddos fjell.
Ordet Meggiddo har også sammenheng med ord som betyr

"skarp metallspiss", "tropper", og verbene "å hugge ned ", "søn-
derbryte" eller "å tilintetgjører". I den betydningen betyr Megiddo
"det berget eller fjellet hvor troppene blir hugget ned, sønderbrutt
og tilintetgjort".
Megiddo er videre en liten landsby i Nord-Galilea. Den ligger

ved Jisreels—slettas sørvestlige side, nær Karmel—fjellet. Denne
sletta er ca. 45 km. lang i syd-østlig retning, og den er ca. 25 km.
brei.

Gud vil samle alle hedningehærene på denne sletta. Den vil bli
krigsskueplass for det siste angrepet mot Israel og Jerusalem, før vi
får Jesu gjenkomst og opprettelsen av riket for Israel. "Og han
samlet dem på et sted som på hebraisk heter
Harmageddon. "(Ap. 16,16.)

12.) Mens vi i forbindelse med Gogs angrep på Israel vil få en
REKKE NATURKATASTROFER (Esek.38,19 og 22.), vU vi få
dette i ENDA STØRRE GRAD ved Antikrists angrep mot Israel i
endens tid. Vi vil få en rekke tegn i sol og måne, som vi ikke har
under Gogs invasjon. Stjernene vil slutte å lyse, og de detter ned
fra himmelen, "for himmelens stjerner og dens strålende stjernebil
der skal ikke la sitt lys skinne, solen er mørk når den går opp, og
månen skinner ikke."(Es. 13,10.)
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"Solen skal omskiftes til mørke, og månen til blod, før Herrens
dag kommer, den store og forferdelige."(Joel 3,4.)
"På den dag skal lyset bli borte, de herlige himmellys skal

formørkes. "(Sak. 14,6.)
"Og starks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og

månen ikke gi sitt skinn, og sjemen skal falle ned fra hinunelen, og
himmelens krefter skal rokkes."(Mat.24,29.)
"Og det skal skje tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal

folkene engstes i fortvilelse når hav og brenninger
bryter. "(Luk.21,24.)

13.) Mens det blir et forferdelig BLODBAD OG TAP AV
MENNESKELIV i forbindelse med Gog krigen (Esek.38,21-22.)
og Åp.6,4 og 9-11.), så vil dette bli tilfelle i ENDA STØRRE
GRAD i slaget ved Harmageddon. Da skal blodet stige opp til
bislet på hestene i en strekning på nesten 30 mil. I forbindelse med
den store trengselen er det ikke bare i Midt—Østen at folk skal dø.
Dette skal skje utover hele jorden. Det skal bare bli FÅ MENNES
KER IGJEN. "Jeg vil gjøre folk sjeldnere enn fint gull og mennes
ker sjeldnere enn gull fra Ofir."(Es. 13,12.)
"Se, Herren tømmer jorden og legger den øde, han omskifter

dens skikkelse og adspreder dem som bor på den... Derfor fortærer
forbannelse jorden, og de som bor på den, må bøte, derfor brenner
jordboeme, og det blir bare få mennesker igjen."(Es.24,l og 6.)
"Og folkeslag skal bh brent til kalk, de skal bh hk avskårne

tornekvister som oppbrennes med ild."(Es.33,12.)
"Og de som blir drept skal slenges bort, og stanken av deres døde

kropper skal stige opp, og fjeUene skal flyte av deres
blod."(Es.34,3.)
"For hevnens dag var i mitt hjerte, og mitt gjenløsningsår var

konunet, og jeg (Messias) så meg om, men det var ingen som hjalp,
jeg undret meg, men det var ingen som støttet meg, da hjalp min
arm (Gud) meg, og min harme støttet meg, og jeg trådte ned
folkeslag i min vrede og gjorde dem drukne i min harme, og jeg lot
deres blod rinne ned på jorden."(Es.63,4—6.)
"Send sigden ut, for høsten er moden! (Komhøsten) Kom og

tred vinpersen (Harmageddon), for den er foU, persekarene flyter
over, deres ondskap er stor! Skare på skare samler seg i avgjørel-
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sens dal. For nær er Herrens dag i avgjørelsens dal."(Joel
3,18-19.)
''Og jeg så, og se, en kvit sky, og på skyen satt en som var lik en

menneskesønn, og på sitt hode hadde han en gullkrone, og i sin
hånd en skarp sigd. Og en annen engel kom ut av templet og ropte
med høy røst til ham som satt på skyen: Send ut din sigd og høst!
Timen ̂  å høste er kommet, for høsten på jorden er overmoden.
Og han som satt på skyen, lot sin sigd gå over jorden, og jorden ble
høstet."(Åp. 14,14—16.)
(Komhøsten er dobbel. Først blir de vantroe høstet inn, for å få

sin dom. Deretter blir de troende samlet inn i Guds

rike.(Mat.l3,24-30.)
"Og en annen engel kom ut av templet i himmelen og hadde en

skarp sigd han også. Og enda en annen engel kom ut fra alteret, og
han hadde makt over ilden, og ropte med høy røst til ham som
hadde den skarpe sigd: Send ut din skarpe sigd og høst druene av
vintreet på jorden! for dets bær er modne. Og engelen lot sin sigd
gå over jorden og avhøstet vintreet på jorden og kastet fhikten i
Guds vredes store vinperse (Harmageddon). Og vinpersen ble trådt
utenfor byen (Jerusalem), og det gikk blod ut av vinpersen like til
bislene på hestene, så langt som 1600 stadier (som er 292
kin.)"(Åp. 14,17-20.)
VINHØSTEN ER ET BILDE PÅ SLAGET VED HARMA-

GEDDON. I en strekning på nesten 30 mil skal det være et enormt
blodbad. Vi minnes at selve Harmageddon—sletta er 45 km. lang
og 25 km. brei. Den strekker seg i nordøstlig retning fra Megiddo,
som ligger i Nord—Galilea.

14.) Mens Gog bare MOTVILLIG GÅR MOT ISRAEL i
endens tid (Esek.38,4), er Antikristens motiver ikke behersket av å
vinne rikdom eller få en god strategisk posisjon, men det er en
KONFRONTASJON MED DEN TREENIGE GUD OM HER-

REDØMMET I VERDEN OG STYRET I 1000 ÅRS-RIKET.
Antikrist går bevisst inn for å ødelegge jødene og Israel. En rekke
jøder vil også miste livet i de 3,5 årene som han styrer i Israel.
Kampen mellom Gud og Antikrist i endens tid er en foreløpig
sluttsstrid mellom Guds rike og Satans rike. Jesus fra Nasaret vil
vinne en overlegen seier ved Harmageddon. "Og i djsse kongers
dager vil himmelens Gud opprette et rike, som ikke skal ødelegges i
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tidsaldrene, og dette riket skal ikke overlates til noe annet folk,
det skal knuse og gjøre ende på alle hine riker, men selv skal det stå
fast I TIDSALDRENE."(Dan.2,44.)
'*Og han (Antkrist) skal tale ord mot den Høyeste og under

trykke den Høyestes hellige, han skal tenke på å forandre hellige
tider og lover, og de (jødene) skal gis i hans hånd en tid og tider og
en halv tid (3,5 år). Så blir retten satt (den himmelske rett), og
herredømmet skal fratas ham, så han blir ødelagt og tilintetgjort for
all tid. Og riket og herredømmet og makten over rikene under hele
himmelen skal gis til det folk som er den Høyestes hellige, dets rike
skal være et TIDSALDERLIG RIKE, og alle makter skai tjene og
lyde det."(Dan.7,25-27.)
"Og i hele landet, sier Herren, skal to tredjedeler utryddes og

omkomme, bare tredjedelen skal levnes der. Og denne tredjedelen
vil jeg la gå gjenom ilden og rense den, som en renser sølv og prøve
den, som en prøver gull. De skal påkalle mitt navn, og jeg vil
bønnhøre dem, jeg vil si: De er mitt folk, og de skal si: HERREN
(MESSIAS) ER MEST GUD."(Sak.l3,8-9.)

"for jeg vil samle alle hedningefolkene til krig mot Jerusalem, og
staden skal bh tatt og husene bh plyndret, og kvinnene bh skjendet,
og halvdelen av staden skal måtte gå i landflyktighet, men resten av
folket skal ikke utryddes av staden."(Sak.14,2.)

15.) I forbindelse med både Gogs og Antikristens nederlag i
Israel skal hinunelens fugler og jordens viUe dyr samle seg FOR Å
FORTÆRE DE DØDE KROPPENE. I det siste måltidet blir det

sagt at de skal ete "jordens fyrsters blod" (Esek.39,18.) Dette betyr
at slaget ved Harmageddon har et mye STØRRE ONfl^ANG ENN
GOG—KRIGEN. Mens Gog-krigen er et reigionalt oppgjør mel
lom Gog og hans hærer p.d.e.s. og Israel p.d.a.s., så gjelder
Harmageddon—krigen aUe verdens nasjoner.

16.) I forbindelse med Gogs nederlag på Israel fjeh vil vi få
STORE MESSIANSKE VEKKELSER både i Israel og rundt
omkring i verden (Esek.38,23). I forbindelse med den store treng
selen og Harmageddonslaget vil vi få jødenes hjemkomst til Israel
og JØDENES OMVENDELSE. Det siste er et av de viktigste
temaer i G.T. "Og jeg vil åpenbare min herhghet i blant folkene, og
aUe folkene skal se den dom som jeg har holdt, og min hånd som
jeg har lagt på dem. Og Israels hus skal kjenne at jeg er Herren
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deres Gud, fra den dag og fremdeles... Derfor sier Herren, Israels
Gud: Nå vil jeg gjøre ende på Jakobs fangenskap og forbarme meg
over hele Israels hus, og jeg vil vise meg nidkjær for mitt hellige
navn...Når jeg fører dem tilbake fra folkene og samler dem fra
deres fienders land og åpenbarer min hellighet på dem for de
mange folks øyne, da skal de kjenne at jeg er Herren deres Gud,
fordi jeg har bortført dem til folkene, men igjen samler dem til
deres land og ikke .lar noen av dem bli igjen der. Og jeg vil ikke
mere skjule mitt åsyn for dem, for jeg vil utgyde min And over
Israels hus, sier Herren, Israels Gud."(Bsek.39,21-22, 25 og
27-29.)

17.) I forbindelse med Gog-krigen får vi INGEN GENERELL
DOM OVER DE OVERLEVENDE MENNESKENE. Det får vi

derimot etter Harmageddon—krigen. Da vil Herren samle de
overlevende og DØMME DEM I JOSAFATS DAL. "da vil jeg
samle alle hedningefolk og føre dem ned i Josafats dal, og jeg vil
der gå i rette med dem for mitt folks og min arvs, Israels skyld,
fordi de spredte dem blant hedningene og delte mitt
land."(Joel.3,7.)
"Hedningefokene skal vokne opp og dra til Josafats dal, for der

vil jeg sitte og dømme alle hedningefolk fra alle
kanter. "(Joel.3,17.)
Denne dommen er også omtalt i Mat.25,31-46. "Men når Men-

neskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da
skal han sitte på sin herlighets trone. Og alle folkeslag skal samles
for hans åsyn, og han skal skille dem fira hverandre, likesom hyrden
skiller fårene fra gjetene, og han skal stille fårene ved sin høyre
side, men gjetene ved den venstre. Da skal kongen si til dem ved
sin høyre side: Kom hit, dere min Faders velsignede! arv det rike
(riket for Israel) som er beredt dere fra verdens grunnvoll ble
lagt!"(Mat.25,31-34.)

18.) I forbindelse med Gog-krigen får vi INGEN OPPSTAN
DELSE FRA eller AV DE DØDE. Det får vi derimot etter Har
mageddon krigen. "Og de mange som sover i jordens muld, skal
vokne opp, somme til tidsalderlig liv (de skal få del i den kom
mende tidsalderen, som er riket for Israel), og somme til skamm og
tidsalderlig avsky. (De får ikke del i den kommende tidsalderen).
"(Dan. 12,2.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapitlene:
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Den riktige oversettelsen av det greske ordet "aion" og "aionios".)
''Salig er den som bier og når fram til 1335 dager. Men gå du

(Daniel) din ende i møte. Du skal kvile og stå opp til din lodd VED
DAGENES ENDE."(Dan.l2,12-13.)
"Undre dere ikke over dette! For den time kommer da alle de

som er i gravene, skal høre hans røst, og de skal gå ut, de som har
gjort godt, til LIVETS OPPSTANDELSE, de som har gjort ondt,
til dommens oppstandelse."(Joh.5,28-29.) (Det er 1000 år mellom
disse to oppstandelsene.)
"Og hédningene er blitt vrede, og din vrede er kommet, og den

tid da de døde (de troende døde) skal dømmes, og da du skal lønne
dine tjenere profetene og de hellige og dem som frykter ditt navn
(holder loven), de små og de store, og da du skal ødelegge dem som
ødelegger jorden."(Åp.ll,18.)
"Og jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem

makt til å holde dom. Og jeg så deres sjeler som var blitt halshugget
for Jesu vitnesbyrds og for Guds ords skyld, og dem som ikke
hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merket
på sin panne og på sin hånd. og de ble levende og regjerte med
Kristus i 1000 år."(Åp.20,4.)

19.) I forbindelse med Gog-krigen får vi 11000 ÅRS~RIKET.
Det får vi derimot etter at Harmageddon-slaget er avsluttet. Guds
rike i betydningen riket for Israel er et av hovedtemaene i hele
Bibelen. Den som ikke har noe syn for riket for Israel eller 1000
års—riket i sin forkynnelse, kan bare slutte med å utlegge det
profetiske ordet, for det fører bare til at vedkommende misoppfat
ter Guds ord og lærer galt om dette viktige temaet. Læren om 1000
års-riket er helt elmentært i en rett forståelse av det eskatologiske
ordet. 1000 års-riket er den epoken som ligger mellom kirkens tid
og den nye himmel og den nye jord. I og med at jødene nå kommer
hjem til Israel, er heller ikke 1000 års-riket langt unna. "Han skal
være stor og kalles den Høyestes Sønn, og Gud Herren skal gi ham
hans far Davids trone."(Luk.l,32.)
"Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend dere, for

himlenes rike (riket for Israel) er kommet nær."(Mat.4,17.)
"Deretter (etter den kristne menighets uttagel^) vil jeg (Jesus)

vende tilbake igjen og oppbygge Davids falne hytte (Davids konge
dømme), og det nedbrutte av den vil jeg atter oppbygge, og jeg vil
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igjen oppbygge den."(Ap.gj.l5,16.)
"Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse, over

dem har den annen død ikke makt, men de skal være Guds og Kristi
prester og regjere med ham i 1000 år." (Åp.20,6.)
Før vi avslutter dette kapitlet, vil jeg sette opp en kronologisk

oversikt over en del viktige hendelser i den store trengselen:
a) Antikristen bryter den pakten som han har inngått med Israel

og jødene.
b) Han invaderer Israel og Jerusalem og krever guddommehg

tilbedelse av jødene. En del av jødene går med på dette, men de
som motsetter seg, bhr forfulgt.
c) Han fører krig både mot Egypt og Syria og legger disse

landene under sitt herredønune. Han fører også krig med andre
land.

d) Når han hører at kongene fra Østen og Norden kommer, går
han ut for å tilintetgjøre dem, men troppene forener seg og går mot
Israel og Jerusalem.
e) Soldater fra alle verdens land blir samlet på

Harmageddon-sletta.
f) I forbindelse med dette siste angrepet på Jerusalem får vi

jødenes omvendelse til Messias, som er Jesus fra Nasaret.
g) Jesus kommer sammen med englene og de hellige og tilintet

gjør Antikrist og hans soldater og oppretter riket for Israel.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke 19 ulikheter er det mellom Gog—krigen og
Harmageddon—krigen?

2.) Hvilken type krig er Antikrist—krigen?
3.) Greier Antikrist å innta Jerusalem?
4.) Hvem er det som overvinner Antikrist?
5.) Hvordan går det med Antikrist og den falske profet?
6.) Hvordan går det med Antikrists soldater?
7.) Hvilke 3 land vil Antikrist underlegge seg i endens tid?
8.) Fra hvilke to steder kommer Antikrist?
9.) Hva betyr Harmageddon?
10.) Hvor ligger Harmageddon-sletta, og hvor stor utstrekning

har den?

-379-



11.) Hvor høyt opp på hestene skal blodet gå i slaget ved Harma-
geddon?

12.) Hva går komhøsten ut på?
13.) Hva går vinhøsten ut på?
14.) Hvilken dom får vi i Josafats dal?
15.) Hvilken stor begivenhet får vi etter de 1335 dagene?
16.) Hvilke viktige begivenheter får vi i den store trengsel?

-380-



OSKAR
EDIN
INDERGAARD

er født den 28-4-1938. Han er utdan

net cand. philol og har arbeidet 25 år
i den vidergående skolen. Han har
følgende fagkrets: Mellomfag i tysk,
fransk, kristendoms- og samfunns
kunnskap og hovedfag i historie.
Ved siden av sitt arbeid på skolen,

skriver han bøker og artikler og hol
der taler og foredrag om kristne pro
blemstillinger. Han er spesielt inter
essert i temaer som har med Israel og
det profetiske ordet å gjøre.
Han driver eget forlag: Kristen

Bokproduksjon. Til nå har han skre
vet følgende bøker om dette emnet:
Guds løfter til Israel, Israel og den
kristne menighet. Den kristne menig
hets bortrykkelse, Guds-riket i Israel,
Jødenes Konge. Bind 1, 2, 3 og 4,
Jesu Gjenkomst. Bind 1. og Jesu
Gjenkomst. Bind 2.




