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INNLEDNING.

Kristen Bokproduksjon gir ut bøker om Israel og det profe
tiske ordet. Denne gangen er vi så heldige å kunne gi ut boka:
JESU GJENKOMST. BIND 3. Dette er 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 vi troende
har så gode kunnskaper som mulig angående denne store begi
venheten. Jesus kan komme når som helst, for å hente den
kristne menighet. Det er menighetens store håp.
I boka Jesu Gjenkomst. Bind 1. gjennomgikk vi en del gene

relle tegn på at Jesu komme er nær.
I boka Jesu Gjenkomst. Bind 2. begynte vi på en gjennomgå

else av Åpenbaringsboka. Vi førte denne beskrivelsen fram til
Åpenbaringen 6—til Jesu åpning av det første seglet. Ved siden
av dette gjennomgikk vi også andre forhold angående for
skjellige forbilder på og sider ved Antikristen og forholdet mel
lom Gog og Antikristen.

I den nye boka: Jesu Gjenkomst. Bind 3. går vi gjennom hele
Åpenbaringsboka fra kap.6-19, slik som vi tror at begivenhe
tene i den vil utfolde seg. Det er av den største betydning at vi
har kjennskap til innholdet i Åpenbaringsboka.
For det første er Åpenbaringsboka avslutningen på Jesu

åpenbaring til menneskene—så langt som Guds planer er åpen
bart.

For det andre gjelder denne boka på en spesiell måte oss som
lever i dag. Det som står i denne boka, skal oppfylles i den
nærmeste framtid.

For det tredje ønsker Gud at vi skal forstå all åpenbaring, som
han har gitt oss i sitt ord.
For det fjerde er det knyttet en særlig velsignelse til lesningen

og forståelsen av innholdet i Åpenbaringsboka. «Salig er den
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som leser, og de som hører det profetiske ord og tar vare på det
som er skrevet der, for tiden er nær.» (Åp.l, 3.)
Vi gjennomgår de 7 seglene, de 7 basunene og de 7 vredesskå-

lene, som utgjør hovedmønsteret i Åpenbaringsboka, kap.
6-19. Åpenbaringsboka skal oppfylles i en kronologisk rekke
følge, men i de forskjellige beskrivelsene er det både retrospek
tive beskrivelser og proeliptiske beskrivelser eller paranteser.
Det første betyr at den kronologiske framstillingen blir brudt

ved at en begivenhet, som allerede har funnet sted, blir beskre
vet i en bestemt sammenheng, som skjer på et senere tidspunkt.
Det er 3 retrosepketive beskrivelser i Åpenbaringsboka.
Det andre betyr at den kronologiske rekkefølgen blir brutt

ved at framtidige begivenheter blir skildret sammen med begi
venheter som skjer på et tidligere tidspunkt. Dette er ikke noe
nytt i bibelsk profeti. Det er en rekke parantetiske beskrivelser i
Åpenbaringsboka.
Ved siden av at vi gir en beskrivelse av Åpenbaringsboka,

kap.6-19, har vi flere kapitler om pavedømmet som den store
skjøgen og de forskjellige Bibel-oversettelsene som vi har.

Til slutt i boka har vi 4 kapitler, der vi viser at den kristne
menighet ikke er Herrens brud eller hustru. Det er de troende
jøder som er det, men på grunn av at erstatningsteologien har
tatt fra jødene deres oppgaver og deres benevnelser, så mener
de fleste Bibel-forskere og troende innenfor vår fortolkning-
stradisjon at det er den kristne menighet som er Jesu hustru.
Dette er ikke riktig. Vi tilhører Jesu mystiske legeme.
Vi takker for den fine støtten, som vi har fått fra mange av

dere gjennom flere år. Vi vil fortsatt be om forbønn og økono
misk støtte til dette viktige arbeidet.
Vi vil fortsatt be dere om å være med på å kjøpe våre bøker og

spre dem til andre.

Interessen for det profetiske ordet er dessverre fortsatt for
dårlig blant de troende, og hovedgrunnen til det er det forholdet
at mange troende mangler bibelske kunnskaper. I vår tid er det
av den største viktighet at vi kjenner til hva som står i Bibelen,
for det er allerede nå mange falske profeter blant oss. Dersom vi
ikke har kunnskaper om Guds ord, kan vi ikke avsløre dem.
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Vi ser gjeme at dere skriver til oss dersom det er noe som dere
mener er uklart framstilt 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 av bøker.

Til slutt vil vi minne hverandre om at DEN SOM VELSIG
NER ISRAEL, DEN VIL GUD VELSIGNE. Vi har bruk for
all den velsignelsen vi kan få.

Tingvoll den 18-6-92.
Deres i tjenesten.
cand. philol. Oskar Edin Indergaard.
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JESUS ÅPNER DE 7 SEGLENE.

Det er to hovedgrunner til at Jesus kan åpne de 7 seglene:
a) For det første har han sonet all verdens synd og overvunnet

Satan og alt hans vesen på et kors på Golgata for snart 2000
år siden. «Da gråt jeg (Johannes) sårt fordi ingen ble
funnet verdig til å åpne boka eller se i den. Og en av de
eldste sier til meg: Gråt ikke! se, løven av Juda stanune,
Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boka og de 7 segl
på den.» (Åp.5,4—5.)

«Og de (englene) sa med høy røst: Verdig er Lammet, som er
slaktet, til å få makt oe rikdom og visdom og styrke og ære og
pris og velsignelse.» (Ap.5,12.)
b) For det andre kan Jesus åpne seglene og dermed sette

begivenhetene i endens tid i gang fordi hele skapningen
underkaster seg ham, både de som er i himmelen, på
jorden, i underverdenen og på havet. Dette er en UM-
VERSAL UNDERKASTELSE av Jesus som herre. «Der

for 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 skal bekjenne at Jesus
Kristus er Herre, til Gud Faders ære.» (Fil.2,9—11.)

«For det er skrevet: Så sant jeg lever, sier Herren, for meg
skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal bekjenne Gud.»
(Rom.14,11.)
«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 tids
aldere.» (Åp.5,13.)

Disse to begivenhetene fører videre fram til det forholdet at
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Gud kan INNSETTE JESUS SOM KONGE. Denne innsettel
sen skjer i himmelen, før de 7 siste årene av endens tid settes i
gang. Innsettelsen av Jesus som konge i himmelen er første gang
beskrevet av profeten Daniel. «Fremdeles fikk jeg i mine
nattlige syner se hvorledes en som lignet 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 herre
dømme og ære og rike, og alle folk, ætter og tungemål skulle
tjene ham, hans herredømme er et TIDSALDERLIG HERRE
DØMME, som ikke forgår, og hans rike er et rike som ikke
ødelegges.» (Dan.2,13-14.)
«Og jeg har dog innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg.»

(Salm.2,9.)
«Han sa da: En mann av høy byrd drog til et land langt borte

(himmelen) for å få kongemakt og så komme tilbake igjen.»
(Luk.19,12.)
«Og jeg så midt imellom tronen og de 4 livsvesener og de

eldste et lam stå der, likesom slaktet, og det hadde 7 hom (all
styrke) og 7 øyne, det er de 7 Guds ånder som er sendt ut over
all jorden. Og det kom og tok den (bokrullen) ut av hans høyre
hånd som satt på tronen.» (Åp.5,6—7.)
«Og de (englene) 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.5,12.)
De 7 seglene beskriver hendelser som vil skje i de første 3,5

årene av trengselstiden. Det 7. seglet vil likeledes inneholde
både de 7 basunene, de 7 vredesskålene og det øvrige innholdet i
Åpenbaringsboka. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 2. Kapit
let: De 7 seglene.)
De 7 seglene er heller ikke parallelle begivenheter, men vi må

betrakte dem som kronologiske hendelser.
Tidspunktet for åpningen av det første seglet er beskrevet med

tidsadeverbet «DA.» «Og jeg så da Lammet åpnet et av de 7
segl, og jeg hørte et av de 4 livsvesener si med tordenrøst:
Kom!» (Ap.6,1.)
Dette tidsadverbet «da» refererer seg til tiden etter den

kristne menighets bortrykkelse. Den er beskrevet på følgende
måte: «Deretter så jeg, og se, det var en dør åpnet i himmelen,
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og den første røst (Jesu røst), som jeg hadde hørt likesom en
basun, som talte med meg, sa: Stig opp her, og jeg vil vise deg
det som skal skje etter dette (d.v.s. etter den kristne menighets
bortrykkelse).» (Åp.4,1.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Spørsmål og oppgaver.

Hvilke to forhold ̂ ør at Jesus kan åpne seglene?
Hvorfor blir Jesus innsatt som konge?
Når blir Jesus innsatt som konge?
Hvor skjer dette?
Hvordan skal vi betrakte de 7 seglene?
Hva inneholder det 7. seglet?
Hva refererer tidsadverbet «da» i Åp.6,1 seg til?
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DET FØRSTE SEGLET.

«Og jeg så, og se (dere også) en kvit hest (gr.hipos levkos), og
han som satt på den, hadde en bue (gr.tokson), og det ble gitt
ham en krone (gr.stefanos), og han drog ut med seier og til seier
(i grunnteksten står det: og han drog ut seirende og for å seire).»
(Ap.6,2.)
Det har vært følgende 6 oppfatninger opp igjennom frelseshis-

torien hvem denne rytteren kan være:
1.) Det er Jesus selv som kommer som rytteren på den kvite

hesten.

2.) Det er evangeliets seiersgang over hele verden, før Jesus
konuner tilbake.

3.) Det er en fredsbevegelse, som greier å skape fred på
jorden.

4.) Det er en antikristelig erobrer som bruker krigen til å nå
sine mål.

5.) Det er en falsk messias, som erobrer store deler av
verden med et falskt fredsevangelium.

6.) Det er Antikristen selv.
Selv mener jeg at det er et bilde på Antikristen. Vi skal i det

følgende anføre grunner for at de 5 første fortolkingene ikke er
korrekte.
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DET ER IKKE JESUS SOM ER RYTTEREN

PÅ DEN KVITE HESTEN.

Hva som gjelder fortolkning nr.l: At denne rytteren er Jesus
selv, så har vi følgende innvendinger mot den:
a) Jesus kommer ikke i begynnelsen av den 7—årige trengsel

stiden. Han kommer først etter at de 7 år av trengselstiden
er gått. «Men STRAKS ETTER DE DAGERS TRENG
SEL (den store trengsel) skal solen bli formørket, og
månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra
himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Og da skal
Menneskesønnens tegn (Jesus i skyen) vise seg på himme
len, og da skal alle jordens slekter (eUer alle landets slek
ter) jamre seg, og de skal se Menneskesønnen komme i
bildelens skyer med kraft og megen herlighet (både de
troende og englene er med ham).» (Mat.24,30-31.)

b) Jesus har ikke en bue (gr.tokson) når han kommer. Han
har derimot et skarpt sverd (gr.romfaia), som er Guds ord.

c) Jesus har ikke bare en krone, men han har mange kroner. I
Åp.6,2 er det for øvrig ikke snakk om en kongekrone. Det
er snakk om «stefanos», som er en seierskrans. I Åp. 19,12
er ordet (diademata polla) brukt. Det betyr «mange kon
gekroner.»

d) Rytteren på den kvite hesten i Åp.6,2 kommer alene. Når
Jesus kommer, har han både de troende og englene med
seg.

e) Rytteren på den kvite hesten i Åp.6,2 oppnår ingen varig
seier, for etter ham kommer den ene ulykken etter den
andre. Den rytteren som er beskrevet i Åp: 19,11—15 opp
når derimot en avgjørende og endelig seier over sine fien
der.
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Disse to rytterne kan ikke være den samme personen. I og
med at rytteren, som er beskrevet i Åp.19,11—16, er Jesus, kan
han ikke være lik med den rytteren som opptrer i Åp.6,2.
I Åp.19,11—16 er Jesus beskrevet på følgende måter og med

følgende egenskaper:

a) Han heter «Trofast og Sanndru.» (v.11.)
b) Han dømmer og strider med rettferdighet, (v. 11.)
c) Hans øyne er som ildslue, (v. 12.)
d) På sitt hode har han mange kroner, (gr.diademata polla.)

(v. 12.)
e) Han har et navn som ingen kjenner uten han selv. (v. 12.)
f) Han er kledd i et kledebonn (gr.himation) som er dyppet i

blod. (v.l3.) (Vi legger merke til at Jesus har den samme
ffelsesdrakten som den kristne menighet har. Den kristne
menighet er Jesu åndelige legeme. Vi er blitt gjort like med
ham.)

g) Han er kalt Guds ord.(gr.ho logos tu theu.) (v.l3.)
h) Ut av hans munn går det et skarpt sverd (Guds ord), som

han skal slå hedningene med. (v. 15.)
i) Han skal styre hedningene med jemstav i rikets tid. (v. 15.)
j) Han skal trede vinpersen (Harmageddon) med Guds, den

allmektiges, strenge vredes vin. (v.l5.)
k) Han er kalt «kongers konge og herrers herre.» (v. 16.)
«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, Hans øyne er som ildslue, og på hans hode er
det mange kroner (gr.diadameta polla), han har et navn skrevet
som ingen andre kjenner uten han selv, og han er kledd i et
kledebonn (gr.himation) som er dyppet i blod, og han er kalt
Guds ord. Og hærene (englene) i himmelen fulgte ham på kvite
hester, kledd i kvitt og rent fint lin. Og av hans munn går det ut
et skarpt sverd (gr.romfaia), for at han med det skal slå hednin
gene ved Harmageddon), og han skal styre dem med jemstav,
og han treder vinpersen med Guds, den allmektiges, strenge
vredes vin. Og på sitt kledebon og på sin lend har han et navn
skrevet: KONGERS KONGE OG HERRERS HERRE.»

(Åp.19,11-16.)
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I den meget vakre og Guds-inspirerte salmen, som er skrevet
av Anna Jonassen i 1903: Seirende og for å seire, gir hun uttrykk
for at denne fyrsten, som drar ut med seier og for å seire, er
Jesus. Vi skal i det følgende sitere sangen:

1.) «Seirende og for å seire Livets fyrste drager ut. Bryter
hedenskapets leire For å hente hjem sin brud. Kronet er hans
kongehoved, Seiersvåpnet er Guds ord. Fred og frelse har han
lovet Hver som følger i hans spor.
Kor: Unge venn, bli med, la tonen Lyde lytt for kongen kjær!

Gjennom kors og kamp til kronen Følger ham hans unge hær.
2.) Seirende og for å seire Lyder vi vår konges bud. På hans

ord vi vil oss leire. På hans ord vi drager ut. Går vi kun hvor
kongens merke. Korsets banner lyser frem, Bhr i Kristi kraft vi
sterke, Og vår vei går alltid hjem.

3.) Seirende og for å seire Vi vil fast i striden stå. Livets fest vi
snart skal feire. Livets krone skal vi få. Seirens lønn skal Jesus
bære. Gud ham lønnen skjenket har. Alle jordens folk skal ære
Ham som verdens synder bar.»
Jeg vil også sitere det som Kristian Theodorsen sier om denne

rytteren i sin bok: De fire ryttere i Åpenbaringens bok. s,15—16:
«I sin store almindelighet har man innsett at rytteren på den
kvite hesten må betegne Kristus, kristendommen eller evange
liet på dets seiersgang ut over jorden. Og det henger sammen
med at dette segl jo ble brudt for snart 2000 år siden. Da red
denne rytteren inn på historiens arena...»

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvor mange oppfatninger er det ansående rytteren på den
kvite hesten, som blir beskrevet i Ap.6,2?

2.) Hva går disse oppfatningene ut på?
3.) Hvilke 5 grunner har vi satt opp for at dette ikke kan være

Antikrist?

4.) På hvilke forskjellige måter er Jesus beskrevet i
Åp.i9,n-i6?

5.) Hva mener Anna Jonassen og Kristian Theodorsen om
rytteren på den kvite hesten i Ap.6,2?
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DET ER IKKE EVANGELIETS SEIERSGANG I VERDEN

SOM ER RYTTEREN PÅ DEN KVITE HESTEN.

Hva som gjelder fortolkning nr.2: At denne rytteren er evan
geliets seiersgang i verden, før Jesus kommer, så må vi, for det
første være oppmerksomme på det forholdet at det er 4 for
skjellige evangelier i N.T. Det er:

1.) EVANGELIET OM FORSONINGEN. Jesus har sonet
all verdens synd på et kors på Golgata for snart 2000 år siden.
Denne forsoningen gjelder alle mennesker. «Men da tidens
fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under
loven (han holdt selv loven og krevde at jødene skulle gjøre
det), for at vi (alle mennesker) skulle kjøpe dem fri som var
under loven (jødene), for at vi (alle mennesker) skulle få barne
kår.» (Gal.4,4—5.)
2.) EVANGELIET OM HIMLENES RIKE. Dette er den

glade nyhet om at Jesus skal opprette riket for Israel eller
gjenoppbygge Davids falne hytte i Israel. Dette riket var nær på
Jesu tid. «Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend
dere, FOk HIMLENES RIKE ER KOMMET NÆR.»
(Mat.4,17.)
Den forkynnelsen som Jesus, apostlene og de første kristne

stod for, kan vi kalle for «jødekristendommen.» Den atskiller
seg på flere måter fra den kristendomsformen som Paulus har
formidlet til oss i sine brever. Jesu, apostlenes og de første
kristnes forkynnelse var rettet til jødene, og det hadde følgende
innhold: Jødene skulle omvende seg, holde loven og komme til
en personlig tro på Jesus fra Nasaret som jødenes konge. Apost
lenes mandat var tre—delt:

a) De skulle drive de onde åndene ut av jødene.
b) De skulle helbrede jødene for deres sykdommer.

-20-



c) De skulle forkynne rikets evangelium for jødene.
Dette oppdraget ble gitt til de 12 apostlene og senere til de 70.

Vi kan ikke uten videre overføre dette på den kristne menighets
tid. «Og han kalte de 12 sammen og gav dem makt og myndighet
over alle de onde ånder og til å helbrede sykdom, og han sendte
dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke... Så gikk de
ut og drog omkring fra by til by og forkynte evangeliet (om riket
for Israel) og helbredet folk allesteds.» (Luk.9,1-2 og 6.)

«Siden utvalgte Herren også 70 andre og sendte dem ut, to og
to, i forveien for seg til hver by og hvert sted hvor han selv skulle
komme... Og hvor dere konuner inn i en by og de tar mot dere,
der skal dere ete hva de setter fram for dere, og helbred de syke
som er der, og si til dem: Guds rike er kommet nær til dere.»
(Luk. 10,1 og 8-9.)

«Disse 12 sendte Jesus ut og bød dem: Gå ikke ut på veien til
hedningene, og gå ikke inn i noen av samaritanenes byer, MEN
GÅ BARE TIL DE FORTAPTE FÅR AV ISRAELS HUS.»
(Mat.lO, 6.)

Forkynnelsen av jødekristendommen tok sikte på å opprette
riket for Israel i Israel. Denne forkynnelsen vil komme tilbake i
endens tid, etter at den kristne menighet er bortrykket til Her
ren. De jødiske misjonærene i trengselstiden vil forkynne i sam
svar med Jesu lære. Jesu forkynnelse vil også være den lære
messige basis i 1000 års-riket. (Se mine bøker: Guds-riket i
Israel og Jødenes Konge. Bind 1, 2, 3 og 4 om forskjellene på
rikets forkynnelse og Paulus forkynnelse til den kristne menig
het om dens egenart, funksjon og oppgaver.)
Jeg vil i den forbindelse sitere hva Johan Henrik Jørgensen

sier om forskjellene og likhetene mellom Jesu og Paulus forkyn
nelse. Dette står i Evangelisten nr. 6. 1991:... «På denne bakg
runn foretar vi en sanimenligning av Jesu og Paulus budskap:
a) Begge forkynte den samme vei til frelse, Joh. 14,6,

Rom.3,21—8,39.
b) Begge forkynte Guds rike. Sentralt i Jesu forkynnelse: Det

kommende Guds rike på denne jord., Sentralt i Paulus
forkynnelse: Det åndelige Guds rike, som vi ved troen på
Jesus allerede her og nå er satt over i. Kol. 1,13.
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c) Inngangen til Guds rike, til det «himlenes rike» som Jesus
forkynte, såvel som til det åndelige rike ifølge Paulus evan
gelium, skjer gjennom en ny fødsel, en oppvekkelse fra
åndelig død til åndelig liv, Joh.3,3, 5,25—26, Ef.2,1.

d) Jesus levde sitt liv under Loven, Mat.5—7. Mat. 19,16 flg.
Men han forkynte også syndenes forlatelse ved troen på
Ham, Mat.9,2-8, 20-22, Joh.3,16. Han var selve lovens
oppfyllelse. På det grunnlag forkynte han også Nåden,
Joh. 1,17. Paulus forkynte at lovens krav er oppfylt i Kris
tus, og at Guds rettferdighet tilregnes enhver som tror,
uforskyldt, av bare nåde, Rom.6,14.)

e) Jesus forkynte ikke NT—menigheten og de sannheter som
vedrører denne spesielt. Men han lovet å sende Den
Hellige Ånd. Når han kom, skulle Han veilede de troende
til hele sannheten, Joh. 16,13.»

3) EVANGELIET OM GUDS FRIE NÅDE. Dette er det
evangelium som vi forkynner i dag i den kristne menighets
tidsperiode— at vi oppnår frelsen ved å tro på Jesus. Det var
først Paulus som fikk åpenbaring om evangeliet om den frie
nåden. Dette kalte Paulus bl.a. for «mitt evangelium.» «For av
nåde er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv, men det
er en Guds gave, ikke av gjerninger, for at ingen skal rose seg.»
(Ef.2,8-9.)

(I parantes gjør vi oppmerksomme på det forholdet at vi
finner ikke den frie nådes evangelium forkynt i de 4 evangelier
eller i den første del av Apostlenes Gjerninger. Vi finner det
derimot forkynt i brevene i N.T. Den som først fikk åpenbarin
gen om dette, var Paulus.
Paulus gir evangeliet om den frie nåden følgende benevnelser i

N.T.:

a) EVANGELIET OM JESUS OG OPPSTANDELSEN.
«Noen av de epikureiske og stoiske visdomslærere innlot
seg i ordskifte med ham, og noen sa: Hva mener vel denne
ordgyter? Andre igjen sa: Han synes å være en som forkyn
ner utenlandske guddommer (fremmede ånder)— det var
fordi han forkynte evangeliet om Jesus og oppstandelsen.»
(Ap.gj.17,18.)

b) GUDS NÅDES EVANGELIUM. «Men for meg selv
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akter jeg ikke mitt liv et ord verdt, når jeg bare kan
fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av den Herre
Jesus: å vitne om Guds nådes evangelium.» (Ap.gj.20,24.)

c) GUDS EVANGELIUM. «Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt
til apostel, utkåret til å forkynne Guds evangelium.»
(Rom. 1,1.)

d) HANS SØNNS EVANGELIUM. «For Gud, som jeg tje
ner i min ånd i hans Sønns evangelium, er mitt vitne hvor
uavlatelig jeg kommer dere i hu.» (Rom.1,9.)

e) MITT EVANGELIUM, «på den dag da Gud skal dømme
det skjulte hos menneskene, slik som jeg har forkynt det i
mitt evangelium ved Jesus Kristus.» (Rom.2,16.)

f) EVANGELIET OM KRSTUS. «ved tegns og underes
kraft, ved Åndens kraft, så at jeg fra Jerusalem og rundt
omkring like til Illyria har fullt kunngjort Kristi evangelium
(evangeliet om Kristus.» (Rom.15,19.)

g) EVANGELIET OM KRSTI HERLIGHET, «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.4,4.)

h) EVANGELIET OM DERES FRELSE, «i ham har også
dere, da dere hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om
deres frelse— i ham har dere og, da dere var kommet til
troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var oss lovt.»
(Ef.1,13.)

i) FREDENS EVANGELIUM, «og ombundet på føttene
med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir.»
(Ef.6,15.)

j) VÅR HERRE JESU KRIST EVANGELIUM, «med
luende ild, når han tar hevn over dem som ikke kjenner
Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu
Kristi evangelium.» (2.Tess.l,8.)

k) VÅRT EVANGELIUM, «som han kalte dere til ved vårt
evangelium, for at dere skal vinne vår Herre Jesu Kristi
herlighet.» (2.Tess.2,14.)

1) EVANGELIET OM DEN SALIGE GUDS HERLIG
HET. «etter evangeliet om den salige Guds herlighet, det
som er meg betrodd.» (l.Tim.1,11.)
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4.) DET TIDSALDERLIGE EVANGELIET. Dette evan
geliet er kjent blant hedningene i dag. I dette evangeliet blir det
ikke forkynt noe om Jesus og hans forsonergjeming, men hed
ningene blir bedt om å bøye seg for Gud, som skapte himmelen
og jorden. Han skal dømme menneskene ut fra den kunnskapen
som de har om Gud. Hedningene kjenner til Gud som skaperen,
opprettholderen og dommeren. Dette evangeliet vil bli forkynt
av en engel i trengselstiden. De som bøyer seg for det, blir
medlemmer i 1000 års-riket. «Og jeg så en annen engel flyve
under det høyeste av himmelen, som hadde et tidsalderlig evan
gelium å forkynne for dem som bor på jorden, og for hver ætt og
stamme og tunge og folk, og han sa med høy røst: Frykt Gud og
gi ham æren! for timen for hans dom er kommet, og tilbe ham
som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene.»
(Åp.14,6-7)
En del av dette beskriver også Paulus i Rom. 1,18—2,29.
I trengselstiden blir ikke evangeliet om Guds frie nåde for

kynt, for det har med uttagelsen av den kristne forsamlingen å
gjøre. Det er de 3 andre evangeliene som blir forkynt i trengsel
stiden. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. s,404-409, hvor
jeg skriver mer utfyllende om dette.)

Vi har følgende innvendinger mot dem som mener at rytteren
på den kvite hesten i Åp.6,2 er evangeliets seiersgang i verden,
før Jesus kommer tilbake:

a) Evangeliet om den frie nåden blir ikke forkynt i endens tid.
Det er stor sannsynlighet for at de som mener at denne
rytteren er evangeliets seiersgang i verden, også mener at
den kristne menighet enten skal inn i trengselstiden eller til
og med gjennomleve hele trengselstiden på 7 år. Jeg for
min del regner med at begge disse vurderingene ikke er
korrekte.

b) De som har dette synet, har også blandet sammen evange
liet om Guds frie nåde med evangeliet om himlenes rike.
Det er det siste som skal forkynnes som et vitnesbyrd over
hele jorden for alle folkeslag, før enden kommer. «Og
dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorder-
rike (gr.oikumene) som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og
da skal enden komme.» (Mat.24,14.)
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Det er evangeliet om at Jesus skal komme tilbake og opprette
riket for Israel som skal forkynnes i trengselstiden. Denne for
kynnelsen skal bl.a. skje ved de 144000 beseglede av Israels 12
stammer. (Åp.7,3-8.)
Dette evangeliet skal ikke forkynnes over lang tid. Det skal

bare forkynnes som et vitnesbyrd, slik at alle mennesker som
bor på jorden, skal få høre det og ta stilling til det.
c) De som har dette synet, at rytteren på den kvite hesten er

evangeliets overveldende seier på jorden, før Jesus kom
mer tilbake, har også misforstått to av lignelsene som Jesus
kom med i Mat. 13. Vi skal gjengi dem i det følgende: «En
annen lignelse framsatte han for dem og sa: Himlenes rike
(det falske Guds-riket i endens tid) er likt et sennepskorn
som en mann tok og sådde i sin åker (verden), det er
mindre enn alt annet frø, men når det vokser til, er det
større enn alle andre maturter og blir til et tre, så himme
lens fugler (onde åndsmakter) kommer og bygger rede i
dets grener.» (Mat.13,31-32.)

«En annen lignelse sa han til dem: Himlenes rike (det falske
Guds-riket i endens tid) er likt en surdeig som en kvinne (skjøge-
kirken i endens tid) tok og skjulte i tre skjepper mel, til det ble
syret alt sammen.» (Mat. 13,33.)

Disse to lignelesene beskriver skjøgekirkens unormale og
antikristelige vokster i endetiden. Det er en beskrivelse av skjø-
gekirken i endens tid. Sentrum i skjøgekirken er den romersk
katolske kirken. I endens tid vil den samarbeide både med
Antikristen, New Age, og med de øvrige falske religionene som
er i verden. DET SANNE GUDS-RIKET FÅR IKKE SIN
ENDELIGE SEIER I VÅR TIDSPERIODE, som er kirkens
tid.

Det viser forøvrig også de 5 andre lignelsene i Mat. 13. Det er
en voldsom kamp mellom Gud og Satan i endens tid. Kampen
blir ikke vunnet før etter at Jesus kommer tilbake til slaget ved
Harmageddon. (Om de forskjellige betydninger av begrepet
Guds rike, se min bok: Guds-riket i Israel s, 46-80. Se også
mine bøker: Jesu Gjenkomst. Bind 1. og 2. om den religiøse
situasjonen i endens tid.)
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d) Mange av de som har dette synet, mener også at Guds
riket skal vinne over Antikristens rike, før Jesus kommer
tilbake. Dette er en feil vurdering. Jesus kommer ikke
tilbake etter at Antikrist og Satan er beseiret, men han
kommer tilbake for å beseire dem. Det er ikke evangeliet
som skal beseire verden og det som er ondt i vår tidsperi
ode, men det er Jesu gjenkomst til Israel og opprettelsen
av riket for Israel.

Jesus kommer ikke tilbake til jorden fordi menneskene er blitt
så gode at han kan komme tilbake av den grunn, men han
kommer tilbake fordi Satan og Antikrist holder på å ødelegge
verden i trengselstiden. Han kommer til frelse for Israel og for
dem som tror på ham. «Og dersom ikke Herren forkortet de
dager, da ble intet menneske berget, men for de utvalgtes (de
troende jøder) skyld, for deres skyld som han har utvalgt, har
han forkortet de dager.» (Mark. 13,20.)
Dette synet, at det er evangeliet og kirkens forkynnelse som

skal seire over Antikrist og det onde, fører lett over i to bes
temte oppfatninger av frelseshistorien og av tolkningen av
Åpenbaringsboka. Det er enten en benektelse av 1000 års-rikets
eksistens (amillianismen) eller en vurdering av at 1000 års-riket
vil komme som et resultat av evangeliets seier over Satan og det
onde i inneværende tidsperiode (postmillianismen).

Selve ordet «amillianisme» kommer av de tre latinske ordene
«a», som betyr «ikke», «mille», som betyr «tusen» og «annus»
som betyr «år.» Tilhengerne av det første synet hevder åt det
ikke er noe som heter for riket for Israel eller 1000 års-riket.
Jesus vil heller ikke komme legemlig tilbake til jorden. En
naturlig konsekvens av dette synet er at kristendommen skal
vinne den endelige seier over Satan og det onde i kirkens tid og
ikke i 1000 års-riket.

Amillianismen går tilbake til Origenes og Augustin. De som
har dette synet på 1000 års-riket, har en tendens til å spiritual-
siere de bibelske profetier. De hevder at 1000 års-riket er et rent
åndelig rike, som begynte med kirkens periode. 1000 års-riket er
det samme som kirkens periode. Når det står i Åp. 20,2 at Satan
ble bundet i 1000 år, så betyr det etter denne oppfatningen at
dette skjedde ved Jesu forsonergjeming på Golgata.
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Dette synet baserer seg på det som vi kaller for
erstatningsteologien— at kirken har overtatt jødenes løfter og
oppdrag. Denne telogien har ikke sin basis i Bibelen, men er
diktert av denne verdens fyrste, som er Satan.

Selve ordet «postmillianisme» kommer av de tre latinske
ordene «post», som betyr «etter», «mille», som betyr «tusen» og
«annus», som betyr «år.» Tilhengerne av dette synet mener at
1000 års-riket vil komme som en historisk periode, men det vil
først komme etter at evangeliet og kirken har seiret over Satan
og det onde i inneværenede tidsperiode. Det er kirkens seier
som vil føre fram til opprettelsen av 1000 års-riket.
De hevder videre at Jesu gjenkomst først skjer etter at 1000

års-riket har vært. De tror at 1000 års-riket vil bli en rik misjons
tid, men de venter ikke at Jesus skal åpenbare seg på himmelens
skyer, for å opprette riket for Israel.
Denne vurderingen av 1000 års-riket kan heller ikke være

riktig, for 1000 års-riket blir først opprettet ved Jesu
gjenkomst— etter slaget ved Harmageddon. (Se Åp. 19—20.)
Det som disse to oppfatningene har felles, er det forholdet at

de mener at det er kirken som har overtatt de løftene som Gud
har gitt til Israel. Israel er ikke lenger Guds folk, men kirken har
overtatt jødenes løfter og oppdrag. Disse to oppfatningene er
ikke korrekte, for de bygger ikke på det som Bibelen sier om
disse forholdene, men de bygger på menneskelige tolkninger av
Guds ord og den såkalte «erstatningsteologien», som ikke kom
mer fra Herren.

Hverken amillianismens eller postmillianismens syn er kor
rekt. Den benekter Bibelens klare ord på en rekke punkter. Det
er ikke de troende eller evangeliets seiersgang som skal under
legge seg verden og opprette 1000 års-riket, men det er Jesus
selv. Vi må huske på hva apostlene spurte Jesus om i Ap.gj.1,6:
«Da de nå var kommet sammen, spurte de ham: HERRE!
GJENREISER DU på den tid riket for Israel?» Det er Jesus
selv som skal opprette riket for Israel, og det skal skje i forbin
delse med hans gjenkomst til slaget ved Harmageddon.
Der er også retninger i Norge, i Skandinavia, i Europa og i

U.S.A. som hevder at vi vil få store kristne folkevekkelser i
Vesten og i U.S.A., før Jesus kommer tilbake, for å hente den
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kristne menighet. Det har bl.a. blitt nevnt at halvparten av
Norges befolkningen skal komme til en personlig tro på Jesus fra
Nasaret. Dette er helt urealistiske antagelser, og de har ikke sin
basis i Bibelens utsagn om endetiden.
At vi vil få kristne vekkelser i Vest-Europa og U.S. A., det sier

seg selv, men når vi uttaler oss om dette, må vi være realistiske
og ikke la våre egne visjoner bli framstilt som om de var sannhe
ten om dette.

Vi har store vekkelser i verden i dag. Ca.85000 mennesker går
over til kristendommen hver dag. Etter som problemene på de
økonomiske områdene bare vil øke i omfang i Vest-Europa og
U.S. A. i framtiden, vil også stadig flere mennesker i disse områ
dene søke Gud.
Det som imidlertid først og fremst vil kjennetegne endetiden i

Vesten og i U.S.A. er FRAFALLET FRA DEN KRISTNE
TRO og EN RELIGIØS VEKKELSE TIL KATOLISISME
OG NEW-AGE-FILOSOFI. «La ingen DÅRE DERE på noen
måte, for først må frafallet komme, og syndens menneske åpen
bares, fortapelsens sønn.» (2.Tess.2,3.)
(I parantes gjør vi oppmerksom på at det ordet som er over

satt med «frafallet», er på gresk «apostasia.» Dette ordet kan
også oversettes med «AVGANG» eller «BORTGANG.» Der
som vi oversetter dette ordet etter den siste betydningen — noe
som det er helt mulig å gjøre —, så blir betydningen at før
Herrens dag, som er Jesu gjenkomst til Israel, så skjer den
kristne menighets bortrykkelse og Antikrists åpenbarelse. Etter
vår oppfatning er det Den Hellige Ånd i den kristne menighet
som holder igjen, slik at ikke Antikristen kan åpenbares, før den
kristne menighet er bortrykket til himmelen til Gud. Dette vil
skje før selve trengselstiden.)
Man kan ikke bruke Bibelen, for å bevise at det vil bli store

folkevekkelser i Vesten, før Jesu gjenkomst for den kristne
menighet, for de Bibel-henvisningene som blir brukt, for å
bevise dette, angår ikke den kristne menighet, men de angår på
det som Gud har lovet jødene i den siste tid.
Han har lovet at han skal frelse dem som rest og som levning

etter at 2 dager eller 2000 år er gått. Vi skal ta med de to
Skrift-ordene som særlig blir misbrukt, for å bevise at det skal bli
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store vekkelser i Vesten og U.S.A. i endetiden. «Og deretter
(etter at Messias er kommet) skal det skje at jeg vil utgyde min
Ånd over alt kjød (alle mennesker), 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.3,1-2.)
«Han vil gjøre oss (jødene) levende etter 2 dager (2000 år), på

den tredje dag (i riket for Israel) vil han oppreise oss, og vi skal
leve for hans åsyn.» (Hos.6,2.)

Det vil bli store folkevekkelser over hele verden både i fobin-
delse med Gog-krigen og Antikrist-krigene, men på det tids
punktet er den kristne menighet hjemme hos Herren, «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 herlighet på deg, Gog! (Esek.38,16.)
«Og i samme stund ble det et stort jordskjelv, og tiendedelen

av byen (Jerusalem) falt, og 7000 mennesker ble drept i jords
kjelvet, og de andre (jødene) ble forferdet og gav himmelens
Gud ære.» (Åp.11,13.)
Vi skal i det følgende gjengi en del Bibel-forskere som har

dette synet at rytteren på den kvite hesten i Åp.6,2 er evangeli
ets seier i verden. Vi gjør oppmerksom på at disse ikke behøver
å ha det «postmillianistiske» synet eller at de mener at vi skal få
store kristne vekkelser i Vesten og U.S.A. i endetiden.
David Hedegård sier følgende om dette i sin bok: Åpenbarin

gens budskap til vår tid, s.73: «Bibelfortolkere med god innsikt
har bare en mening om dette syn. Rytteren på den hvite hest
representerer evangeliet. Evangeliets seiersgang skal fortsette i
verden helt til Jesus kommer igjen. «Og dette evangelium om
riket skal forkynnes over hele jorderike til et vitnesbyrd for alle
folkeslag, og da skal enden komme.» Så har Jesus selv sagt i
Mat.24,14.»

(I dette utsagnet er det helt tydelig at David Hedegård har det
synet at den kristne menighet skal inn i trengselstiden. Han er
heller ikke oppmerksom på det forholdet at vi har flere evange
lier i N.T. Se mine kommentarer ovenfor.)
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C. Skovgaard-Pederesen sier følgende om dette i sin bok:
Bibelens krone, s.67: «...Derfor synes jeg den oppfatning er
naturligst, som ser et bilde på Guds ord i rytteren på den hvite
hesten. Til dette passer også hestens farge, buen og seierskran
sen. Hvit er seierens og renhetens farge,— Guds ord er rent som
syvfold lutret sølv (Salm. 12,7.) Guds ord rammer som velret-
tede piler (Es 49,2.) Og Guds ord seirer bestandig. For både de
som mottar, og de som forkaster det, må hver pa sin mate tjene
til å stadfeste ordets sannhet.»

Lars Eritsland sier følgende om dette i sin bok: Johannes
Åpenbaring, s.94: «Da de tre følgende ryttere er personifikasjo
ner av krefter som Gud slipper løs i tiden, vil det være best i pakt
med analogien å forstå også den første som en personifikasjon.
Og da er det den forkynte Kristus, evangeliets seiersgang gjen
nom alle folkeslag, som blir framstilt i denne rytteren. Blant de
tegn som går forut for enden, nevner Jesus at evangeliet skal
forkynnes for alle folkeslag, Mat.24,14. Og da Åpenb.6 har de
øvrige hovedmomenter fra Jesu endetidstale: krig, hunger, sott
og trengsel over menigheten, er det rimelig å anta at dette
viktige momentet må være her.»

Erik Bernspång sier følgende om dette i sin bok: Uppenbarel-
sesboken, s.l37: «Et stort antall faktorer for at vi i samband med
det første seglet får lese om evangeliets seiersgang over verden i
endens tid. Jesus talte tydelig om dette seierstog i sin eskatolo
giske tale. Siden han talte om stridslarm og krigsrykter, hungers
nød og jordskjelv, sier han i Mat.24,14. Og budskapet om riket
skal forkynnes i hele verden og bli et vitnesbyrd for alle folke
slag. Siden skal slutten komme...»

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvor mange evangelier har vi i N.T.?
2.) Hva går disse evangeliene ut på?
3.) Hva var apostlenes 3 hovedoppgaver?
4.) Hvorfor kan vi ikke sette likhetstegn mellom Jesu og

Paulus sin forkynnelse?
5.) Hva mener Johan Henrik Jørgensen om forskjellen på

Jesu og Paulus sin forkynnelse?
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6.) I hvilke tidsperioder (tidsrom) blir de forskjellige evange
lier forkynt?

7.) Hvilket evangelium blir ikke forkynt i trengselstiden?
8.) Hvilke 12 forskjellige benevnelser har Paulus på det evan

geliet som han forkynte?
9.) Hvilke 4 grunner har vi satt opp for at denne rytteren ikke

kan være evangeliets seier i verden, før Jesus kommer
tilbake?

10.) Hva er «postmilianisme»?
11.) Hvorfor kan ikke dens vurdering være riktig?
12.) Blir det store vekkelser i Vesten før Jesus kommer til

bake?

13.) Hva sier Bibelen om dette?
14.) Med hvilke to forskjellige betydninger kan vi oversette

det greske ordet «apostasia»?
15.) Hvilke konsekvenser får det for forståelsen av 2.Tess.2,3,

dersom vi oversetter dette ordet med «avgang» eller
«bortgang»?

16.) Hvilke vekkelser er beskrevet i Joel.3,1—2 og Hos.6,2?
17.) I forbindelse med hvilke to kriger blir det store vekkelser i

verden?

18.) Hvilke 3 forhold er det som først og fremst vil kjennetegne
Vesten i endetiden?

19.) Hva sier David Hedegård, C.Skovgaard—Pedersen, Lars
Eritsland og Erik Bernspång om rytteren på den kvite
hesten i Åp.6,2?
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DET ER IKKE EN FREDSBEVEGELSE

SOM ER RYTTEREN PÅ DEN KVITE HESTEN.

Hva som gjelder oppfatning nr.3: At rytteren på den kvite
hesten i Åp.6,2 skal være en fredsbevegelse, som greier å skape
fred i verden, så er vi ikke enige i denne vurderingen.

Sigfrid Beck sier følgende om dette i sin meget gode fortolk
ning av Åpenbaringsboka: Lys over fremtiden, s. 109—110:
«Følgelig må den kvite hesten primært betegne en bevegelse, en
slags krigsførsel, men krig i betydningen nedkjempelse av andre
krefter, og blodløs krig, hesten er kvit og ikke rød som i det
andre seglsynet, og igjen er det ikke så meget kampen, der synes
faktisk ingen kamp å være, som seieren, som er det framtre
dende i synet. Det sies ikke at rytteren har piler i sin bue, men
han får en krone, og han drar ut seirende og til seier.
Det er en blodløs krig av idelogisk art. Det er en bevegelse, en

seiersbevegelse og en fredsbevegelse. I neste segelsyn blir det
gitt rytteren på den røde hest å ta freden bort fra jorden, hvilket
nettopp forutsetter en stor verdensomspennende fred. Vil man
her tenke på et nytt verdensrike, en etterligning av Kristi senere
kommende, sanne fredsrike, da blir det vel som en sammenslut
ning av verdensnasjonene under en verdensregjering. Det er
kroningen av bestrebelsene bak Nasjonenes Forbund, De fore
nte Nasjoner, En Verden. Til sist skal det lykkes å skape et styre
med orden og fred, et fredsrike utenom fredsfyrsten og derfor et
falskt fredsrike.»

Vi har følgende innvending mot denne vurderingen:
a) For det første'kan ikke denne rytteren være en generell

fredsbevegelse i endetiden, for den freden som vi vil få, blir
en kortvarig fred. Dessuten vil denne tiden bli en tid som
blir full av undertrykkelse og vold mot dem som ikke vil
underkaste seg Antikristens styre.
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b) Denne rytteren kan ikke være noen generell fredsbeve
gelse. Vi må betrakte denne rytteren som en HISTORISK
PERSON. Han er etter min oppfatning et bilde på Antik
risten, som greier å forene jøder og arabere og skape en
fredstid i verden en kort tid, før rytteren på den røde
hesten (Åp.6,4) kommer. Denne freden er bl.a. beskrevet
i Daniel 9,27, hvor det står: «Og en uke (7 år) skal han
(Antikrist) gjøre PAKTEN (FREDSPAKTEN) fast for de
mange, og i midten av uken (etter 3,5 år) 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 ødeleg
ges.»

«Og fordi han er klok, skal hans svikefulle ferd lykkes for
ham, han skal opphøye seg i sitt hjerte, og han skal ØDE
LEGGE MANGE VED FRED, ja, mot fyrstenes fyrste skal
han sette seg opp, men uten menneskehånd skal han knuses.»
(Dan.8,25.)
«Når de (verdensmenneskene) sier FRED og INGEN FARE!
da kommer en brå undergang over dem, likesom veer over den
fruktsommelige, og de skal ingenlunde unnfly.» (l.Tess.5,3.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva sier Sigfrid Beck om denne rytteren?
2.) Hvilke innvendinger har vi mot at denne rytteren kan være

en generell fredsbevegelse?
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DET ER IKKE EN ANTIKRISTELIG VERDENSEROBRER

SOM ER RYTTEREN PÅ DEN KVITE HESTEN.

Hva som gjelder oppfatning nr.4: At rytteren på den kvite
hesten i Åp.6,2 er en antikristelig verdenserobrer, så har vi
følgende innvendinger mot denne vurderingen:

a) Vi tror at denne rytteren er Antikristen og ikke noen
annen verdenserobrer. Vi vet fra Bibelen at Antikristen
skal styre i 7 år. I de første 3,5 årene har han et begrenset
styre, mens han i de 3,5 siste årene vil få et verdensoms
pennende styre. Det er derfor helt naturlig at han kommer
fram som rytteren på den kvite hesten i Åp.6,2, for fra
Åp.6-19 vil det gå 7 år. «Og en uke (som er 7 år) skal han
(Antikrist) gjøre pakten fast for de mange, og i midten av
uken (etter 3,5 år) skal slaktoffer og matoffer opphøre, og
på vederstyggeli^etens vinger skal ødeleggeren komme,
og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom
strømmer ned over den som ødelegges.» (Dan. 9,27.)

«men forgården utenfor templet, la den være, og mål den
ikke! for den er overgitt til hedningene, og de skal trede ned den
hellige stad i 42 måneder (som er 3,5 år).» (Åp.11,2.)
«Og det ble gitt det (Antikrist) en munn som talte store og

spottende ord, og det ble gitt det makt til å holde på i 42
måneder (som er 3,5 år).» (Åp.13,5.)

William Barcay sier følgende om rytteren på den kvite hesten i
Åp.6,2 i sin bok: Johannes Åpenbaring. Bind 2, s.15-16: «Deri
mot er det helt sikkert at den hvite hesten og dens rytter har med
seier i krig å gjøre. Når en romersk general feiret en triumf, dvs.
når han paraderte gjennom gatene i Roma med sine armeer og
sine krigsfanger og sitt krigsbytte etter en stor seier, ble vognen
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hans trukket av hvite hester, som var symbolet på seier...
Derfor betyr den hvite hesten og rytteren med buen nettopp
militærisme og kamp.»
Bo Giertz sier følgende om denne rytteren på den kvite hesten

i sin bok: Åpenbarelsesboken, s.56: «Hvem er han? Johannes
sier det ikke. Kanskje han selv undret seg? Det kunne ha vært en
Herrens kjehipe. Det skulle bety at dramaet innledes med en
seiersgang for evangeliet. Men siden så følger bare hjemsøkel-
ser, og derfor tror flertallet av utleggere i dag at vi har framfor
oss bildet av en verdenserobrer, en av dem som tykkes å være
uimotståelig— og som Gud for en tid lar få framgang. Den
framgangen kan høre med til de ulykker som kommer til å gå ut
over verden.»

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke innvendinger har vi mot at denne rytteren kan være
en generell fredsbevegelse?

2.) Hva sier William Barcay om denne rytteren?
3.) Hva sier Bo Giertz om denne rytteren?

-35-



DET ER IKKE EN FALSK MESSIAS

SOM ER RYTTEREN PÅ DEN KVITE HESTEN.

Hva som gjelder oppfatning nr. 5: At rytteren på den kvite
hesten i Åp.6,2 er en falsk messias, så har vi de samme innven
dingene mot dette som det som kommer fram under punkt nr. 4.

Billy Graham sier følgene om rytteren på den kvite hesten i sin
bok: Drønn av hovslag. De fire rytterne i Åpenbaringen,
S.87—88: «Jesus sa en gang til disiplene sine: «Pass på at ikke
noen fører dere vill! For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg
er Messias. Og de skal villede mange.» (Mat.24,4—5.) Den
første rytteren bedrar på mange vis. En av metodene er å pre
sentere etterligninger av troen, falske trosretninger, falsk reli
gion ... Bibelen lover oss at en rekke falske kfistuser vil oppstå
helt til den personifiserte Antikrist viser seg i spissen for dem
alle. Han vil være Satans mann. Han tilbyr fred og etterligner
Kristus, men han er like falsk som den freden han tilbyr. Hans
glanstid vil bli kort. Skriften lærer oss at Satan forsøker å
imitere...»

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke innvendinger har vi mot den oppfatningen at denne
rytteren er en falsk messias?

2.) Hva sier Billy Graham om denne rytteren?
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DET ER ANTIKRISTEN

SOM ER RYTTEREN PÅ DEN KVITE HESTEN.

Hva som gjelder oppfatning nr.6: at denne rytteren er Antik
risten, så tror vi at det er riktig. Vi begrunner det med følgende
momenter:

a) Antikristen skal ha delvis herredømme over det nyoppret
tede Romerriket i de første 3,5 årene av trengselstiden. I
de siste 3,5 årene skal han ha fullstendig herredømme i
dette riket. I tillegg til dette skal han også ha verdensherre
dømme. Det er derfor naturlig at vi får en beskrivelse av
ham i Åp.6,2.

b) Han kommer på en kvit hest. Kvit er rettferdighetens og
fredens farge. Dette betyr at han tilbyr verden EN FALSK
og FORDEKT FRED. Han greier for en stund å oppnå en
verdensfred og et forlik mellom jøder og arabere.

For dem som ikke vil underkaste seg ham og hans styre, bhr
det ingen fred, men store forfølgelser. Han vil ̂ dde ut alle som
motsetter seg hans verdensfred og styre. Han vil fra første stund
av være en BLODTØRSTIG DIKTATOR, som vil understøtte
sin fred med krig mot alle dem som har andre oppfatninger enn
de som han har.

Han gir også jødene anledning til å bygge templet på tempel
plassen i Jerusalem og lar dem få opprette den ganunel-testa-
mentlige Guds-tjenesten der.

c) Han kommer på en hest. Dette betyr at han ikke bare
vinner sine seire gjennom ideologi og samarbeid, men han
vinner dem også gjennom kriger. Hesten har bestandig
vært symbolet på krigen.
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d) I sin hånd har han en bue. i G.T er buen alltid et tegn på
militær makt. «Han gjør ende på krigene over hele jorden,
bryter buen sønder og hugger spydet av, vognene brenner
han opp med ild.» (Sal.46,10.)

«For over det, over Babel, kommer en ødelegger, og dets
kjemper blir fanget, deres buer knekket, for Herren er en gjen
gjeldelsens Gud, han lønner, han gjengjelder.» (Jer.51,56.)
Buen er også et symbol på den makt som Satan har. De

troende blir bedt om å ta på seg troens skjold, slik at vi kan
slukke alle Satans brennende piler. Disse pilene blir skutt ut fra
hans bue. «og grip foruten alt dette troens skjold, hvormed dere
skal kunne slukke alle den ondes brennende piler.» (Ef.6,16.)

e) På grunn av hans mange seire blir det gitt ham en
seirskrans. Denne seierskransen vil gjøre at han er i stand
til å utvide sitt maktområde til å gjelde hele verden. De
seirene som Antikrist vinner i de første 3,5 årene av treng
selstiden, er både ideologiske seire og seire på slagmarken.

Hal Lindsey sier følgende om rytteren på den kvite hesten i sin
bok: Det kommer en ny verden, s.90: «Hvem er rytteren på den
kvite hesten? Det er Antikrist i egen høye person. I antikkens
verden utgjorde en kvit hest symbolet på erobring. Når en
seierherre tuimferende inntok et nettopp beseiret rike, brukte
han å ride på en kvit hest. Den seirende Antikrist bar med seg en
krigers bue, som sjmiboliserer hans makt over krigsvåpenene.
På hans hode kviler en krone, for han har lykkes mer og mer å
erobre jordens folk. Til slutt skal hele verden ønske ham som sin
fyrste.
Det kommer tydelig fram at det eneste menneske, som skulle

kunne fullføre alle disse bedrifter akkurat under trengselstidens
sjuårsperiode, er den person, som kalles Antikrist. Han er en
lysende personlighet, som Satan selv bor i, og han skal få en shk
idelig tiltrekningskraft at hele verden faktisk skal tilbe ham.»

Egil A. Wyller sier følgende om rytteren på den kvite hesten i
sin bok: Johannes Åpenbaring, s.l36: «Først den kvite hest med
sin seirende erobrer. Enkelte ser i dette bilde en parallell til
Messias-rytteren (19,11.), som også rir på en kvit hest. I så fall
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blir det- i motsetning tii de tre følgende bilder- positivt og
byggende å forstå. Men en avgjørende forskjell er at denne
rytteren har sitt våpen, en bue, i sin hånd og ikke, som Messias,
et sverd i sin munn. Det skaper en avgrunn mellom dem. Nei,
den «hvite» erobrer er verdensherskeren, en Alexander, en
Augustus imperator, en Napolen, - som alle red sine kvite
hester! Kort sagt, bildet står for den imperialistiske ånd og
attityde.»

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke begrunnelser har vi anført på at denne rytteren er
Antikrist?

2.) Hva sier Hal Linsey om denne rytteren?
3.) Hva sier Egil A.Wyller om denne rytteren?
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DET ANDRE SEGLET.

«Og da det (Jesus) åpnet det annet segl, hørte jeg det annet
livsvesen si: Kom! Og det kom ut en annen hest, som var rød, og
ham som satt på den, ble det gitt å TA FREDEN FRA JOR
DEN (eller fra landet, d.v.s. landet Israel), og at de skulle slakte
hverandre, og det ble gitt ham et stort sverd (gr.makaira, som
betyr slakte- eller offerkniv).» (Åp.6,3-4.)
Den andre rytteren på den røde hesten BRYTER DEN

FALSKE FREDSTIDEN, som det har vært under Antikrists
første styretid. Han forårsaker at menneskene begynner å slakte
hverandre. Det er Gud som tillater at alt dette skjer, og dette
viser at det allerede fra begynnelsen av trengselstiden går en
GUDS DOM OVER VERDEN. Det er ikke riktig det som
noen hevder at GUDS VREDE først begynner, etter at det er
gått 3,5 år av trengselstiden.
Det er mange Bibel-forskere som mener at denne rytteren er

GOG i Magogs land, som er herskeren over Ros, Mesek og
Tubal. Sanunen med Tyskland, Finland, kanskje til og med
Nord-Sverige og Nord-Norge, Iran, Libya, Etiopia og mange
andre nasjoner skal Gog, som er lederen for Russland, gå til
angrep på Israel.
Det er gitt flere profetiske utsagn om at også Nord-Norge og

Nord-Sverige skal bli erobret av Gog. Vi skal i det følgende
sitere en liten del av de profetiske utsagn som Anton Johansen
(Lebesbymannen) kom med i 1917. Jeg siterer fra en artikkel av
Lars Toralf Storstrand. Den stod i Dagen den 18-1-92 og hadde
tittelen: Lebesbymannens syn i 1917: Så Russland angripe Norge
og Sverige:... «Det var en dag på sensonuneren at russerne
overfalt Sverige og Norge. På den tiden gikk det en jernbane fra
Finland opp til Enaresjøen og herfra ned gjennom Pasvikdalen
og Norge. Inn i Norge kom russerne blant annet fra Kola, og tok
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landet med hærmakt til Lyngsfjorden. Det franske flyvåpenet
støttet Russland, og bombet alle kystbyene fra Oslo til Trond
heim. Kristiansand lå i ruiner.

Johansen så med stor bedrøvelse hvordan Norge og Sverige
hadde fått bygget ned forsvaret i en slik grad, at de to landene
måtte kapitulere overfor det angripende Russland.
«Jeg så at om svenskene bare hadde holdt ut i to uker til, ville

alt være annerledes.»

For bare få år siden ville ikke dette være mulig. Men i dag ser
vi at Russland er en sterkt svekket nasjon, uten støtte fra Balti
kum og Polen...» (Anton Johansen har også profetert om at
Baltikum og Polen skulle skilles fra Russland, noe som allerede
er skjedd.) (Se også Albert Hiorts hefte om dette med tittelen:
Lebesbymannen. Anton Johansens liv og profetiske syner.)
Vi vet at rødfargen både er RUSSLANDS og KRIGENS

FARGE. Når det står at denne rytteren ble gitt «et stort sverd»,
så betyr det at det skal bli STORE BLODSUTGYDELSER i
forbindelse med denne krigen.
Hva som gjelder Gogs angrep på Israel, så skal dette bli

kortvarig, for på den samme dagen som Gog angriper landet,
skal Gud gripe inn og ødelegge Gog og hans hærer på Israels
fjell. (Esek.39,3-5.)
Gog-krigen er en særlig dom fra Gud over Russland, Vesten,

U.S.A. og arabemasjonene, som alle på sin måte forsøker å
ødelegge Guds-staten i Midt-Østen. Denne krigen kommer til å
finne sted i første del av trengselstiden på 7 år. Denne krigen vil
videre utløse en ATOMKRIG meUom Russland p.d.e.s. og
Vest-Europa og U.S.A. p.d.a.s. Etter at disse statene har øde
lagt hverandre, vil Antikristen øke sin makt enda mer i Europa.
I denne krigen vil det være to store maktblokker, som står mot

hverandre. Vi kan kalle dem for Vest-blokken og Øst-blokken.
Sammen med Vest-blokken vil det være en del stater på den
arabiske halvøya. Vi har i boka: Jesu Gjenkomst. Bind 2. s.323
antydet at dette bl.a. kan være stater som Muskat, Oman og
Aden.

Denne forsvarsordningen som profeten Esekiel profeterte om
(Esek.38,13.), skulle opprettes mellom en del stater på den ara-
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biske halvøyen og Vesten, er nå kommet i stand. Dette skjedde i
romjulen 1991.

Disse statene ønsker å samarbeide med Vesten mot Irak. Jeg
siterer fra en artikkel: Sjeikdømmene danner egen forsvarsorga
nisasjon. Frykt for Irak har styrket tilslutningen til Vesten.
Artikkelen stod i Vårt Land den 30-12-91: «Iraks invasjon av
Quwait i 1990 har fått statene på vestsiden av Persiabukta til å
forsøke å danne EN FELLES FORSVARSORDNING. Frykten
for den sterke naboen i nord (Irak) har ført de 6 medlemsstatene
i Samarbeidsrådet for Golfen (GCC) enda nærmere de vestlige
statene, som jaget irakerne ut av Kuwait.
GCC består av Saudi-Arabia, Bahrain, Oman, Kuwait, Qatar

og De forente arabiske emirater (UAE). På toppmøtet i romju
len gjentok de sin støtte til den såkalte Damaskuserklæringen av
mars 1991 som «grunnlag for en ny arabisk orden» i Persiabukta.
Damaskuserklæringen legger grunnlaget for en ny sikkerhet

sordning for GCC-statene. Utenriksministrene i de 8 statene
skal komme sanunen i Qatar i april for å utarbeide detaljene.
Kuwait har allerede en miltæravtale med USA, og landet

søker nå lignende ordninger med Frankrike og Storbritannia.
Bahrain søker også nærmere militært samarbeid med USA. Bah
rain var det første landet i Persiabukta som tillot fast nærvær av
flåtestyrker fra USA.
I følge Kuwaits visestatsminister og-utenriksminister, sjeik

Salem Al Sabah, har den nye sikkerhetsordningen 3 akser:
a) GCC-aksen.
b) Den arabiske aksen, som omfatter Egypt og Syria.
c) FN-aksen, som bringer inn USA, Storbritania og Frank

rike ... (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 2, hvor jeg
skriver mye om Gog-krigen.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvem er rytteren på den røde hesten, som er beskrevet i,
Åp.6,4?

2.) Når skjer denne krigen?
3.) Hva vil det si at denne rytteren tar freden fra jorden?
4.) Hvilke stater er med i denne krigen?
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5.) Hvordan vil utfallet av denne krigen bli?
6.) Hva profeterte Anton Johansen om denne krigen i 1917?
7.) Hva sa profeten Esekiel om denne krigen?
8.) Hvilken militærallianse ble opprettet på den arabiske

halvøy i desember 1991?
9.) Hva er hovedhensikten med denne alliansen?
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DET TREDJE SEGLET.

«Og da det åpnet det tredje segl, hørte jeg det tredje livsvesen
si: Kom! Og jeg så, og se, en svart hest, og han som satt på den
hadde en vekt i sin hånd. Og jeg hørte likesom en røst midt i
blant de 4 livsvesener, som sa: Et mål hvete for en penning
(denar), og tre mål bygg for en penning (denar), men oljen og
vinen skal du ikke skade.» (Åp.6,5-6.)
Den svarte hesten betegner DYRTID og VAREKNAPP-

HET. Den svarte fargen er et bilde på HUNGERSNØD. «Vår
hud brenner som en ovn i hungerens luer.» (Klages.5,10.)
Man får bare kjøpe hvete og bygg etter vekt. A spise brødet

etter vekt, er et uttrykk for knapphet på brød. «Når jeg bryter
sønder brødets stav for dere, da skal to kvinner bake deres brød
i en ovn og gi dere brødet igjen etter vekt, og dere skal ete og
ikke bli mett.» (3.Mos.26,26.)
«Og han sa til meg: Menneskesønn! Se, jeg bryter brødets stav

i Jerusalem, og de skal ete brød etter vekt og med bekymring og
drikke vann etter mål og med forferdelse.» (Esek.6,16.)

Prisen for et mål (noe over en liter) hvete blir en denar, som
var dagslønnen til en soldat eller en arbeider. En vanlig mann
måtte ha et mål hvete for dagen for å greie seg. For den samme
prisen får man kjøpe 3 mål bygg. Dette er svartebørspriser på
kom i og med at dette er en økning fra 12—16 ganger det
normale. En vanlig mann har dermed ikke muligheter til å
brødfø sin egen familie. Dette vil igjen si at store deler av
familiene er prisgitt til å lide sultedøden.

Oljen og vinen derimot skulle ikke bli skadet i den hungersnø
den som kommer. Det skal dermed bli en BEGRENSET HUN
GERSNØD, slik at de som har nok penger, kan greie å skaffe
seg det som de trenger til livets opphold. Det går dermed først
og fremst utover de som er fattige.
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva beskriver det tredje seglet?
2.) Hva er svart et symbol på?
3.) Hvilken type hungersnød skal det bli i første del av treng

selstiden?
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DET FJERDE SEGLET.

«Og da det åpnet det fjerde segl, hørte jeg røsten av det fjerde
livsvesen, som sa: Kom! Og jeg så, og se, en grågul (gr.chloros)
hest, og han som satt på den, hans navn var døden, og dødsriket
fulgte med ham, og det ble gitt dem makt over fjerdelen av
jorden, til å drepe med sverd og med sult og med pest og med
villdyrene på jorden.» (Åp.5,7—8.)
Den grågule fargen er dødens farge. Rytteren på denne hesten

er døden. Ordet «chloros» kan også oversettes med «klorgass».
Dette kan bety at det skal bli benyttet gass i de krigene som
utkjempes i denne tiden.
På grunn av de 4 ulykkene (sverd, sult, pest og villdyrene) som

er nevt ovenfor, følger dødsriket med døden. Dette betyr at de
som lider døden her, er ufrelste mennesker som går til dødsriket
(gr.hades) etter sin død. (Når et troende menneske dør, går ånd
og sjel til himmelen.)

Rytteren på denne hesten får en enorm stor makt. Han skal
herske over fjerdelen av jorden. Han får makt til å drepe med
sverd, sult, pest og med villdyrene på jorden. Dette er uttrykk
for Guds vrede over jorden på grunn av synd og vanntro. Det er
ikke riktig det som en del fortolkere hevder, at Guds vrede først
kommer etter at 3,5 år er gått av trengselstiden.
De 4 straffedommene som Gud straffet med i gammeltesta

mentlig tid, kommer tilbake i endetiden. «For så sier Herren,
Israels Gud: Enn når jeg sender mine 4 ONDE STRAFFE
DOMMER, sverd, hungersnød og ville dyr og pest, over Jerusa
lem for å utrydde både mennesker og fe av det!» (Esek.14,21.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva beskriver det fjerde seglet?
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2.) Hva står den gulbrune fargen for?
3.) Hva kan det greske ordet «chloros» ellers oversettes med?
4.) Hva kan dette da bety?
5.) Hvor stort område av verden skulle denne rytteren råde

over.

6.) Med hvilke 4 straffedommer skulle han drepe mennes
kene?

7.) Hvorfor kan det ikke her være snakk om troende mennes
ker som blir drept?
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DET FEMTE SEGLET.

«Og da det åpnet det femte segl, så jeg under alteret (gr.
thysiasteriu) deres sjeler som var myrdet (slaktet) for Guds ords
skyld, og for det vitnesbyrds (gr.martyrian) skyld som de hadde,
og de ropte med høy røst: Herre (gr.despotes), du hellige og
sanndrue! hvor lenge skal det vare før du holder dom og hevner
vårt blod på dem som bor på jorden (de ufrelste)? Og det ble gitt
hver av dem en kjortel (gr.stole), og det ble sagt til dem at de
ennå skulle slå seg til ro en liten stund, inntil tallet på deres
medtjenere og deres brødre som heretter skulle slåes i hjel
likesom de selv, ble fullt (martyrenes fylde).» (Åp.6,9—11.)

Disse martyrene, hvis sjeler roper fra alteret i himmelen,
tilhører ikke den kristne menigheten. Det er derimot JØDER
som er blitt drept i løpet av de første 3,5 årene av trengselstiden.
At denne vurderingen er riktig, ser vi av følgende grunner:
a) Den kristne menighet er blitt bortrykket til Gud i himme

len før trengselstiden har begynt.
b) Martyrene er blitt drept «for Guds ords skyld og for det

vitnesbyrds skyld som de hadde.» (v.9.) Disse jødene har
holdt fast på Guds ord, slik som det kommer ril uttrykk i
G T

De har videre holdt fast på et bestemt vitnesbyrd. Det står
ikke noe her om hva dette vitnesbyrdet går ut på. Det kan være
vitnesbyrdet om den kommende Messias, som vil fri dem fra
deres fiender. Det mest sannsynlige er at dette er et vitnesbyrd
om at Jesus fra Nasaret er jødenes konge og verdens frelser. Vi
vet at det vil bli STORE MESSIANSKE VEKKELSER i Israel i
endetiden.

Dersom dette hadde vært en beskrivelse av den kristne menig
het, så hadde det stått direkte at disse menneskene hadde blitt
myrdet «for Guds ords og Jesu vitnesbyrds (vitnesbyrdet om
Jesus) skyld.» (Åp. 1,9.)
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c) Martyrene roper om hevn og om at Gud skal gripe inn og gi
dem en rettferdig oppreisning og gjøre ende på urettfer
digheten, som råder på jorden. Dette ropet om hevn betyr
at den kristne menighets tidsperiode og den frie nådes
tidsperiode er slutt. Etter at den kristne menighet er bort
rykket til Herren, går frelseshistorien inn i en JØDISK
periode, der martyrene og de troende roper til Gud om han
snart vil hevne den urettferdighet som foregår, og de Udel-
ser som de bhr utsatt for. «Derfor sier Herren, Israels Gud,
hærskarenes Gud, Israels Veldige: Ve! Jeg vil kjøle min
harme på mine motstandere og ta hevn over mine fiender.»
(Es.1,24.)

«for fi-a Herren kommer en hevnens dag, et gjengjeldelsens år
for Sions sak.» (Es.34,8.)
«med luende dd, når han tar hevn over dem som ikke kjenner

Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu
evangelium.» (2.Tess.l,8.) (Denne teksten angår Jesu komme
til Israel.)
Jeg vil i den forbindelse sitere fra Oddvar Tegnanders bok:

Kongen bryter seglene, s.98, hvor han skriver følgende om disse
martyrene: «Martyrene ved alterets fot er i denne forbindelsen
også et bilde på de gudfryktige jøder, som etter opprykkelsen
bekjenner sin tro på Gud og den Herre Jesus. Det er, etter min
mening, en spesiell gruppe martyrer. Legg merke til alle jødiske
symboler— eller G.T. symboler— som blir brukt.
En ting er sikkert. Dette skjer ikke i nådens tid. Ropet fra

martyrene er et av de mange bevis på det...»
Jeg vil også henvise til det som Sigrid Beck sier om dette i sin

bok: Lys over fremtiden, s.I15—116: «Disse martyrsjelene er
myrdet «for Guds ords skyld og for det vitnesbyrds skyld, som
de hold fast ved.» Vi legger merke til, at det ikke her som andre
steder i Åpenbaringen (1,2, 9 og 20,4) heter «Guds ord og Jesu
vitnesbyrd»... Her tales det ikke om det (desiderte) kristne
vitnesbyrd, men om det, som den trofaste israelitt har fått, og
som han holder fast ved. Vel har mange oppriktige israelitter i
tro sett hen til den kommende Messias, men de har ikke eiet
vitnesbyrdet om ham som deres Frelser. Uttrykket «Guds ord og
det vitnesbyrd...» betyr: den av Gud lovte åpenbaring til Israel i
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loven og profetene med løftet om den kommende Messias, som
skal opprette og herske over riket for Israel. Den åpenbaring
hadde de holdt fast ved som deres objektive besittelse, og derfor
hadde de lidt martyrdøden.»
Vi vet at Israel i dag er det ca. 3000 Jesus-troende jøder. I

tillegg til disse har vi de jødene som har en hemmelig tro på at
Jesus fra Nasaret er jødenes Messsias. Dette kan dreie seg om
ca. 10000 jøder. Disse er på frelsens vei— til tross for at det er
mange trosmessige forhold som de ennå ikke har fått åpenbart
av de jødisk-kristne trossannhetene. Totalt har vi ca. 350000
jøder i hele verden som tror at Jesus fra Nasaret er jødenes
Messias. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 3, s.260.)
Det forholdet at også martyrer av jødisk avstamning kommer

til himmelen etter sin død, selv om tyngdepunktet av deres
bekjennelse ligger i deres troskap mot Guds ord og i et bestemt
vitnesbyrd, som vi ikke vet helt eksakt hva det går ut på, i og
med at det ikke er beskrevet, bør få oss til å være varsomme med
å utelukke bestemte kategorier av mennesker fra frelsen etter
bestemte kjennetegn og troskriterier. Det er mange trosforhold,
både hos det jødiske folket og hos hedningene, som ennå ligger i
det skjulte, og som bare Gud vet om. Han skal trekke fram fra
mørket det som ennå er skjult for oss, og han skal dømme en
RETTFERDIG DOM.

At vi skal være meget varsom med å dømme deler av det
jødiske folket og deres forhold til Gud, viser også hgnelsen i
Mat. 13,44 om «skatten åkeren». «Himlenes rike er likt en skatt
(deler av jødefolket) som var gjemt i en åker (verden), og som
en mann (Jesus) fant og skjulte (jødefolket har vært skjult i
verden i snart 2000 år), og i sin glede gikk han bort og solgte alt
det han hadde (Jesu forsoning) og kjøpte åkeren.»
Paulus er også oppmerksom på de hemmelighetene som fort

satt tilhører det jødiske folket, og som vi ikke fullt ut har
kjennskap til. «Således er det da også i denne tid blitt en levning
tilbake etter nådens utvelgelse, men er det av nåde, da er det
ikke mer av gjerninger, ellers blir nåden ikke mere nåde. Hvor
ledes altså? Det som Israel attrår, det har det ikke nådd, men de
utvalgte har nådd det, de andre er blitt forherdet.»
(Rom.11,5-7.)
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«Etter evangeliet (om den frie nåden) er de fiender for deres
skyld, men etter utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld, for
sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på.»
(Rom.11,27-28.)
Hva som gjelder hedningene, som hverken kjenner til den

jødiske lov eller har hørt budskapet om Jesus som forsoneren, så
behandler Paulus dette interessante aspektet ved frelsen i
Rom. 1—2. (Se også Don Richardsons meget interessante bok:
Evigheten i deres hjerter, hvor han behandler hedningenes for
hold til den opprinnelige monoteismen. Denne boka kan kjøpes
fra mitt forlag.)
d) Martyrenes rop til Herren om hvor lenge det vil vare, før

han hevner deres blod, vitner også om at dette dreier seg
om en jødisk frelseforsamling. Dette ropet: Hvor lenge? er
velkjent fra G.T. «Hvor lenge Gud, Gud, skal motstand
eren håne, fienden forakte ditt navn bestandig?»
(Salm.74,10.)

«Hvor lenge. Herre, vil du skjule deg for bestandig? Hvor
lenge skal din harme brenne som ild?» (Salm.89,47.)
«Da spurte jeg: Hvor lenge. Herre? Og han sa: Inntil byene er

ødelagt og folketomme, og husene uten mennesker, og landet er
ødelagt og blitt til en ørken.» (Es.6,11.)

e) Når martyrene roper til Herren, bruker de ikke det
vanlige, navnet som er brukt i N.T. om Herren, nemlig
«kyrios», men de bruker navnet «despotes», som betyr
«den suverene Herre». Ordet kan videre oversettes med

«famileoverhode», «husbond», «herre» eller «hersker».
Ordet «despotes» kommer av ordet «demo—postes» som
betyr «husets herre».. Det huset som det her er snakk om er
«Israels hus». Gud er herre over Israels hus.

Ordet «despotes» blir bare brukt en gang i Åpenbaringsboka.
Ellers finner vi det brukt 4 ganger i N.T., og det er i Luk.2,29,
Ap.gj.4,24, 2.Pet.2,l og Jud.4.
f) Martyrene er heller ikke kledd i den frelseskledning som

den kristne menighet har. Den heter på gresk «himation».
Disse blir gitt «en lang kvit kjortel» (gr.stole levke). Disse
kvite kjortlene er ffelsesdraktentil martyrene i trengselstid
en.
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En del Bibel-fortolkere mener at den frelses-drakten som

disse martyrene får, er deres oppstandelseslegemer, men det er
ikke riktig. Oppstandelseslegemene får de ikke før i «de rettfer
diges oppstandelse», som skjer etter at 1000 års-riket er oppret
tet. Denne er omtalt i Åp.20,4, hvor det står: «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 vitnes
byrds 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.»

Denne oppstandelsen, som er sluttførelsen av den første opp
standelsen, skal skje 75 dager etter at den store trengselen er
avsluttet. «Salig er den som bier og når fram til 1335 dager.
(Disse dagene regnes fra midten av åruken.) Men gå du (Daniel)
din ende i møte! Du skal kvile og stå opp til din lodd ved
DAGENES ENDE.» (Dan.12,12-13.)
Vi kan også legge merke til at ordet «vitnesbyrd» og ordet

«martyr» er det samme ordet på gresk. Det er en sammenheng
her. På grunn av at alle som tror, har vitnesbyrdet om Jesus i
sine hjerter og i sin munn, så må vi være villige til å lide
martyrdøden for ham og for kristendommens skyld. «Og de har
seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ord de vitnet
(gr.ton logon tes martyrias), og de hadde ikke sitt liv kjært, like
til døden.» (Åp.12,11.)
Den hevnen, som det her er snakk om, skulle gå ut over «de

som bor på jorden» «gr.ton katoikunton epi tes ges.» Dette
uttrykket er mye brukt i Åpenbaringsboka, og det betegner
hedningene eller de som ikke tror på Gud. Ordet «katoikunton»
kommer av verbet «katoiken», som betyr å «slå seg ned» og
«bosette seg». Disse har slått seg til ro i verden og er fornøyd
med det som verden har å tilby. De har ikke fått sine navn
skrevet i livets bok. «Og alle de som bor på jorden, skal tilbede
det (Antikrist), hver den som ikke, fra verdens grunnvoll ble
lagt, ha fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet som er
slaktet.!» (Åp. 13,8.)
Som motsetning til disse, som «bor på jorden», finner vi de

144000 beseglede av Israels 12 stammer. De er «løskjøpt fra
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jorden.» «Og de sang en ny sang for tronen og for de 4 livsvese-
ner og de eldste, og ingen kunne lære sangen uten de 144000, de
som er løskjøpt fra jorden.» (Åp. 14,3.)

Alle troende er «løskjøpt fra jorden.» De har ikke her noe
blivende sted. Deres borgersamfunn er i himmelen. De er frem
mede og utlendinger på jorden. De søker det himmelske Jerusa
lem, som er den by som Gud er grunnlegger og bygger av. «For
vårt borgerskap er i himlene, og derfra venter vi og den Herre
Jesus Kristus som frelser.» (Fil.3,20.)

«for han (Abraham) ventet på den stad som har de faste
grunnvoller, og som Gud er byggmester og skaper til.»
(Hebr.11,10.)

«I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var
lovet, men de så det langt borte og hilste det og bekjente at de
var fremmede og utlendinger på jorden.» (Hebr. 11,13.)

«for vi har ikke her en blivende stad, men søker den kom
mende.» (Hebr. 13,14.)
Johannes så sjelene til de jødene som hadde blitt myrdet i den

første del av åruken under alteret i templet i himmelen. Taber
naklet og templet i gammel-testamentlig tid var oppbygd på
samme måten som templet i himmelen. Moses fikk beskjed om å
lage tabernaklet nøyaktig etter det himmelske forbildet, «de
(prestene) som tjener som et avbilde og en skygge av det him
melske, etter den forskrift som Moses fikk da han skulle bygge
tabernaklet, for han sier: Se til at du gjør alt etter det bilde som
ble vist deg på fjellet.» (Hebr.8,5.) (Hva som gjelder tabernaklet
og tjenesten der, se min bok: Jødenes Konge. Bind 3., hvor jeg
skriver mye om dette.)
På samme måten som det var to alter i tabernaklet og i de

senere templene, er det også to alter i himmelen, og det er
brennofferalteret og røkofferalteret. Det alteret som det her er
snakk om, er brennofferalteret.

Etter gudstjenesten i gammel-testamentlig tid skulle resten av
offerdyrets blod utgydes ved alterets fot. Gjennom et system av
kanaler ble det ledet under alteret. Martyrenes sjeler blir derfor
sammenlignet med dette blodet. Her er det naturligvis ikke
snakk om noe synd- eller skyldoffer, men det er et hengivelsesof-
fer og et brennoffer til Gud.
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Hele kristenlivet skal være et offer til Gud. «Men om jeg og
blir ofret mens jeg gjør altertjeneste og bærer deres tro fram som
offer, så gleder jeg meg, og gleder meg sammen med dere alle.»
(Fil.3,17.)

«For jeg ofres allerede, og tiden for min bortgang er forhån
den.» (2.Tim.4,6.)
Dette blir også i N.T. kalt for «Kristi lidelser.» Det er de

samme lidelsene som Kristus hadde. De er også pålagt de
kristne. «For likesom Kristi lidelser kommer rikehg over oss, så
er og vår trøst rikelig ved Kristus.» (2.Kor.l,5.)

«Så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og
samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort hk med ham i
hans død.» (Fil.3,10.)
«Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere og utfyller i

mitt kjød det som ennå mangler i Kristi trengsler, for hans
legeme, som er menigheten.» (Kol.2,24.)

I grunnteksten står det at disse martyrene ble slaktet. Det
greske verbet «sfazein» ble brukt i forbindelse med offerslak-
ting. Martyrene ble altså ikke bare drept, men de ble slaket som
et offer for sin tro og sin standhaftighet.
Ut ifra dette Skrift-avsnittet får vi også vite følgende om

sjelene til de som er døde i troen på Herren og lever i himmelen i
mellomtilstanden:

a) De kommuniserer med Gud.
b) De har et tanke- og følelsesliv.
c) De er blitt overkledd med det åndelige legemet, som Gud

har gjort ferdig til hver enkelt av oss, og som vi skal ha i
mellomtilstanden. Det er tiden mellom døden og bortryk-
kelsen (oppstandelsen.)

Dette åndelige legemet skal igjen i sin tur forenes med vårt
jordiske legeme. Dette bUr det herlighetslegemet som vi skal ha
i evigheten. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapittel:
Herlighetslegemet.)
d) De har også vært stilt fram for Jesu domstol i himmelen og

fått sine liv som troende bedømt. I dette tilfeUe har de fått
den rettferdighetsdrakten som Gud gir til martyrene i
trengselstiden. Dette er en lang kjortel, som på gresk heter
«stola.»
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Martyrene som var under alteret, fikk beskjed av Herren om
at enda flere mennesker skulle slaktes som et offer for Herren.

Dette skal skje i den tidsperioden som vi kaller for den store
trengsel. Da blir alle slått i hjel som ikke vil tilbe Satan- Anti
krist og hans bilde. (Åp. 13,15.)
Disse martyrene blir oppdelt i to grupper, og det er martyre

nes «MEDTJENERE» og «BRØDRE.» I den første gruppen
skal de hedningetroende medregnes, men i den siste gruppen er
det jøder, det er snakk om. Når f.eks. Jesus talte om «disse mine
minste brødre» i Mat.25,40, så var det jødene han hadde i
tankene.

Det er følgende grupperinger av martyrer i trengselstiden:
a) De jødiske martyrene som ble sett i det femte seglet.

(Åp.6,9.)
b) Martyrenes «medtjenere og deres brødre». (Ap.6,11.)
c) De to jødiske vitnene, som er omtalt i Ap.11,3—12. De har

sin funksjonstid i den store trengsel i Jerusalem. Antikrist
skal greie å ta livet av dem, og de skal ligge på Jerusalems
gater i 3,5 dager. Etter den tid skal det komme liv i dem, og
de skal bortrykkes til himmelen, mens deres fiender ser
dette.

d) De Jesus-troende jødene som mister livet i den store treng
sel. «Og dragen (Satan) ble vred på kvinnen (Israel) og
drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt
(jøder), dem som holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd
(vitnesbyrdet om Jesus).» (Ap. 12,17.)

I forbindelse med den tredje vredesskålen så tilkjennegir
martyrene under alteret at Guds straffedommer over verden er
rettferdige. «Og jeg hørte engelen over vannene si: Rettferdig er
du som er og som var, du hellige, at du har dømt slik, for blod av
hellige og av profeter har de utøst, og blod gav du dem å drikke,
de er det verdt. Og jeg hørte alteret si: Ja, Herre Gud, da
allmektige, sanne og rettferdige er dine dommer.» (Ap. 16,5—7.)

Martyrenes antall skal være et fast tall. Dette er MARTYR
ENES FYLDE. Når det tallet er fullt, avslutter Herren selv den
store trengsel, i det han kommer med himmelens skyer til slaget
ved Harmageddon. Der tilintetgjør han alle Israels fiender og
oppretter riket for Israel i Israel.
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Ordet fylde (gr.pleroma) betyr:
a) «Det fulle taU av et bestemt forhold.»
b) «At en person eller et forhold er fylt av en bestemt egen

skap.» Vi har følgende fylder i N.T.:
a) HANS FYLDE. Det er den fylden som Jesus gir til de

troende. Han er full av nåde og sannhet. «Og Ordet ble
kjød, og det tok bohg blant oss (slo opp sitt telt blant oss),
og vi så hans herhghet- en herlighet som den en enbåren
sønn har fra sin far— full av nåde og sannhet. (Joh.1,14.)

«For av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde.»
(Joh.1,16.)

b) ISRAELS FYLDE. Det er det fulle tall av frelste jøder,
«men er deres fall en rikdom for verden, og er tapet av
dem en rikdom for hedninger, hvor meget mere da deres
fylde (når de blir frelst i det fulle tall eller bUr fulltallige.)»
(Rom.11,13.)

c) HEDNINGENES FYLDE. Dette er det fulle tall av hed
ninger. Dette tallet består både av den kristne menighet og
de frelste hedninger i trengselstiden. «For jeg vil ikke,
brødre, at dere skal være uvitende om denne
hemmelighet— for at dere ikke selv skal tykkes dere
kloke— at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil
fylden av hedningene er kommet inn.» (Rom. 11,25.)

d) EN FYLDE AV KRISTI VELSIGNELSE, «og jeg vet at
når jeg kommer til dere, skal jeg komme med en fylde av
Kristi velsignelse.» (Rom. 15,29.)

e) EN TIDSALDERLIG FYLDE AV HERLIGHET. Det
er den herligheten som vi skal oppleve i riket for Israel og
senere i evigheten. «For vår trengsel, som er kortvarig og
lett, virker for oss en tidsalderlig fylde av herlighet i over
mål på overmål.» (2.Kor.4,17.)

f) TIDENS FYLDE. Tiden var da kommet til at Jesus kunne
komme, «men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn,
født av en kvinne, født under loven.» (Gal.4,4.)

g) EN HUSHOLDNING I TIDENES FYLDE. Dette er
1000 års—rikets periode, «om en husholdning i tidenes
fylde: at han ville samle alt til ett i Kristus, både de som er i
himlene, og de som er på jorden.» (Ef.1,10.)
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h) MENIGHETENS FYLDE, «og han la alt under hans føt
ter og gav ham som hode over alle ting til menigheten, som
er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.»
(Ef.1,22-23.)

i) GUDS FYLDE. Det er den fylden som der er i Gud. Det
gjelder både kjærlighet og kunnskap, «så dere rotfestet og
grunnfestet i kjærlighet, må være i stand til å fatte med alle
de hellige hva bredde og lengde og dybde og høyde der er,
og kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, for
at dere kan Mles til all Guds fylde.» (Ef.3,18.)

j) ALDERSMALET FOR KRISTI FYLDE. Det betyr at en
kristen har nådd fram til det mål av vekst, hvor han kan
forstå hele Kristi fylde, «inntil vi alle når fram til enhet i tro
på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet,
til aldersmålet for Kristi fylde.» (Ef.4,13.)

k) ÅNDENS FYLDE. «Og drikk dere ikke drukne av vin,
for i det er der ryggesløshet, men bli fylt av Ånden.»
(Ef.5,18.)

1) HELE HANS FYLDE eller HELE GUDDOMMENS
FYLDE. Det er den fylden som der er i Jesus, «for det var
Guds vilje at hele hans fylde skulle ta bolig i ham.»
(Kol.1,19.)

«For i ham bor hele guddommens fylde legemlig.» (Kol.2,9.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvem er martyrene som roper til Gud fra alteret i himme
len?

2.) Hvorfor er disse menneskene blitt drept?
3.) Hvorfor er ikke disse martyrene deler av den kristne

menighet?
4.) Hva sier Oddvar Tegnander om disse martyrene?
5.) Hva sier Sigfrid Beck om disse martyrene?
6.) Hvor mange Jesus-troende jøder er det i Israel i dag?
7.) Hvor mange Jesus-troende jøder er det i verden i dag?
8.) Hva beskriver lignelsen i Mat. 13,44?
9.) Hva sier Paulus om det jødiske folket i Rom. 11?
10.) Hva sier Paulus om hedningenes forhold til Gud i Rom.2?
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11.) Nevn andre beviser for at disse martyrene er av jødisk
avstamning?

12.) Hvilket gresk ord bruker martyrene, når de påkaller Her
ren?

13.) Hva betyr dette?
14.) Hvilken frelseskledning får disse martyrene?
15.) Hva skjer med ånd og sjel til et menneske når det kommer

til himmelen?

16.) Hvilken sammenheng er det mellom de greske ordene
«vitnesbyrd» og «martyr»?

17.) Hva betyr uttrykket «de som bor på jorden»?
18.) Hvor mange alter er det i himmelen?
19.) Under hvilket alter er disse martyrene?
20.) Hva er «mellomtilstanden»?
21.) Hvordan lever et menneske i «mellomtilstanden»?
22.) Hvem er martyrenes «medtjenere»?
23.) Hvem er martyrenes «brødre»?
24.) Hvilke 4 grupperinger av martyrer er beskrevet i Åpenba

ringsboka?
25.) Hva er «martyrenes fylde»?
26.) Hvilke 12 forskjellige «fylder» er beskrevet i N.T.?
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DET SJETTE SEGLET.

«Og jeg så da det åpnet det sjette segl, og se, det ble et stort
jordskjelv, og solen ble svart som en hårsekk, og hele månen ble
som blod, og stjernene på himmelen falt ned på jorden, likesom
et fikentre kaster sine umodne fikener når det rystes av en sterk
vind. Og himmelen vek bort, liksom en boknill som rulles
sammen, og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted. Og
kongene på jorden og stormennene og krigshøvdingene og de
rike og de veldige og hver træl og hver fri mann gjemte seg i
hulene og imellom berghamrene, og de sier til fjellene: Fall over
oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for
Lammets vrede! For deres vredes store dag er kommet, og hvem
kan holde stand?» (Åp.6,12-17.)
I det sjette seglet har vi en voldsom skildring av det som skal

skje i naturen av kosmiske forstyrrelser i FØRSTE DEL AV
TRENGSELSTIDEN. Vi har følgende meget sterke skildringer:
a) Det skal bli et stort jordskjelv.
b) Solen skal bli svart som en hårsekk.
c) Hele månen skal bli som blod.
d) Stjernene på himmelen skal falle ned på jorden.
e) Himmelen skal vike bort.
f) Hvert fjell og hver øy skal bli flyttet fra sitt sted.
Disse beskrivelsene ligner mye på det som skal skje i forbin

delse med Jesu gjenkomst til Israel, men dette er ikke en skild
ring av Herrens dag. Det peker framover mot det som skal skje
på Herrens dag. (Om begrepet «Herrens dag», se min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 1, s.246—251.)
På den andre siden må vi også være oppmerksomme på det

forholdet at når vi tolker Åpenbaringsboka, så må vi både ha en
BOKSTAVELIG og en OVERFØRT tolkning av mange av
utsagnene. Ved siden av den bokstavelige tolkningen av disse

\
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synene, må de også tolkes i overført betydning. Dersom vi ikke
gjør det, da forstår vi ikke fullt ut Åpenbaringsboka.
At disse synene ikke gjelder selve Herrens dag, sees også av

følgende forhold:
a) I Åp.6,12 blir det sagt at det skal bli «et stort jordskjelv».
I Åp. 16,20, som er en beskrivelse av Herrens dag, får vi høre

om et jordskjelv som er enda større og kraftigere enn dette: «Og
det kom lyn og røster og tordener, og det kom et stort jords
kjelv, et slikt som det ikke har vært fra den tid da noe menneske
ble til på jorden, et sådant jordskjelv, så stort».
b) I Åp.6,14 blir det sagt «at hvert fjell og hver øy ble flyttet

fra sitt sted».

I Åp. 16,20 står det at hver øy vek bort, og ble ikke funnet
mere. «Og hver øy vek bort, og fjell ble ikke funnet».
Dersom vi skulle opprettholde bare en bokstavelig tolkning av

disse utsagnene, så ̂ e det bety at både himmelen og jorden
gikk sin undergang i møte, men det skal ikke skje før enn ved
avslutningen av 1000 års-riket. Dette blir også i Bibelen kalt for
«Herrens dag» eller «Guds dags komme». «Men Herrens dag
skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med et stort
brak, og himmellegemene (elementene, grunnstoffene) skal
komme i brann og oppløses, og tingene (gjenstandene) skal
oppbrennes. Da nå alt dette oppløses, hvor må dere da strebe
etter hellig fred og Guds-frykt, i det dere venter på og lengter
etter (gr.spevdontas) (iler imot, håper på, lengter etter) Guds
dags komme, hvorved himlene skal oppløses med ild og himmel
legemene smelte i brann. Men vi venter etter hans løfte nye
himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor». (2.Pet.3,10—13.)
(I parantes gjør vi oppmerksom på to forhold:
1.) Det er mange som mener at vi kan «framskynde» dagen

for Jesu gjenkomst. Dette synet beror seg på en gal oversettelse
av verbet «speudo». Mange Bibel-oversettere har oversatt det
med «å framskynde». Dette verbet skal oversettes med «haste»,
«ile», «skynde seg», «håpe på» og «lengte etter».
Dessuten er det ikke her snakk om hverken Jesu komme for

den kristne menighet eller Jesu komme til Israel, nei, det er
snakk om den dagen da Gud skaper en ny himmel og en ny jord. j
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2.) Jorden og himmelen skal ikke forgå, men de skal renses i
ilden, slik at det oppstår en ny jord og en ny himmel. At det
forholder seg slik, ser vi av to forhold:
a) «Himmel og jord skal forgå (forandre fra en tilstand til en

annen), men mine ord skal ingenlunde forgå.»
(Mark,13,31.)

Det greske verbet, som er brukt her, er «parerkomai». Det
betyr ikke å «forgå» i betydningen «å bli tilintetgjort», men «å
forandre fra en tilstand til en annen».

b) «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første
himmel og og den første jord var veket bort, og havet en
ikke mere.» (Åp.21,1.)

På gresk har vi to adjektiver i betydningen «ny», og det er
«novus» og «kainos.» Det første betyr «noe nytt som aldri før
har vært». Dette adjektivet forekommer ikke i Åpenbarings
boka.

Det andre adjektivet er «kainos». Det betyr «nytt av kvalitet».
Det er dette adjektivet som er brukt i Åpenbaringsboka, og det
betyr at vi skal få en ny himmel og en ny jord, som er lik de som
var før, men de skal være av en ny kvalitet.)
Ved siden av at vi får disse naturforstyrrelsene, som er nevnt

ovenfor, uttrykker det sjette seglet også det forholdet at det vil
foregå en verdensomspennende omveltning både på det poli
tiske, sosiale og religiøse området. Vi skal i det følgende se på
den overførte betydningen som disse konkrete utsagnene kan
bety:
a) JORDSKJELVET kan bety at de samfunnsordninger som

er opprettet, går i oppløsning.
b) SOLEN er symbolet på den største autoritet eller selve

livskilden. Den største autoritet som vi har er Guds ord og
Guds ordninger. Når «solen bli svart som en hårsekk»
(v. 12.), kan det bety at den sataniske virksomheten i treng
selstiden fortrenger i stor grad troen på Jesus og Guds
ordninger.

Solen er også symbolet på den guddommelige åpenbaringen i
Jesus og kjennetegner dermed hans autoritet og makt. Jesus blir
beskrevet både som «rettferighetens sol» og «en soloppgang fra
det høye». «Men for dere som fiykter mitt navn, skal rettferdig-
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hetens sol gå opp med legedom under sine vinger, og dere skal
gå ut og hoppe som kalver.» (Mal.4,2.)

«for vår Guds miskunnelige hjertelags skyld, som lot solopp
gang fra det høye gjeste oss.» (Luk. 1,78.)
c) MÅNEN er symbolet på de samfunnsordninger som repre

senterer Gud. På samme måten som månen får sitt lys fra
solen, får også myndighetene sin autoritet fra Gud. «og han
(Gud) omskifter tider og stunder, avsetter konger og
innsetter konger, han gir de vise visdom og de forstandige
forstand.» (Dan.2,21.)

«Hver sjel være lydig mot de foresatte myndigheter! for det er
ikke øvrighet uten av Gud, men de som er, de er innsatt av
Gud.» (Rom.13,1.)
Månen er helt avhengig av solen. Månen omtales aldri alene i

Åpenbaringsboka, men kun i forbindelse med solen. «Og den
fjerde engel blåste, og tredjedelen av solen ble slått, og tredjede
len av månen og tredjedelen av stjernene, for at tredjedelen av
dem skulle formørkes, og tredjedelen av dagen miste sitt lys, og
natten likeså.» (Åp.8,12.)
«Og et stort tegn ble sett i himmelen: en kvinne (troende

jøder), kledd med (i) solen, og månen under hennes føtter, og
på hennes hode en krone av 12 stjerner.» (Åp.12,1.)
«Og staden trenger ikke solen eller månen til å lyse for seg, for

Guds herlighet opplyser den, og Lammet er dets lys.»
(Åp.21,23.)
Åt hele månen ble som blod, kan bety at den øvrighet som

månen representerer, blir omstyrtet ved vold og ved død. Det
blir anarki eller lovløshet i verden. Vi vet at lovløshetens hem
melighet allerede eksisterer. «For lovløshetens hemmelighet er
alt virksom, bare at han (Den hellige Ånd i den kristne menig
het) som nå holder igjen, trer til side.» (2.Tes.2,7.)
d) STJERNENE er symboler på makter, myndigheter og

enkeltpersoner. Når det står at «stjernene på himmelen
falt ned på jorden» (v.13.), så kan det bety at både de
kristne og de verdslige myndigheter blir brutalt skjøvet til
side.

I Bibelen er stjerner symboler på både Messias, jødene, høyt
stående åndelige, verdslige og falske lærere. «Jeg ser ham (Mes-
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sias), men ikke nå, jeg skuer ham, men ikke nær, en stjerne
stiger opp over Jakob, et spir (herskerspir) løfter seg fra Israel,
han knuser Moabs (Jordans) tinning og utrydder ufredsætten.»
(4.Mos.24,17.)

«Hvor er du ikke falt ned fra himmelen, du strålende stjerne,
du morgenrødens sønn! Hvor er du ikke felt til jorden, du som
slo ned folkeslag!» (Es. 14,12.)
«Og det (Antiokus den 4. Epifanes) vokste like opp til himme

lens hær og kastet noen av hæren - av stjernene (Guds folk,
jødene) til jorden og trådte på dem.» (Dan.8,10.)
«Men de forstandige skal skinne som himmelhvelvingen skin

ner, og de som har ført de mange til rettferdighet, skal skinne
som stjernene, i tidsalderen og alltid.» (Dan. 12,3.)
«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
lyser fram og morgenstjernen (Jesus) går opp i deres hjerter.»
(2.Pet.l,19.)

«ville havsbårer som utskummer sitt eget skum, villfarende
stjerner, for hvem mørkets natt er rede i tidsalderen.» (Jud.13.)
«Og i sin høyre hånd hadde han (Jesus) 7 stjerner (menighets-

forstandere), og av hans munn gikk det ut et tveegget skarpt
sverd, og hans åsyn var som solen når den skinner i sin kraft.»
(Åp.1,16.)
«Og den tredje engel blåste, og en stor stjerne (åndelig leder)

falt ned fra himmelen, brennende som en fakkel, og den falt på
tredjedelen av elvene (åndsretninger, ideologier) og vannldl-
dene (åndelige og ideologiske ledere). Og stjernens navn (vran
glærerens navn) er malurt, og tredjedelen av vannene ble til
malurt, og mange mennesker døde av vannet (de ble åndelig
forgiftet, slik at de ble åndelig død), fordi det var blitt beskt.»
(Åp.8,10-11.)
«Og den femte engel blåste i basun, og jeg så en.stjerne

(Antikrist) som var falt fra himmelen ned på jorden, og nøkke
len til avgrunnens brønn ble gitt den (av Gud).» (Åp.9,1.)
«Og et stort tegn ble sett i himmelen, en kvinne (troende

jøder), kledd med (i) solen, og månen under hennes føtter, og
på hennes hode en krone med 12 stjerner (de 12 stammene i
Israel.» (Åp.12,1.)
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«Og et annet tegn ble sett i himmelen, og se, en stor ildrød
drage (Satan) som hadde 7 hoder og 10 horn, og på sine hoder 7
kroner, og dens stjert drog tredjedelen av himmelens stjerner
(jødene) med seg og kastet dem på jorden. Og dragen stod foran
kvinnen som skulle føde, for å sluke hennes barn (Jesus), når
hun hadde født.» (Åp. 12,3-4.)
e) HIMMELEN er symbolet på Guds kraft, autoritet og

Guds ordninger. Når det står at «himmelen vek bort, like
som en bokrull som rulles sammen» (v. 14.), kan det bety at
det kristne fundamentet, som Vesten er oppbygd på, raser
sammen og blir oppløst. Det kristne fundamentet blir over
latt til de antikristelige og djevelske kreftene.

f) FJELL er symbolet på makt og riker. «Hvorfor ser dere
skjevt, dere fjell (verdensmaktene) med de mange tinder,
til det fjell (Sion) som Gud finner behag å bo på? Herren
skal også bo der for bestandig.» (Salm.68,17.)

«Og det skal skje i de siste dager (i 1000 års-riket) da skal
fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av
fjellene og høyt hevet over alle høyder (makter og riker), og alle
hedningefolk skal strømme til det.» (Es.2,2.)

«... Men steinen som rammet bilde, ble til et stort fjell (det
messianske riket), som fylte hele jorden.» (Dan.2,35.)
«Hvem er du, store fjell (antil^stelig makt) som reiser deg

foran Serubabel? Bli til en slette! Han (Messias) skal føre topps-
teinen (frelsen, Kristus) fram under høye rop: Nåde, nåde være
med den!» (Sak.4,7.)
«Han (Messias) stiger fram og ryster jorden, han ser opp og

får folkene til å skjelve, de gamle fjell (verdensmaktene) spren
ges i stykker, de eldgamle hauger synker sammen, hans gang er
som i eldgammel tid.» (Hab.3,6.)
«Og den annen engel blåste, og det ble liksom et stort bren

nende fjell (verdensrike) kastet i havet, og tredjedelen av havet
ble til blod.» (Åp,8,8.)
«Og hver øy vek bort, og fjell (verdensmakten) ble ikke

funnet.» (Åp.16,20.)
«Her gjelder det vett som har visdom. De 7 hoder er 7 fjell

(både makter og konkrete fjell), som kvinnen (den store skjø
gen) sitter på.» (Åp.17,9.)
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Når det står at hvert fjell ble flyttet fra sitt sted (Åp.6,14.), så
kan det bety at de etablerte maktene og rikene ble feid bort og
satt til side.

g) ØY står som symbol for faste og selvestendige statsdannel
ser. Disse ligger i havet, som betyr det urolige folkehavet
eller folkemassene. Dette betyr at disse statsdannelsene
også går til grunne, og verden legges åpen for de antikris-
telige kreftene. «Herren er blitt konge, jorden fryde seg,
mange øyer (statsdannelser) glede seg.» (Salm.97,1.)

«Han (Messias) skal ikke bli mødig, og hans kraft ikke bli
knekket før han får grunnlagt retten på jorden, og på hans lov
venter øyene.» (Es.42,4.)
«Syng Herren en ny sang, hans pris fra jordens ende, dere som

farer ut på havet, og alt som fyller det, dere øyer, og dere som
bor der!» (Es,42,10.)
h) HAVET står for folkemassene eller det urolige folkeha

vet. Det er de uomvendte og stadig skiftende og lite bereg-
nelige folkemasser. Det er også disse som bevirker at
Antikristen får sin makt. Folkemassenes jubel og begeist
ring bærer ham fram til hans store makt i endetiden. «Men
de ugudelige er som det opprørte hav, det kan ikke være
stille, og dets bølger skyUer opp skam og dynd.»
(Es.57,20.)

«Atter er himlenes rike likt en not som kastes i havet (folkeha
vet) og samler fisk av alle slags.» (Mat. 13,47.)
«Skad ikke jorden eller havet (folkemassene) eller trærne

(nasjoner eller mennesker), før vi har satt innse^ på vår Guds
tjenere i deres panner.» (Åp.7,3.)

«Derfor fryd dere, dere himler, og dere 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 (ca.3,5 år).»
(Åp.12,12.)
«Og jeg så et dyr stige opp av havet (folkehavet), som hadde

10 hom og 7 hoder og på sine hom 10 kroner, og på sine hoder
bespottelsesnavn.» (Ap.13,1.)
«Og jeg så en ny himmel og en ny ord, for den første himmel

og den første jord var veket bort, og havet (det antikristelige
folkehavet) er ikke mere.» (Åp.21,1.)
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(Om symbolbruken i Åpenbaringsboka, se Sigfrid Becks
meget gode fortolkning: Lys over fremtiden, s. 120—124. Se også
min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1, s.371-374.)

Alle disse forferdelige straffedommene, som vi har beskrevet
ovenfor, blir forårsaket av den makt som Herren gir til de 4
rytterne, som er beskrevet i Åp.6,1—8. Det går derfor ikke an å
hevde, slik som noen Bibel-tolkere hevder, at Guds vrede først
begynner etter at 3,5 år av trengselstiden er gått.

Disse straffedommene er også beskrevet i Mat.24,4—13. «Og
Jesus svarte og sa til dem: SE TIL AT IKKE NOEN FØRER
DERE VILL! For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er
Messias, og de skal føre mange vill. Og dere skal høre krig og
rykter om krig, SE TIL AT DERE IKKE LAR DERE
SKREMME! for det må så skje, men enden (gr.telos, enden på
tidsalderen) er ikke ennå. For folk skal reise seg mot folk, og
rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv både her og
der. Men alt dette er BEGYNNELSEN TIL VEENE
(Guds—rikets veer, 1000 års-rikets veer). Da skal de overgi dere
til trengsel og slå dere i hjel (både ortodokse og Jesus-troende
jøder), og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.
Og da skal mange ta anstøt, og de skal forråde hverandre og
hate hverandre, og mange falske profeter skal oppstå og føre
mange vill. Og fordi urettferdigheten (lovløsheten) tar over
hånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som
holder ut inntil enden (gr.telos, enden på tidsalderen), han skal
bli frelst.»

Alt dette, som er beskrevet ovenfor, skal skje i løpet av de
første 3,5 årene av trengselstiden. I den store trengselen vil disse
straffedommene over jorden og menneskene bli enda større og
mer omfattende. Det er ikke det minste rart at de som bor på
jorden (de ufrelste), tror at «Lammets vrede» og «deres vredes
store dag» (Åp.6,16-17.) er kommet, men sannheten er at dette
bare er BEGYNNELSEN til Lammets og Herrens vrede.
Verdensmenneskene ber ikke Herren om frelse, for de er

forhedert og har ikke anlending til å ta imot frelsen, men de
gjemmer seg i hulene og mellom berghanurene og ber om at
fjellene og hamrene må falle over dem, slik at de kan få dø.
Døden blir altså vurdert å være bedre enn det som skjer rundt
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dem. Dette får oss til å forstå at det blir en forferdelig tid som

skal komme over verden. Vi må takke Herren for at den kristne

menighet ikke skal, hverken inn i eller gjennom Guds vredes tid.

Den er ikke tiltenkt den kristne menighet, men verden og dens

antikristelige innbyggere.

Verdensmenneskene er forøvrig inndelt i 7 forskjellige klasser

i Åp.6,15., og det er:
a) Kongene på jorden.

b) Stormennene.

c) Krigshøvdingene.

d) De rike.

e) De veldige.

f) Trællene.

g) De frie mennene.

Det blir anledning til frelse gjennom hele trengselstiden, men
for dem som har forherdet sitt hjerte og tatt Antikristens tall og
tilbedt hans bilde, er det ikke muhgheter for frelse Det er disse
som er beskrevet i 2.Tess.2,9—12, hvor det står: «Og hans
(Antikrists) komme skjer, etter Satans kraftige virksomhet, med
all løgnenes makt og tegn og under, og med all urettferdighetens
forførelse for dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot
kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Og derfor sender
Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at alle de sk2il
bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i
urettferdigheten».
De vantroe tror at Herrens dag er kommet, men den kommer

ikke før den store trengselen er avsluttet. Det står ennå igjen 3,5
år av trengselstiden. «For deres vredes store dag er kommet, og
hvem kan holde stand»? (Åp.6,17.)
Det er helt tydelig at disse menneskene ikke kjenner til de

mange givenhetene, som Bibelen omtaler, som skal skje før enn
at Herrens dag kan komme. Det profetiske ordet er i sannhet «et
lys som skinner på et mørkt sted». (2.Pet.l,19.)
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva beskriver det sjette seglet?
2.) På hvilke to forskjellige måter må man tolke mange av

utsagnene i Åpenbaringsboka?
3.) Nevn grunner til at utsagnene i Åp.6,12—13 ikke gjelder

«Herrens dag»?
4.) Hva er «Herrens dag»?
5.) Hva er «Guds dags komme»?
6.) Når skal «himmel og jord» forgå?
7.) Hvorfor er det galt å si at vi kan «framskynde» Herrens

dag?
8.) Hva kan vi oversette det greske verbet «speudo» med?
9.) Hva vil det si at «himmel og jord» skal forgå?
10.) Hva skal vi oversette verbet «parerkomai» med?
11.) Hvilke to adjektiver har vi for «ny» på gresk?
12.) Hva betyr de?
13.) Hvilke av de to er brukt i Åpenbaringsboka?
14.) Hva betyr følgende uttrykk, når vi tolker dem i overført

betydning: Solen, månen, stjernene, himmelen, fjell, øy
og havet?

15.) Hvem er det som forårsaker de straffedommene som er
omtalt i Åpenbaringsboka, kap.6?

16.) Hvor i Matteus evangelium er de første 3,5 årene av
trengselstiden beskrevet?

17.) I hvilke 7 forskjellige grupperinger er verdensmenneskene
delt (Åp.6,15.)?

18.) Hvilke mennesker er beskrevet i 2.Tess.2,9—12?
19.) Hvorfor tror de verdslige at Herrens dag er kommet?
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DE 144000 BESEGLEDE JØDENE

DEN FØRSTE RETROSPEKTIVE BESKRIVELSEN.

Åpenbaringsbokas sjette kapittel avsluttes med spørsmålet:
«...og HVEM KAN HOLDE STAND»? (Åp.6,17.) På dette
spørsmålet gies det 2 svar:
a) Det er de 144000 beseglede av Israels 12 stammer

(Åp.7,1-8.)
b) Den store skaren fra alle folkeslag, som kommer
LEVENDE ut av den store trengsel. Vi må huske på at
dette synet angår SLUTTFASEN av den store trengselen.
(Åp.7,9-10 og 13-17)

Hva som gjelder dette spørsmålet som på gresk heter: «kai tis
dynatai stathenai»?, så har jeg sett følgende oversettelser av
dette:

a) og hvem kan bli stående?
b) og hvem kan møte den oppreist?
b) og hvem kan da bestå?
c) og hvem skal da være i stand til å stå?
d) og hvem kan holde stand?
e) og hvem kan unnslippe?
f) og hvem kan møte den oppreist?
g) og hvem kan da stå fast?
Svaret på dette spørsmålet er at det bare er to grupper av

troende som kan greie dette— å komme levende ut av trengsels-
perioden, og det er de som Herren har bestemt til det. Både de
mange millioner martyrer fra trengselstiden og de fleste
verdslige må dø. De førstnevnte skal få del i «de rettferdiges
oppstandelse» på den siste dagen, mens de sistnevnte skal døm
mes foran Guds domstol i himmelrommet, etter at 1000 års-
rikets periode er slutt. (Åp.20,11-15.)
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«Deretter så jeg 4 engler som stod på jordens 4 hjørner og
holdt jordens 4 vinder (som er symbol på de plager og straffe
dommer som Gud vil la komme over verden), for at det ikke
skulle blåse noen vind (ødeleggelse) over jorden (det lovord-
nede samfunn, i motsetning til havet) eller over havet (folkeha
vet) eller på noe tre (nasjon eller de mektige i samfunnet). Og
jeg så en annen (gr.a^on) engel, som steg opp fra solens opp
gang og hadde den levende Guds segl, og han ropte med høy
røst til de 4 engler som det var gitt å skade jorden og havet og sa:
Skad ikke jorden eller havet eller trærne, før vi har satt innsegl
på vår Guds tjenere i deres panner. Og jeg hørte tallet på dem
som var bese^et: 144000 beseglede av alle Israels barns stam
mer: av Juda stamme 12000 beseglede, av Ruben stammer 12000
beseglede, av Gads stamme 12000 beseglede, av Assers stamme
12000 beseglede, av Naftali stamme 12000 beseglede, av
Manasse stamme 12000 beseglede, av Simeons stamme 12000
beseglede, av Levi stamme 12000 beseglede, av Issakars stamme
12000 beseglede, av Sebulons stamme 12000 beseglede, av
Josefs stamme 12000 beseglede, av Benjamins stamme 12000
beseglede.» (Åp.7,1—8.)
Før trengselstiden kan begynne, vil Gud sette et innsegl i

pannen på de 144000 jødene, som skal bevares gjennom hele
trengselstiden på 7 år. Herren kjenner sine, og ingen kan gjøre
dem noe vondt, når Herren har bestemt det motsatte. Dette skal
få oss til å forstå at heller ingen ting av ondt kan hende oss som
tror på Jesus, dersom han har bestemt det motsatte. Vi må være
frimodige, for Jesus har overvunnet verden og det onde. Vi
hører Herren til.
De 4 englene er satt til å holde igjen for de 4 vindene, slik at

de ikke kan skade hverken jorden, havet eller trærne, før de
144000 er beseglet. Jordens 4 vinder står her for ødeleggende
krefter, som Gud straffer verden med.

<Jordens 4 vinder» er det samme som «himmelens 4 vindeD>,
og vi møter både de 4 englene og de 4 vindene igjen flere steder i
Bibelen. Vi skal gjengi en del av dette her. «Så sier Herren,
hærskarenes Gud: Se, jeg knekker Elams (Irans) bue, deres
beste våpen. Og jeg vil la 4 vinder fra hin^elens 4 hjørner
komme over Elam og sprede dem for alle disse vinder, og det
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skal ikke være noe folk som de bortdrevne fra Elam ikke kom

mer til.» (Jer.49,35—36.)
Dette er Guds dom over Iran i forbindelse med at Jesus skal

dømme folkeslagene i Josafats dal. (Joel.3.)
«Således lød Daniels fortelling: Jeg hadde et syn om natten,

og i det syn så jeg hvorledes himmelens 4 vinder brøt fram over
det store hav (folkehavet).» (Dan.7,2.)
Dette er Guds straffedom over folkene fra det ny-babylonske

riket og til opprettelsen av riket for Israel.
«Jeg hadde et syn om natten: Jeg så en mann (engel) som red

på en rød hest, og han holdt stille blant myrtetræme i dalbunnen
(myrtetræme står for Israel i landflyktigheten, og dalen står for
diasporaen eller hedningenes tider), og bak ham var det røde,
blakke og kvite hester. Da sa jeg: Hvem er dette, min Herre?
Og engelen som talte med meg, sa til meg: Dette er de som
Herren har sendt ut for å fare omkring på jorden. Og de (eng
lene) svarte Herrens engel, som holdt stille blant myrtetræne, og
sa: Vi har faret omkring på jorden og sett at hele jorden er rolig
og stille. Da tok Herrens engel til orde og sa: Herre, hærskare
nes Gud! Hvor lenge skal det være før du forbarmer deg over
Jerusalem og Judas byer, som du har vært vred på nå i 70 år. Og
Herrens engel svarte engelen som talte med meg, gode og trøste-
fulle ord. Og engelen som talte med meg, sa til meg: Rop ut
disse ord: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Jeg er såre nidkjær
for Jerusalem og Sion, og jeg er såre vred på de trygge hedninge-
folk, for jeg var bare Utt vred, men de hjalp til med ulykken.
Derfor sier Herren: Jeg vender meg atter til Jerusalem med
miskunnhet, mitt hus (templet) skal bygges der, sier Herren,
hærskarenes Gud, og målesnoren skal strekkes ut over Jerusa
lem. Rop atter og si: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Ennå en
gang skal mine byer flyte over av det som godt er, og Herren skal
ennå en gang trøste Sion og ennå en gang utvelge Jerusalem.»
(Sak.1,8-17.)

Dette er først en beskrivelse om Juda rikets fangenskap i
Babylon i 70 år. Herren skulle føre jødene tilbake etter de 70 år.
Profetien strekker seg deretter inn i endens tid, og den forteller
oss om at Herrens engel skal straffe de trygge hedningefolkene
som har atspredt jødene og lagt under seg Israel og Jerusalem. I
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1000 års-riket skal Jerusalem være sentrum på jorden, og Israels
byer skal flyte over av velsignelse.
«Så løftet jeg atter mine øyne opp og fikk se 4 vogner som

kom mellom 2 fjell (riker), og fjellene var kobberfjell (kobber
står for Guds dom). For den første vogn var det røde hester, og
for den annen vogn var det svarte hester, og for den tredje vogn
var det kvite hester, og for den fjerde vogn flekkete, sterke
hester. Og jeg tok til orde og sa til engelen som talte med meg:
Hva er dette, herre? Engelen svarte: Dette er himmelens 4
vinder (straffedonuner), som nå farer ut, etter at de har framstilt
seg for all jordens herre (Gud), (slik at han kan sende dem ut).
Vognene med de svarte hester for drog ut mot Nordens land
(Syria), og de kvite drog etter dem, og de flekkete drog ut mot
Sydens land (Egypt). Og de sterkeste (de røde) drog ut, og da de
ønsket å få dra omkring på jorden, sa han: Gå, dra omkring på
jorden! Og de drog omkring på jorden. Så ropte han høyt på
meg og sa til meg: Se, de som drar ut mot Nordens land, DE
STILLER MIN VREDE PÅ NORDENS LAND». (Sak.6,
1-8.)

Dette er Guds dom over verden i forbindelse med Jesu gjen
komst.

Det er ikke uvanlig i Bibelen at man kaller «englene» for
«vinder» eller «ånder», som er det samme ordet på gresk, nemlig
«pneuma». «Er de ikke alle tjenende ånder (gr.pneumata), som
sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse»?
(Hebr.1,14.)

«Vinden (gr.to pneuma) (det kan også oversettes med
«ånden») blåser dit den vil, og du hører den suser, men du vet
ikke hvor den konuner fra, og hvor den farer hen, således er det
med hver den som er født av Ånden.» (Joh.3,8.)
Det er heller ikke uvanlig i Bibelen at man sammenligner

naturkreftene med englene. «Og ennå en annen engel kom ut fra
alteret, og han hadde makt over ilden (ildens engel), 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.» (Åp. 15,18.)
«Og jeg hørte engelen over vannene si: Rettferdig er du som

er og som var, du hellige, at du har dømt således.» (Åp.16,5.)
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I Åp.7,1 er det 4 engler som holder igjen for «jordens 4
vinder» eller «himmelens 4 vinder», slik at de ikke skal gjøre
noen skade før Herren vil at dette skal utføres. 4-tallet er ver

dens, jordens og verdensmenneskenes tall. Det betyr at disse
straffedommene skal ramme HELE JORDEN. De skal bli ver

densomspennende .
At de 4 englene holder disse 4 straffedommene tilbake, betyr

at Herren holder tilbake og kontrollerer det som er ondt, shk at
det ikke får bryte ut, før tiden er kommet til at det kan skje. Det
blir altså en tid med STILLHET og FRED (gr.eirene, hebr.
shalom) før selve begivenhetene i endens tid settes i gang. Det er
denne tiden vi nå går inn i, litt etter hvert. Dette er ingen varig
fredstid, men det er en FALSK FRED.
Det var en annen (gr.allon) engel, som kom med dette bud

skapet til de 4 englene at de ikke skulle gjøre noen skade, før de
144000 var blitt beseglet. Det greske adjektivet «allos» betyr «en
annen av sanune slag eller kvalitet.» Dette betyr at den engelen
som kom med dette budskapet, var av samme kategori engler
som de 4 englene.
Denne englen er ikke Jesus, som en del Bibel-tolkere har

ment. Han kommer fra «solens oppgang» d.v.s. han kommer fra
øst. Dette betyr også at en NY DAG BEGYNNER FOR
ISRAEL. Herren tar seg av disse 144000 jødene på en spesiell
måte og bevarer dem gjennom hele trengselstiden.
Engelen kom «med den levende Guds innsegl (eller signet-

ring)», som han skulle fullføre beseglingen med.
Det ordet som her er brukt om å besegle (gr.sfragizein) betyr:

«å sette sitt merke på noe eller noen.»
Romerske soldater pleide å bli merket i hånden. Slavene ble

merket i pannen, og av og til ble menneskene merket med
navnet til den gud som de dyrket.
Gud merker disse 144000 beseglede med sitt eget merke. Jeg

regner med at de får et dobbelt merke. For det første får de Den
Hellige Ånd i sitt hjerte, som et indre merke og pant, og dessu
ten får de et ytre merke på sine panner. Dette kan godt være
korsmerket, som for øvrig er lik med den gamle hebraiske
bokstaven «taw», men det er mer sannsynlig at det er det heb
raiske tetragrammet for Gud selv, nemlig JHVH, for i Åp. 14,1
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står det at de 144000 beseglede hadde JESU og GUDS NAVN
skrevet på sine panner. «Og jeg så, og se, Lammet stod på Sions
berg, og med det 144000, som hadde dets (Lammets) navn og
dets Faders navn skrevet på sine panner.»
At de er beseglet av Herren, betyr at Herren skal BEVARE

DEM i trengselstiden. De kommer inn under Guds beskyttelse.
De rammes ikke av de straffedommene som går over verden
rundt dem. «og det ble sagt til dem (gresshoppene, som er bilde
på onde åndsmakter) at de ikke skulle skade gresset (vanlige
mennesker) på jorden heller ikke noe grønt, heller ikke noe tre
(vanlige mennesker), men bare de mennesker som ikké hadde
Guds segl i sine panner.» (Åp.9,4.)

Beseglingen av de troende kjenner vi også igjen fra Esekiel
9,1-11. 6 engler fikk beskjed om å slå Jerusalems innbyggere i
hjel med unntak av de gudfryktige, som hadde fått Guds innsegl
på sine panner. «Og jeg (Esekiel) hørte ham rope med høy røst
og si: Kom hit med hjemsøkelsene over staden (Jerusalem), hver
med sitt ødeleggelsesredskap i sin hånd! Og se, det kom 6 menn
(engler) på veien gjennom den øvre port, som vender mot nord,
hver med sitt ødeleggelsesredskap i sin hånd, og midt i blant
dem var det en mann (Messias) som var kledd i linklær og hadde
et skrivetøy ved sin lend, og de kom inn og stilte seg ved siden av
kobberalteret (brennofferalteret). Og Israels Guds herlighet
(Schekina-herligheten) hevet seg fra kjerubene, som den kvilte
på, og flyttet seg til husets dørterskel, og han ropte til den mann
som var kledd i linklæme og hadde skrivetøyet ved sin lend. Og
Herren sa til ham: Gå midt igjennom staden, midt gjennom
Jerusalem, og sett ET TEGN i pannen på de menn som sukker
og jamrer over alle de vederstyggelige tegn som skjer der. Og til
de andre (de 6 englene) hørte jeg ham si: Gå gjennom staden
etter ham og slå ned! Vis ikke skånsel og spar ingen! Gamle folk,
unge menn og jomfruer, spebam og kvinner skal dere hogge ned
for fote, men dere må ilcke røre noen av dem som tegnet er på.
Dere skal begynne fra min helligdom. Og de beg^te med de
gamle menn som stod foran alteret. Og han sa tU dem: Gjør
huset ureint og fyll forgården med drepte! Dra ut! Og de drog ut
og slo ned folket i staden.» (Esek.9,1—7.)
(I parantes gjør vi oppmerksom på det forholdet at det heb-
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raiske ordet for «merke» er «taw.» Det samme ordet er også
navnet på den siste bokstav i det hebraiske alfabetet. I det
alfabetet som ble brukt på Esekiels tid, hadde denne bokstaven
form som et KORS. Disse menneskene fikk dermed korsmerket
innskrevet på sine panner. Det skulle berge dem fra Guds vrede.
Shk er det også i dag. Det som berger oss er korset og Jesu
forsoning.

Jeg vil i den forbindelse sitere fra en artikkel som Jan Rante-
rud har skrevet i bladet: Misjonsblad for Israel, nr 5.1990, hvor
det står følgende om korsets tegn: ... «De første kristne så også
typer på korsets tegn i måten blodet fra påskelammet ble smurt
på dørstolpene i Egypt da Guds folk ble spart fra dødsstraffen
som kom over egypterne (2.Mos.l2,7 og 13.), i måten Moses
strakte ut hendene på i kampen mot Alamek, hvor Gud gav
Israel seier og frelse (2.Mos. 17,10—13.) og i kopperslangen som
ble opprreist i ørkenen (4.Mos.21,8-9, sml. Joh.3,14). Tegnet i
pannen så de forespeilet i hvordan bønnekapslene med Guds ord
skulle festes (5.Mos.6,8 og 11,18.)
Denne sterke bevissthet om at korsets tegn var noe som var

forutsagt og forespeilet i Guds ord allerede før det ble åpenbart
og virkeliggjort i Jesu soningsdød, er noe vi finner helt fra den
nytestamentlige urmenigheten av og hos kirkefedrene og største
lærere: Bamabas, Justin Martyr, Ireneus, Cyprianus og Tertul-
lian. Og det er alltid blitt brukt i dåpsliturgien.
Men for den vantroe del av jødedommen var ordet om korset

et anstøt (l.Kor.1,23.), og har vært det til denne dag. Det gamle
alfabetet som Guds ord først ble skrevet på, og som inneholdt
korsets tegn, ble gitt opp og erstattet med et nytt, som ble lånt
fra arameisk. Dette er det alfabetet som teologistudentene i dag
lærer som «hebraisk.»

Likeledes ble det påbudt å bære bønnekapslene med Guds ord
på en annen måte enn en den som er foreskrevet i 5.Mos,6.
Alt ble gjort, og gjøres fortsatt for å skape den størst mulig

avstand mellom Han som døde på korset og det folk frelsesordet
om korset først og fremt ble rettet til.

Derfor er det et mektig og underfullt løfte i Johannes visjon i
Åp.7. Et fullt tall av jøder, fra alle 12 Israels stammer, skal vies
til Gud ved korsets tegn i deres panner. Det sikreste endetids-
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tegn vi har i dag, er når jøder, Guds folk, vender tilbake til troen
på Messias. Deres antagelse er liv av død, fordi korsets tegn
viser vårt liv av Jesu død.»

I forbindelse med jødenes utreise fra Egypt i gammel tid ble
heller ikke de førstefødte av jødene drept, som bodde i de hus,
som var merket med blodmerket på karmene eller overtreet på
døren. (2.Mos.l2,7, 12-13 og 22-23.)
De 144000 beseglede er Guds spesielle vitner eller tjenere i

trengselstiden. De skal forkynne evangeliet om riket for Israel,
både for jøder og hedninger i trengselstiden. Det er bl.a. deres
forkynnelse som bevirker at vi får den store skaren av frelste
mennesker, som kommer ut av den store trengselen, og som er
beskrevet i Åp.7,9-17.) (Vi henviser til det som vi har skrevet
foran om de 4 forskjellige evangeliene, som vi har i N.T.)
Vi møter igjen de 144000 beseglede i Åp. 14,1—5. Der står det

i V.4 at de er «en førstegrøde for Gud og Lammet.» «Disse er de
som ikke har gjort seg ureine med kvinner (skjøgen og hennes
døtre), for de er som jomfruer. Disse er de som følger Lammet
hvor det går. Disse er kjøpt fra menneskene (fra jødene) som en
førstgrøde (gr.aparkje) for Gud og Lammet.» (Åp. 14,4.)
De 144000 beseglede er også omtalt i Esaias 6iS,19: «Og jeg vil

gjøre et tegn på dem og sende noen av de unnkomne blant dem
til hedningefolkene, til Tarsis, Ful og Lud, bueskytterne, til
Tubal og Javan, til de fjerne kyster som ikke har hørt tidenden
om meg og ikke sett min herlighet, og de skal kunngjøre min
herlighet blant hedningefolkene.»
De 144000 beseglede skal også forkynne evangeliet om riket i

Israel. De skal ikke greie å komme til ende med Israels byer, før
Jesus kommer tilbake. Dette betyr at det skal bli en sterk mot
stand mot evangeliet i Israel. Både vantroe jøder. Satan og
Antikrist vil motsette seg at de forkynner i Israel, men i og med
at Herren har bestemt dette, må de bare gi seg på det. «Men når
de forfølger dere (de 144000 beseglede) i den ene by, da fly til
den andre! for sannelig sier jeg dere: Dere skal ikke komme til
ende med Israels byer før Menneskesønnen kommer.»
(Mat.10,23.)
Det er disse jødene som er omtalt i Mat.24,14: «Og dette

evangelium om riket (1000 års-riket) skal forkynnes over hele
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jorderike som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden
(gr.telos) komme.»
Det er ikke den kristne menighet som skal fullføre misjon-

soppdraget i nåværende tidsperiode, nei, det skal jødene gjøre.
De som fikk de forskjellige misjonsbefalingene, de skal også
fullføre dem i endens tid.
Av den grunn går det heller ikke an å si: At Jesus ikke kan

komme tilbake for å hente den kristne menighet, før evangeliet
er blitt forkynt for alle folkeslag, for dette utsagnet gjelder ikke
den kristne menighet eller det frie nådes evangelium. Det gjel
der evangeliet om opprettelsen av riket i Israel. (Se min bok:
Jesu Gjenkomst. Bind 1, s. 404—407 om de forskjellige misjons
befalingene i Bibelen.)
Disse jødene blir beseglet og utrustet med Den Hellige Ånd

med en meget stor Ånds-fylde. De blir utrustet med mange
nådegaver og fylt med Den Hellige Ånd på en spesiell måte. På
samme måten som de første troende jødene var full av Den
Hellige Ånd og kraft, skal de 144000 være det. Disse skal være
en FØRSTEGRØDE AV JØDER for Gud. «Og da pinsefes-
tens dag var kommet, var de (de 120) alle samlet på samme sted.
Og med et kom det en lyd fra himmelen som av et framfarende
veldig vær og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for
dem tunger likesom av ild, som skilte seg oc satte seg på enhver
av dem. Og de ble alle fylt med (av) Hellig Ånd, og de begynte å
tale med andre timger, alt etter som Ånden gav dem å tale.»
(Ap.gj.2,1-4.)
Den Ånds-utgydelsen som apostlene og disiplene fikk på pin-

sefestens dag, var en BEGYNNELSE på den Ånds-utgydelsen
som er beskrevet hos profeten Joel. «Og deretter (etter at lære
ren til rettferdighet (Messias) er kommet tilbake og godtgjort for
jødene alt det som hadde gått tapt for dem i 25)0 år) vil jeg
utgyde min Ånd over alt kjød (alle mennesker), og deres sønner
og deres døtre skal tale profetiske ord, deres oldinger skal ha
drømmer, deres unge menn skal se syner.» (Joel 3,1.)
Det er denne Ånds-utgydelsen som blir de 144000 beseglede

av Israel til del. Av den grunn kan en også si at de er en
førstegrøde for Herren. De er en førstegrøde av de jødene som
blir frelst i trengselstiden.
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Vi kan derfor si at ISRAELS FRELSE BEGYNNER FØR
SELVE TRENGSELSTIDEN, og dette stemmer også med det
profetiske ordet. Etter at den kristne menighet er tatt ut, skal
Herren ta seg av jødene igjen. «Simeon har fortalt hvorledes
Gud fra først av drog omsorg for å få et navn av hendinger for
sitt navnes skyld (uttagelsen av den kristne menighet). Og der
med stemmer profetenes ord overens, således som det er skre
vet. Deretter vil jeg vende tilbake og i^en oppbygge Davids
falne (hytte), og det nedbrutte av den vil jeg atter oppbygge, og
jeg vil igjen oppreise den.» (Ap.gj.15,14—16.)

«For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne
hemmelighet- for at dere ikke skal tykkes dere kloke- at
forherdete delvis er kommet over Israel (for en del av Israel),
inntil det fulle tall av hedningene er kommet inn, og således skal
hele Israel bli frelst, som skrevet er: Fra Sion skal redningsman
nen komme, han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob.»
(Rom.11,25-26.)

Jødenes frelse i endens tid er et av HOVEDTEMAENE i
G.T. Vi skal ikke her gjøre fyldesgjørende greie for det. Se
Esekiel 37,1-28, der blir det gjort greie for 3 faser i jødenes
frelse:

a) I Esek.37,1-7 blir jødene i diasporaen skildret. De blir
beskrevet som «de døde ben i dalen.» Dalen står for land
flyktigheten eller hedningenes tider.

b) I Esek.37,8-9 blir jødenes samling til Israel beskrevet.
c) I Esek.37,10 blir jødenes frelse i endens tid beskrevet.
Den første fasen av dette ble oppfylt ved framvoksteren av

den moderne sionismen fra begynnelsen av dette århundrede.
Den startet med Theodor Herzl, som i 1896 utgav boka: Der
Judenstaat.

Den andre fasen fikk vi den 14. mai 1948, da staten Israel ble
opprettet av F.N.
Den siste fasen, som angår jødenes omvendelse, har såvidt

begynt i dag. På verdensbasis er det i dag ca.350000 Jesus-
troende jøder. Dette tallet vi øke i årene som kommer. I og med
uttagelsen av de 144000 jødene, så vil dette være en viktig
begivenhet i jødenes frelse.
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Det er i selve Israel at den store innhøstingen av jøder for
Messias skal skje. Israels frelse skal ikke skje i utlendingheten,
men den skal skje i landet Israel. Dette er også grunnen til at
mange jøder i dag kommer i stort antall til Israel. Bare i løpet av
de 3 siste årene har det kommet 400000 jøder til Israel. De
jødene, som kommer til Israel, ER PÅ VEI TIL SIN FRELSE.
Hva som gjelder selve tallet 144000, så har noen Bibelfor

skere ment at det skal forståes i overført betydning, og at det er
mange flere enn dette antaUet. Første del av tallet består av 12
ganger 12. 12-tallet er Israels tall på en spesiell måte. Når vi
ganger 12 med 12, får vi 144, som er det fullstendige kvadrat.
Dette blir igjen multiplisert med 1000.
Andre igjen har ikke hatt noe problem med å forstå dette

tallet bokstavelig, i og med at det er 12000 jøder fra hver
stamme.

Et annet forhold, som er vanskelig å forklare, er den innbyr
des rekkefølgen som disse stammene er nedtegnet i. Den avviker
fra den gammel-testamentlige rekkefølgen av stammene. Dessu
ten er Dan stamme utelatt. For å oppnå at det skal bli 12
stammer, så er Josefs sønn, Manasse, og Levi stamme oppreg
net.

Vi skal se på den naturlige rekkefølgen av de 12 stammene,
slik som G.T. stiller den opp:
a) Leas sønner: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issakar og Sebu-

lon.

b) Rakels sønner: Josef og Benjamin.
c) Rakels trælkvinne, Bilhas sønner: Dan og Naftali.
d) Leas trælkvinne, Zilpas sønner: Gad og Aser. (I parantes

gjør vi oppmerksom på at denne rekkefølgen også kan
variere en del i G.T.)

I Åpenbaringsboka har vi følgende rekkefølge på stammene:
a) Juda.
b) Ruben.
c) Gad.
d) Aser.
e) Naftali.
f) Manasse (Josefs sønn).
g) Simeon.
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h) Levi.
i) Issakar.
j) Sebulon.
k) Josef.
1) Benjamin.
Vi skal i det følgende se på de forskjellige forklaringene som

der er blitt gitt, for å forklare den ombyttede og uvanlige rekke
følgen av Jakobs sønner, som er nevnt i Åp.7,4—8.

1.) Mange har ment at de 144000 beseglede ikke hører med til
Israels naturlige etterkommere, men at dette er en beskrivelse
av den kristne menighet, i egneskap av Abrahams barn. De har
hevdet at den innbyrdes rekkefølgen av Guds barn ikke har
noen betydning. Vi er alle ett i Kristus Jesus. «Derfor skal dere
vite at de som har tro, de er Abrahams barn.» (Gal.3,7.)
«Her er ikke jøde eller greker, her er ikke træl eller fri, her er

ikke mann eller kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus. Men
hører dere Kristus til, da er dere jo Abrahams ætt, arvinger etter
løfte.» (Gal.3,28-29.)
Av den grunn forklarer Grotius de 144000 på følgende måte:

«Nullus servatur ordo, quia omnes in Christo pares.» Det betyr:
«Ingen rang opprettholdes, for alle er like i Kristus.»
Videre mener disse at det er naturlig at Juda stamme er nevnt

først, for Jesus kommer fra denne stammen.
2.) Andre har igjen hevdet at det har skjedd en ombytting av

rekkefølgen i Åp.7,4—8, slik at vi skal ha følgende reliefølge:
Juda Ruben, Simeon, Levi, Issakar, Sebulon, Josef, Benjamin,
Gad, Aser, Naftali og Manasse. Denne rekkefølgen fører til at
Manasse blir den siste stammen, og ikke Dan, som man skulle
ha ventet.

Når Dans stamme er utelatt har man forklart dette på føl
gende måter:
a) Dans stamme skulle være utdødd, men dette kan ikke være

riktig, for Dans stamme skal få sin arvelodd i Israel i rikets
tid. «Dette er stammenes navn: Fra nordenden langs Het-
lon-veien til bortimot Hamat og Haser-Enan ved Damskus
landemerker, der skal Dan ha landet, fra østsiden til havet
(Middelhavet)— Dan en lodd.» (Esek.48,1.) (Se min bok:
Guds-riket i Israel, s. 194-205, hvor jeg skriver om dette.)
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b) Dans stamme skulle ikke få del i landet på grunn av at den
tidlig henfalt til avgudsdyrkelse. «Det utskårne bilde som
Mika hadde gjort, hadde de stående hos seg hele den tid
Guds hus var i Silo.» (Dom. 18,31.)

Det var ikke bare Dans stamme som henfalt til avgudsdyr
kelse, så denne forklaringen kan heller ikke være riktig.
c) Antikrist skulle stamme fra Dans stamme. Den første som

hevdet dette, var Irenæus. Han mente at dette stod i G.T.
Han brukte følgende Bibel-ord som belegg for sine anta
gelser: «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.)

«Fra Dan høres hans (Antikrists) hesters fnysen, ved lyden av
hans veldige gangers vrinsken bever hele landet, og de kommer
og fortærer landet og alt som i det er, byen og dem som bor i
den.» (Jer.8,16.)
I følge kirkefedrene skal Antikrists mor være en jødinne fra

Dans stamme, som kom fra Babylon. Hun ble på en ovematurlg
måte fruktbar med Satan.
d) Dans stamme vil på en særlig måte samarbeide med Antik

rist i endens tid. O.K.Indergaard har gått inn for denne
fortolkningen. (Se hans bok: Temaer i bibelsk profeti. Del
1, s.50-69.)

Man har også hevdet at Efraim stamme ikke er nevnt på grunn
av at det var den stammen som var den direkte årsak til innbyr-
delseskrigen i Israel. Den skilte de 10 stanunene i nord fra de 2
stammene i sør. Dan og Effaim stanune var også de to første
stammene i Israel som først begynte å dyrke fremmede guder i
Israel.

Det er ingen som vet helt eksakt hvorfor Dan og Efraim
stamme ikke er nevnt i beseglingen av de 144000 tusen, men det
er i alle fall ikke av den grunn at de er forkastet av Herren. I
Esek 48,1-7 og 23—29 kommer det tydelig fram at begge disse
stammene skal ha sin arvedel i Israel på linje med de andre
stammene i rikets tid.

Det er blitt gjort mange forsøk på å identifisere disse 144000
beseglede. Vi skal se på noen forklaringer:
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a) Noen Bibel-forskere har ment at de 144000 beseglede rep
resenterer den kristne menighet i den fne nådes tid eller
den kristne menighet i trengselsiden. Etter vårt syn kan
ikke dette være riktig, for den kristne menighet skal ikke
inn i trengselstiden. Den skal bortrykkes til Gud før selve
trengselstiden. Dessuten står det at de 144000 er jøder.
Dette synet er altså influert av erstatningsteologien. Den
kommer ikke fra Gud, men fra Satan. Den er inspirert av
denne verdens og denne tidsalderens herre og gud.

b) Irvingianeme, mormoneme. Syvende dags Adventister,
Jehovas Vitner og andre har hevdet at de 144000 beseglede
er deres tilhengere. Jehovas Vitner f.eks. mener at de
144000 er den himmelske rådsforsamUng, som består av
Jehovas Vitner-tilhengere, og som skal styre sammen med
Gud i 1000 års-riket. Denne forsamlingen holder nå på å
bli fulltallig.

Jehovas Vitner mener forøvrig at alle andre trosretninger
består av fortapte mennesker. Det er bare de som tilhører Jeho
vas Vitner, som blir frelst. Dette synet har de forøvrig felles med
mange andre sekter. De tror at det bare er medlemmene i deres
sekt, som får del i frelsen.
c) Det riktige synet på de 144000 beseglede er at disse men

neskene er Jesus-troende jøder, som kommer til en person
lig tro på Jesus fra Nasaret, før den siste og seende
åniken for Israel. Disse blir utrustet på en spesieU måte og
skal være Guds misjonærer i trengselstiden, både for jøder
og hedninger. (Vi møter igjen de 144000 beseglede i
Åp.14,1 —5, men det skal vi ikke skrive noe om her. Vi
henviser til det som vi skriver om dette senere.)

Vi vet videre at hedningenasjonene blir dømt, etter at Jesus er
konunet tilbake, i henhold til hvordan de har behandlet «Jesu
minste brødre» eUer jødene i endens tid. Dette utsagnet går på
alle jøder, og de 144000 beseglede er også inkludert i dette. I og
med at de blir sendt ut i hele verden med budskapet om Jesus,
om hans forsoning og opprettelsen av riket for Israel, så kommer
mange av disse jødene på en spesiell måte i kontakt med hedning
ene. Jesus identifiserer seg på en spesiell måte med jødene i
endetiden. De som har støttet jødene i trengselstiden, de har
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støttet Jesus. «Men når Menneskesønnen kommer i sin herlig
het, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlig-
hetstrone. Og alle folkeslag skal samles for hans åsyn, og han
skal skille dem fra 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! For jeg
var hungrig, og dere gav meg å ete, jeg var tørst, og dere gav
meg å drikke, jeg var fremmed, og dere tok imot meg, jeg var
naken, og dere kledde meg, jeg var syk, og dere så til meg, jeg
var i fengsel, og dere kom til meg. Da skal de rettferdige svare
ham og si: Herre! når så vi deg hungrig og gav deg mat, eller
tørst og gav deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg,
eller naken og kledde deg? Og kongen skal svare og si til dem:
HVA DERE HAR GJORT IMOT EN AV DISSE MINE

MINSTE BRØDRE, DET HAR DERE GJORT IMOT
MEG.» (Mat.25,31-40.)

De 144000 beseglede jødene vil fortsette med Jesu og^apostle-
nes/disiplenes forkynnelse i den første tiden. Denne forkynnel
sen angår riket for Israel. Den frie nådes tid er slutt, i og med at
den kristne menighets periode er avsluttet. Det er derfor av den
største viktighet at vi greier å vurdere Jesu første forkynnelse
rett. (Dette har jeg skrevet mye om i mine bøker: Jødenes
Konge. Bind 1, 2, 3 og 4.)

Spørsmål og oppgaver.

Hvem kan holde stand i trengselstiden?
Hvem er de 144000 tusen beseglede av Israels 12 stam
mer?

3.) Hva skal skje med dem?
4.) Hva skal de 4 englene gjøre, som stod på jordens 4 hjør

ner?

5.) Hva er jordens 4 vinder?
6.) Hvor i G.T. møter vi igjen både de 4 vindene og de 4

englene?
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7.) Hvorfor kan man kalle englene for både «ånder» og «vin
der»?

8.) Hva er det greske ordet for både «ånd» og «vind»?
9.) Hvorfor kan man sammenligne naturkreftene med eng

lene?

10.) Hvorfor holder de 4 englene igjen for jordens 4 vinder?
11.) Hva betyr det greske ordet «allos»?
12.) Hva vil det si at den andre engelen kom fra solens opp

gang (fra øst)?
13.) Hvilket segl var det engelen kom med?
14.) Hva betyr det greske verbet «sfragizein»?
15.) Hva betyr det at de 144000 er beskyttet av Herren?
16.) Hvilke mennesker er det som skal straffes, etter at de

144000 er beseglet?
17.) Med hvilket merke ble de troende jøder, som er beskrevet

i Esek.9,1-7, beseglet?
18.) Hvordan så dette merket ut?
19.) Hvilket oppdrag skal de 144000 beseglede ha?
20.) Hva vil det si at de er «førstegrøde for Gud og Lammet»?
21.) Hva vil det si at de ikke har gjort seg «urene med kvin

ner»?

22.) Hvor i Esaias finner vi de 144000 beseglede beskrevet?
23.) Hvilket evangelium skal de forkynne?
24.) Hva sier Mat. 10,23 om deres forkynnelse i Israel?
25.) Hvordan er den opprinnelige rekkefølgen av Jakobs 12

sønner?
26.) Hvorfor er denne rekkefølgen forandret i Åp.7,5—8?
27.) Hvilke forskjellige forklaringer har Bibel-tolkeme på at

Dan og Efraim stamme ikke er nevnt?
28.) Hva mener Jehovas Vitner om de 144000 beseglede?
29.) Hva behandler Mat.25,31-46)?
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DEN STORE SKAREN

DEN FØRSTE PARANTESEN.

«Deretter, så jeg, og se, en stor skare, som ingen kunne telle,
av alle ætter og stammer og folk og tunger, som stod for tronen
og for Lammet, kledd i lange kvite kjortler (gr. stolas levkas), og
med palmegreiner i sine hender, og de ropte med høy røst og sa:
Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet!
Og alle englene stod omkring tronen og om de eldste og om de 4
livsvesener, og de falt ned for tronen på sitt åsyn og tilbad Gud
og sa: Amen! Velsignelsen og prisen og takken og æren og
makten og styrken tilhærer vår Gud i tidsaldrenes tidsaldere!
Amen. Og en av de eldste tok til orde og sa til meg: Disse som er
kledd i de lange kvite kjortler (gr. stolas levkas), hvem er de, og
hvor kommer de fra? Og jeg sa til ham: Herre, du vet det. Og
han sa til meg: Dette er de som kommer UT AV (gr.ek) den
store trengsel (gr. ek thlipseos megales), og de har tvettet sine
kjortler og gjort dem kvite i Lammets blod. Derfor er de for
Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som
sitter på tronen, skal reise sin bolig (gr.skenosei, det kan også
bety: sitt tempel) over dem. De skal ikke hungre mere, heller
ikke tørste mere, solen skal heller ikke falle på dem, eller noen
hete, for Lanunet, som er midt for tronen, skal vokte dem og
føre dem til livets vannkilder, og Gud skal tørke bort hver tåre
av deres øyne.» (Ap.7,9—17.)
At denne skidringen er parantetisk betyr at den strekker seg

ut over den sammenhengen som den står i i konteksten. Den
forteller oss om ting som vil skje VED SLUTTEN av den store
trengselen og i 1000 års-riket. (Se oversikt over de forskjellige
parantesene i Åpenbaringsboka i min bok: Jesu Gjenkomst.
Bind 1. Kapittel: De 7 seglene.)
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Dette er en skildring av den store mengden av troende men
nesker fra alle folkeslag, som kommer LEVENDE ut av den
store trengselen. Det er ingen ting i teksten som tyder på at dette
er en skildring av martyrer, som mange Bibel-tolkere tror. Det
er mennesker fra alle stammer og folk og tunger og ætter, som er
blitt omvendt til Jesus i løpet av trengselstiden. Tidsmessig hører
dette synet hjemme helt ved avslutningen av den store trengsel
en.

En av hovedhensiktene med trengselstiden er å gi mennes
kene et kall til omvendelse. Det vil være store messianske vek
kelser i trengselstiden, men troen vil for de flestes vedkom
mende bli beseglet gjennom martyriet.
Denne store skaren er for en stor del blitt tatt ut ved den

fork3mnelsen som de 144000 tusen beseglede av Israels 12 stam
mer har gitt i trengselstiden.
Det har vært gitt flere forklaringer på hvilke mennesker denne

store skaren kan være. Vi skal i det følgende gi uttrykk for noen:
1.) Noen Bibel-fortolkere har ment at dette er den kristne

menighet, som skal gjennom hele trengselstiden på 7 år. Dette
synet er etter min oppfatning galt, og det har jeg gitt uttrykk for i
en rekke bøker. (Se mine bøker: Den kristne menighets bortryk-
kelse og Jesu Gjenkomst. Bind 1.)
At det ikke her er tale om den kristne menighet, sees også av

følgende forhold:
a) Disse menneskene er kledd i en annen frelses- eller rettfer-

dighetsdrakt enn den som den kristne forsamlingen har.
De er kledd i en kjortel som på gresk heter «stola». Den
kristne menighet er kledd i en kappe, som på gresk heter
«himation».

De forskjellige frelsesforsamlingene har forskjellige frelses-
kledninger. Dette er gjort for at vi skal kunne skjelne dem fira
hverandre i Guds rike og vite til hvilken tidsperiode og til
hvilken frelsesforsamling de hører hjemme i frelseshistorien.

Rettferdighetsdrakten gir til kjenne på hvilken måte og under
hvilke omstendigheter vedkommende er blitt frelst. Vi vet at
frelsen er for alle, men omstendighetene rundt menneskene er
forskjellige. De avhenger av til hvilken tid og hvor et menneske
har levd.
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(Vi skal i en parantes nevne følgende frelsesforsamlinger, som
skal ha oppdrag i 1000 års-riket:
Troende hedninger som ikke har hørt om hverken jødenes lov

eller evangeliet om Jesu forsonergjeming.
Troende jøder som har levd i den gammeltestamentlige tid.
Den kristne menighet, som består både av troende jøder og

hedninger.
De 144000 beseglede av Israels 12 stammer.
Den store skaren av hedningetroende, som kommer igjennom

den store trengselen.
De jøder som blir frelst som rest og levning ved avslutningen

av den store trengsel.
Folkeslagene i 1000 års-riket.)
b) Mens de 24 eldste fra Åp.4 og 5, som symboliserer den

kristne menighet, sitter på troner (Åp.4,4), så er denne
store skaren, som kommer ut av den store trengsel, foran
«Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel.»
(Åp.7,15.)

c) De 24 eldste hadde «kroner på sine hoder» (Åp.4,4.),
mens den store skaren hadde «palmegrener i sine hender.»
(Åp.7,9.)

d) De 24 eldste var blitt gjort til «konger og prester»
(Åp.5,10.), mens den store skaren skal tjene Jesus i hans
nye tempel i Jerusalem i 1000 års-riket. (Åp.7,15.)

e) De 24 eldste blir rykket bort til Gud til himmelen før
trengselstiden. Den store skaren kommer ut av den store
trengsel. (Åp.7,14.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1,
s.145-146.)

2.) Andre Bibel-forskere har ment at de to frelseforsamling-
ene, som er beskevet i Åp.7, er den samme forsamlingen. De
144000 tusen er den kristne forsamlingen før trengselstiden,
mens den store skaren som konuner ut av trengselen, er forsam
lingen på slutten av trengselstiden.
Dette kan ikke være rett av følgende grunner:
a) Den første gruppen består av jøder, mens den andre grup

pen består av mennesker fra alle verdens nasjoner.
b) Den første gruppen skal forkynne evangeliet om riket som

et vitnesbyrd for verden i trengselstiden, mens den andre
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gruppen skal bli frelst ved deres forkynnelse.
c) Den første gruppen er en «førstegrøde for Gud og Lam

met» av jøder (Ap. 14,4.), mens den siste gruppen består
både av jøder og hedningetroende i trengselstiden.

d) De 144000 tusen beseglede blir også sett på «Sions berg» i
Jerusalem sammen med Jesus (Åp. 14,1,), mens den store
skaren skal tjene Gud «dag og natt i hans tempel» i Jerusa
lem. (Åp.7,15.)

Vi mener at den store skaren består av LEVENDE TRO
ENDE, som kommer ut av den store trengselen. Bibelen fortel
ler oss at det er ikke alle som skal lide martyriet i trengselstiden,
selv om de fleste skal gjøre det. Bibelen forteller oss både om
jøder og hedninger som skal gjennomleve trengselstiden som en
rest og levning. «På den dag vil jeg gjøre Judas stammehøvdin-
ger som et fyrfat mellom yedtrær og et ildbluss blant kombånd,
og de skal FORTÆRE ALLE FOLKENE rundt omkring, til
høyre og til venstre, og Jerusalem-folket skal fremdeles bli på
sitt sted, i Jerusalem». (Sak. 12,6.)
«Og i hele landet, sier Herren, skal to tredjedeler utryddes og

omkomme, bare en tredjedel skal levnes der. Og denne tredje
delen 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. 13,8—9.)

«for jeg vil samle alle hedningefolkene til krig mot Jerusalem,
og staden skal bli tatt og husene plyndret, og kvinnene bli
skjendet, og halvdelen av staden skal måtte gå i landflyktighet,
men resten av folket skal ikke utryddes av staden.» (Sak. 14,2.)
At det forholder seg slik at ikke alle skal late livet i den store

trengsel, ser vi også av skildringen av de rettferdiges oppstand
else i Åp.20,4, etter opprettelsen av riket for Israel. Det er der 3
forskjellige grupperinger omtalt:
a) Det er de som satte seg på tronene for å dømme.
b) Det er martyrene fra trengselstiden.
c) Det er ikke-martyrene fra trengselstiden, som ikke har tatt

Antikrists merke og ikke har tilbedt Antikrist. «Og jeg så
troner, og de (de som skulle dønune) satte seg på dem, og
det ble gitt dem makt til å holde dom, og jeg så deres sjeler
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som var blitt halshugget (martyrene) for Jesu vitnesbyrds
og for Guds ords skyld, og dem som ikke hadde tilbedt
dyret eller dets bilde (ikke-martyrene), og som ikke hadde
tatt merket (666) på sin panne og på sin hånd, og de
(martyrene) ble levende og regjerte med Kristus i 1000 år.»
(Åp.20,4.)

Denne oppstandelsen skal i følge Daniel 12,12—13 skje 75
dager etter utløpet av den siste og syttiende åruken for Israel og
Jerusalem. «Sahg er den som bier og når fram til 1335 dager
(1335-1260 er 75). Men gå du (Daniel) din ende i møte! Du skal
kvile og stå opp til din lodd ved dagenes ende (oppstandelsen på
den siste dagen.» (Dan.12,12—13.)
Når den store skaren tilber Gud og takker ham for frelsen, da

faller alle englene, de 24 eldste og de 4 hvsvesener ned for Gud i
himmelen og takker ham for at han har all velsignelse, pris,
visdom, takk, ære, makt og styrke for alltid. (Åp.7,10—12.)
Det blir en reaksjon i himmelen på det som foregår i det

nyoppbygde templet i Jerusalem i 1000 års-riket. Det skal være
en intim kontakt mellom templet i himmelen og templet i Jerusa
lem. Selve Guds himmel skal også være mye nærmere til jorden i
1000 års-riket enn den er i dag. (Se min bok: Jesu Gjenkomst.
Bind 2, s. 140-152. om de 24 eldste og Jødenes Konge. Bind 3,
s.48-64. om kjerubene.)
Den store skaren skal TJENE HERREN i hans nyoppbygde

tempel i Jerusalem. Vi har følgende beviser på at dette er riktig:
1.) For det første har de palmegreiner i sine hender. Dette

peker både på jødenes løvhyttefest (sukkot), som på en spesieU
måte peker på riket for Israel, og jødenes fnikthøstfest, som ble
feiret samtidig. Løvhyttefesten ble feiret til minne om jødenes
utfrielse fra Egypten og om at Gud beskyttet dem i ørkenen i 40
år. «Dere skal bo i løvhytter i 7 dager, alle innfødte i Israel skal
bo i løvhytter, for at deres etterkommere skal vite at jeg lot
Israels barn bo i løvhytter da jeg førte dem ut av Egyptens land,
jeg er Herren deres Gud.» (3.Mos.23,42—43.)

Høytiden for frukthøsten ble likeldes feiret som en takke- og
høytidsfest ved avslutningen av året. De takket Gud for den
grøden som han hadde gitt landet i løpet av inneværende år.
«Men på den femtende dag i den syvende måned (tisjri), når
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dere innsamler landets grøde, skal dere holde Herrens fest, og
den skal vare i 7 dager, den første dag skal være kviledag, og den
åttende dag skal være kviledag.» (3.Mos.23,39.)
Jødene bygde ikke bare hytter med palmegreinene, men

jødene drog også hver dag med palmegreiner i hendene, i de 7
dagene som festen varte, rundt brennofferalteret i templet i
Jerusalem. Palmegreinene er derfor symbolet på glede, takk
nemlighet og seier. Dette vil også den store kvite skaren gjøre.
At palmegreiner og løvhyttefesten på en spesiell måte angår

riket for Israel, ser vi av følgende forhold:
a) Når Gud i Amos 9,11 sier at han «vil reise opp igjen Davids

falne hytte», så bruker han det hebraiske ordet «sukkah».
Dette ordet betyr «hytte», og det minner oss om løvhyt
tene, som bygges i forbindelse med løvhytefesten. «På den
dag vil jeg reise opp igjen Davids falne hytte (hebr. suk
kah), 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 dager.» (Amos.9,11.)

Jeg vil også sitere fra Studiebibelen. Bind 1. s,441: «Når Peter
foreslo å bygge «hytter» (gr.skenas) oppe på berget, har dette
antagUg sammenheng med visse forestillinger omkring løvsale
nes fest. De løvhytter som man da bodde i under høytiden,
skulle minne om hvordan Israels Gud beskyttet folket under
ørkenvandringen, og samtidig vitne om den kommende fredstid,
da de rettferdige skulle få bo «i fredens hytter.» Es.32,15—20.
Når Peter talte om å bygge hytter var det vel fordi han trodde

den kommende tidsalder allerede var brutt inn. Moses og Elias
var der, Jesus Messias likeså. Her var det godt å være! Men
Markus legger til at Peter forstod egentlig ikke hva han sa. Han
forstod at Jesus var Messias, men ikke at den endelige Messias-
tiden ennå hørte framtiden til.
b) For det andre står det hos profeten Sakarias at alle de

hedningefolkene som ikke drar opp til Jerusalem, for å
feire løvhyttefesten i rikets tid, de skal ikke få regn i sine
land. «Og alle de som blir igjen av alle de hedningefolkene
som angrep Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbede
Kongen, Herren, hærskarenes Gud, for å delta i løvsalenes
fest. Men om noen av jordens folk ikke drar opp til Jerusa-
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lem for å tilbede Kongen, Herren, hærskarenes Gud, så
skal det ikke komme regn hos dem.» (Sak.14,16-17.)

c) For det tredje er den indre forgården i det nye templet i
rikets tid prydet med palmer. «Hallene vendte ut mot den
ytre forgård, og det var palmer på pillarene, og trappene
hadde åtte trinn.» (Esek.40,31.)

d) For det fjerde la jødene palmegreiner foran Jesus da han
rei inn i Jerusalem på palmesøndag. De trodde og håpet på
at han ville opprette riket for Israel for dem på daværende
tidspunkt. «Og størstedelen av folket bredte sine klær på
veien, andre hugg greiner av trærne og strødde dem på
veien, og folket som gikk foran og fulgte etter, ropte:
HOSIANNA DAVIDS SØNN! Velsignet være han som
kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste.»
(Mat.21,8-9.)

«Og de som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte: Hosi
anna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn. VEL-
SIGNET VÆRE VÅR FAR DAVIDS RIKE SOM KOMMER!
Hosianna i det høyeste!» (Mark. 11,9—10.)
2.) For det andre står det at «han som sitter på tronen (i

himmelen) skal reise sin bolig (gr.skenosei) over dem».
(Åp.7,15.) Det greske ordet som her er oversatt med «bolig», er
«skene». Dette ordet kan også oversettes med «tabernakel»,
«tempel» eller «telt».
(I parantes gjør vi oppmerksom på at da Jesus kom første

gangen, slo han også opp sitt menneskelige telt eller tempel, som
er hans legeme, blant jødene. «Og ordet ble kjød og tok bolig
blant oss (slo opp sitt telt) (gr.eskenosen, som kommer av verbet
«skenoo», som betyr «å slå opp sitt telt»), og vi så hans
herlighet— en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin
far- full av nåde og sannhet.» (Joh. 1,14.))

Dette betyr at himmelen, som er Guds bolig, tempel eller
tabernakel, skal ligge mye nærmere til jorden i 1000 års-riket
enn den er i dag.

Dette forholdet blir også omtalt i G.T. «Og over hvert sted på
Sions berg og over dets forsamlinger skal Herren skape en sky
og en røk om dagen og glans av luende ild om natten, for over alt
herlig er det et dekke. Og en hytte (tempel, tabernakel) skal der
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være til skygge om dagen mot hete og til ly og skjul mot V2mn-
skyll og regn.» (Es.4,5—6.)
«Og jeg vil gjøre en fredspakt (hebr. shalom betyr fred) med

dem (jødene)— en tidsalderlig pakt med dem skal det være, og
jeg vil bosette dem i MITT LAND og la dem bli tallrike, og jeg
vil sette min helligdom (templet i Jerusalem) midt i blant dem i
tidsalderen. Og min bolig (himmelen) skal være over dem, og
jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og folkene
skal kjenne at jeg er Herren, som helliger Israel, når min hellig
dom blir midt i blant dem i tidsalderen.» (Esek.37,26—28.)
Legg merke til at templet i Jerusalem bare skal være I TIDS

ALDEREN. Etter den tid skal også det ødelegges til fordel for
en ny himmel og en ny jord. Der er det ikke noe tempel, for Den
treenige Gud, er selv templet der. «Og noe tempel så jeg ikke
der, for dens tempel er Gud Herren, den allmektige, og Lam
met. «(Åp.21,22.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. om
den riktige oversettelsen av «aion» og «aionios».)
På grunn av at det himmelske Jerusalem ligger mye nærmere

til jorden i 1000 års-riket, skal dette forårsSce at den store
skaren «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 (i Jerusalem) skal vokte dem og føre dem til
livets vannkilder, og Gud skal tørke bort hver tåre av deres
øyne.» (Åp.7,16—17.)

Jeg vil sitere en del av det som William Barclay sier om dette i
sin bok: Den daglige studiebibel. Del 2. Johannes Åpenbaring.
s,50—51: «... I andre oversettelser av v. 15 står det at «han skal
spre sitt tabernakel over dem», eller «han vil være et telt over
dem», eller «han vil beskytte dem med sitt nærvær.» Det greske
ordet som er brukt er «skenosei», av «skene», som betyr «telt.»
Det er det samme ordet som blir brukt når Johannes sier at

Ordet ble menneske og tok bolig i blant oss (Joh. 1,14). Jødene
forbandt alltid dette med et hebraisk ord som lignet på dette i
uttalen, men som ellers ikke hadde noen forbindelse. Dette
ordet var «shechinah», det synlige nærværet av Guds herlighet.
Vanligvis tok denne skikkelse av en lysende sky... Skene har
alltid ført en jødes tanker inn på shechinah, og ved å si at Gud
reiste sin bolig eller bodde et sted, var det samme som å si at
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hans herlighet hvilte over stedet. Jødene begynte å tenke på
Gud som noe mer og mer fjernt fra denne verden. De syntes
ikke engang at det var rett å tale om at Gud var i denne verden.
Det var altfor menneskelig å si det om ham. Derfor begynte de å
erstatte ordet Gud med «shechinah.» Vi leser at Jakob sa ved

Betel: «Sannelig, Herren er på dette sted.» (l.Mos.28,16.) Men
rabbinerne skrev dette om og sa: «Shechinah er på dette sted.»
I Habakkuk leser vi: «Herren er i sitt hellige tempel.»

(Hab.2,20.) Men de senere jødene sa: «Gud var nådig og lot sin
shechinah være i sitt tempel.»
Hos Esaias leser vi: «Mine øyne har sett Kongen, Herren,

allhærs Gud.» (Es.6,5.) De senere jøder forandret dette til:
«Mine øyne har sett shechinah til Kongen over verden.»
Ingen jøde kunne høre ordet skene uten straks å tenke på

«shechinah...»

1,

2,

3,

4,

5,

6

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Spørsmål og oppgaver.

Hva er den første parantesen i Åpenbaringsboka?
Hva er en parantes i Bibelen?
Hva har skjedd med disse menneskene?
Hvilke mennesker er dette?

Hvorfor er ikke disse menneskene den kristne forsamling
en?

Hva er rettferdighetsdrakten?
Hvorfor har ikke de forskjellige frelsesforsamlingene den
samme rettferdighetsdrakten?
Hvilke 7 forskjellige frelsesforsamlinger har vi i 1000 års-
riket?

Hvordan skal det gå med jødene i trengselstiden?
Hvilke 3 forskjellige grupper mennesker hører vi om i
Åp.20,4?
Når skal de rettferdiges opstandelse foregå i forbindelse
med endetiden?

Hvilket oppdrag skal den store skaren ha i 1000 års-riket?
Hva er palmegreinene et symbol på?
Hvorfor feiret jødene løvsalenes høytid?
Når feiret dé den?
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16.) Hva betyr det hebraiske ordet «sukkah»?
17.) Hvorfor foreslo Peter at de skulle bygge hytter på forkla

relsens berg (Mat. 17.)?
18.) Hva vil skje med hedningene dersom de ikke vil feire

løvhyttefesten i 1000 års-riket?
19.) Hva vil det si at Gud vil bygge sin hytte over den store

skaren?

20.) Hva er ordet for «hytte» på gresk?
21.) Hvilke andre betydninger kan dette ordet ha?
22.) Hva vil det si at Jesus tok bolig blant oss» (Joh. 1,14.)?
23.) Hva vil det si at templet skal være i tidsalderen og ikke til

evig tid?
24.) Hvorfor er det ikke noe tempel på den nye jord

(Åp.21,22)?
25.) H\^et ord var det jødene forbandt med det greske ordet

«skene»?

26.) Hvorfor erstattet jødene ofte ordet «Gud» med ordet
«shechinah»?
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DET SYVENDE SEGLET.

«Og da det (Jesus) åpnet de syvende segl, ble det stillhet i
himmelen omkring en halv time. Og jeg så de 7 engler som står
for Gud, og det ble gitt dem 7 basuner. Og en annen (gr.allos)
engel kom og stod ved alteret (gr.to thysiasterion, som er bren
nofferalteret), og han hadde et røkelseskar av gull, og det ble
gitt ham meget røkelse, for at han skulle legge den (Jesu bønner)
til alle de helliges bønner på gull-alteret (røkofferalteret) foran
tronen. Og røken av røkelsen steg fra engelens hånd opp for
Gud med de helliges bønner. Og engelen tok røkelseskaret og
fylte det med ild fra alteret og kastet det på jorden, og det kom
tordener og røster og lyn og jordskjelv. Og de engler som hadde
de 7 basuner, gjorde seg ferdige til å blåse i dem.» (Åp.8,1—6.)

Etter at vi i kap.7 i Åpenbaringsboka har hatt to innskutte
beskrivelser (Åp.7,1—8 om de 144000 beseglede av Israels 12
stammer og Åp.7,9—17 om den store skaren, fortsetter den
kronologiske framstillingen i Åpenbaringsboka i kap.8., og ver
den må vente mer av Herrens vrede.

Det syvende seglet består av 7 engler med basuner, og i den
syvende basunen ligger også de 7 vredesskålene, som er de 7
siste plager som skal gå over verden. Det 7. seglet inneholder
også for øvrig den resterende del av Åpenbaringsboka.
På samme måten som vi har en parantes i framstillingen

meUom det sjette og det syvende seglet, har vi også en parantes
mellom den sjette og syvende basunen.

Kapittel 8 innledes med at det ble en halv times stillhet i
himmelen. Dette blir forklart på tre måter:
a) Det kan være en pause i beretningen, som skal etterfølges

av nye begivenheter.
b) Det kan være at himmelen er lamslått av de redsler og

hendinger som de 7 basuene innebærer.
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c) Det kan være en pause på grunn av at de helliges bønner
skal få tid til å stige opp for Gud.

R.H.Charles har sagt dette på en fin måte: «De helliges behov
betyr mer for Gud enn hele den himmelske lovsang.» (Denne
forfaringen er den mest sannsynlige.)

Johannes så videre 7 engler som står for Gud. Det ble gitt dem
7 basuner. (Åp.8,2.) Disse 7 englene som står for Gud, er de 7
erkeenglene: Uriel, Rafael, Raguel, Mikael, Sariel, Gabriel og
Remiel. (Tobit.23,15.) Av disse 7 er det bare Mikael og Gabriel
som er nevnt i Bibelen. Alle disse englene har navn som slutter
på EL, som betyr Gud.
Når det gjelder Guds navn i G.T., så er de delt inn i 3

forskjellige grupperinger, alt etter hvordan de er laget. Dette er
også et bevis på Den treenige Guds eksistens og virkemåte.
Disse 3 grupperingene er følgende:
a) El, Elah eller Elohim, Jehovah, Adon eller Adonai. Dette

er enkle navn, som ikke er sammensatt med andre navn for
Gud.

b) El Shaddai, El Elyon og El Glam. Disse navnene er
sammensatt navnet El samt en beskrivende forklaring av
forskjellige egenskaper hos Gud.

c) Jehovah Elohim, Adonai Jehovah og Jehovah Sebaoth.
Disse navnene er sanunensatt av navnet Jehovah.

Vi kan også nevne at i sitt forhold til menneskenes mange
behov, så har Guds-navnet Jehovah 7 forskjellige uttrykksfor
mer, og det er:
a) Jehovah-jireh, som betyr «Gud vil sørge (for oss)».
b) Jehovah-rapha, som betyr «Gud som helbreder».
c) Jehovah-nissi, som betyr «Gud, vårt banner».
d) Jehovah-shalom, som betyr «Gud, vår fred».
e) Jehovah-ra-ah, som betyr «Gud, min hyrde».
f) Jehovah-tsidkenu, som betyr «Gud, vår rettferdighet».
g) Jehovah-shamma, som betyr «Gud er nærværende».
At de 7 englene står for Gud, betyr at de har en spesiell

æresplass foran Guds åsyn. De er betrodd særlig store oppgever.
Hva som gjelder Mikael, så er han jødefolkets spesielle skj^s-

engel. «Perserrikets fyrste (den onde engel) stod meg (Gabriel)
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imot i 21 dager, men da kom Mikael, en av de fornemste fyrster,
og hjalp meg så Jeg fikk overhånd der hos kongene av Persia
(onde engler)... Men først vil jeg kunngjøre deg hva som er
opptegnet i Sannhets bok. Og det er ikke en eneste som hjelper
meg mot dem, uten Mikael, DERES FYRSTE.» (Dan.10,13 og
20.)
«På den tid skal Mikael stå fram, DEN STORE FYRSTE

SOM VERNER OM DITT FOLKS BARN, og det skal komme
en trengselstid (den store trengsel) som det ikke har vært fra den
dag noe folk ble til, og like til den tid. Men på den tid skal alle de
av ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet i boka (livets bok).»
(Dan.12,1.)
Hva som gjelder Gabriel (hebr. Guds mann), så er han Guds

spesielle sendebud til menneskene. Det var Gabriel som under
viste Daniel om de 70 åruker. Det var Gabriel som fikk i opp
drag å bebude både døperen Johannes og Jesu fødsel, «mens jeg
ennå talte i bønnen, da kom Gabriel, den mann som jeg før
hadde sett i synet, dengang jeg ble så rent avmektig, og rørte ved
meg— det var ved aftenofferets tid. Og han lærte meg og talte til
meg og sa: Daniel! Nå har jeg kommet hit for å lære deg å
forstå.» (Dan.9,21-22.)
«Og engelen svarte ham (Sakarias): Jeg er Gabriel som står

for Guds åsyn, og jeg er utsendt til å tale til deg og forkynne deg
dette glade budskap.» (Luk,l,19.)
«Men i den sjette måned ble engelen Gabriel sendt fra Gud til

en by i Galilea som heter Nasaret.» (Luk. 1,26.)
Disse 7 engler hadde hver sin basun. Basunen er symbol på at

Gud griper inn i historien, og den gir uttrykk for det forholdet at
Gud, Jesus eller en engel uttaler seg så høyt at menneskene
hører lyden av deres ord som av en basun.

Første gangen at Gud lot sin basun lyde, var på Sinai, da han
kalte jødefolket sammen, for å gi dem lovens 10 bud. «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 (Sheckina-herlighe-
ten) over fjellet, og det hørtes en sterk basunlyd (Guds
stemme), da skalv alt folket som var i leiren.» (2.Mos. 19,16.)
Da Johannes møtte Jesus i Åpenbaringsboka, så åpenbarte

han seg for ham som «en røst av en basun.» «Jeg var bortrykket i
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Ånden til Herrens dae, og jeg hørte bak meg en høy røst som av
en basun, som sa:» (Åp. 1,10.)
I forbindelse med den kristne menighets bortrykkelse, får vi

høre 3 basuner eller røster, og det er:
a) en overengels røst.
b) Guds stemme.
c) Jesu stemme.
Disse røstene roper først de troende av den kristne menighet

ut fra sin graver, og deretter skal de troende som lever, forvand
les og sammen med dem rykkes opp i luften i skyer, for å møte
Herren. Dette skal skje ved den SISTE BASUN (den siste
røsten.). Dette er ikke den siste av de 7 basunene i Åp.8,2, men
det er den siste av de tre basunene som blåses i forbindelse med
den kristne menighets bortrykkelse. «Se, jeg sier dere en hem
melighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal aUe forvandles, i
et nå, i et øyeblikk (gr. en atomos, som betyr i et brøkdel av
øyeblikk), ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de
døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal forvandles.»
(l.Kor.15,51-52.)

«for Herren (Jesus) skal selv komme ned fra himmelen med et
bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de
døde i Kristus skal først oppstå.» (l.Tess.4,16.)
I forbindelse med «Herrens dag» skal det også blåses i basun.

Dette er en basim til redning for Israel og til dom for folkene.
«Og det skal skje på den tid at de (englene) skal støte i en stor
basun, og da skal de (jødene) komme de fortapte i Assurs land
(Syria) og de fordrevne i Egyptens land, og de skal tilbede
Herren på det hellige berg i Jerusalem.» (Es.27,13.)
«Og han (Jesus) skal sende ut sine engler med basunens

veldige røst, og de skal samle hans utvalgte (jødene) fra de 4
verdenshjørner, fra himmelbryn og til himmelbryn.»
(Mat.24,31.)

I gammel-testamentlig tid ble basunen brukt av jødefolket ved
følgende anledninger:
a) Når de skulle samle folket til krig. «Men Herrens Ånd kom

over Gideon, han støtte i basunen, og Abieser-ætten sam
let seg og fulgte ham.» (Dom.6,34.)

b) Når folket ble truet av en overhengende fare. «Flytt bort
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dere Benjamins barn, ut av Jerusalem, og støt i basun i
Tekoa og reis opp et tegn over Bet-Hakkerem! For ulykke
truer fra nord med stor ødeleggelse.» (Jer.6,1.)

c) Når en konge skulle bestige tronen. «Og Absalom sendte
speidere omkring i alle Israels stammer og sa: Når dere
hører basunen lyde, så skal dere si: Absalom er blitt konge
i Hebron.» (2.Sam. 15,10.)

d) En del høytider ble varslet med blåsing i basunen. Dette
gjalt f.eks. basunklangens høytid, som står symbolskt for
Jesu komme for den kristne menighet. «Tal til Israels barn
og si: I den syvende måned (tisjri) på den første dag i
måneden, skal dere holde kviledag med basunklang, til
ihukommelse og en hellig sammenkomst. Da skal dere
ikke gjøre noen arbeidsgjeming, og dere skal ofre ildoffer
til Herren.» (3.Mos.23,24—25.) (Se min bok: Jødenes
Konge. Bind 3. s, 264—265.)

e) Ved en del gudstjenester og høytider ble basunen brukt,
for å forsterke folkets jubel. «SMedes førte David og hele
Israels hus Herrens ark opp med fryderop og basunklang.»
(2.Sam.6,15.)

f) I forbindelse med Jerikos erobring ble det også brukt basu
ner. «Og når de blåser i lammehomet med lange toner, og
dere hører basunklangen, skal hele folket sette i et stort
skrik, da skal byens mur falle ned hvor den står, så folket
kan stige inn over den, enhver rett fram.» (Josv.6,5.)

De begivenhetene, som beskrives under de 7 basuner, utløses
først etter at de helliges bønner hadde steget opp til Gud. Som vi
vet blir de helliges bønner samlet sammen i gullskåler i himmel
en. De helliges bønner stiger opp til Gud som røkelse. «La min
bønn gjelde som røkoffer for ditt åsyn, mine henders oppløftelse
som et aften-måtid.» (Salm.141,2.)
Når gullskålene er fulle av de helliges bønner, reagerer Gud

på dette etter sin egen vilje. Dersom vi ber i samsvar med Guds
vilje, så skal vi få det som vi ber om. «komme ditt rike (riket for
Israel), skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden.»
(Mat.6,10.)
«Og dette er den frimodige tillit som vi har til ham, at dersom

vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss, og dersom vi vet
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at han hører oss, hva vi så ber om, da vet vi at vi har de ting, vi
har bedt ham om.» (I.Joh.5,14-15.)
I himmelen er det to som ber for oss, og det er Jesus og Den

Hellige Ånd. «hvem er den som fordømmer? Kristus er den som
er død, ja, hva mere er, som også er oppstanden, som også er
ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss.» J
(Rom.8,34.) j

Bibelen sier også at vi ofte vet ikke hva vi skal be om, og at vi
ber galt. I disse tilfellene retter Den Hellige Ånd opp våre J
bønner, slik at også disse blir rett overfor Faderen og blir samlet j
opp i gullskålene. Av dette ser vi at det er av den største )
betydning at vi ber. «Men i like måte kommer Ånden vår skrø- '
pelighet til hjelp, for vi vet ikke hva vi skal be om, slik som vi ;
trenger det, men Ånden selv går i forbønn for oss med usigelige
sukk, og han (Gud) som ransaker hjertene, vet hva Åndens attrå ;
er, for etter Guds vilje går han i forbønn for de hellige.» J
(Rom.8,26-27.) j

Jesus og Den Hellige Ånd ber for de troende på følgende j
måter: {
a) De ber om at Gud må tilgi de syndene som den troende i

gjør, på grunn av Jesu forsoningsverk. j
b) De ber når de troende glemmer å be.
c) De retter opp våre bønner for Faderen. I
d) Kristi forbønn blir lagt til de helliges bønner. j
I denne scenen ser Johannes at «en annen engel» (gr.allos,

som betyr av samme beskaffenhet eller kvalitet) står ved røkof- '
feralteret i hinunelen og bærer fram et røkoffer i den himmelske J
helligdommen. Dette er ikke Jesus, men det er en engel, som er ■
av det samme slaget som de 7 englene som står foran Gud. j
Denne engelen stod ved røkofferferalteret i templet, og mens ^

han stod der, ble det gitt ham meget røkelse. Denne røkelsen er ]
JESU BØNNER og JESU FORSONINGSVERK, som på en
spesiell måte er velbehagelig for Gud. Denne røkelsen ble {
blandet med de helliges bønner og lagt på røkofferalteret foran ,
Guds trone i et røkelseskar av gull. i
Røkofferalteret i templet stod foran Herrens åsyn i Det Aller

Helligste. Det var kledd med gull, som er symbolet på Guds ^
herlighet. Det var en alen i firkant og to alen høyt. Det hadde et J
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horn i hvert hjørne. Det var helt dekket med gull, og det var
laget en gullkant rundt hele alteret. I templet ble det brent
røkelse før ofringene tok til om morgenen, og etter at ofringene
hadde tatt slutt om kvelden. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind
3. Kapitlene: Røkofferalteret og røkofferet.)
Røken av denne røkelsen sammen med de helliges bønner

stiger opp til Gud som et velbehagelig offer for ham. I grunn
teksten står det stiger opp «til hjelp eller gavn for» de helliges
bønner. Dette betyr at de helliges bønner er garantert å være til
velbehag for Herren.

Hvem er de hellige som her ber? Det er samtlige hellige, både
de som er i himmelen, og de som er på jorden, og det de ber om,
er at Herren må gjøre ende på Satans herjinger og handlinger på
jorden og straffe ham og hans mange onde medtjenere. Det var
også dette martyrene under brennofferalteret bad om- de som
er beskrevet i Ap.6,9-11.

Denne engelen henter ikke glør fra brennofferalteret, slik som
det ble gjort i gammel-testamentlig tid, og brakte disse til røkof
feralteret, for å antenne den røkelsen som lå på dette alteret.
Nei, han fikk Jesu bønner og bar dette fram for Herren sammen
med de helliges bønner. Dette er et røkoffer som Gud virkelig
har behag i.

Vi må huske på at det ikke brennes vanlige offer i himmelen.
De vanlige offer i gammel-testamentlig var symboler på den
virkelighet som skulle komme. Brennofferalteret i templet var et
symbol på Golgata, og brennofferet var et symbol på Jesu død
og lidelse. Etter at Jesus hadde lidt det fullkomne brennofferet,
gikk han en gang for alle mennesker inn i himmelen med sine
fulkomne offer og la dem ned for Faderen på røkofferalteret i
himmelen. Der ligger de til evig tid.
Det eneste som bærers fram for Faderen i dag av offer, er

åndelige offer, som f.eks. Jesu, Den Hellige Ånds og de troen
des bønner. (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 4. s, 303—312.
om offertjenesten i ny-testamentlig tid.)

Det har vært to oppfatninger av hvem denne engelen kan
være, som stod foran røkofferalteret i himmelen med et røkelse-
skar av gull:
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1.) Noen Bibel-tolkere har hevdet at dette er Jesus selv. De
har begrunnet dette med følgende forhold:
a) Det var yppersetpresten selv som skulle gjøre tjeneste ved

røkofferalteret i gammmel-testamentlig tid. «Og Aron skal
brenne velluktende røkelse på det, hver morgen når han
steller lampene, skal han brenne den. Og når han setter
lampene opp mellom de to aftenstunder (mellom kl. 15 og
18), skal han også brenne det, det skal være et stadig
røkoffer for Herrens åsyn hos deres etterkommere.»
(2.Mos.30,7-8.)

b) Det var bare ypperstepresten som brukte røkelseskar av
gull. De vanlige prestene brukte røkelseskar av sølv.

c) En engel kan ikke bære fram de helliges bønner for Her
ren, det kan derimot Jesus gjøre.

d) I tillegg til dette kan Jesus bære fram sine egne bønner for
Faderen i himmelen. Han ber for oss. Han lever for å gå i
forbønn for oss. Det er hans store oppgave i dag. «og
derfor så kan han også fullkomment frelse dem som kom
mer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn
for dem.» (Hebr.7,25.)

Hal Lindsey hevder i sin bok: Det kommer en ny verden.
s,114, at denne engelen er Kristus selv. «Til tross for at mange
Bibel-lærere tror at «den andre engelen» her ved alteret helt
enkelt er en annen høytstående engel, tror jeg at denne «engel»
ikke er noen annen enn Kristus selv i sitt embete som ypperstep
rest. Røkelseskaret av gull ble brukt i Det Aller Helligste av
ypperstepresten ved bønneritualet. Det var denne bønneofrende
gjerning hos den i sin tid kommende Kristus, som hadde sitt
forbilde i røkelsesalteret i Det Gamle Testamentet.»

2.) Andre Bibel-tolkere har igjen hevdet at denne engelen
ikke er Jesus. De har begrunnet det med følgende forhold:

a) Jesus benevnes aldri som en engel i Åpenbaringsboka. Han
benevnes enten som «en menneskesønn», «løven av Juda»,
«Davids rotskudd», «Lammet», «Trofast og Sanndru» eller
«rytteren på den kvite hesten».«og midt i mellom lysesta
kene en som lignet en menneskesønn, kledd i en fotsid
kiortel og ombundet under brystet med et gullbelte.»
(Ap.1,13.)
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«Og en av de eldste sier til meg: Gråt ikke! Se løven av Juda
stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boka og de 7
segl på den. Og jeg så midt i mellom tronen og de 4 livsvesener
og de eldste et lam står der, likesom slaktet, og det hadde 7 horn
og 7 øyne, det er de 7 Guds ånder som er sendt ut over all
jorden.» (Åp.5,5-6.)

«Og jeg så, og se, en kvit sky, og på skyen satt en som lignet
på en menneskesønn, og på sitt hode hadde han en gullkrone og
i sin hånd en skarp sigd.» (Åp. 14,14.)

«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.» (Åp.19,11.)

b) Det var ikke bare ypperstepresten som bar fram røkelse-
sofferet i helligdommen i gammel tid. Det gjorde også
prestene. Det ble båret fram to ganger i døgnet, om mor
genen og om kvelden. Det ble avgjort ved loddtrekning
hvilken prest av det fungerende skift som skulle bære fram
dette offeret. Det var en meget stor oppave og ære. Bare
yppersteprestens oppgave var større. På Jesu tid var det 24
skift, som var fordelt på 20000 prester.

Da Sakarias mistet synet i Det Hellige i templet, var han i ferd
med å bære fram dette offeret. «Men det skjedde mens han
gjorde prestetjeneste for Gud, da raden var kommet til hans
skift (Abias skift, som hadde tjeneste i en uke i april og okto-
jjer), at det etter hans prestetjenestes sedvane tilfalt ham å gå
inn i Herren tempel og å ofre røkelse.» (Luk. 1,8—9.)

c) Jesus kan ikke selv bære fram sitt sonoffer på nytt foran
Faderen. Det har han båret fram EN GANG FOR ALLE

MENNESKER, og det ligger allerede på røkofferalteret i
himmelen. «Men da Kristus kom som en yppersteprest for
de kommende goder (de som hører 1000 års-riket til), 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, men med sitt eget
blod, en gang inn i helligdommen og fant en tidsalderlig
forløsning.» (Hebr.9,11-12.)
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William Barclay hevder i sin bok: Den daglige studiebibel.
Del 2. Johannes Åpenbaring, s, 56, at denne engelen er en
vanlig engel og ikke Jesus. «Her har vi tanken om at bønn er et
offer til Gud. De helliges bønner ligger som et offer på alteret,
og som alle andre offer er de omgitt av velduft når de stiger opp
til Gud. Det kan hende et menneske ikke har noe annet offer å

kunne tilby Gud, men han kan alltid komme med sitt bønneof-
fer, og det finnes alltid englehender som løfter bønnene opp til
Gud.»

Jeg for min del mener at dette er en engel av stor rang, som
har dette verdifulle oppdraget å bære fram de helliges bønner for
Gud. Dette betyr ikke at også Jesus ikke kan gjøre det som vår
yppersteprest i himmelen. Vi kan be til ham, og han kan bære
fram våre bønner og begjæringer til Faderen. Det er særlig tre
grunner for at jeg tror at dette må være en engel:
-a) Denne engelen blir beskrevet som «en annen engel», det

vil si som en engel av samme kvalitet som de 7 englene som
står for Gud. (Ap.8,2—3.)

b) Jesus er aldri beskrevet som en engel i Åpenbaringsboka.
c) Jesus kan ikke på nytt bære fram sitt soningsoffer for

Faderen. Det ligger allerede på røkofferalteret i himmelen,
og Faderen har det foran seg til enhver tid. Det er det
største klenodium som Faderen har. Det er hans SKATT
og PERLE.

d) Jesus står ikke ved røkofferalteret i himmelen. Han sitter
på Faderens trone, ved Faderens høyre hånd. Det er fra
denne plassen at han utøver sitt embete som yppersteprest
for de troende. «Herren sa til min herre (Jesus): Sett deg
ved min høyre hånd, til jeg får lagt alle dine fiender til
skammel for dine føtter! (Salm.110,1.)

«og hvor overvettes stor hans 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
himmelen.» (Ef. 1,19—20.)
Før den første engelen støter i basunen, fyller denne engelen

ild fra alteret i sitt røkelseskar og kaster det på jorden, og det
kom tordener, røster, lyn og jordskjelv. (Åp.8,5.) Dette betyr
tre ting:
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a) Det er de troendes bønner som utløser dette. H.B.Swete
sier følgende om dette: «De helliges bønner vender i vrede
tilbake til jorden.»

b) Tordener, røster, ild og jordskjelv er uttrykk for de pla
gene som vil komme under de 7 basunene.

c) Ilden som er et uttrykk for Herrens vrede, og rensende ild
gir seg utslag i tordener, røster, lyn og jordskjelv.

Dette bildet er hentet fra Esekiels syn om den mannen som
var kledd i linklær, og som tok glørne som lå mellom kjerubene
og strødde dem ut over Jerusalem. «Og han sa til den mann som
var kledd i linklærne: Gå inn mellom hjulene, inn under kjeru
bene, og fyll dine hender med glør som er mellom kjerubene, og
strø dem ut over staden! Og han gikk inn mens jeg så på det.»
(Esek.10,2.)

Spørsmål og opgaver.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10,

11,

12,

13,

14,

15,

16,

17,

18,

Hva beskriver det 7.seglet?
Hvorfor blir det en pause i himmelen på en halv time?
Hvem er disse 7 englene som står foran Gud i himmelen?
Hvilke 3 forskjellige grupperinger med navn er brukt om
Gud i G.T.?

Hva betyr dette?
Hvilke 7 sammensetninger med Jehovah-navnet har vi i
G.T.?

Hvilke av disse 7 englene er nevnt i Bibelen?
Hvilken funksjon har disse to englene?
Hva står «basunen» for?

Når lot Gud basunen høre for første gang?
Hvilke 3 forskjellige basuner skal vi høre i forbindelse
med den kristne menighets bortrykkelse?
I hvilke forbindelser ble basunene brukt av jødene?
Når kan de 7 englene begynne å blåse i de 7 basunene?
Hva skjer med våre bønner, når de stiger opp for Gud?
Hvem er det som ber for oss i himmelen?

Hva ble lagt til de helliges bønner i himmelen?
Hvor stod den andre engelen i himmelen?
Hva betyr det greske ordet «allos», og som er oversatt
med «en annen»?
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19.) Hvilke to alter har vi himmelen?
20.) Hvilke funksjoner har disse to altrene?
21.) Hvilke hellige er det som ber?
22.) Hvorfor hentet ikke engelen glør fra brennofferalteret?
23.) Hvilke offer bærer de troende fram for Herren i dag?
24.) Hvilke argumenter blir brukt, for å vise at denne engelen

er Jesus?

25.) Hvilke argumenter blir brukt, for å vise at denne engelen
ikke er Jesus?

26.) Hvorfor kan ikke denne engelen være Jesus?
27.) Hva vil det si at engelen fyller ild fra røkofferalteret i

himmelen og kaster det til jorden?
28.) Hva er torden, røster, ild og jordskjelv et uttrykk for?
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DEN FØRSTE BASUNEN.

«Og den første engel blåste, og det kom hagl og ild, blandet
med blod, og det ble kastet ned på jorden, og en tredjedel av
jorden ble oppbrent, og tredjedelen av trærne ble oppbrent, og
alt tørt gress ble oppbrent.» (Åp.8,7.)
Hagl betyr at plagene kommer PLUTSELIG og er ødeleg

gende. Ilden står for Guds VREDE. Når disse blir blandet med
blod, betyr det at disse plagene medfører DØDEN for mange.
Dette ble kastet ned på jorden, som står for det lovordnede
samfunnet. Trær og gress er symboler på menneskene, fra de
høyeste i samfunnet til de laveste. Trær står for de høye i
samfunnet, mens gress står for de lave i samfunnet.
Mange fortolkere mener at en tredjedel av jorden står for

Romerriket. Dersom dette er tilfelle, så vil tredjedelen av men
neskene i dette riket bli ødelagt.
Vi må heller ikke glemme den konkrete betydningen av bil

dene i Åpenbaringsboka. På samme måten som bildene har en
overført betydning, har de også en konkret betydning. Dette
gjelder store deler av Åpenbaringsboka.

Dette betyr da at denne plagen ikke bare gjelder en tredjedel
av menneskene, men at også en tredjedel av JORDEN blir
ødelagt, og at en tredjedel av trærne og gresset blir ødelagt av
straffen fra den første basunen. Vi må huske på at når endetid-
sprofetiene er oppfylte, så skal store deler av menneskene og
jorden være ødelagt. Det skal bare bli få mennesker igjen.
«Derfor fortærer forbannelse JORDEN, og de som bor på den,
må bøte, derfor BRENNER JORDBOERNE, og det blir bare
få mennesker igjen.» (Es.24,6.)

Disse plagene ligner mye på den 7. straffedommen, som kom
over Egypt i forbindelse med jødenes utfart. I dette tilfellet var
straffen helt konkret å forstå. Både folk, fe, urter og trærne ble
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ødelagt. «Og Moses rakte sin stav opp mot himmelen, og Herren
lot komme torden og hagl, og det for ild ned på jorden, og
Herren lot falle hagl over Egyptens land. Det kom hagl, og midt
i haglskuren lyn i lyn, et uvær så svært at det aldri hadde vært
maken i hele Egyptens land, fra den tid folk hadde bosatt seg
der. Og i hele Egyptens land slo haglet ned alt det som var på
marken, både folk og fe, og alle markens urter slo haglet ned, og
alle markens trær brøt det sønder.» (2.Mos.10,23—25.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Spørsmål og oppgaver.

Hva skjer når den første engelen blåser i basunen?
Hva er hagl og ild et bilde på?
Hva betyr det at disse er blandet med blod?
Hva er jorden, trær og gress et bilde på?
Hva kan en tredjedel av jorden bety?
Hvordan skal det gå med jorden og menneskene i trengsel
stiden?

7.) Hva skjedde under den 7. straffedommen i Egypt?
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DEN ANDRE BASUNEN.

«Og den annen engel blåste, og det bie likesom et stort bren
nende fjell kastet i havet, og tredjedelen av havet ble til blod, og
tredjedelen av av skapningene i havet, som hadde liv, døde, og
tredjedelen av skipene ble ødelagt.» (Åp.8,8.)
Da den andre engelen blåste, ble et stort brennende fjell

kastet i havet. Som vi har vært inne på før, betyr fjell et RIKE
eller en VERDENSMAKT. Dette kan bety at et stort verdens
rike går til grunne i denne plagen.
Hos profeten Jeremias blir f.eks. Babel kalt for «et fordervel

sens berg», som Gud vil ødelegge, slik at det blir et utbrent berg.
«Se, jeg kommer over deg, du FORDERVELSENS BERG, sier
Herren, du som forderver all jorden, og jeg vil rekke ut min
hånd mot deg og velte deg ned fra fjellkanusene og gjøre deg til
et UTBRENT BERG!» (Jer.61,25.)
Dette fjellet ble kastet i havet. Havet står for det kaotiske og

ANTIKRISTELIGE FOLKEHAVET, og tredjedelen av men
neskene går til grunne i denne plagen. Blodet står for død.
Skip står for handel. I denne plagen blir også en tredjedel av

handelen ødelagt.
Dette synet kan også bety at denne straffedommen spesielt går

ut over HAVET, slik at en tredjedel av skapningene i det dør.
Som en naturlig konsekvens av dette ville også handelen eller
skipsfarten bli rammet.

Disse plagene ligner mye på den 2. straffedommen som Gud
sendte over Egypt i forbindelse med jødefolkets utmarsj fra
Egypt. «Og Herren sa til Moses: Si til Aron: Ta din stav og rekk
ut din hånd over egypternes vann, over deres elver, over deres
kanaler og over deres sjøer og over alle deres dammer, og de
skal bli til blod, og det skal være blod i hele Egyptens land, både
i trekar og i steinkar. Og Moses og Aron gjorde som Herren
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hadde sagt, han løftet staven og slo på vannet i elven så de så på
det, både Farao og hans tjenere, da ble alt vannet i havet til
blod, og fiskene i elven døde, og elven luktet ille, så egypterne
ikke kunne drikke vannet, og det var blod i hele Egyptens land.»
(2.Mos.7,19-21.)

Dette minner også om det som står i Joel 3,3-4, enda dette
som er beskrevet der skal skje i forbindelse med «Herrens dag»,
som er Jesu gjenkomst til dom for verden og til frelse for Israel.
«Og jeg vil gjøre underfulle tegn på himmelen og på jorden,
blod og ild og røkstøtter. Solen skal omstøtes til mørke, og
månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og forfer
delige.»
Det samme gjelder det som er omtalt i Sefanias 1,3: «Jeg vil ta

bort mennesker og dyr, ta bort himmelens fugler og havets fisker
og alt det som volder anstøt, sammen med de ugudelige, og jeg
vil utrydde menneskene av jorden, sier Herren.»
De straffedommene som er beskrevet i seglene og basunene,

peker framover mot de straffedommene som vil vil få i den store
trengselen og på «Herrens dag.» Jo lenger vi kommer inn i
endens tid jo VÆRRE OG MER OMFATTENDE BLIR
STRAFFEDOMMENE.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Spørsmål og oppgaver.

Hya skjer når den andre engelen blåser i sin basun?
Hva er fjell et bilde på?
Hva betyr det at et fjell ble kastet i havet?
Hva er havet et bilde på?
Hva skjedde når den andre straffedommen kom over Egyp-
ten?

Hva beskriver Joel 3,3—4 og Sefanias 1,3?
Hva vil skje med straffedommene jo lenger vi kommer inn i
endetiden?
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DEN TREDJE BASUNEN.

«Og den tredje engel blåste, og en stor stjerne falt ned fra
himmelen, brennende som en fakkel, og den falt på tredjedelen
av elvene og på vannkildene. Og stjernens navn er Malurt, og
tredjedelen av vannene ble til malurt, og mange mennesker
døde av vannet, fordi det var blitt beskt.» (Åp.8,10-11.)

Stjerner i Bibelen kan være symboler på ÅNDELIGE
LEDERE eller FALSKE LÆRERE. I dette bildet kan vi tenke
oss at en BETYDNINGSFULL KRISTEN AUTORITET eller
LÆRER, taper sin kristne tro og begynner å forkynne villfarel
ser og antikristelig tro. Dette fører i sin tur til at tredjedelen av
menneskene blir forført til å følge vedkommende.
Når det står at stjernen «falt ned fra himmelen, brennende

som en fakkel», så betyr det at denne personen faller inn under
Guds vrede.

Elyene og vannkildene kan bety ÅNDSRETNINGER OG
ÅNDELIGE LEDERE. Dette fører til en forgiftning av moral
og livet på jorden.

Malurt er navnet på en plante, som har en bitter smak. Plan
ten er ikke giftig i og for seg, men jødene var redd for den bitre
smaken. Malurt var en frukt av avguderiet. «La det ikke være
hos dere noen mann eller kvinne eller ætt eller stamme i hvis
hjerte i dag vender seg fra Herren vår Gud, så han går bort og
dyrker disse folks avguder! La der ikke være hos dere noen rot
som bærer trollbær og malurt.» (5.Mos.29,18.)

Jeremias sier at på grunn av at jødefolket ikke holdt Herrens
lov, så ville også Herren gi dem malurt og beskt vann. Her ser vi
også at disse bildene er symbolske å forstå. «Og Herren sa:
Fordi de forlot min lov, som jeg la fram for dem, og ikke hørte
på min røst og ikke fulgte den, men fulgte sitt hårde hjerte, og
fulgte Baalene (som er det samme Nimrod eller Tammuz), slik
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som deres fedre hadde lært dem, derfor sier Herren, hærskare
nes Gud, Israels Gud, så: Se, jeg gir dette folk malurt å ete og
beskt vann å drikke, og jeg vil sprede dem blant hedningefol-
kene som de ikke kjente, hverken de eller deres fedre, og jeg vil
sende sverdet etter dem, til jeg får gjort ende på dem.»
(Jer.9,13-16.)

Hva som gjelder selve ordet «Malurt», så er det det samme
som det russiske ordet «Tsjernobyl.» Dette peker på den ulyk
ken som man hadde med en atomreaktor i Tsjernobyl i 1986, der
mange mennesker ble skadet. Det radioaktive nedfallet som
førte med ulykken, spredte seg over store deler av Europa, og
ble til stor skade både på planter og dyr i flere år etter ulykken.
Dette bildet kan derfor peke framover mot sprengning av

atomvåpen og radioaktivt nedfall, som bevirker at tredjedelen
av VANNENE blir forurenset, slik at mange mennesker dør.

Det som skjer under det tredje seglet— at vannet ble beskt, og
at mange mennesker døde på grunn av vannet, det har sitt
forbilde i det som skjedde ved Mara, da det beske vannet ble
godt. Dette peker framover mot jødenes frelse i endens tid. Når
de får se at Jesus døde for dem på korstreet, da omvender de seg
som folk og nasjon. «Så kom de til Mara, men de kunne ikke
drikke vannet i Mara, fordi det var beskt, defor ble stedet kalt
Mara (beskhet). Da knurret folket mot Moses og sa: Hva skal vi
drikke? Og han ropte til Herren, og Herren viste ham et tre
(bilde på Jesu kors), det kastet han i vannet, og vannet ble godt.
Der satte han dem lov og rett, og der prøvde han dem.»
(2.Mos.l5,23-25.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva skjer når den tredje engelen blåser i basunen?
2.) Hva kan stjerner være et bilde på?
3.) Hva kan det bety at denne stjernen falt på en tredjedel av

vannene?

4.) Hva er malurt?
5.) Hva er malurt et bilde på?
6.) Hva er Baal et bilde på?
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7.) Hvilken sammenheng er det mellom malurt og Tsjerno
byl?

8.) Hva skjedde i Tsjernobyl i 1986?
9.) Hva kan den konkrete betydningen være av den tredje

basunen?

10.) Hva skjedde ved Mara?
11.) Hva var treet ved Mara et bilde på?
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DEN FJERDE BASUNEN.

«Og den fjerde engel blåste, og tredjedelen av solen ble slått,
og tredjedelen av månen og tredjedelen av stjernene, for at
tredjedelen av dem skulle formørkes, og tredjedelen av dagen
miste sitt lys, og natten likeså.» (Åp.8,12.)
Som vi har vært inne på før, symboliserer solen DEN HØY

ESTE MYNDIGHET, som er Guds ord og Guds ordninger.
Månen og stjernene symboliserer MINDRE ØVRIGHETER og
MYNDIGHETER. På samme måten som månen får sitt lys fra
solen, får øvrighetene sitt mandat fra Herren.
Denne begivenhet, som er skildret i den 4 basunen, kan bety

at den kristne autoritet og myndighet vil gå til grunne i et
område som omfatter en tredjedel av jorden. Det er ikke usann
synlig at dette området er likt med det GJENOPPBYGDE
ROMERRIKET i endens tid. Vi vil da få nye religioner og
ideologier som basis for samfunnet.
Vi vet at i endens tid vil sann jøde- og kristendom være

forbudt innenfor Romerrikets grenser. De som ikke vil under
kaste seg Antikristens og den romersk katolske kirkes religion i
endetiden, DEN VIL BLI TILINTETGJORT.
Vi vet videre at den romersk katolske kirken vil inngå et

samarbeid med Antikrist på det religiøse området. Den romersk
katolske kirkes lære vil bli blandet sammen med Satan-dyrkelse,
fremmed religioner og New Age. Sentrale elementer i denne
religionen vil være dyrkingen av den babylonske gudinnen Semi-
ramis og hennes mann. Nimrod, som etter den babylonske reli
gionen ble reinkamert i deres sønn, Tammuz. Denne mor-sønn-
dyrkingen kommer i dag til uttrykk gjennom Maria-dyrkelsen i
den romersk katolske kirken.

Denne sammenblandingen mellom romersk katolsk tro og
babylonsk religion har forøvrig vært til stede helt fra 300-tallet
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av. Dersom vi skal sette opp en del likhetspunkter som der er
mellom romersk-katolsk tro og den gamle babylonske religio
nen, så må det bli følgende punkter:

1.) Mens bayloneme dyrket Semiramis som «himmelens
dronning», dyrker katolikkene Maria som det samme.
Man har ingen bibelsk dekning for å si at jomfru Maria er

«himmelens dronning.» Det er heller ikke Semiramis. Himme
len har ingen dronning. Det er det frelste Israel som er Guds
dronning.
Når de romersk katolske ber til Maria som «himmelens dron

ning», kommer de ikke i kontakt med Maria, men de kommer i
kontakt med de onde åndene. Kristen lære forteller oss at vi ikke
skal be til de avdøde.

2.) Mens bayloneme dyrket Nimrod og Tammuz som Semira
mis sønn, dyrker katolikkene Jesus som Marias sønn.
Dette er riktig, men i den romersk katolske læren har Jesus

blitt redusert i forhold til den tilbedelsen og æren som han skal
ha. Den som tilbeder Jesus, må tilbede i Ånd og sannhet.
Dersom man ikke gjør det, tilbeder man ikke Jesus, men avgu
dene.

(I parantes gjør vi oppmerksom på at dette mor-barn-motivet,
som går tilbake til religionen i det gamle Babylon, har bredt seg
ut over hele verden. Vi har følgende navn på gudemoren og
barnet i de forskjellige land og områder:
I Kanaan het de Astarte og Baal.
I Israel het de Astarte og Baal.
I Syria het de Astarte og Baal.
I Hellas het de Afrodite (Ceres) og Eros.
På Scillia het gudemoren Ceres.
Hos sumerne het gudemoren Nana.
I Egypt het de Isis og Horus.
I Italia het gudemoren Juno.
I Roma het de Venus (Fortuna) og Jupiter.
I Efesus het gudemoren Diana.
Hos etruskerne het gudemoren Nutria.
Hos dmidene het gudemoren Patitura.
I Skandinavia het gudemoren Dina (Disa).
I Tyskland het gudemoren Hertha.
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I Asia het de Cybele og Deoius.
I India het de Devaki (Indrani) og Krishna.
II indo-arisk religion het gudemoren Indrani.
I Kina het gudemoren Shingmoo.)
3.) I den romersk katolske kirken blir jomfru Maria tilbedt

som Gud selv. Ja, det går mange flere bønner til henne enn det
gjør til Gud. Dersom en regner sammen alle de bønnene som i
løpet av et sekund går til jomfhi Maria fra de ca. 900 millionene
katolikkene rundt omkring i verden, blir det ca. 46296.
Grunnen til at det går mange flere bønner til Maria enn til

Jesus, er det forholdet at katolikkene tror at Jesu mor er mer
forståelsesfull og snill enn sønnen Jesus. I og med at hun er Jesu
mor, så vil han lettere etterkonune hennes bønner til ham enn de
troendes bønner. Dette har ingen ting med sann kristen lære å
gjøre.
I forbindelse med bruken av rosenkransen går det utallelige

bønner til jomfru Maria. Rosenkransen består av en kjede med
15 sett av runde kuler. Hvert sett bhr avsluttet med en større

kule. I enden av kjedet er det et bilde av jomfru Maria. Fra dette
henger det ned en kort kjede med et krusifiks. Når katolikkene
ber, representerer hver kule bestemte bønner.
Når en katolikk har gått gjennom hele rosenkransen, har han

repetert Hill deg, Maria 53 ganger. Fadervåret 6 ganger. Myste
riene 5 ganger. Meditasjonene til mysteriene 5 ganger. Ære
Være 5 ganger og Den apostohske bekjennelse 1 gang.
Rosenkransen går tilbake til de hedenske religionene. Den er

kjent og brukt blant annet av menneskene i det gamle Ninive, av
de gamle fønikerne, av brahmaene i hinduismen, av muhamme
danerne og av buddhistene i India, Tibet og Japan.
I 1854 godtok den romersk katolske kirken dogmet om at

jomfhi Maria er uten både arvesynd og vanlig synd. Den begrun
net det med det forholdet at den som skal være Guds mor, kan
ikke ha synd. Guds ord derimot sier at alle mennesker har
syndet. «aJle har syndet og mangler Guds ære.» (Rom.3,23.)
Ved kirkemøtet i Calcedon i 451 etter Messias ble det til og

med avgjort at Maria forblir jomfru til evig tid, og det til tross for
at hun fødte flere barn etter Jesu fødsel.
I 1951 kom dogmet om at Marias legeme ikke ble lagt i
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graven, men at hun ble tatt legemlig opp til himmelen.
Den hellige Bernhard sier følgende om det romersk katolske

synet på jomfru Maria: «På den tredje dagen etter Marias død,
da apostlene samlet seg sammen rundt hennes grav, fant de den
tom. Det hellige legemet hadde blitt båret opp til den tredje
himmelen... Graven hadde ingen makt over en som var uten
synd... Men det var ikke nok at Maria skulle bli tatt opp til
himmelen, hun har en verdighet som når over de høyeste av
erkeenglene. Maria ble kronet til himmelens dronning av den
evige Fader: Hun fikk en trone ved sin Sønns høyre side... Nå,
dag etter dag, time etter time, ber hun for oss, oppnår nåde for
oss, holder oss unna farer, skjermer oss for fristelser, drysser
ned velsignelser over oss.»
Jomfru Maria blir ofte framstilt på bilder med en ring av 12

stjerner rundt sitt hode og med en voksende måne under sine
føtter. Både den fønikiske gudinnen Astarte og den egyptiske
gudinnen Isis, som begge symboliserte fruktbarhet, ble framstilt
på den samme måten. Ringen symboliserte solen.
I forbindelse med Den Hellige Ånds komme er Maria ofte

framstilt som den sentrale pdrsonen, som får Den Hellige Ånd i
en dues skikkelse. De 12 apostlene står vendt mot henne, og det
er hun som mottar selve Ånden, men de mottar tungene av ild.
I de fremmede religionene ble også gudinnene Juno, Astarte,

Cybele og Isis framstilt med en due over sine hoder.
4.) Påbudet om sølibatet i den romersk katolske kirken går

også tilbake til babylonsk religion. I den gamle babylonske
religionen ble det krevd at de prestene, som skulle tilhøre de
høyeste gradene i presteskapet til dronning Semiramis, måtte
være ugifte.

Etter kristen tankegang er det ønskelig at alle gifter seg. Dette
gjelder også prestene. «For dette er Guds vilje, deres helliggjø
relse, at dere avholder dere fra hor, at hver av dere vet å vinne
seg sin egen maken i helligelse og ære.» (l.Tess.4,3—4.)

5.) I den romersk katolske kirken ber man også til de såkalte
«helgenene». Det er mennesker som har levd et godt og eksem
plarisk liv, slik at de nå både kan formidle menneskenes bønner
innfor Jesus og beskytte de menneskene som ber til dem.

Dette har ingen ting med bibelsk kristendom å gjøre, for alle
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troende blir betegnet som hellige i den kristne læren, men det
går tilbake til den gamle babylonske religionen, som hadde ca.
5000 guder og gudinner. Babylonerne trodde at disse gudene
hadde vært helter på jorden i sitt tidligere liv, men nå var de
opphøyet til et høyere plan. De beskyttet menneskene i de
gjøremål og oppgaver som de hadde. Gudene hadde ansvaret for
hvert sitt område i menneskelivet.

Både buddhistene i Kina, syrerne og de andre folkeslagene
hadde de samme tankene om dette.
Da romerne erobret «verden» hadde de de samme oppfatnin

gene og utbredte dem. Vi skal ta med en del eksempler:
a) Brigit var gudinnen for poesi.
b) Juno Regina var gudinnen for giftemål.
c) Venus var gud for det seksuelle.
d) Vesta var gudinne for bakerne og den hellige ilden.
e) Ops var gud for rikdommen.
f) Ceres var gud for det som vokste.
g) Mercuri var gud for talekunsten.
h) Castor og Pollux var Romas voktere og gudene for dem

som ferdes på havet.
i) Janus var gud for dørene og portene.
Dette systemet ble overtatt av den romersk katolske kirken.

De forskjellige helgener fikk ansvaret for de forskjellige gjøre
mål. De gamle romerske gudene ble skiftet ut med romersk
katolske «helgener». Vi skal nevne noen eksempler på dette:
a) St. Thomas fikk ansvaret for arkitektene.
b) St. Elisabet fikk ansvaret for bakerne.
c) St. Bernhard fikk ansvaret for de som laget vokslys.
d) St. Lukas fikk ansvaret for legene.
e) St. Andre fikk ansvaret for fiskerne.
f) St. Francis av Assis fikk ansvaret for kjøpmennene.
g) St. Catrine fikk ansvaret for sykesøstrene.
h) St. Johannes fikk ansvaret for boktrykkerne.
i) St. Matteus fikk ansvaret for skatteinnkreverne.
På samme måten som det ble laget bilder og statuer av de

forskjellige hedenske gudene, som ble tilbedt av menneskene,
ble det også i den romersk katolske kirken laget bilder og statuer
av helgene. De ble også tilbedt.
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Bibelen derimot sier flere steder at menneskene ikke skal lage
seg noe bilde, hverken av Gud eller av mennesker, og tilbede
dem. Vår tilbedelse skal alene gå til Den treenige Gud. «Du skal
ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det
som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden,
eller av det som er i vannet nedenfor jorden.» (2.Mos.20,4.)

Ofte ble de katolske «helgenene» framstilt med en rund sirkel
rundt sitt hode. Dette ble også gjort med gudene i de forskjellige
hedenske religionene. Den romerske gudinnen Cirse, som var
gudinne for solen, ble framstilt med en lysende sirkel rundt
hodet. Dette gjalt også Buddha. Den runde sirkelen symboli
serte solguden Baal eller Nimrod.
6.) Påbudet om skriftemålet går også tilbake til babylonsk

religion. Ved at prestene i den gamle babylonske religionen fikk
menneskene til å tilstå sine synder for seg, fikk de stor makt over
menneskene. Dersom ikke menneskene gjorde som prestene
ønsket, truet de med å offentliggjøre det som de visste om disse
menneskene.

De som skulle innvies til de hemmelige babylonske myste
riene, måtte også tilstå sine synder for prestene.
Den romersk katolske kirken går så langt at den hevder, at

den som ikke tilstår sine synder for en romersk katolsk prest, får
ikke del i frelsen.

Etter kristen tankegang skal vi ikke ensidig bekjenne syndene
for et annet menneske, men vi skal bekjenne syndene for hver
andre, slik at ikke noen mennesker skal få makt over andre
mennesker. «Bekjenn derfor deres synder for hveradre og bed
for hverandre, for at dere kan bli lægt! En rettferdig manns bønn
har stor kraft i sin virkning.» (Jak.5,16.)

7.) Ideene om skjærsilden går også tilbake til babylonsk reli
gion. Den har ingen ting med bibelsk lære å gjøre. Det var pave
Gregor den store som først på 600-tallet begynte å gjøre krav på
at kirken måtte oppta læren om skjærsilden. Læren om skjærsil
den ble et dogme på kirkemøtet i Florence i 1459.
(I parantes gjør vi også oppmerksom på at den hedenske

skikken med å la «barna gå gjennom ilden» som et offer for
avguden Molok, som er det samme som Baal eller Nimrod, også
går tilbake til den hedenske religionen i Babylon. Det er ikke
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usannsynlig at bameoffer og offer av f.eks. jomfruer skulle føre
til at oppholdet i skjærsilden skulle forkortes for de menneskene
som var der.)
Jo mer en kan betale til den romersk katolske kirken, jo

fortere kommer den avdødes sjel ut av skjærsilden. Dette er
vranglære av værste slag. For det første er det ikke noe som
heter skjærsilden. Etter døden kommer ikke skjærsilden, men
da kommer dommen. «Og Ukesom det er menneskenes lodd en
gang å dø, og deretter dom.» (Hebr.9,27.)
For det andre går det ikke an å kjøpe seg fri fra sine synder

med penger. Menneskene er frelst av bare nåde. «For av nåde er
dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave,
ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.» (Ef.2,8—9.)
Den romersk katolske kirken lærer om skjærsilden også i dag,

og den praktiserer stadig vekk sjelemesser for de avdøde.
8.) Den runde formen på nattverdsoblatene går tilbake til

babylonsk religion. De skulle ha en rund form, fordi de skulle
ligne solen, som igjen var et uttrykk for Nimrod. Nimrod var
solguden, og han ble senere identifisert med f.eks. Baal.
På nattverdsoblatene i den romersk katolske kirken er det

skrevet inn 3 bokstaver, og det er I.H.S. Den romersk katolske
kirken sier at disse initialene står for: «lesus Hominum Salvator»

som betyr «Jesus, menneskehetens frelser. Dette er ikke riktig.
De står for de egyptiske gudene: Isis, Horus og Seb.
Den romersk katolske kirken mener at nattverden er et ublo

dig offer, som gjentar Jesu forsoningsverk, og de setter likhets
tegn mellom disse to begivenhetene. Ved den såkalte transsub-
stitusjonslæren forandrer brødet seg til Jesu legeme, og vinen
forandrer seg til Jesu blod. I den romersk katolske nattverden
blir Jesu forsoningsverk gjentatt på en ublodig måte.
Ideene om det ublodige offeret går også tilbake til babylonsk

religionen. I Babylon ble Semiramis tilbedt med runde kaker.
Dette var et ublodig offer. Det ublodige offeret finner vi også
igjen andre steder i verden.
I jøde- og kristendommen er ikke de ublodige offer tillatt som

soning for synd. Her kan ikke syndenes forlatelse skje uten at
det blir utgydt blod. Dette peker i siste instans på Jesu blod. «Og
nesten alt bhr etter loven renset med blod, og uten blod bUr
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utgydt, skjer ikke forlatelse.» (Hebr.9,22.)
«Men da Kristus kom som yppersteprest for de kommende

goder, gikk han gjennom det større og fiillkomnere telt (himme
len), som ikke er gjort med hender, det er: som ikke er av denne
skapning, og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt
eget blod, en gang inn i helligdommen og fant en tidsalderlig
forløsning.» (Hebr.9,11-12.)

9.) Relikvidyrkingen og dyrkingen av de avdøde går også
tilbake til babylonsk religion. Dette kunne være dyrkelse av en
avdød helt, en statsmann eller en kriger. De mente at disse etter
døden ble forvandlet til guder, som beskyttet menneskene.
Denne skikken ble overtatt av den romersk katolske kirken

som mente at forskjellige etterlevninger av de såkalte «helge
nene» hadde undergjørende virkning.

10.) Den utstrakte bruk av vokslys i den romersk katolske
kirken går også tilbake til babylonsk religion. Det ble tent voks
lys for å hedre Nimrod.
Når katolikkene tenner vokslys for de døde, så mener de at

oppholdet i skjærsilden blir forkortet.
11.) Den romersk katolske kirken har benyttet seg av viktige

datoer i den babylonske religionen og omgjordt dem til viktige
hendelser i den kristne tro og satt kristne navn på dem. Dette
gjelder bl.a. annet tidspunktet for feiringen av Jesu fødsel. Det
er helt klart at Jesus ikke ble født den 24. desember. Lenge før
den romersk katolske kirken hadde bestemt at den 25. desember

skulle være juldedagen, ble denne dagen feiret blant hedningene
til ære for sønnen (Tammuz) til den babylonske gudinnen Semi-
ramis.

Ordet «Yule» er opprinnelig et kaldeisk ord, og det betyr
«barn» eller «lite barn.»

Blant de hedenske anglosakseme ble denne dagen kalt for
«barnets dag», og natten foran ble kalt for «moderens natt».
I og med at babylonerne og andre hedenske folk i oldtiden

betraktet solen som en inkarnasjon av Nimrod, ble også den 25
desember feiret som Solens «fødselsdag». Dette betydde ganske
enkelt at på den dagen begynte en ny syklus i solens gang.
Vinteren var over, og solen eller Nimrod (Tammuz) skulle på ny
gi mennesker, dyr og naturen varmen og livet tilbake, etter at
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aktiviteten hadde vært sterkt redusert under vinterens kulde.
I det gamle Roma ble denne dagen feiret som «fødelsdagen»

til solguden med navnet Sol, som er et av navnene på Nimrod.
Araberne feiret den 24. desember som fødselsdagen til sin

øverste gud, som var månen.
Sakserne betraktet solen som en kvinnelige guddom, mens de

betraktet månen som en mannlig guddom.
I de hedenske religionene ble denne dagen feiret med store

festivaler og fester. I Babylon ble denne festen kalt for Bacchus-
festivalen. I det keiserlige Roma ble det holdt en fest på 5 dager
til ære for guden Saturn.
I og med at vi fikk et sammenfall og en sammenblanding av

hedenskap og kristendom på dette området, førte dette til at
mange hedninger trodde at Jesus var det samme som den
hedenske solguden. Dette vil igjen bety at Jesus var det samme
som Nimrod eller Tammuz.

Den høytiden som vi feirer på denne tiden kalles på engelsk
«Christmas.» Dette ordet inneholder to ord, og det er «Kristus»
og «messe.» Det er den romersk katolske messen det her er
snakk om. Disse ordene kan en i det hele tatt ikke bruke
sammen, for etter korrekt bibelsk tankegang motsier de hver
andre. Bibelen sier at Jesus sonet all verdens synd på et kors—
en gang for alle mennesker. Den romersk katolske kirken sier at
Jesu forsoning blir gjentatt på en ublodig måte i det katolske
messe-offeret.

Etter romersk katolsk oppfatning er det ikke nok for mennes
kenes frelse det som Jesus gjorde. Forsoningsverket må gjentag-
es i den romersk katolske messen.
Hva som gjelder selve juletreet, er det også opprinnelig et

hedensk symbol. I den gamle babylonske religionen blir det
fortalt at det «evig- grønne tre» sprang ut av en død trestamme.
Den døde treestammen symboliserte Nimrods død, og det» evig-
grønne treet» symboliserte at Nimrod hadde kommet til liv igjen
ved sin sønn, Tanunuz.
Den 24. desember brente babylonerne en gammel trestokk.

Den skulle symbolisere Nimrods død. Den 25. desember ble det
skaffet til veie et nytt tre, som skulle symbolisere Tammuz
oppstandelse fra de døde.
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Blant druidene var eike-treet hellig. Blant egypterne gjalt
dette palme- treet. I Roma var furu-treet hellig. Avguden Odin i
den norrøne mytologien lovet gaver til dem som tilbad hans
hellige furu-tre.
I Bibelen blir det «grønne tre» assosiert med avguderi og falsk

gudstjeneste. «Og de bygget seg offerhauger og gjorde seg støt
ter av Astarte-bilder på hver høy bakke og under hvert grønt
tre.» (l.Kong.14,23.)
Den 25. mars, som ble feiret til ære for Cybele, ble omgjort til

dagen for begynnelsen av jomfru Marias svangerskap. Fra 25
mars og til 25. desember er det 9 måneder.
Den 15. august ble i de hedenske religionene feiret til ære for

for Isis eller Diana. Denne dagen ble omgjort til dagen for
Marias bebudelse.

Den 24 juni ble feiret til Tammuz ære. Den ble omgjort til
døperen Johannes fødselsdag. I de gamle hedenske religionene
ble denne datoen feiret til ære for fiskeguden Oannes, som er et
av navnene på Nimrod. Druidene tente ild til ære for Baal på
denne dagen.
Grunnen til at den romersk katolske kirken omgjorde disse

datoene for hedenske fester til å gjelde viktige begivenheter
innenfor kristen tro, var at den på den måten lettere kunne
vinne hedningene for kristendommen. Ved at den romersk
katolske kirken gjorde dette, fikk vi en meget uheldig sammen
blanding mellom kristendommen og de hedenske religionene.
De hedenske religionene kom til å prege den romersk katolske
troen, og det gjør de også i dag.

12.) Det engelske ordet for «påske» er «easter». Det går også
tilbake til den gamle babylonske religionen. Ordet «easter» går
tilbake til den hedenske gudinnen Hoster, Ostera, Astarte eller
Ishtar. Hun var gudinnen for det gryende lyset om morgenen og
våren. Selve ordet «easter» har med ordet «east» å gjøre, som
betyr «øst.» Det er i øst at dagen bryter fram og solen kommer
fram.

Etter de babylonske legendene ble Tammuz, etter at han ble
drept, ført til dødsriket, men etter at hans mor Semiramis eller
Easter gråt over ham, så ble han oppreist igjen fira dødsriket, når
våren kom.
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Dette førte til at menneskene tok del i Semiramis sorg, for å
vinne hennes gunst, og når våren kom, feiret de «Tammuz»
oppstandelse og gjenkomst med store fester og festivaler. Til og
med jødene overtok disse seremoniene, og de gråt over Tammuz
(Esek.8,14.)

I og med at Kristus stod opp fra de døde den 17 nisan, som er
på våren, var det ikke vanskelig for den romersk katolske kirken
å slå sammen disse to forskjellige feiringene. Kirken forlot den
korrekte datoen for Kristi oppstandelse og slo den sammen med
de hedenske festene.

I følge legenden var Tammuz 40 år da han ble drept. I det hele
ble 40 dager brukt til «å gråte over Tammuz»— en dag for hvert
år han hadde levd. Disse dagene ble brukt til gråt, faste og
selvpining blant babylonerne, fønikerne, egypterne, mexika-
neme og også blant jødene.

På 600-tallet ble det bestemt i den romersk katolske kirken at
dets tilhengere skulle holde en faste på 40 dager i forbindelse
med Jesu død og oppstandelse. Dette tilsvarer den tiden da
babylonerne gråt over Tammuz.

Det jødiske navnet på påske er «pesach», og det betyr «forbi
gang.» Dette ordet refererer seg til det forholdet at da Herrens
engel så blodet på dørkarmene i de husene som jødene bodde i i
Egypt, gikk han forbi og drepte ikke de førstefødte i disse
husene.

I tillegg til at den jødiske påsken ble feiret til minne om
utgangen av Egypt, ble den også feiret som en fest for innhøstin
gen av byggen. Den ble feiret i måneden nisan, som tilsvarer
våre måneder mars-april.
I den første tiden feiret jødene og de kristne påsken på den

samme datoen, men på 400-tallet bestemte den romersk
katolske kirken at de kristne ikke skulle feire denne høytiden
sammen med jødene. Dette ble gjort i den hensikt å distansere
den romersk katolske kirken fra sitt jødiske opphav.

13.) Vi vet at de første kristne helligholdt både sabatten og
søndagen. Sabatten var den gamle helligdagen for jødene. På
sabatten, som betyr «den syvende», kvilte også Herren fra sine
skapergjeminger.
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På søndagen eller den første dagen i uken stod Jesus opp fra
de døde som syndens forsoner og dødens overvinner. På søndag
en fikk også menigheten i Jerusalem Den Hellige Ånd.

Keiser Konstantin, som både var «kristen» og soltilbeder,
bestemte i året 321 etter Messias at søndagen skulle være offent
lig kviledag. Han kalte ikke søndagen for «Herrens dag», men
for «den seierrike sols erverdige dag». Vi siterer fra denne
bestemmelsen: «På solens erverdige dag skal øvrigheten og folk
som bor i byene kvile, og alle verksteder lukkes. Men på landet
kan de som beskjeftiger seg med åkerdyrking, arbeide fritt og
lovlig, for det hender ofte at en annen dag ikke er så skikket til å
så kom eller plante vinranker, at menn ikke ved å unnlate den
beste tid skulle miste den overflod som himmelen gir.»
Ordet «søndag» betyr ikke opprinnelig «Sønnens dag» eller

«Herrens dag». Det betyr «solens dag». Dette kommer tydelig
fram i det tyske ordet «Sonntag» og det engelske «sunday». Det
var pave Sylvester 1, som var samtidig med Konstantin, som
bestemte at søndagen ikke skulle kalles for «solens dag», men
for «søndag» eller «Herrens dag».

Dette betyr ikke at vi ikke skal helligholde søndagen som
helligdag, for det er meget gode grunner til at vi gjør det. Vi
burde imidlertid helligholde både sabatten og søndagen, for de
første jødetroende gjorde det.
Vi vet også at i 1000 års-riket vil sabbaten komme igjen som

den virkelig store helligdagen.
14.) Den hodebekledningen som paven har, og som vi kaller

for «mitra», går tilbake til en babylonsk fiskegud, som het
Dagon. Dagon er det samme som Nimrod. Mitraen er likt med
en fisk som åpner sin munn. Ordet «dag» betyr «fisk».

Opprinnelig var denne fiskeguden også utst)^! med fiske
kropp og fiskehale. Dette falt etter hvert bort, slik at det bare
var fiskehodet eller mitraen som stod igjen. Når vi ser på mynter
fra Malta og Egypt, er en del guder framstilt med denne mitraen.
Dette gjelder bl.a. den egyptiske guden Osiris, som er det
samme som Nimrod.

På samme måten som ypersteprestene i det gamle Babylon bar
fiskeringen som et s3mibol på at de tjente fiskeguden, gjør også
paven det i dag. Han får til og med menneskene til å kysse denne
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ringen. Dette betyr at han ikke tjener den levende Gud, men
han tjener Nimrod.
Den kronen som paven bærer i dag, går også tilbake til fiske-

guden Dagon. På bilder fra det gamle Babylon kan vi se at
fiskeguden bærer en krone som er lik den som paven bærer i
dag. De forskjellige gudene i den gamle assyriske religionen bar
også denne kronen.

15.) Paven har tatt tittelen, pontifex maximus, fra det baby
lonske presteskapet. Dette var tittelen til selve yperstepresten,
som var den øverste leder av de babylonske mysterier. På latin
kommer selve ordet av «pons», som betyr «bro», og «facio»,
som betyr «å gjøre». Det betyr «bru-åpner». Prestekongene i det
hedenske Roma ble betraktet som de som hadde laget og voktet
bruene i Roma. De tjente som yppersteprester og ble også
ansett for å være bindeleddet mellom dette livet og det neste
livet.

Det var de romerske keiserne som først bekledte dette embe
tet. Dette skjedde i 63 før Messias. På mynter fra denne tiden
ser vi at de romerske keiserne har denne tittelen. De beholdt

denne tittelen helt til 376, da keiser Gratin avslo å bære denne
tittelen på grunn av at han oppdaget dets hedenske bakgrunn.
1378 ble denne tittelen overført til Damaskus, som var biskop

i Roma. I og med at Roma var den viktigste byen i det romerske
riket, ble biskopen i Roma etterhvert ansett for å være den
høyeste innenfor kristenheten.

16.) Det har vært gjort mange forsøk fra den romersk
katolske kirkes side å forsøke dekke over det forholdet at den
har mye av sin bakgrunn i de babylonske mysterier. Dette gjel
der både begivenheter og titler.
I de kaldeiske mysteriene ble ypperstepresten bl.a. kalt for

«peter», som betyr «fortolker». Den romersk katolske kirken
har derfor identifisert apostelen Peters navn med denne tittelen.
På denne måten ble kristendommen blandet med hedenskapet.
Både «kristne» og hedninger trodde at disse to navnene hørte
sammen. Apostelen Peter ble derfor gjort til «fortolkeren» til de
babylonske mysteriene.

17.) En annen sammenblanding mellom hedenskapet og kris
tendommen har vi angående «de hellige nøklene». Menneskene
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i det hedenske Roma trodde på de mystiske nøklene til guden
Janus og gudinnen Cybele. Janus var åpneren og vokteren av
portene i den romerske mytologien. Janus ble avbildet med to
ansikter. Et gammelt og et nytt. Det gamle ansiktet symboliserte
den gamle Nimrod, mens det unge ansiktet symboliserte Tam-
muz, som var den inkarnerte Nimrod.

I mitradyrkelsen, som ble meget sterk i Roma, bar solguden,
som var Nimrod, to nøkler.

Etter at keiserne hadde tatt over tittelen «pontifex maximus»,
ble «nøklene» et symbol på deres makt. Da paven tok over
denne tittelen i året 378 før Messias, ble han automatisk eieren
av de mystiske nøklene.

Vi vet at apostelen Peter ble gitt «nøkkelmakten» av Herren.
Med dem skulle han både låse og binde. Selve nøklene er
evangeliet. «Og jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du
binder på jorden, skal være bundet i himlene, og det du løser på
jorden, skal være løst i himlene.» (Mat. 16,19.)
Det var ikke før enn i 431 etter Messias at paven krevde å få

overta den autoritet som det lå i Peters nøkkelmakt. Nå er disse
nøklene et symbol på pavens opphøyede stilling innenfor den
romersk katolske kirken, mens nøkkelmakten i utgangspunktet
ble gitt til både Peter og de andre apostlene.
18.) Hva som gjelder tittelen «pave», så kommer ordet av det

latinske «pater», og det betyr «pappa». Det betyr den øverste av
alle mennesker. Denne tittelen er også tatt fra de hedenske
religionene. I mitradyrkelsen, som en tid var den mest utbredte
religionen i Romerriket, ble ypperstepresten kalt for «Pater
Patrum». Det betyr «den øverste far».

19.) Paven blir videre kalt for Guds stedfortreder eller vikar
på jorden. I romersk katolsk sammenheng blir han betraktet
som høyt hevet over alle mennesker, ja, til og med over englene.
Han blir betraktet som en gud. Jeg vil i den forbindelsen sitere
det som står i Ecclesiastical Dictionary av Ferrari. Det er en
oppslagsbok for katolikkene: «Paven er av så stor verdighet at
han ikke bare er blott og bart et menneske, men er som en gud
og Guds stedfortreder. Paven alene har rett til å bli kalt Den
aller helligste, fordi han er Kristi vikar. Den romerske paves
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overhøyhet og makt strekker seg også til englene, for han er
større enn disse.

20.) Læren om at det er gjenfødelse i dåpens vann går også
tilbake til den babylonske religionen. I de babylonske legendene
blir Noah framstilt som «den to-fødte personen». Han hadde
både del i den gamle og i den nye verden, og han ble også
framstilt som en person med to ansikter, som snur hver sin vei.
Det ene ansiktet representerer en gammel mann, og det står for
den gamle verden, mens det andre ansiktet representerer en ung
mann, og det står for den nye verden.

Etter denne vurderingen var det vannet som frelste Noah over
i den nye verden. Vannet hadde gjenfødelsens kraft i seg.

Dette er ikke i samsvar med kristen tankegang. For det første
er det ikke vannet som frelser et menneske, men det er arken
som er et forbilde på Jesu frelsergjeming. «det (arken) som også
nå frelser oss i sitt motbilde (Jesu forsonergjeming).»
(l.Pet.3,21.)
«Ved tro bygget Noah, varslet av Gud om det som ennå ikke

var skjedd, i hellig frykt en ark til frelse for sitt hus, ved den
fordømte han verden og ble arving til rettferdigheten av tro.»
(Hebr.11,7.)

For det andre ble ikke Noah frelst på grunn av at han gjen
nomlevde syndfloden. Han var frelst allerede før syndfloden
kom. Det var hans rettferdighet før syndfloden som frelste ham.
«Dette er historien om Noah og hans ætt: Noah var en rettferdig
og ulastelig mann blant sine samtidige, Noah vandret med Gud.»
(l.Mos.6,9.)
Den romersk katolske kirken lærer ennå i dag at et menneske

ikke kan bli frelst, uten at det blir døpt i vann. Den norske
kirken lærer også dessverre at det er gjenfødelse i dåpens vann.
(Se kapitlet: En beskrivelse av skjøgekirken og mine bøker: Jesu
gjenkomst. Bind 1 og 2, hvor jeg skriver mer om den romersk
katolske kirken.)
Dersom vi skal tolke den fjerde basunen helt konkret, så må

det bety at en tredjedel av SOLEN, MÅNEN OG STJERNENE
skal bli ødelagt, slik at både dagen og natten mistet en tredjedel
av sitt lys. Dette kan komme i stand gjennom bruk av atomvå
pen og kjernefysiske eksplosjoner.
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva beskriver den fjerde basunen?
2.) Hva er solen, månen og stjernene bilder på?
3.) På hvilke måter vil det bli et samarbeid mellom Antikrist

og den romersk katolske kirken i endens tid?
4.) Hvilke forskjellige likheter er det mellom den romersk

katolske kirken og den gamle babylonske religionen?
5.) Hva er «himmelens dronning»?
6.) Hvem er Guds dronning?
7.) Hvilke forskjelhge navn har vi på gudemoren og barnet i

de forskjellige religionene?
8.) Hvorfor blir Maria tilbedt mer enn Jesus i den romersk

katolske religionen?
9.) Hva er begrunnelsen for dette?
10.) Hva er rosenkransen og hvilke funksjoner har den?
11.) Hvilke forskjellige dogmer er det laget om jomfru Maria?
12.) Hvordan blir jomfru Maria ofte framstilt på bilder?
13.) Hva er en «helgen»?
14.) Hvilke oppgaver har «helgenene» i følge den romersk

katolske læren?

15.) Hva er skriftemålet?
16.) Hva er skjærsilden?
17.) Hva symboliserer den runde formen på nattverdsoblaten?
18.) Hva står bokstavene I.H.S, for?
19.) Hva er det katolske «messeofferet»?
20.) Hvilke datoer i den babylonske religionen har den

romerske katolske kirken benj^tet seg av?
21.) Hva skjedde på disse datoene i følge den romersk katolske

kirken?

22.) Hvorfor gir ordet «Christmas» ingen kristen betydning?
23.) Hva er det engelske ordet for «plaske»?
24.) Hva symboliserer dette ordet?
25.) Hva skjedde med Tammuz etter at han ble drept?
26.) Hvor lenge skulle man sørge over Tammuz?
27.) Hva skjedde med Tammuz etter at de 40 dagene hadde

gått?
28.) Hvilken religion hadde keiser Konstantin?
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29.) Hva kalte han den første dagen i uken?
30.) Hvorfor burde vi hedningetroende både helligholde

sabbaten og søndagen?
31.) Hvordan så hedningene på det «evig-grønne treet»?
32.) Hva er pavens «mitra» et symbol på?
33.) Hva ligger i begrepet «pontifex maximus»?
34.) På hvilke måter har den romersk katolske kirken blandet

apostelen Peter inn i de hedenske religionene?
35.) Hva var de «hellige nøklene»?
36.) Hva går tittelen «pave» tilbake til?
37.) Hvorfor er det ikke gjenfødelse i dåpens vann?
38.) Hva vil skje dersom vi tolker den fjerde basunen konkret?
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ØRNEN (ENGELEN) MED DE 3 VE-ROPENE.

«Og jeg så, og jeg hørte en ørn (en engel) (både ordene ørn
(gr.aetu) og engel (gr.angelu) er brukt i grunnteksten) som fløy
under det høyeste av himmelen og sa med høy røst: Ve, ve, ve
med dem som bor på jorden, for de andre basunrøster av de tre
engler som ennå skal blåse!» (Åp.8,13.)
Før den femte engelen blåser, ser Johannes en annen engel,

som fløy under det høyeste av himmelen. Han varslet om at det
enda ville komme 3 plager, som er det samme som de gjenstå
ende 3 basunene. Disse plagene ville ramme «dem som bor på
jorden», det vil si de ufrelste. Den femte, sjette og syvede
basunen blir dermed kalt for DET FØRSTE, ANNET og DET
TREDJE VE.

Den ørnen som flyver, er det samme som en engel. Ørnen er
symbolet på DOM. «Herren skal føre et folk over deg langt
borte fra, fra jordens ende, et folk som kommer flyvende lik en
øm, et folk hvis tungemål du ikke forstår, et folk med hårdt
ansikt, som ikke akter den gamle og ikke har medynk med den
unge (Dette gjaldt både romerne og nazistene)». (5.Mos.28,
49-50.)

«For så sier Herren: Se han (Nebudkanesar) flyver som en øra
og breder sine vinger ut over Moab.» (Jer.48,40.)

«Sett basunen for din munn!— Som en øra kommer flenden
over Herrens hus, fordi de har brutt pakten med meg og forsyn
det seg mot min lov.» (Hos.8,1.)
«Hvor åtselet (den døde kropp) er, der skal ørnene samles.»

(Mat.24,28.)
Det samme bildet med ørnen finner vi igjen i 2. Baraks bok:

Gud braker ørnen, som flyver så høyt og fritt, til å bringe et
budskap til jødefolket i Babylon. «Og jeg kalte på ørnen og sa til
den: Den Høyeste har skapt deg høyere enn alle andre fugler.
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Nå skal du fly, uten å stanse noe sted, ikke slå deg ned i noe rede
eller noe tre, inntil du har kommet til den store elven Eufrat, til
det folk som bor der, og har sluppet ned til dem dette brev.» (2.
Baruk, 77,21-22.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilket budskap hadde denne engelen som fløy under det
høyeste av himmelen?

2.) Hvorfor er både ordet «øm» og «engel» brukt?
3.) Hvem ville disse plagene ramme?
4.) Hva er ørnen et bilde på?
5.) Hva er det første, andre og tredje ve?
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DEN FEMTE BASUNEN.

DET FØRSTE VE.

Og den femte engel blåste i basun, og jeg så en stjerne (en
falsk åndelig leder) som var falt fra himmelen ned på jorden, og
nøkkelen til avgrunnens brønn ble gitt den (av Herren). Og den
åpnet avgrunnens brønn, og en røk (demonene) steg opp av
brønnen som røken av en stor ovn, og solen og luften ble
formørket av røken fra brønnen. Og ut av røken kom det gress
hopper (demoner) over jorden, og det ble gitt dem makt, slik
som skorpionene på jorden har, og det ble sagt til dem at de ikke
skulle skade gresset på jorden (vanlige mennesker) heller ikke
noe grønt, heller ikke noe tre, men bare de mennesker (jøder)
som ikke hadde Guds segl på sine panner. Og det ble gitt dem at
de ikke skulle drepe dem, men pine dem i 5 måneder, og pinen
de voldte var som pinen av en skorpion (åndelige plager) når
den stikker et menneske. Og i de dager skal menneskene søke
døden og ikke finne den, og stunde etter å dø, og døden skal fly
fra dem. Og gresshoppenes skikkelse var lik hester, rustet til
krig, og på deres hoder var det likesom kroner som så ut som
gull, og deres åsyn var som menneskers åsyn. Og de hadde hår
som kvinnehår, og deres tenner var som løvetenner, og de hadde
brynjer likesom jembrynjer, og lyden av deres vinger var som
lyden av vogner når mange hester løper til strid. Og de har
stjerter som skorpioner, og brodder, og i deres stjerter ligger
deres makt til å skade menneskene i 5 måneder. Til konge over
seg har de avgrunnenes engel, på hebraisk er hans navn Abad-
don, og på gresk har han navnet ApoUyon. DET FØRSTE VE
ER OVTER, se, ennå kommer det to ve-rop etter dette.»
(Åp.9,1-12.)

I dette synet får vi vite at en STOR ÅNDELIG LEDER, som
her er betegnet som en stjerne, var falt ned fra himmelen og ned
på jorden. Det har vært følgende oppfatninger av hvem denne
åndelige lederen kan være:
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a) Det er den samme stjernen som vi hører omtalt i
Åp.8,10-11.

Dette tror vi ikke er riktig. Vi tror at disse to åndelige lederne
er forskjellige. I Bibelen og i Åpenbaringsboka er det ikke
uvanlig å betegne åndelige ledere for «stjerner».
b) Det er Satan selv.
Vi tror heller ikke at denne vurderingen er riktig, for i Åp.

9,11 får vi vite at denne lederen er underordnet avgrunnens
engel, som er Satan. Han blir kalt på hebraisk Abaddon og på
gresk Apollyon.
c) Det er Antikristen selv.
Vi tror heller ikke at denne vurderingen er riktig, for Antikrist

blir aldri kalt for en «stjerne» i Åpenbaringsboka. Han har
benevnelser som «rytteren på den kvite hesten» og «dyret av
havet».

d) Det er den falske profet.
Vi tror heller at denne vurderingen kan være riktig. Han er

Antikrists religions- og propagandaminister, og som vi vet er
både Antikrist og den falske profet i full gang med sin virksom
het i de første 3,5 årene av trengselstiden.
Hva som gjelder den falske profeten, så er det ingen som vet

hvilken religiøs bakgrunn han har. Han kan godt være jøde, eller
han kan komme fra den romersk katolske kirken, eller han kan
komme fra New-Age-kretser, for de plagene, som er beskrevet
under den 5. basunen, skal først og fremst gå ut over de mennes
ker (de jøder) «som ikke hadde Guds segl i sine panner.» (Åp.
9,4.)
Som vi vet så var det jødefolket som skulle besegles, før Gud

satte igang de forskjellige dommene over jorden. (Åp.7,3.)
Mens seglene og de 4 første basunene først og fremst rammer
verden og Romerriket, så rammer det femte seglet JØDENE
OG ISRAEL.

Denne åndelige lederen får nøkkelen til avgrunnen (gr. abys-
sos) av Jesus, for det er han som har denne nøkkelen. Ingen kan
bryte seg hverken inn i dødsriket eller avgrunnen, uten at Her
ren gir tillatelse til det. Ved sin død og oppstandelse fra de døde,
så tok Jesus nøkkelen både til dødsriket og avgrunnen fra Satan.
SATAN ER DERFOR FANGE I SITT EGET RIKE. «Frykt
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ikke! Jeg er den første og den 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. 1,18.)
«Avgrunnen» eller «abyssos», som det heter på gresk, blir i

Bibelen alltid omtalt som oppholdstedet for de falne engler eller
de onde åndsmakter. Det er også det foreløpige oppholdsstedet
til Satan, Antikrist og den falske profet, etter de at er blitt dømt i
forbindelse med Jesu gjenkomst... «Og de (de onde åndene)
bad ham (Jesus) at han ikke ville byde dem fare ned i avgrunnen
(gr.eis ten abysson).» (Luk.8,31.)
«Og han (en engel) grep dragen, den gamle slange, som er

djevelen og Satan, og bandt ham for 1000 år og kastet ham i
avgrunnen (gr.ten abysson) og lukket til og satte segl over ham,
for at han ikke lenger skulle forføre folkene, inntil de 1000 år var
til ende, og etter den tid skal han løses en kort stund.»
(Åp.20,2-3.)
«Og dyret (Antikrist) 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 (gr.ten limnen tu pyros),
som brenner med ild og svovel.» (Åp. 19,20.)
Når det står at Antikrist og den falske profet ble kastet

levende i ildsjøen, så betyr det at den dommen som de fikk, var
oppholdet i ildsjøen. De ble ikke kastet i ildsjøen med det
samme.

Et annet navn som blir brukt på de onde ånders oppholdssted,
er «tartaros». «For så sant Gud ikke sparte engler da de syndet,
men styrtet dem ned i avgrunnen (gr.tartarosas) og overgav dem
til mørkets huler i varetekt til dom.» (2.Pet.2,4.)
Det siste oppholdstedet for de ufrelste, demonene. Antikrist,

den falske profet og Satan er «sjøen som brenner med ild og
svovel.» Det er det samme som «den annen død.» Ildsjøen er
ikke beredt for menneskene, men den er beredt for Satan og de
falne engler, som er det samme som de onde ånder. «Da skal
han også si til dem ved den venstre side: Gå bort fra meg, dere
forbannende! i den tidsalderlige ild, som er beredt djevelen og
hans engler.» (Mat.25,41.)

Etter at den endelige dommen for Guds domstol i himmel
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nommet er fullbyrdet, blir både døden, dødsriket og avgrunnen
samlet sammen i «sjøen som brinner med ild og svovel.» «Og
døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen
død: ildsjøen.» (Åp.20,14.)
Dette er det samme som helvete, som er oppholdsstedet for de

ufrelste, etter at de har vært foran Guds domstol i himmelrom-
met. På hebraisk heter dette stedet «gehenna», og det referer
seg til Hinnoms sønns dal, som ligger rett sør for Jerusalem. I
denne dalen ble det ofret barn til Molok, og den ble derfor
erklært for å være urein.

Denne dalen var også avfallsplass for jødene i gammel tid, og
av den grunn brant det bestandig en ild der, for å fortære de
tingene som ble kastet dit. Navnet på denne dalen gikk over til å
betegne «helvete», som er det samme som ildsjøen. Grunnen til
det var at denne dalen var urein, og at det brant der hele tiden.
Brannen og svovelen i ildsjøn må naturligvis oppfattes i overført
betydning. Det går på ÅNDELIGE LIDELSER, som aldri tar
slutt.

Hva som gjelder de forskjelige fasene i Satans og englenes
fall, så skal vi bare kort gjengi det her:
a) I forbindelse med Satans fall, falt også millioner av engler

på samme tid. De valgte å opphøye seg mot Gud og fikk
del i Satans dom. Av den grunn ble de utkastet fra himmel
en og til lufthimmelen, hvor de nå har sitt oppholdsted.
«som dere fordum vandret i etter denne verdens tidsalder,
etter høvdingen over LUFTENS MAKTER, den ånd som
nå er virksom i vantroens barn.» (Ef.1,2.)

«for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot
myndigheter, mot verdens herrer i denne tidsalderen mot ond
skapens åndehær I HIMMELROMMET.» (Ef.6,12.)
b) I samvittighetens tidsperiode fikk vi enda et fall i englever-

denen. De åndelige tistandene hadde blitt så fordervet på
jorden at menneskene på en spesiell måte søkte kontakt
med de onde åndene. Disse inkarnerte seg i disse mennes
kene, som ble spesielt sataniske. Disse fikk videre barn
med kvinnene. Det avkommet som de fikk, ble begynnel
sen til en ny rase av mennesker, som på hebraisk ble kalt
for «nephel». Dette var spesielt onde mennesker, som
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brakte med seg død og fordervelse hvorhen de for. «Da nå
menneskene begynte å bli tallrike på jorden, og de fikk
døtre, så Guds sønner at menneskenes døtre var vakre, og
de tok seg hustruer, hvem de hadde lyst til. Da sa Herren:
Min Ånd skal ikke dømme blant menneskene for bestan
dig, for sin villfarelses skyld er det kjød (dødelig), og dets
dager skal være 120 år. I de dager var kjempene på jorden
og likeså siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes
døtre, og de fødte dem barn, det er de veldige fra fordums
tid, de navnkunndige.» (l.Mos.6,1—4.)

Disse onde åndsmaktene fikk sin dom av Herren, og de ble
sperret inne i avgrunnen til dommen på den store dag. «og om at
de engler som ikke tok vare på sin høye stand, men forlot sin
egen bolig, dem holder han i varetekt i evige (gr.aidios) lenker i
mørket på den store dag, likesom Sodoma og Gomorra, og
byene deromkring, som på samme måte som disse (englene)
drev hor og gikk etter fremmed kjød, ligger for våre øyne som et
eksempel, i det de lider en tidsalderlig ilds straff.» (Jud.6—7.)
c) Millioner av falne engler lever og virker sammen med

Satan i dag. De er ikke bundet, men de utfører Satans
gjerning og oppdrag blant menneskene. De skal ha sin
funksjonstid inntil at Jesus dømmer dem og setter dem fast
i avgrunnen. Etter den tid skal de sitte der som fanger i
1000 år, og da skal de få sin dom av Gud. Straffen blir
«sjøen som brenner med ild og svovel.» Denne dommen er
også forutsagt av profeten Esaias. «På den tid skal Herren
hjemsøke himmelens hær i det høye 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
år) skal de få sin straff.» (Es.24,21—22.)

Denne falske lederen får i oppdrag å åpne avgrunnen, slik at
en del av de onde åndene, som hadde vært i varetekt helt fra den
andre tidsperioden av, får slippe ut igjen, slik at de kan utføre
plagene på de jødene som ikke hadde blitt beseglet. Disse
åndene er naturligvis rasenede, og de plager jødene maksimalt,
men Herren lar dem ikke få gå ut over sitt mandat. De skal plage
jødene i 5 måneder. Etter den tid blir de sannsynligvis sendt
tilbake til avgrunnen igjen.
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Da denne falske læreren åpnet for avgrunnens brønn, steg det
opp en røk fra avgrunnens brønn, som formørket solen og
luften.

Dette betyr at disse demonene ødelegger GUDS ORDNIN
GER I ISRAEL, slik at ordningene fikk en begrenset autoritet
og virkeområde. De ble redusert i den sataniske virksomheten
som ble utført av demonene. De 144000 beseglede av Israels 12
stammer ble hindret i å utføre sitt oppdrag fullt ut.
Demonene blir sammenlignet med skorpioner og hester, og

de får i oppdrag å skade de ubeseglede jøder. De skal pine dem i
5 måneder, og pinen skal være som «pinen av en skorpion når
den stikker et menneske.» (Åp.9,5.)
Det er her snakk om åndelige plager og piner.
På sine hoder hadde de «likesom kroner som så ut som gull,

og deres åsyn var som menneskers åsyn.» (Åp.9,7.)
Dette betyr at de ikke har noen autoritet fra Herren. Det bare

så ut som de hadde kroner av gull, som er et bilde på autoritet.
De hadde ansikter som mennesker.

Dette betyr at de er personlige vesener, som appellerte til
menneskene og fikk kontakt med dem.
Demonene hadde videre «hår som kvinnehår, og deres tenner

var som løvetenner.» (Åp.9,8.)
Dette betyr at de var feminint forførende og hadde lett for å

forføre menneskene med sin djevelske lære og Satan-besettelse.
Med sine tenner ødela de menneskene på det åndelige området.
De førte dem inn i vranglærens og fortapelsens mørke.
På sine legemer hadde demoene «brynjer likesom jernbry-

njer, og lyden av deres vinger var som lyden av vogner, når
mange hester løper til strid.» (Åp.9,9.)
Brynjene betyr at de er beskyttet mot ethvert åndelig angrep.

Det går ikke an å bekjempe dem i de 5 månedene som de har
fått til å pine jødene. De var som en hurtig famrykkende hær
med hester og vogner.
De hadde videre «stjerter som skorpioner og brodder, og i

deres stjerter ligger deres makt til å skade menneskene i 5
måneder.» (Åp.9,10.)
Dette betyr at det er med stjertene og med broddene de

sprøyter inn den åndelige giften som de kommer med. Det er det
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åndelige buskapet som de kommer med, som ødelegger og piner
jødene.

Jesus har for øvrig advart jødene mot dette DEMONISKE
ANGREPET, som han så måtte komme. Han uttrykte dette på
følgende måte. «Når den ureine ånd er faret ut av et menneske,
går den gjenom tørre steder og søker kvile, men finner den ikke.
Da sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus (det jødiske huset),
som jeg for ut av. Og når den kommer dit, finner den det ledig
og feid og pyntet (til Messias). Så går den bort og tar med seg 7
andre ånder, værre enn den selv, og de går inn og bor der, og det
siste blir værre med det menneske enn det første. Således skal

det også gå denne onde generasjon». (Mat. 12,43-45.)
I de dagene skal jødene søke døden, men ikke finne den.

Dette vil si at de skal måtte gjennomleve hele trengselstiden på 5
måneder. Vi har en parallell til dette med det som skjer med
verdensmenneskene i den første del av trengselstiden, og som er
geskrevet i Åp.6,16, hvor det står: «og de sier til fjellene og
hamrene: Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på
tronen, og for Lammets vrede»!

Når menneskene ikke vil tro sannheten, må de tro løgnen. Det
finnes bare 2 alternativer på det åndelige området. Den som
ikke er «for meg, den er imot meg», sa Jesus. I endens tid vil
Gud tillate at det kommer en åndelig villfarelse over hele jor
den. Verdensmenneskene vil tro løgnen. «Og derfor sender Gud
dem kraftig villfarelse, så de TROR LØGNEN, for at alle de
skal bli dømt som ikke hadde trodd sannheten, men hatt velbe
hag i urettferdigheten.» (2.Tess.2,ll-12.)

Dette synet minner om den 9. landeplagen som Gud lot
komme over Egypt i forbindelse med jødenes utvandring i gam
mel tid. Gud lot det komme gresshopper, som dekte hele Egyp-
tens land, og de spiste opp alle urter, frukter og trær i landet.
«Og gresshoppene kom inn over hele Egyptens land og slo seg
ned 1 hele Egypten i store mengder, aldri før hadde det vært en
slik grashoppesverm, og aldri vil det komme noen slik mer. De
dekket hele landet, så landet ble mørkt, og de åt opp alle urter i
landet, og all frukt på trærne som haglet hadde levnet, og det ble
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intet grønt tilbake på trærne eller på markens urter i hele Egyp-
tens land.» (2.Mos. 10,14—15.)

Gresshoppesvermene er mye omtalt i G.T., og de har den
egenskap at de ødelegger all vegetasjon som kommer i deres vei.
Det er helt umulig å stoppe dem. Det har vært prøvd både med
ild, gift og med våpen, men ingen ting kan stanse dem. De
streifer omkring i store svermer i 30-40 meters bredde og flere
kilometer i lengde. De marsjerer fram i tette rekker, klatrer
over murer, kryper inn i hus og ødelegger alt som er grønt.
Når de flyr i luften, ser det ut som en solformørkelse, for de

skygger for alt utsyn og all sikt.

Gresshoppene har mange navn på hebraisk. Disse navnene
beskriver deres virksomhet. Jeg siterer fra William Barclays
bok; Din daglige studiebibel. Del 2. Johannes Åpenbaring. s,67:
«Et av navneene er gazam, som betyr beskjæreren eller klippe
ren. Dette beskriver hvordan den klipper ned all levende vegeta
sjon, der den herjer.

Et annet navn er arbel, svermer, fordi den kommer i enorme
horder.

Et tredje navn er hasil, den som avslutter, på grunn av at den
tar knekken på alt.
Den blir også kalt solam, slukeren eller tilintetgjøreren.

Enda et navn, hargol, den galopperende, fordi den så raskt kan
feie over store områder.

Og endelig kalles den tzelatzel, den som knirker eller spraker,
på grunn av lyden den lager.»
I Joel 1 og 2 har vi også en beskrivelse av gresshoppesvermer,

som vil feie inn over Israel i den store trengselen. Dette er ikke
den samme beskrivelsen som vi finner i Åp.9,1—12, da det her
er snakk om et utslipp av demoner fra abyssos, men på grunn av
likhetene mellom gresshoppesvermene og deres ødeleggelser
p.d.e.s. og demonene p.d.a.s., så er bildene de sanune.
På den andre siden må vi også være oppmerksomme på det

forholdet at i Joel 1 og 2 er gresshoppesvermene, som ødelegger
Israel, også et bilde på de fiendtlige hærer som oversvønuner
Israel i endens tid. Bildene kan derfor brukes i flere betydnin
ger.
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Når det gjelder tolkningen av Åp.9,1-12 har Bibel- tolkerne
hatt ølgende 3 oppfatniner:
a) Det kan være et gigantisk utslipp av demoner fra avgrun

nen.

b) Det kan være naturlige grashoppesvermer.
d) Det kan være en beskrivelse av veldige hærmasser, som

velter inn over Israel.

Det kan ligge flere tolkninger i bildene, men jeg tror likevel at
den første tolkningen er den riktige.
Det som står fast, er imidlertid at dette skal bli en FORFER-

DERLIG TID, som skal komme over jødene og menneskene for
øvrig— en tid så grusom at det er umulig å beskrive den fullt ut.
Jesus sier: At ble ikke den tiden forkortet, da ble intet menneske
berget, men for det utvalgtes skyld (utvalgte jøder) skal de
dagene bli forkortet. (Mat.24,22.)

Spørsmål og oppgaver.

Hva betyr den femte basunen?
Hva er stjernen et bilde på?
Hvilke oppfatninger er det angående hvem denne falske
læreren er?

4.) Hvilken religiøs bakgrunn kan den falske profet ha?
5.) Hvem skal de plagene gå utover som er beskrevet i den

femte basunen?

6.) Hvem gir denne lederen nøkkelen til avgrunnen?
7.) Hva er det greske navnet for «avgrunnen»?
8.) Hva er et annet gresk navn for «abyssos»?
9.) Hva betyr det at Antikrist og den falske profet blir kastet i

ildsjøen?
10.) Hva er ildsjøen?
11.) Hva er ordet for «helvete» på gresk?
12.) Hva refererer ordet seg til?
13.) Hva skjedde i Hinnoms sønns dal?
14.) Hva gåi- fortapelsen ut på?
15.) Hvilke forskjellige faser har vi angående Satans og de

onde ånders fall?

16.) Hvor lenge skal de onde åndene plage jødene?
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17.) Hva skjer når den falske læreren åpner avgrunnens
brønn?

18.) Hva betyr det at solen og månen blir formørket?
19.) Hva blir demonene sammenlignet med?
20.) Hva betyr det at demonene hadde «kroner som så ut som

gull, og deres åsyn var som menneskers åsyn»?
21.) Hva er krone et bilde på?
22.) Hva betyr det at demonene hadde «hår som kvinnehår og

deres tenner var som løvetenner»?

23.) Hva vil det si at demonene hadde «brynjer likesom jem-
brynjer»?

24.) Hva betyr det at demonene hadde «stjerter som skorpio
ner og brodder»?

25.) På hvilken måte har Jesus forutsagt denne invasjonen av
demoner i Israel?

26.) Hva betyr det at jødene skal søke døden, men ikke finne
den i denne tiden?

27.) Hva gikk den 9. landeplagen i Egypt ut på?
28.) Hvilke 6 forskjellige hebraiske navn er det på gresshop

pene?
29.) Hva betyr disse navnene?
30.) Hvilke beskrivelser av gresshopper har vi i Joel 1 og 2?
31.) Hvilke 3 forskjellige tolkninger av den femte basunen har

vi hatt?

32.) Hvilken av disse 3 er den riktige?
33.) Hvordan skal endetiden bli med hensyn til plager og lidel

ser?
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DEN SJETTE BASUNEN. DET ANDRE VE.
DEN ANDRE PARANTESEN.

«Og den sjette engel blåste, og jeg hørte en røst fra de 4 horn
på det gull-alteret som stod for Gud (røkofferalteret), og den
(røsten) sa til den sjette engel, han som hadde basunen: Løs de 4
engler som er bundet ved den store elv Eufrat! Og de ble løst, de
4 engler som hadde stått ferdige på timen og dagen og måneden
og året (tidene og stundene hører Herren til) til å drepe tredje
delen av menneskene. Og tallet på hestefokets hær var to ganger
titusen ganger titusen (200 millioner), og jeg hørte tallet på dem.
Og således så jeg hestene i mitt syn, og dem som satt på dem: de
hadde ildrøde og mørkerøde og svovelgule brynjer, og hestenes
hoder var som løvehoder, og av deres munn gikk det ut ild og
røk og svovel. Av disse 3 plager ble tredjedelen av menneskene
drept: av ilden og av røken og av svovelen som gikk ut av deres
munn. For hestenes makt ligger i deres munn og i deres hale, for
deres hale er som slanger og har hoder, og med dem gjør de
skade. Og de andre mennesker som ikke ble drept i disse plager,
omvendte seg ikke (de var forherdet) fra sine henders verk
(avgudene), så de lot være å tilbede de onde ånder og avgudsbil
dene av gull og av sølv og av kobber og av stein og av tre, de som
hverken kan se eller høre eller gå, og de omvendte seg ikke fra
sine mordgjeminger eller fra sine trolldomskunstner eller fra
sine tyverier.» (Åp.9,13-21.)

Dette synet er den andre parantesen i Åpenbaringsboka, og
det fører oss fram til oppmarsjen av kongene fra Østen, som skal
til Harmageddon, for å få sin dom der. På sin vei fra Østen og til
Israel dreper de en tredjedel av menneskene. De er inspirert til å
gjøre dette av de 4 onde englene, som stod ved Eufrat og bare
ventet på at dette skulle skje. De hadde stått der i lang tid, men
de var bundet av Herren, slik at de ikke kunne utføre sitt onde
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oppdrag, før tiden var kommet, til at det kunne skje.
Det var en stor hær av soldater på 200 millioner mann, som

kom fra øst. De kom fra «soloppgangens land», og på sin vei til
Israel, drepte de en tredjedel av mennenskene. I utganspuktet
kommer de for å kjempe mot Antikrist og det nyopprettede
Romerriket, men det de ikke vet, er at de selv skal gå til grunne
ved Harmageddon. Dette er soldater fra landene øst for Eufrat.
De kommer bl.a. fra Kina, Japan, Mongolia, Tibet, Thailand,
Indonesia, India, Pakistan, Bangladesh, Afganistan, Iran og
andre stater øst for Eufrat.

Denne oppmarsjen mot Harmageddon er også beskrevet i
Åp.16,12-14. «Og den sjette engel tømte sin skål (vredesskål)
ut i den store elv Eufrat, og vannet i den tørket bort (hindrin
gene fra å komme over elven ble tatt bort), for at der skulle
ryddes vei for kongene fra Østen. Og jeg så at det av dragens
munn og av dyrets munn og av den falske profets munn kom ut
tre urene ånder, som lignet padder, for de er djevleånder som
gjør tegn, og de går ut til kongene over hele jorderike for å
samle dem til krigen (Harmageddon) på Guds, den allmektiges
store dag.»
Det er mange som har grunnet på hva det betyr at vannet i

Eufrat tørket bort. Det er følgende forklaringer på det:
a) Det kan bety at de hindringene som før var, ble tatt bort av

Herren. Dette betyr videre at de 4 englene som stod ved
Eufrat, ble løst.

b) Det kan bety at Herren stopper vannet, slik at kongene fra
Østen med deres soldater fritt kan dra over elven. Dette
har skjedd før i frelseshistorien. Det skjedde både ved
jødenes overgang over Sivhavet og ved jødenes innmarsj
til Israel i gammel tid.

c) Det kan ha sammenheng med det forholdet at tyrkerne nå
har demmet opp Eufrat, slik at de kan hindre vannet i den
å rinne sørover. Jeg vil i den forbindelse sitere en artikkel
av Ola Sundby. Den stod i Dagen den 22.5.1990: «For de
mange som tror på Bibelen er en ny forutsigelse, som
vantroen har tungt for å svelge, i ferd med å oppfylles. I
Åp. 16,12 leser vi at vannet i den store elv Eu&at tørket
bort. Hvordan kan det så skje at en elv som har et ned-
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slagsfelt så stort som hele Skandinavia og en lengde på
27000 kilometer, eller omtrent 7 ganger så lang som Nume
dalslågen kan tørke bort.

Bortsett fra i flomtiden (mars-jul) er elva vannfattig og
seilbar bare over korte strekninger. Syria og Irak har i lange
tider brukt elven til kunstig vanning, og i tillegg til dette har
Tyrkia i mer enn 30 år nå bygd på en kjempedemning, «Atatyrk-
dammen», en kustig innsjø, som er mer enn dobbelt så stor som
Mjøsa. Denne dammen vil ikke være ferdig før i år 2000, men
tyrkeren har allerede nå begynt å fylle den. «Time» skriver om
denne saken og gir uttrykk for nabostatenes frykt, for at Eufrat
kan bli omgjort til en liten bekk i perioder.
Dette ble også omtalt i Aftenposten 15.1.90. Tyrkias ledere

forsikret under åpningen at landet aldri ville bruke sin kontroll
over kildene av Eufrat som et politisk våpen. Men vi vet av
erfaring hvor mye slike løfter er verdt fra landene i Midt-Østen.

Så var det både trosstyrkende og oppmuntrende å se at et av
Bibelens ord oppfylles like foran øynene på oss. Bibelen skal og
må oppfylles inntil siste tøddel, også ting som for vår fornuft ser
umulig ut. For alt er mulig for Gud.»

På samme måte som Romerrikets grense gikk til Eufrat i
gammel tid, vil den også gjøre det i endens tid. Antikrist vil litt
etter litt legge under seg landene fra Atlanterhavet og til Eufrat.
Europa vil i begynnelsen være sentrum i hans rike. Etter en tid
vil han flytte sin hovedstad til Jerusalem. I tillegg til at han
underlegger seg det gamle Romerriket, vil han også underlegge
seg hele verden i et løsere forbund av stater.

At dette er virkelige hærmasser, sees både av den påkledning
en som de har, og de handlingene som de utfører. De var kleddi
i rødt, som er krigens og blodets farge. Hestene står som symbol
for krig, og når det står at «hestenes makt ligger i deres munn og
i deres haler (Åp.9,19.), og at det gikk ut ild, røk og svovel ut av
deres munn (Åp.9,17.), forstår vi at det her dreier seg om en
beskrivelse av moderne våpen. Det kan være både konvensjo
nelle og kjernevåpen som tanks, raketter og atomvåpen. Av
disse 3 plagene ble EN TREDJEDEL av jordens befolkning
drept.
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Dersom vi skal gjenta de store nedslaktinger av mennesker
(og dyr), som vi har hørt om til nå, så må det bli følgende:

a) I forbindelse med det fjerde seglet ble EN FJERDEDEL
av jordens befolkning drept. (Åp.6,8.) De martyrene som
er beskrevet i det femte seglet, er en del av disse. Denne
ødeleggelsen går spesielt ut over DE TROENDE.

b) I forbindelse med den første basunen ble EN TREDJE
DEL av jorden ødelagt. (Åp.8,7.). Det er mange Bibel-
tolkere som mener at det her er snakk om ødeleggelser
som særlig går ut over ROMERRIKET.

c) I forbindelse med den andre basunen ble EN TREDJE
DEL av skapningene i havet ødelagt. (Åp.8,8-9.)

d) I forbindelse med den tredje basunen døde MANGE
MENNESKER på grunn av at vannet var blitt forurenset.
(Åp.8,10-11.)

e) I forbindelse med at kongene fra Østen kommer, blir EN
TREDJEDEL av menneskene på begge sider av Eufrat
drept. Disse ødeleggelsene går spesielt ut over folkene i
ØSTEN.

Bak disse enorme rytterhærene står det demoniske krefter.
De som spesielt har ansvaret for at disse rytterhærene fra øst
kommer, er de 4 englene som stod bundet ved Eufrat. Det var
Herren som hadde bundet dem, slik at de ikke skulle utføre sine
onde handlinger, før tiden var kommet til at det kunne skje.
Dette er også et bevis på at «tidene og stundene» hører Herren
tu (Ap.gj.1,7)

Disse 4 englene er ikke de samme englene som er beskrevet i
Åp.7,1. Det er følgende forskjeller på dem:
a) De første stod ved jordens 4 hjørner, mens disse stod

bundet ved Eufrat.

b) De første holdt jordens 4 vinder tilbake, mens disse ble
selv holdt tilbake av Herren.

c) De første er Guds tjenende engler som skal utføre Guds
straffedommer, mens de 4 siste er onde engler, som Gud
har måttet binde. Gud binder ikke sine rette tjenere.

d) Både gode og onde engler må utføre Herrens befalinger,
når han ønsker det. Jesus er gitt all makt i himmel og på
jord.
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Det går et skille ved Eufrat, hva som gjelder Guds planer med
jødefolket. Gud har lovet jødene alt land fra Egyptens elv
(Nilen) og til Eufrat. «Den dag gjorde Herren en pakt med
Abraham og sa: Din ætt gir jeg dette land, FRA EGYPTENS
ELV LIKE TIL DEN STORE ELV, ELVEN FRAT
(EUFRAT).» (l.Mos.15,18.)

Dette vil videre si at når Israel har fått alt dette landet, så vil
det inneslutte både Jordan, Syria og Libanon og deler av Egypt,
Tyrkia, Irak og Saudi-Arabia. Dette vil skje i 1000 års-riket.
Innen dette skjer, vil hedningene forsøke å underlegge seg disse
landområdene og forsøke å legge hindringer i veien for at Guds
rikets planer ikke skal bli realisert på jorden. Først vil Antikrist
legge under seg disse landområdene fram til Eufrat, og deretter
vil kongen fra Østen forsøke å befri disse landområdene fra
Antikrist.

Ved Jesu domstol i Jerusalem (i Josafats dal), før opprettelsen
av 1000 års-riket, vil hedningenasjonene bli anklaget av Jesus for
følgende forhold:
a) De har forfulgt jødene. Dette gjelder også de 144000

beseglede i trengselstiden. «Og kongen skal svare og si til
dem: Sannelig sier jeg dere: Hva dere har gjort imot en av
disse mine minste brødre (jødene), har dere gjort imot
meg. (Den som har forkastet de 144000 beseglede har
forkastet Jesus, for det er evangeliet om Jesus de forkyn
ner).» (Mat.25,40.)

b) De har solgt jødene.
c) De har spredt jødene blant hedningene.
d) De har delt jødenes land mellom seg. JØDENES LAND
ER GUDS LAND. «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, om
mitt folk kastet de lodd, de gav en gutt for en skjøge, de
solgte en pike for vin, og den drakk de opp.» (Joel 3,7-8.)

Det sona utløser den sjette basunen, er de helliges bønner- på
samme måten som de også utløser den femte basunen. Det kom
en røst fra gullalteret, som er foran Herrens åsyn, som sa til den
sjette engelen, at han skulle løse de 4 onde englene som stod ved
Eufrat. (Ap.9,13-14.)
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Det var røsten til en engel som ble hørt, og den kom fra
alterets 4 hom. Dette vil si at den inneholdt alterets hele styrke
og kraft. Hora er symol på KRAFT, og 4 er verdens tall. Dette
vil si at de helliges bønner kom fra hele verden. Det vil si fra
verdens 4 hjørner.

Til tross for at EN TREDJEDEL av verdens befolkning ble
drept i disse staffedommene, så maktet ikke de andre
menneskene— de som ikke ble drept— å omvende seg fra de
avgudene som de tilbad (Åp.9,20-21.).
Dette er meget trist lesning, og det viser oss at store deler av

Østens befolkning er i den grad bundet til Satan og Antikrist, at
de ikke makter å omvende seg, for å få del i frelsen. De religio
nene som disse folkene har, er på en spesiell måte sataniske og
antikristelige.
Det er videre viktig å ta imot Jesus på et tidlig tidspunkt i

trengselstiden. Den som ikke gjør det, blir bundet til Satan.
Dette er også noe av hensikten med trengselstiden, at den skal
sette menneskene på valg mellom Antikrist og Kristus.
I forbindelse med denne oppmarsjen fra Østen blir også Baby

lon eller Irak angrepet av disse hærmassene, og store deler av
landet blir ødelagt. Dette angrepet, som fører fram til «Herrens
dag», er omtalt både i Esaias 13 og Jeremias 50-51. En del
Bibel-tolkere har ment at disse Bibel- stedene omtalte den

såkalte Gulf-krigen, men det er ikke riktig. «Utsagn om Babel,
som Esaias, Amos sønn, mottok i et s}m. Reis et banner på et
bart fjell, rop høyt til dem, vink med hånden at de kan dra
gjennom voldsherrens porter! Jeg har oppbudt mine innvidde
menn og kalt mine helter til å tjene min vrede, mine stolte,
jublende skarer. Hør! Bulder på fjellene som av et stort folk!
Hør! Brak av kongeriker (kongene fra Østen), av sammen-
strønunende folkeslag! Herren, hærskarenes Gud, mønstrer sin
krigshær. De konuner fra et land langt borte, fra himmelens
ende. Herren og hans vredes redskaper, for å ødelegge hele
jorden (landet.) Skrik og jamre dere! For Herrens dag er nær,
den kommer som en ødeleggelse fra den Allmektige.»
(Es.13,1-6.)

«Deres små bara skal knuses for deres ø3me, deres hus skal
plyndres, og deres kvinner skjendes. Se, jeg egger mot dem
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mederne, som ikke akter sølv og ikke har lyst til gull, og dets
buer feller guttene, over fosteret i mors liv forbarmer de seg
ikke, med barn har deres øye ikke medynk. Og med Babel,
rikenes smykke, kaldemes stolte pryd, skal det gå som da Gud
omstyrtet Sodoma og Gomorra. Det skal ikke mer reise seg
igjen, og ingen skal bo der fra slekt til slekt, ingen araber skal slå
opp sitt telt der, og ingen hyrde la sin hjord kvile der. Men
ørkenens dyr skal kvile der, og dets hus skal være fulle av ugler,
og strutser skal bo der, og raggete troll hoppe omkring der. Og
ville hunder skal tute i dets forlatte borger, og sjakaler i vellsys-
tens slotter. Snart kommer dets tid, og dets dager skal ikke
forlenges.» (Es.13,16—22.)

«For et folk drar opp imot det (Babylon) fra nord, det gjør
dets land til en ørken og det er ingen som bor i det, både
mennesker og dyr er flyktet bort.» (Jer.50,3.)
«For se, jeg vekker og fører opp imot Babel en skare av store

folkeslag fra landet i nord, og de skal stille seg opp imot det, av
dem skal det bli inntatt, deres piler er som en prøvet kjempes,
ingen vender tilbake med uforrettet sak.» (Jer.50,9.)

«For Herrens vredes skyld skal det aldri bo folk der igjen, det
hele skal bli til en ørken, hver den som går forbi Babel, skal
forferdes og spotte over alle dets plager.» (Jer.50,13.)

«Se, et folk kommer fra nord, et stort folk, og mange konger
skal stå fram 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
en krigsmann, mot deg. Babels datter. Babels konge har hørt
ryktet om dem, og hans hender er blitt kraftløse, angst har
grepet ham, smerter som den fødende kvinnes.» (Jer.50,41—43.)

«Fly ut av Babel, hver mann må redde sitt liv! Se til at dere
ikke omkommer ved Babels misgjerning! En hevnens tid er det
for Herren, han gjengjelder Babel det som det har gjort. Babel
var et gullbeger i Herrens hånd, som gjorde hele jorden druk
ken, av dets vin drakk folkene, derfor tedde folkene seg som
rasende. Med ett er Babel falt og blitt knust, jamre over det,
hent balsam over for dets smerte! Kanskje det kunne leges. Vi
har søkt å lege Babel, men det lot seg ikke lege. Forlat det, så vi
kan gå hver til sitt land! For dommen over det når til himmelen
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og hever seg til skyene.» (Jer.51,6—9.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva beskriver den sjette basunen?
2.) Hvor stor er denne hæren?
3.) Hvor kommer disse soldatene fra?
4.) Hvorfor kommer de?
5.) Hvilke 4 engler var det som stod bundet ved Eufrat?
6.) Hvorfor var de bundet?
7.) Hvor store utstrekning vil Romerriket ha i endetiden?
8.) Hva er det som er beskrevet i Åp. 16,12?
9.) Hva er rødt et bilde på?
10.) Hva er hesten et bilde på?
11.) Hva betyr det at «hestenes makt ligger i deres munn og i

deres hoder»?

12.) Hva betyr det at det gikk ild, røk og svovel ut av deres
munn?

13.) Hvorfor er disse 4 englene onde engler?
14.) Hvorfor går det en grense ved Eufrat?
15.) Hvorfor vil Gud dømme hedningene i Josafats dal?
16.) Hva er det som utløser den sjette basunen?
17.) Hva vil det si at røsten kom fra alterets 4 hom?
18.) Hva er hom et bilde på?
19.) Hvorfor greier ikke de andre menneskene i dette området

å omvende seg?
20.) Hvilken begivenhet beskriver Esaias 13 og Jeremias

50-51?

21.) Hvorfor er ikke dette en skildring av Gulf-krigen?
22.) Hva skjer med landet og med byen Babylon i denne

krigen?
23.) Hvor kommer Babylons fiender fra?
24.) Hvorfor må Gud dømme Babylon?
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ENGELEN SOM SATTE SIN HØYRE FOT PÅ HAVET
OG SIN VENSTRE FOT PÅ JORDEN.

DEN TREDJE PARANTESEN.

«Og jeg så en annen (gr.allon) veldig engel komme fra him
melen, kledd i en sky, og regnbuen var over hans hode, og hans
åsyn var som solen, og hans føtter som ildsstøtter, og han hadde
i sin hånd en liten åpnet bok, og han satte sin høyre fot på havet
og sin venstre på jorden, og ropte med høy røst, som en løve
brøler, og da han hadde ropt, talte de 7 tordener med sine
røster. Og da de 7 tordener hadde talt, ville jeg til å skrive, og
jeg hørte en røst fra himmelen si: Sett segl for det som de 7
tordener talte, og skriv det ikke! Og engelen som jeg så stod på
havet og på jorden, løftet sin høyre hånd opp mot himmelen, og
svor ved ham som lever i tidsaldrenes tidsaldere, han som skapte
himmelen og det som er i den, og jorden og det som er på den,
og havet og det som er i det, at det ikke skal være mere tid
(gr.chronos, som betyr «løpende tid»), men i de dager da den 7.
engels røst blir hørt når han skal blåse i basunen, da skal Guds
hemmelighet være fullbyrdet, således som han forkynte for sine
tjenere, profetene.» (Åp.10,1-7.)

Dette synet er den tredje parantesen i Åpenbaringsboka. Den
skildrer ting som ennå ikke har hendt, men som vil skje helt på
slutten av trengselstiden- i forbindelse med Jesu gjenkomst til
Israel. Det peker på Jesu gjenkomst og opprettelsen av riket for
Israel. Da først vil «Guds hemmelighet være fullbyrdet, således
som han forkynte for sine tjenere, profetene.» (Åp. 10,7.)

Dette gjelder ikke bare profetene i G.T., men også profetene i
N.T. Dette gjelder ikke bare profetiene i G.T., men det SAM
LEDE VITNESBYRD om tidsperiodene og Guds planer, inntil
at riket for Israel blir opprettet.
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opprettelsen av det historiske og konkrete Guds-riket i Israel,
er et av hovedaspektene i det profetiske ordet. Når Jesus kom
mer tilbake, skal han ikke bare være konge i 1000 års-riket, men
han skal også være konge i tidsaldrenes tidsaldere, det vil si i all
evighet. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 2. Kapitlene: Jesu
styre i rikets tid og Riket for Israel skal opprettes i Israel.)
Når engelen setter sin høyre fot på havet og sin venstre fot på

jorden og erklærer: «at det ikke mere skal være tid (gr.chronos)
(Åp.10,6.), så betyr det at han på Jesu vegne OVERTAR HER
REDØMMET over verden og over hele universet, og at ver
densrikenes tid er forbi. Det er ikke lenger løpende eller histo
risk tid for dem. Det er derimot TID FOR GUDS-RIKET I
ISRAEL.

(I parantes gjør vi oppmerksom på at det gå gresk er tre ord
for «tid», og det er:
a) «Hora.» Det beskriver det eksakte tidspunktet.
b) «Chronos.» Det beskriver tiden i utstrekning. Vi gjenfin

ner dette i ordet «kronologi.»
c) «Kairos.» Dette beskriver hvordan tiden er med hensyn til

innhold. Det beskriver tidens kvalitet og tidspunkt. «Han
sa til dem: Det tilkommer ikke dere å vite tider (gr.chro-
nus) eller stunder (gr.kairus) som min Fader har fastsatt av
sin egen fri vilje.» (Ap.gj.1,7.)

«Men om tidene (gr.ton kronon) og stundene (gr.ton kairon),
brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere.»
(l.Tess.5,1.)
Den engelen som det her er snakk om, er ikke Jesus, men det

er «annen (gr. allos), veldig egel», som kommer ned fra himme
len. (Åp.10,1.) Dette betyr at det er en engel av sanune kvalitet
som de 7 erkeenglene, at han har stor makt, og at han konuner
fra Gud selv med Guds autoritet.

At Jesus har overgitt ham stor autoritet, sees også av de
kjennetegn som engelen er omgitt av. De samme kjennetegnene
karakteriserer også Jesus:
a) Han er innehyllet i en sky. (Åp.10,1.)
Dette betyr at han er UTSENDT AV GUD, og ingen kan fullt

ut se og forstå hans herlighet. Han er innehyllet i Schekina-
herligheten.
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Skyene er også beskrevet som Guds vogner i Bibelen, «han
som tømrer i vannene sine høye saler, han som gjør skyene til sin
vogn, som farer fram på vindens vinger.» (Salm. 104,3.)
Dette samme sies også om Jesus. Han kommer innehyllet i

skyen, for ingen kan se hans herlighet, slik som han er. Over alt
som er herligt og helligt, ligger det et dekke, sier Guds ord. «Se,
han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som
(jødene) har gjennomstunget ham, og alle jordens (eller land
ets) slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen.» (Åp. 1,7.)
b) Han har regnbuen over sitt hode. (Åp. 10,1.)
Regnbuen er paktstegnet på Noah-pakten, som er en pakt

mellom Gud og hele skapningen. (l.Mos.9,13.)
Likeldes omhyller regnbuen Guds trone i himmelen, som også

er Jesu trone. Alt som Faderen har, det har også Sønnen. Dette
gjalt Guds trone både i gammel- og nytestamentlig tid. «likesom
synet av buen i skyen på en regndag, således var synet av glansen
rundt omkring. Således så Herrens herlighet ut, slik som den
viste seg for meg. Og da jeg så det, falt jeg på mitt ansikt og
hørte røsten av en som talte.» (Esek.1,28.)
«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.» (Åp.4,3.)
c) Hans åsyn er som solen. (Åp.10,1.)
Solen er bilde på DEN ØVERSTE AUTORITET. Den står

for Guds ord og Guds ordninger.
Det samme blir også sagt om Jesus. «Og i sin høyre hånd

hadde han 7 stjerner (de 7 menighetsforstandeme), og av hans
munn gikk det ut et tveegget skarpt sverd, og hans åsyn var som
solen når den skinner i sin kraft.» (Åp. 1,16.)
Da Jesus var på Forklarelsens berg, ble han forklaret for 3 av

sine apostler, slik at hans ansikt lyste som solen. «Og han ble
forklaret for deres øjme, og hans åsyn skinte som solen, og hans
klær ble aldeles kvite som lyset.» (Mat. 17,2.)
Dessuten bor Jesus i et lys som ingen av oss kan komme til i

våre dimensjon. Nå ser vi stykkevis og taler profetisk stykkevis,
men en gang skal vi forstå alle ting. Nå ser og forstår vi som i et
speil, i en gåte, men senere skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner
vi bare bruddstykkene, men senere skal vi kjenne fullt ut like-
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som vi allerede på nåværende tidspunkt fuUt ut er kjent av
Herren. (l.Kor.13,9-12.)
d) Hans føtter er som ildstøtter. (Åp. 10,1)
Dette betyr at han skal være med å DØMME VERDEN. Vi

vet at høsten er tidsalderens ende, og at englene er høstfolkene,
«fienden som sådde det, er djevelen, høsten er tidsalderens
ende, og høstfolkene er englene.» (Mat. 13,39.)
De skal «gå ut og skille de onde fra de rettferdige, og kaste

dem i ildovnen, der skal det være gråt og tenners gnissel.»
(Mat. 13,49-50.)
Det samme er også sagt om Jesus. «Og hans føtter var lik

skinnende malm, som om de var gjort glødende i en ovn, og
hans røst som av mange vann.» (Åp.1,15.)
e) I sin hånd har han en liten åpnet bok. (Åp. 10,2.)
Denne boka inneholder den del av det profetiske ordet, som

ennå ikke var åpenbart. I grunnteksten er det her brukt ordet
«biblaridion», som betyr en «meget liten bok.» Det står i motset
ning til hele Johannes Åpenbaring, som i Åp.5,1 er nevt som en
«liten bok.» Her er ordet «biblos» brukt på grunnspråket. Vi har
oversatt det med «bokrull.»

Dette betyr ikke at Åpenbaringsboka er noen liten bok, hva
som gjelder det innholdsmessige. Det er den mest spennende
boka i hele Bibelen, og den er kalt for «Bibelens perle», men det
betyr at boka er liten av omfang.
Mens det var engelen som holdt denne «meget lille boka» i

Åp. 10,2, så var det Gud som hadde den andre «lille boka» i sin
høyre hånd (Åp.5,1.) Denne boka var det Jesus åpnet. (Åp.5,5.)
«Og jeg så i hans høyre hånd som satt på tronen, en bokrull,
skrevet innvendig og utvendig, og forseglet med 7 segl.»
(Åp.5,1.)

f) Han satte sin høyre fot på havet og sin venstre fot på
jorden. (Åp. 10,2.)

Dette betyr at han på vegne av Gud TAR HELE VERDEN
OG HELE UNIVERSET INN UNDER GUDS AUTORITET.

Dette er en symbolsk handling, som peker framover mot det
forholdet at Jesus kommer til Harmageddon. Der vil alle ver
dens nasjoner være samlet, sammen med Satan, Antikrist, de
onde åndene og den falske profet. Jesus vil der gå i rette med
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dem og seire over dem. Han vil ta tilbake sin rettmessige eien
dom, som er hele verden og universet, og som han både har
skapt og vant tilbake ved sin forsonergjerning på Golgata.
g) Han roper med høy røst, som når en løve brøler.»

(Åp.5,2.) Løven blir betraktet som det høyeste av alle
dyrene. Når den brøler, er det et uttrykk for stor autoritet.
Når den brøler, må alle dyrene ellers være rolige og lytte
etter hva den har å si. Løvens røst er et bilde på Guds røst.
«Når løven brøler, hvem skulle ikke da reddes? Når Her
ren, Israels Gud, taler, hvem skulle ikke da profetere?»
(Amos 3,8.)

Slik er det også med Jesus. Han blir kalt for «løven av Juda
stamme.» I egenskap av «løven av Juda stamme», skal han
tilintetgjøre sine fiender ved Harmageddon, og han skal styre
over hedningene med jemstav i 1000 års-riket.
Denne engelen, som her er omtalt, er ikke Jesus, men det er

en annen stor engel med stor kraft og autoritet. Han peker
framover mot det som skal skje ved Harmageddon. At det ikke
her er snakk om en beskrivelse av Jesus selv, sees av følgende
forhold:

a) Han er kalt for «en annen engel.» Her brukes i grunnteks
ten det greske ordet «allos», som betyr «en annen av
samme kvalitet.» Det som det blir sammenlignet med, er
de 7 erkeenglene.

b) Jesus blir aldri beskrevet som en engel i Åpenbaringsboka.
Det var bare det som stod i den «meget lille boka», som

Johannes fikk lov til å fortelle videre. Den var åpnet for at
alle mennesker, som ønsker det, skal få inns3m i det som videre
skal skje i endens tid. Det som Johannes ikke fikk lov til å skrive
ned, var det som de 7 tordener talte. Dette forblir en HEMME
LIGHET for oss, og vi kan bare ane og kanskje tenke oss til hva
de sa.

De 7 tordener står for Guds doms- og allmakts røst over hele
verden. DOMMEN HØRER HERREN TIL.
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Vi møter disse 7 Guds røster i Salme 29, hvor det står følgende
om dem:

a) «Herrens røst er over vannene (de store menneskemeng
der), ærens Gud tordner. Herren er over de store vann
ene.» (v.3.)

b) «Herrens røst lyder med kraft.» (v.4.)
c) «Herrens røst med herlighet.» (v.4.)
d) «Herrens røst bryter sedrer. Herren søndebryter Libanons

sedrer (verdensmakten), og han får dem til å hoppe som en
kalv, Libanon og Sirjon som en ung villokse.» (v.5.)

e) «Herrens røst slynger ut kløvende ildslue.» (v.7.)
f) «Herrens røst får ørkenen til å beve. Herren får Kades

ørken til å beve.» (v.8.)
g) «Herrens røst får hindene til å føde og gjøre skogene bare,

og i hans tempel sier alt: Ære.» (v.9.)
Selv om det ikke sies noe om hva disse 7 tordene talte, så

forstår vi at dette har med Guds dom over verden å gjøre, men vi
ser også at etter at Guds dom er gått over verden, så skal 1000
års-rikets overflødende herlighet vokse fram, og i Guds tempel i
Jerusalem skal alle troende ære Den treenige Gud.
Det var ikke bare Johannes, som ikke fikk lov å fortelle videre

det som han så og hørte av Herren. Det samme var også tilfelle
med Paulus, da han ble rykket inn i den tredje himmel. Grunnen
til at han ikke fikk lov å fortelle dette videre, var at det var altfor
stort til at vi kan forstå det i vår dimensjon. Det hører det
fullkomne Guds-riket til. «han ble rykket inn i Paradis og hørte
usigelige ord, som det ikke er et menneske tillatt å tale.»
(2.Kor.l2,4.)
Denne tredje parantesen i Åpenbaringsboka skildrer det som

skal skje når den 7. engelen blåser i sin basun. I denne engelens
budskap ligger selve AVSLUTNINGEN av trengselstiden, for
den 7. basunen avlutter trengselstiden. På samme måten som det
7. seglet beskriver selve avslutningen av endens tid, så gjør også
den 7. basunen det. Det samme er også tilfelle med den 7.
vredesskålen.
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva beskriver den tredje parantesen?
2.) Hva betyr det at engelen sier at det ikke skal være mere tid

igjen?
3.) Hva betyr de greske ordene «hora», «chronos» og

«kairos»?

4.) Hva betyr det at engelen «setter sin høyre fot på havet og
sin venstre fot på jorden»?

5.) Hvilke likhetspunkter er det mellom Jesus og denne enge
len?

6.) Hva betyr det at engelen er innehyllet i en sky?
7.) Hva er skyene et bilde på?
8.) Hva betyr det at «engelen har regnbuen over sitt hode»?
9.) Hva betyr det at engelens «åsyn var som solen»?
10.) Hva er solen et bilde på?
11.) Hva betyr det at engelens føtter var som ildsstøtter?
12.) Hvilken liten, åpnet bok var det engelen holdt i sin hånd?
13.) Hvilket gresk ord er her brukt om «bok»?
14.) Hva betyr det at engelen «ropte med høy røst, som en løve

brøler»?
15.) Hva er løven et bilde på?
16.) Hvorfor er ikke denne engelen Jesus?
17.) Hva var det engelen ikke fikk lov til å skrive?
18.) Hvorfor fikk han ikke lov til å skrive dette?
19.) Hvem er de 7 tordener?
20.) Hva står det i Salme 29 om de 7 tordener?
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DEN LILLE, ÅPNEDE BOKEN

«Og den røst som jeg hadde hørt fra himmelen, hørte jeg atter
tale med meg og si: Gå og ta den lille åpnede bok i den engels
hånd som står på havet og jorden! Og jeg gikk bort til engelen og
sa til ham at han skulle gi meg den lille bok. Og han sier til meg:
Ta og et den! og den skal svi i din buk, men i din munn skal den
være søt som honning. Og jeg tok den lille bok av engelens hånd
og åt den, og i min munn var den søt som honiiing, og da jeg
hadde ett den, svidde det i min buk. Og de sier til meg: Du skal
atter spå om mange folk og ætter og tunger og konger.»
(Åp.10,8-11.)
Den lille og åpnede bok, som det her er tale om, er det som

GJENSTÅR av Åpenbaringsboka. Den var åpnet for Johannes,
men før han skulle skrive den ned, skulle han identifisere seg
helt med den, i det han fikk beskjed om å ete boka. Dette er et
symbolsk uttrykk for at han skulle identifisere seg helt med
innholdet i boka. Når han smakte på den, var den meget søt i
hans munn.

Dette betyr at forståelsen og opptagelsen av Guds ord i våre
hjerter kan utløse de herligste tanker og følelser. Det kan fylle
oss med Herrens herlighet og ffelsesfryd. «De (Herrens lover) er
kosteligere enn gull, ja fint gull i mengde, og søtere enn hon
ning, ja honning som drypper av kakene.» (Salm.19,11.)
«Hvor dine ord er søte for min gane, mere enn honning for

min munn!» (Salm. 119,103.)
Når derimot Johannes svelget innholdet i boka, og han

begynte å få den fulle forståelsen av bokas innhold, så skjedde
det en forandring hos ham. Innholdet i boka begynte å svi i hans
mage.

Dette betyr at Guds ord også vekker smerte hos en troende,
når han begynner å forstå at Gud virkelig skal dømme verden,
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og at de mange ufrelste skal gå fortapt.
Dessuten vil også forkynnelsen av Guds ord vekke forargelse

hos de mange ufrelste. Det vil bli forfølgelser av dem som går ut
med evangeliet og Guds ord.
Alle troende har kjennskap til dette. Dersom vi lever nær

Herren og vil utføre hans vilje, så kjenner vi godt til den kampen
og striden som det kan være, å tale slik som Guds ord taler. Både
Jeremias og Esekiel hadde den samme erfaringen. «Jeg fant dine
ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg og til glede
for mitt hjerte, for jeg er kalt med ditt navn. Herre, hærskarenes
Gud!» (Jer. 15,16.)
«Og han sa til meg: Menneskesønn! Et det du her finner for

deg! Et denne bokrull, og gå avsted og tal til Isarels hus! Da lot
jeg opp min munn, og han gav meg denne rull å ete og sa til meg:
Menneskesønn! Mett din buk og fyll dine innvoller med denne
rull som jeg gir deg! Og jeg åt, og den var i min munn søt som
honning.» (Esek.3,1-3.)
Det som ennå gjenstod av innholdet i Åpenbaringsboka, og

som Johannes skulle skrive ned, var følgende:
a) Målingen av Guds tempel i Jerusalem. (Åp.11,1-2.)
b) De to jødiske vitnene, som skal være profeter i den store

trengselen- i 1260 dager. (Åp. 11,3-13.)
c) Den syvende basunen, som beskriver «Herrens dag» og

dommen over både levende troende og vantroe.
(Åp.10,15-19.)

d) Satans angrep på Israel (kvinnen) i den store trengsel.
(Åp.11,1-6.)

e) Utkastelsen av Satan og de onde englene fra himmelrom-
met og ned på jorden. (Åp. 11,7-18.)

f) Samarbeidet mellom Antikrist og den falske profet i den
store trengsel. (Åp. 13.)

g) De 144000 beseglede av Israels 12 stammer sammen med
Jesus på Sions berg. Dette synet strekker seg inn i 1000
års-riket. (Åp. 14,1-5.)

h) Engelen med det tidsalderlige evangeliet. (Åp. 14,6-7.)
i) Jesus på skyen og dommen over verden. (Åp. 14,14-20.)
j) De 7 vredesskålene. (Åp. 15—16.)
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k) Identifikasjonen av Antikrist og hans samarbeid med det
religiøse Babylon, som er en sammenblanding av New
Age, de falske religionene i verden og den romersk
katolske kirken. Antikristen skal ødelegge det religiøse
Babylon. (Åp. 17.)

1) En beskrivelse av det kommersielle Babylon og Guds dom
over dette systemet. (Åp. 18.)

m) En beskrivelse av Jesu gjenkomst til slaget ved Harma-
geddon og Guds dom over det politiske Babylon.

n) De forskjellige dommene i forbindelse med opprettelsen
av 1000 års- riket og oppstandelsen av de troende.
(Åp.20,1-6.)

o) Løslatelsen av Satan etter de 1000 år og det siste angrepet
på Jerusalem. (Åp.20,7—10.)

p) Dommen over de ufrelste etter 1000 års-riket. (Åp.20,
11-15.)

q) Beskrivelse av den nye himmel og den nye jord. (Åp.21,
22-15.)

r) Avslutningen av Åpenbaringsboka. (Åp.22,16—21.)

Spøsmål og oppgaver.

1.) Hva beskriver Åp. 10,8—11?
2.) Hva inneholder denne lille, åpnede bok?
3.) Hva betyr det at Johannes skulle ete boka?
4.) Hvilke to forskjellige reaksjoner utløste bokas innhold

hos Johannes?

5.) Hvorfor vil Guds ord utløse disse to forskjellige reaksjo
ner hos en troende?

6.) Hva gjenstår ennå når det gjelder begivenhetene i Åpen
baringsboka?
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GUDS TEMPEL I JERUSALEM
DEN FJERDE PARANTESEN.

«Og det ble gitt meg et rør, liksom en stav, med de ord: Stå
opp og mål Guds tempel og alteret og de som tilbeder der
(prestene, de ortodokse, Jesus-troende jøder og hedninger som
har gått over til jødedommen), men forgården (hedningenes
forgård) utenfor templet, la den være, og mål den ikke! for den
er gitt til hedningene, og de skal trede ned den hellige stad
(Jerusalem) i 42 måneder (som er 3,5 år)» (Åp.11,1-2.)

Johannes fikk et rør, likesom en stav, for at han skulle måle 3
ting, og det var:
a) Guds tempel i Jerusalem.
b) Alteret. Det vil i første rekke bety brennofferalteret, men i

videre betydning betyr det også røkofferalteret.
c) De som tilbad der. Det var både prestene, de ortodokse

jødene, Jesus-troende jøder og hedninger, som hadde gått
over til jødedommen.

Staven var en jødisk måleenhet, som tilsvarer 6 alen. En alen
ble målt fra albuen og til enden av midterste finger og var 45 cm.
6 alen blir da ca. 2,7 meter. Denne staven var dermed på 2,7
meter.

At en skal måle en ting, er en symbolsk handling for to
forhold:

a) For det første kan dette bety at den tingen eller det forhol
det som blir omtalt, skal bevares eller anerkjennes.

b) For det andre kan det bety at det skal forkastes og fordøm
mes.

Vi har flere eksempler på begge forholdene i G.T. «I syner fra
Gud førte han meg til Israels land og satte meg ned på et meget
høyt fjell (Sion), og på det var det likesom bygget en stad i syd
(Jerusalem i 1000 års—riket). Og han førte meg dit, og se, der
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var en mann, som var som kobber (kobber er symbolet på dom),
og han hadde en linsnor og en målestang i hånden, og han stod i
porten. Og mannen talte til meg og sa: Menneskesønn! Se med
dine øyne og hør med dine ører og akt på alt det jeg vil la deg se!
For du er ført hit, for at jeg skal la deg se det. Forkynn Israels
hus alt det du ser! Og se, det var en mur utenom huset rundt
omkring, og målestangen som mannen hadde i hånden var 6 alen
(2,7 m.) lang, hver alen regnet til en alminnelig alen og en
håndsbredd, og han målte murens bredde, den var en stang, og
dens høyde den var en stang.» (Esek.40,2—5.)

«Så løftet jeg mine øyne opp og fikk se en mann som hadde en
målesnor i sin hånd. Jeg spurte ham: Hvor skal du hen? Han
svarte: Jeg skal til Jerusalem for å utmåle det og se hvor bredt og
hvor langt det skal være (i 1000 års-riket). Da kom engelen som
talte til meg, fram, og en annen engel kom imot ham. Og han sa
til ham: Spring avsted og si til den unge mann der: Jerusalem
skal ligge fritt og åpent på grunn av den mengde mennesker og
fe som skal finnes der.» (Sak.2,5-8.)

«Så lot han meg se dette syn: Herren stod på en loddrett mur,
og i hånden hadde han et blylodd. Og Herren sa til meg: Hva ser
du, Amos? Jeg svarte: Et blylodd. Da sa Herren: Se, jeg vil
bruke et blylodd iblant mitt folk Israel, jeg vil ikke lenger bære
over med dets synd. Isaks offerhauger skal ødelegges, og Israels
helligdommer synke i grus, og jeg vil reise meg med sverdet mot
Jeroboams hus.» (Amos. 7,7—9.)
At en ting ikke skal måles, er et uttrykk for at det ikke skal

bevares, men dømmes av Herren.
Hva som gjelder Guds tempel i Jerusalem, så ble det ødelagt

av Titus i år 70 e. Messias, og siden den tid har vi ikke hatt noe
tempel i Jerusalem. Jødene har hele tiden ønsket å bygge opp
igjen templet, men det vil først skje under Antikristen. Han vil
inngå en freds— og samarbeidsavtale med jødene og tillate dem
å bygge opp igjen templet. Etter at 3,5 år er gått av trengselsti
den, vil han invadere Israel og Jerusalem og sette seg i Guds
tempel, gi seg ut for å være Gud og kreve guddommelig tilbe
delse. «Og en uke skal han gjøre pakten fast for de mange
(jøder), og i midten av uken (etter 3,5 år) skal slaktoffer og
matoffer opphøre, og på vederstyggelighetens vinger skal øde-
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leggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet
straffedom strømmer ned over den som ødelegges.» (Dan.9,27.)

«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.2,4.)
Templet i Jerusalem skal bygges opp igjen om ikke så lang tid.

Det skal ha som mønster både det første templet, som ble bygd
av kong Salomo, og det andre templet, som Herodes den store
lot fullføre, og 1000 års-rikets tempel, som er beskrevet i Esekiel
40-44. Det skal bestå av følgende 6 hoveddeler:
a) Hedningenes forgård. Denne skal omkranse selve templet.

Hit kan hedningene komme. Det vil være forbundet med
dødstraff for hedningene å gå videre innover i templet.

b) Kvinnenes forgård. Hit kan kvinnene komme, men ikke
lenger.

c) Mennenes forgård. Hit kan de vanlige jødiske menn
komme. Dette gjelder også de av hedningene som er gått
over til jødedommen.

d) Prestenes forgår. Hit kan prestene komme. De gjør
tjeneste ved brennoffer-og ved røkofferalteret i Det
Hellige.

e) Det Hellige.
f) Det Aller Helligste. Hit kan bare ypperstepresten komme

en gang hvert år. Det er på den store forsoningsdagen, som
er «yom kippur». (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1:
Kapittel: Templet skal bygges opp igjen.)

Det var tre ting som skulle måles og dermed bevares, og det
var:

a) Hele templet med unntak av hedningenes forgård, som
omkranset selve templet.

b) Både brennoffer— og røkofferalteret
c) De som tilbad ved alteret. Dette gjelder både prestene, de

ortodokse jøder, Jesus-troende jøder og hedninger, som er
gått over til jødedommen.

Dette betyr videre 2 forhold:
1.) For det første betyr det at hedningene med Antikrist i

spissen ikke skal greie å innta de vitale delene av templet. Gud
vil hindre det. Ingen ting er umulig for Herren. I denne tiden har
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han til sin disposisjon både sin egen store makt og de to jødiske
vitnene, som skal være profeter i den store trengsel. De skal ha
stormakt. (Åp.11,3-12.)

2.) Den gammel-testamentlige offertjenesten skal bygges
oppi trengselstiden. Dette betyr at den kristendomsforkynnelsen
som vi har hatt i den kristne menighets tid, er slutt. Den gjelder
bare for den kristne menighets periode. I 1000 års-riket vil den
jødiske loven og offertjenesten stå i sentrum for Guds-tjenesten.
I og med at 1000 års-riket er en genuin jødisk periode i

frelseshistorien, skal sann jødedom være sentrum i denne perio
den. Jødedommen vil da både innbefatte deler av G.T., Jesu
forkynnelse i evangeliene og nye forhold, som ikke er åpenbart
ennå. (Se mine bøker: Jødenes Konge. Bind 1,2,3 og 4.)
Det var to ting som ikke skulle bevares, og det var:
a) Hedningenes forgård. Den lå utenom selve templet.
b) Byen Jerusalem.
Dette betyr at hedningene med Antikrist i spissen skal bemektige

seg byen og hedningenes forgård i 3,5 år. Byen skal bli delvis
ødelagt i den store trengsel, men på slutten av trengsels
tiden, skal jødene greie å drive hedningene ut av byen, slik at
Herren skal tilintetgjøre hedningene ved Harmageddon, hvor de
har samlet sine store tropper, «og de (jødene) skal falle for sverds
egg og føres fangne til alle folkeslag, og JERUSALEM SKAL
LIGGE NEDTRADT AV HEDNINGER INNTIL HEDNINGE

NES TIDER ER TIL ENDE». (Luk.21,24.)
«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. På
den dag, sier Herren, vil jeg slå hver hest med skyhet og dens
rytter med vannvidd, men over Judas hus vil jeg opplate mine
øyne, og alle folkenes hester vil jeg slå med blindhet. Og Judas
stammehøvdinger skal si i sitt hjerte: Vår styrke er Jerusalems
innbyggere ved Herren, hærskarenes Gud, deres Gud. På den
dag vil jeg gjøre Judas stammehøvdinger lik et fyrfat mellom
vedtrær og et ildbluss blant kombånd, og de skal FORTÆRE
ALLE FOLKENE RUNDT OMKRING, til høyre og til
venstre, og Jerusalem-folket skal bli på sitt sted, i Jerusalem.»
(Sak.12,3-6.)
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«Hedningenes forgård» kan også være et bilde på det UOM-
VENDTE Israel. De jødene som ikke vil omvende seg til Her
ren i løpet av trengselstiden, de skal Herren dømme- enten ved
de mange straffedommene, som skal komme over Israel i treng
selstiden, eller i ørkenen (Esek.20,34—38.) eller foran sin herlig-
hetstrone i Jerusalem (Mat.25,28-30.)
En del jødiske Bibel-forskere med professor Kaufmann i spis

sen mener at templet skal bygges ca. 100 meter nord for Klippe-
domen, da de mener at Salomos tempel stod der. Dette kan da
etter deres oppfatning bety at det jødiske templet kan bli bygd
uten at de to muhammedanske helligdommene, Omar moskeen
og Klippedomen, som nå befinner seg på tempelplassen, behø
ver å bli ødelagt.
De som har denne oppfatningen, mener at begrepet «hednin

genes forgård» står for det området på tempelplassen, som
muhammedanerne vil ha kontrollen over i trengselstiden.
I trengselstiden skal det bli en stor utrenskning av både jøder

og hedninger. Dette er selve hovedhensikten med trengselsti
den, at Gud skal prøve de verdslige, om de vil tilhøre ham eller
ikke. «Og jeg vil føre dere ut fra de folk og samle dere fra de
land som dere nå er spredt i, med sterk hånd og med utstrakt
arm og med utøst harme. Og jeg vil føre dere til folkets ørken,
og der vil jeg gå i rette med dere, åsyn til åsyn, likesom jeg gikk i
rette med deres fedre i ørkenen ved Egyptens land, sier Herren,
Israels Gud. Og jeg vil la dere gå forbi under hyrdstaven, og jeg
vil føre dere inn i paktens (Den nye pakt i Jesu blod) bånd, og
jeg vil skille ut fra dere de gjenstridige og dem som er falt fra
meg, fra deres utlendighets land vil jeg føre dem ut, men til
Israels land skal ingen av dem komme, og dere skal kjenne at jeg
er Herren.» (Esek.20,34—38.)
«Ta derfor talenten fra ham (jøden) og gi den til ham (en

annen jøde) som har de ti talenter! For hver den som har, ham
skal gies, og han skal ha overflod, men den som ikke har, fra
ham skal taes endog det han har. Og kast den unyttige tjener ut i
mørket utenfor! Der skal være gråt og tenners gnissel.»
(Mat.25,28-30.)
Av de jøder som bor i Israel, skal bare en tredjedel overleve

den store trengsel. Den tredjedelen som blir igjen, vil bli renset
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og frelst. Dette er en dei av jødenes frelse i trengselstiden. Disse
skal bli medlemmer av 1000 års-riket. «Og i hele landet, sier
Herren, skal to tredjedeler utryddes og omkomme, bare en
tredjedel skal levnes der. Og denne tredjedel vil jeg la gå gjen
nom 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. 13,8-9.)

Det har vært mye diskusjon blant Bibel-tolkerne om «treng
selstidens tempel» skal være det samme templet som skal være i
1000 års-riket, eller om dette templet skal ødelegges i trengsel
stiden, slik at vi skal få et helt nytt tempel i 1000 års-riket.
Guds ord sier at både templet i Jerusalem og store deler av

Israel skal ødelegges i den store trengsel. Dette har forbindelse
med de intense kamphandlingene som det vil være i Israel i den
store trengselen. På slutten av den store trengsel gjør hednin
gene alt det som står i deres makt for å ødelegge Jerusalem og
templet der.

Dette kommer ikke i motsetning til det som står i Åp. 11,1: at
Guds tempel skal bevares. Det skal bevares helt inntil det blir
ødelagt. «Dine hellige steder er blitt ørken, Sion er blitt en
ørken, Jerusalem en ødemark. Vårt herlige og hellige hus (tem
plet), hvor våre fedre lovet deg, er blitt OPPBRENT MED
ILD, og alt som var vår lyst, er blitt til ruiner.» (Es.64,9-10.)

Dette er ikke første gangen at templet i Jerusalem er blitt
oppbrent med ild. Det har skjedd to ganger før, og det til og med
på den samme datoen. Den 9. av i året 586 ødela og brente
babylonerne templet i Jerusalem, og den 9. av i år 70 e.Messias
ødela og brente romerne jødenes tempel.

Når Jesus kommer tilbake, skal han selv bygge 1000 års-rikets
tempel etter de forskrifter som er beskrevet i Esekiel 40—44.
«Og si til ham: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Se, det skal
komme en mann som heter Spire, han skal spire fram av sin rot,
og han skal bygge Herrens tempel. Ja, han skal bygge Herrens
tempel, og han skal vinne herlighet og sitte og herske på sin
kongetrone, og han skal være prest der han sitter på sin trone, og
freds råd skal det være mellom dem begge.» (Sak.6,12—13.)
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Spørsmål og oppgaver.

1.^ Hva skal skje med Guds tempel i Jerusalem?
2.) Hvor lenge skal den hellige stad nedtredes?
3.) Hvor lang er en stav?
4.) Hvilke to symbolske betydninger er det at en ting blir

målt?

5.) Hva betyr det at en ting ikke blir målt?
6.) Når ble Guds tempel i Jerusalem ødelagt?
7.) Når vil det bli bygd opp igjen?
8.) Hvilket mønster for oppbygging skal templet ha?
9.) Av hvilke 6 hoveddeler skal templet bestå?
10.) Hvilke 3 ting er det som skal bevares?
11.) Hva betyr dette?
12.) Hvilken spesiell maktfaktor har Herren i Jerusalem i den

store trengselen?
13.) Hvilke to ting var det som ikke skulle bevares?
14.) Hva skjer med Jerusalem i trengselstiden?
15.) Hva kan videre «hedningenes forgård» være et bilde på?
16.) Hva mener professor Kaufmann om templets plassering

på tempelplassen?
17.) Hvordan skal det gå med jødene i trengselstiden?
18.) Hvordan skal det gå med trengselstidens tempel?
19.) Hvem skal bygge templet i 1000 års—riket?
20.) På hvilken dato og i hvilke årstall ble jødenes to første

templer ødelagt?
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DE TO JØDISKE VITNENE I JERUSALEM
DEN FEMTE PARANTESEN.

«Og jeg vil gi mine to vitner at de skal være profeter i tusen to
hundrede og seksti dager (3,5 år) kledd i sekk. Dette er de to
oljetrær og de to lysestaker som står for jordens herre. Og
dersom noen vil gjøre dem skade, da går det ild (Guds dom) ut
av deres munn (ved deres ord) og fortærer deres fiender, ja,
dersom noen vil gjøre dem skade, da skal han drepes på den
måte. Disse har makt til å lukke himmelen, så det ikke skal falle
regn i de dager (1260 dager) de er profeter, og de skal ha makt
over vannene til å omskape dem til blod, og til å slå jorden med
allslags plage, så ofte de vil. Og når de har fullført sitt oppdrag,
da skal dyret (Antikrist), som stiger opp av avgrunnen (gr.tes
abyssu), føre krig mot dem og seire over dem og drepe dem. Og
deres lik skal ligge på gaten i den store by (Jerusalem), den som i
åndelig mening kalles Sodoma og Egj^ten, der hvor og deres
herre ble korsfestet. Og noen blant folkene og stammene og
tungene og ættene skal se deres lik i tre dager og en halv, og ikke
tillate at deres lik blir lagt i grav. Og de som bor på jorden (de
verdslige), skal glede seg over dem og fryde seg, og de skal
sende gaver til hverandre, fordi disse to profeter var til plage for
dem som bor på jorden. Og etter de tre dager og en halv kom
det livsånde fra Gud i dem, og de reiste seg opp på sine føtter, og
en stor frykt falt på dem 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 (Guds bolig var senket ned i skyen), og deres fiender så
dem. Og i samme stund kom det et stort jordskjelv, og tiendelen
av byen (Jerusalem) falt, og 7000 mennesker ble drept i jords
kjelvet, og de andre (jøder) ble forferdet og gav himmelens Gud
ære.» (Åp.11,3-13.)
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Disse to vitnene har sin funksjonstid i Jerusalem i 3,5 år. Det
er to oppfatninger når det gjelder tiden for deres virke. Den ene
gruppen av Bibel—forskere mener at de skal ha sin funksjonstid
i den første halvdelen av Daniels profeti om de 70 åruker for
Israel og Jerusalem (Dan.9,24—27.)
Den andre gruppen hevder at de skal ha sin funksjonstid i den

store trengsel. Jeg er av den siste oppfatningen, og begrunner
det ut av følgende forhold:
Hva som gjelder benevelsene «en tid, tider og en halv tid»,

«42 måneder» eller «1260 dager», så beskriver de ellers i Skriften
den store trengselen, som skal komme over jorden. Det er ingen
grunn til at denne benevnelsen skal bety noe annet akkurat her.
I Åp.11,1-2, som omhandler målingen av Guds tempel i

Jerusalem, og som står umiddelbart foran vår kontekst, er
benevnelsen «42 måneder» brukt om den store trengsel. Det er
det samme tidsrommet som er beskrevet i Åp.11,3-13.
b) For det andre skal de på en spesiell måte HOLDE IGJEN

FOR ANTIKRIST OG HANS INNFLYTELSE I ISRAEL. Vi

vet at Antikrist ikke vil invadere Israel før enn etter at 3,5 er gått
av trengselstiden. I de 3,5 første årene av trengselstiden vil det
være en vennskaps- og samarbeidsavtale mellom Antikrist og
Israel. Det er derfor ikke behov for de to vitners virksomhet i

Jerusalem i første halvdel av åruken. I den siste del av åruken er
det derimot av stor betydning at de er i Jerusalem. De beskytter
landet og folket på en spesiell måte. Dersom de ikke hadde vært
der, så ville Antikrist ha ødelagt landet og folket. De er Guds
spesielle vitner i endens tid.
De to vitene er både beskrevet som «vitner» (v.3.) og «profe

ter» (v. 10.), og de er kledd i «sekk» (v.3.). Det betyr at de er
utsendt fra og av Herren for å forkynne at jødene må omvende
seg og gjøre bot, for de vet at den som tilbeder Antikrist, hans
bilde og tar hans merke, de er prisgitt til å gå fortapt, «og røken
av deres pine stiger opp i tidsaldrenes tidsaldere (i all evighet),
og de har ikke kvile verken dag eller natt de som tilber dyret og
dets bilde, og hver den som tar dets navns merke.» (Åp. 14,11.)
Hvem er så disse to vitnene? Vi får høre at de er «de to

oljetrær og de to lysestaker som står for jordens herre (Gud).»
(V.4.).
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Dette utsagnet minner om den beskrivelsen som profeten
Sakarias gav Josva, som var yppersteprest for jødene, og Seru-
babel, som var høvding for folket, etter at jødene var kommet
tilbake fra Babylon etter 70 år i fangenskap der. (Sak.4,1-14.)
De to vitnene er også spesielle utsendinger fra Gud, for de er

sammenlignet med to oljetrær. Oljen står som symbol på DEN
HELLIGE ÅND. Det er to åndsfylte jøder som står i den
levende Guds tjeneste. De er verken yppersteprest eller fyrste,
men de er profeter, som støtter jødefolket på en spesiell måte i
den store trengsel.
Det har vært følgende vurderinger opp igjennom frelseshisto-

rien hvem disse to vitnene kan være:

1.) Man har ment at dette ikke er to historiske personer, men
at de har stått symbolsk for Den Hellige Ånds kraftfulle vitnes
byrd opp igjennom frelseshistorien. At de to vitnene blir drept,
dør og oppstår igjen, skulle da bety, at til tross for at forkynnel
sen av evangeliet har hatt motstand, så vil det likevel seire og
oppstå som det seirende.
Denne tolkningen kan ikke være riktig av tre grunner:
a) I og med at Antikristen, som er deres hovedmotstander i

endetiden, er en virkelig og historisk person, som skal
komme, må også vitnene være historiske personer. Disse
to står imot hverandre i endens tid.

b) Dessuten er de to vitnenes funksjonstid satt til et bestemt
tidsrom, nemlig 3,5 år. Det er den siste del av trengselsti
den. De to vitnene arbeider innenfor et bestemt tidsrom.

Det gjør ikke evangeliets forkynnelse og seiersgang i ver
den. Det gjelder til enhver tid.

c) De to vitnene blir tatt opp til himmelen, til Gud i skyen. De
blir trukket tilbake fra verden. Dette gjelder ikke evange
liet. Til tross for at vi har 4 forskjellige former av evange
liet, som er beskrevet i N.T., så vil det aldri bli trukket
tilbake fra verden, men det vil bestå som del av DET
STORE EVANGELIET. Det store evangeliet er det for
holdet at Jesus døde for all verdens synd på et kors i
Jerusalem til fastsatt tid for snart 2000 år siden. De andre

evangelie-formene, som vi regner med, har sin basis i Jesu
forsoning, og har sitt utgangspunkt i det som skjedde på
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Golgata. (Se kapitlet: Rytteren på den kvite hesten er ikke
evangeliets seiersgang i verden.), hvor de forskjellige evan-
gelieformene er beskrevet.)

2.) Man har ment at de to vitnene har vært lovens og profete
nes budskap i ny-testamentlig tid.- altså den gammel-testa-
mentlige forkynnelse i den kristne menighets tid.
Dette kan ikke være riktig av den enkle grunn at lovens og

profetenes budskap ikke skal opphøre, men det skal bestå til
evig tid. Den jødiske loven er på ingen måte opphevet, men
deler av den er oppfylt i Jesu frelsergjeming på Golgata. Jesus sa
selv at han ikke var kommet for å oppheve loven, men for å
oppfylle den. «Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve
loven eller profetene, jeg er ikke kommet for å oppheve, men
for å oppfylle. For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord
forgår, skal ikke den minste bokstav eller tøddel forgå av loven,
før det er skjedd alt sammen.» (Mat.5,17—18.)

1 1000 års-riket skal deler av den jødiske loven føres inn igjen
som forpliktelser for menneskene. Til og med de enkelte ofrin
gene i det mosaiske offersystemet skal føres inn igjen.
Hva som gjelder profetenes budskap, skal det ikke forgå, men

det som profetene har talt, skal gå i oppfyllelse.
3.) Man har videre ment at de to vitnene har stått symbolsk

for loven og evangeliet.
Dette kan heller ikke være rett. Vi vet at Guds lov og evange

liet i en eller annen form har vært ytterpunktene i frelsens
budskap opp igjennom hele frelseshistorien. Mens Guds lov
kommer med krav til menneskene og forhindrer at de kan frelse
seg selv ved egne gjerninger, frifinner evangeliet og nåden men
neskene, fører dem inn på frelsens vei og bevarer dem der.

Disse to skal vare ved helt inntil vi får en ny himmel og en ny
jord. Etter den tid skal de oppheves, for da er alt gjennopprettet
som syndefallet har ødelagt.

4.) Andre har igjen ment at de to vitnene har stått symbolsk
for Det gamle og Det nye Testamente.

Dette kan heller ikke være rett. Verken Det gamle eller Det
nye Testamente skal opphøre. Det er i det hele tatt forvirrende
og kalle de to delene av Bibelen for Det gamle og Det nye
Testamente, for i det ligger det implisitt at Det gamle Testa-
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mente er foreldet i forhold til Det nye Testamenet, men slik er
det på ingen måte. Det nye Testamente ligger skjult i Det gamle,
og deler av Det gamle Testamente er oppfyllt i Det nye.

I 1000 års-riket vil styrings- og frelsesprinsippene både bestå
av deler av Det gamle og deler av Det nye Testamente. I tillegg
til dette vil det komme inn nye ting, som vi ikke har kjennskap til
i dag.
Som hjelpe redskaper i studiet av Bibelen kan vi godt bruke

disse benevnelsene, men hva som angår den innholdsmessige
siden ved Bibelen, så kan vi ikke bruke disse benevnelsene.

5.) Andre har igjen ment at de to vitnene har stått symbolsk
for den kristne menighets vitnesbyrd i tidsperioden. Man har
begrunnet det med det bibelske prinsippet: At ved to eller tre
vitner, står enhver sak fast. (5.Mos. 19,15.)

Dette kan heller ikke være riktig ut ifra den enkle grunn at
den kristne menighets vitnespbyrd aldri skal opphøre. I 1000
års-riket skal den til og med forsterkes, i og med at vi skal ha
overordnede oppdrag i verdensstyrelsen. Vi skal styre over jor
den ut ifra det himmelske Jerusalem, men dette betyr ikke at vi
ikke kan oppholde oss på jorden. På samme måten som englene
skal gjøre det, skal himmelen være åpnet, og vi skal stige opp og
ned over Menneskesønnen, som har sin egen trone i Jerusalem.
«Og han sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dere skal se
himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over
Menneskesønnen.» (Joh. 1,52.)
6.)Videre har noen trodd at de to vitnene er det samme som

de troende i Israel i endetiden, altså en fellesbetegnelse på disse.
Vi kan ikke være enig i denne vurderingen. De to vitnene

representerer bare seg selv og har en bestemt funksjon i endens
tid.

Vi har følgende grupperinger av troende jøder i endens tid:
a) Den jødiske martyrskaren fra første del av den store treng

sel. Den er beskrevet i Åp.6,9—11. At dette er jøder, ser vi
først og fremst av den grunn at de var myrdet «for Guds
ords skyld og for det vitnesbyrds skyld som de hadde.»
(Åp.6,9.)

b) Martyrenes «medtjenere» og «brødre.» Disse er beskrevet
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i Åp.6,11, og det er de jødiske martyrene som skal slåes
ihjel i den store trengselen.

c) De 144000 beseglede av Israels 12 stammer. (Åp.7,3—8.)
d) De to vitnene. (Åp. 11,3—13.)
e) De andre jødene, som ikke ble drept i det store jordskjel

vet, som kommer over Jerusalem. Disse ble forferdet og
gav himmelens Gud ære. Det vil si at de omvendte seg til
Herren. (Åp.11,13.)

f) Kvinnen, som er beskrevet i Åp.12,1-17. Hun var kledd
med solen og hadde månen under sine føtter. Antikrist skal
forfølge henne og jage henne ut i ørkenen, hvor Herren
skal gi henne hennes føde i 3,5 år.

g) De troende jøder i himmelen, som stod ved glasshavet
(klarhavet), som er Guds planer, og som sang både Moses
og Lammets sang. Dette er en beskrivelse av samtlige
jødiske martyrer i trengselstiden. Når de synger Moses
sang, så er det uttiykk for at de kjenner de gammel
testamentlige profetier om at Messias skulle komme.

Når det står at de synger Lammets sang, så betyr det at de
kjenner til Jesu forsoningsverk på Golgata og har gjort seg nytte
av dette. Dette er beskrevet i Åp. 15,1—4.)
h) De som blir igjen i Jerusalem, etter at Antikrist og hednin

gene har angrepet byen. Disse blir kalt for «Jerusalem-
folket.» De skal bli «på sitt sted, i Jerusalem.» (Sak. 12,6.)

De skal senere bli bevart i den dalen som blir til, etter at
Oljeberget blir delt i to i forbindelse med Jesu gjenkomst.
(Sak. 14,5.)

i) De jødene som overgir seg til Herren, etter at Herren har
kommet tilbake. De hører med til «levningen» eller «res
ten» av jødene. «Og Esaias roper ut over Israel: Om tallet
på Israels barn er som havets sand, skal bare levningen bli
frelst.» (Rom.9,27.)

j) En del av de jødene som Herren fører ut ifra folkene og
landene i løpet av trengselstiden. Han skal ikke føre dem til
Israel, men han skal føre dem «til folkets ørken», hvor han
vil la dem gå inn under hyrdestaven, som er ham selv, og
prøve dem- om de vil tilhøre ham eller ikke.
(Esek.20,34-38.)

-173-



k) Lammets hustru, som er beskrevet i Åp.20,7—9, er en
samlet beskrivelse av alle troende jøder, som får del i
Lammets bryllup, som er en benevnelse på 1000 års-riket.

Dette er ikke en beskrivelse av den kristne menighet. Den har
gjort seg rede på et tidligere tidspunkt. Det har i det hele gått 7
år fra den kristne menighets bortrykkelse og til Jesu gjenkomst
til Israel, for å opprette riket for Israel. Det er ikke den kristne
menighet som er Jesu brud/hustru, men det er de troende jøder.
Den kristne menighet er aldri framstilt i Bibelen som brud eller
hustru, men den er framstilt som Jesu åndelige legeme. Det er
en mer intim kontakt mellom brudgommen og hans åndelige
legeme, enn det er mellom bruden/ hustruen og brudgommen.
De aller fleste Bibel-fortolkeme mener at det er det kristne

legemet som er Jesu brud, men det er ikke riktig. Vi må gi den
såkalte erstatningsteologien skylden for dette. Nå er imidlertid
tiden kommet til at vi må tolke tilbake til jødene de oppgavene
og de benevnelsene som vi har tatt i fra dem. Noe av det siste
som vi ønsker å gi ifra oss, er denne benevnelsen. (Se kapitlene:
«Israel er Herrens brud og hustru» og «En sammenligning mel
lom den jødiske bruden og det kristne legemet.»)

7.) En del Bibel-tolkere har ment at de to vitene er det
samme som Enok og Elias. De har begrunnet dette med det
forholdet at ingen av disse døde en legemlig død, men at Herren
tok dem levende opp til himmelen. «Og Enok vandret med Gud,
så ble han borte, for Gud tok ham til seg.» (l.Mos.5,24.)
«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,ll.)

Videre vet vi at det står i profeten Malakias: At Herren skal
sende Elias før «Herrens dag.» «Se, jeg sender dere Elias,
profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige.»
(Mal.4,5.)

Når disiplene spurte Jesus angående Elias og hans komme, så
svarte han at Elias allerede var kommet i døperen Johannes
person. Han var ikke selve Elias, men han gikk fram i Elias ånd
og kraft. Elias var dermed konunet, og «Herrens dag» hadde
kunnet komme, dersom jødene hadde omvendt seg og trodd på
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Jesus fra Nasaret som jødenes Messias. «For alle profetene og
loven har spådd inntil Johannes, og om dere vil ta imot det: Han
er den Elias som skal komme.» (Mat.11,13—14.)
«Og disiplene spurte ham og sa: Hvorfor sier da de skriftlærde

at Elias først må komme? Han svarte og sa: Elias kommer
visstnok og skal sette alt i sin rette skikk, men jeg sier dere at
Elias alt er kommet, og de kjente ham ikke, men gjorde med
ham hva de ville. Det samme skal også Menneskesønnen lide av
dem. Da forstod de at det var om døperen Johannes han talte til
dem.» (Mat. 17,10-13.)
«For han skal være stor for Herren, og han skal ikke drikke

vin og sterk drikk, og han skal fylles med Den Hellige Ånd like
fra mors liv, og han skal omvende mange av Israels barn til
Herren deres Gud, og han skal gå i forveien for ham i Elias ånd
og kraft, for å vende fedrenes hjerter til barn og ulydige til
rettferdiges sinnelag, for å berede Herren et velskikket folk.»
(Luk.1,15-17.)
De ortodokse jøder hevder at Elias ikke er kommet ennå,

men at han vil komme og innvarsle Messias ankomst. Av den
grunn setter jødene fram en ledig stol og et glass vin ved den
jødiske påskefesten. Denne stolen og dette glasset med vin er
tiltenkt Elias, som de håper skal komme og innevarsle at Messias
snart skal komme.

Det er ikke noe merkelig at Elias-navnet ble brukt av profe
tene på døperen Johannes. Det er vanlig i bibelsk profeti å
bruke kjente navn på personer og steder, når de skulle omtale
noe som skulle skje i framtiden. Dette ble også gjort om Jesus.
Han ble bl.a. kalt for David- enda han ikke var David. «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.» (Esek.37,24.)
Enok, som var den syvende fra Adam, er et forbilde på den

kristne menighet som skal bortrykkes til Herren før trengselsti
den. Hans navn betyr «han som ikke skal se døden.» Han ble
borti^kket til Herren før syndfloden satte inn over hele verden.

Elias skal heller ikke komme tilbake i endens tid som en av de
to vitnene. Han er et forbilde på den jødiske delen av den
kristne meniget, som bhr bortrykket til Gud.
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Elisa er et forbilde på de av jødene som tar imot Jesus, etter at
bortrykkelsen har funnet sted. På samme måten som han fikk
dobbel del av Elias ånd, vil også de troende jøder i trengselsti
den være mye sterkere enn mange av medlemmene i det kristne
legemet. De vil behøve denne spesielle utrustningen i endens
tid.

Den kristne menighet er den største åndelige frelseforsamlin-
gen som har vært, for den er intimt knyttet til Jesu person som
hans åndelige legeme, men dessverre er mange av medlemmene
i den kristne forsamlingen svake og sløve kristne. En av grun
nene til det er vår tidsperiodes egenart.

I vår tidsperiode, som er den frie nådes tidsperiode, er loven
satt til side som indirekte frelsesvei, og det er den frie nåden som
frelser menneskene. Når riket for Israel kommer, vil Guds lov
komme inn igjen som forpliktelse. Den som ikke holder Guds
lov, den får ikke del i frelsen og i riket. Velsignelsene er
avhengige av oppfyllelsen av loven. (Se. 5.Mos.28,1—14.)
8.) En annen oppfatning er at de to vitnene skal være Moses

og Elias, som skal komme tilbake i endens tid. Vi vet at disse to
personene ble åpenbart på Forklarelsens berg, og de talte
sammen med Jesus om hans forestående lidelse og død. «Og
seks dager deretter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes
og førte dem avsides opp på et høyt fjell. Og han ble forklaret
for deres øyne, og hans åsyn skinte som solen, og hans klær ble
kvite som lyset. Og se. Moses og Elias viste seg for dem og talte
med ham.» (Mat.17,1—3.)
Moses var den største lovlæreren i gammel-testamentlig tid,

og Esaias ble ansett for å være den største profeten. Disse to skal
da på en spesiell måte trede fram i endens tid og være Antikrists
motstandere i 3,5 år.

Det er følgende likhetstrekk mellom de to vitnene og disse
representantene fra G.T.:
a) På samme måten som Moses kunne omskape vannet i

Egypten til blod, kan også de to vitnene gjøre det samme
med vannene (v.6.) «Og Herren sa til Moses: si til Aron:
Ta din stav og rekk ut din hånd over egypternes vann, over
deres elver, over deres kanaler og over deres sjøer og over
alle deres dammer, og de skal bli til blod, og det skal være
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blod i hele Egyptens land, både i trekar og i steinkar.»
(2.Mos.7,19.)

b) På samme måten som Elias holdt tilbake regnet i Israel i
3,5 år, så skal de to vitnene gjøre det samme, (v.6.) «Da sa
tisibitten Elias, en av dem som var flyttet til Gilead, til
Akab: Så sant Herren, Israels Gud, lever, han hvis tjener
jeg er: Det skal i disse år ikke komme dugg eller regn uten
etter mitt ord.» (l.Kong.17,1.)

c) På samme måten som Elias fikk Herrens ild til å falle ned
fra himmelen, for å fortære sine fiender, på samme måten
skal det gå ild ut av de to vitnenes munn (ved deres ord) i
endens tid. (v.5.) «Men Elias svarte høvedsmannen over
femti: Er jeg en Guds mann, så fare ild ned fra himmelen
og fortære deg og dine femti mann! Da for det ild ned fra
hinunelen og fortærte ham og hans femti mann.»
(2.Kong.l,10.)

De to vitnene er ikke personer som har levd på et tidligere
tidspunkt. De er derimot Guds spesielle vitner og profeter som
opptrer i Israel i endens tid. De skal beskytte jødene mot Satan,
Antikrist, Den falske profet. Antikrists levendegjorte bilde og
hendingene, som forsøker å ødelegge jødene og Israel i endens
tid.

Antikrist, som stiger opp av avgrunnen, som er oppholdsste
det for de falne engler og de onde åndene, skal drepe dem når de
har fått fullført sitt vitnesbyrd, (v.7.) Det er godt å vite at ingen
kan gjøre dem skade, før de har fullført sitt oppdrag, og ved
deres død og oppstandelse blir de også til stor velsignelse for
mange jøder. De som ikke blir drept i jordskjelvet i forbindelse
med deres oppstandelse fra de døde, de gir Gud æren. (v. 13.)
I og med at denne skildringen er en parantes som strekker seg

inn til selve avslutningen av endens tid, så sikter det her til
JØDENES FRELSE. En kort tid før Jesu gjenkomst til Israel vil
jødene bli frelst som «folk», som «rest» og som «levning.» De
skal «skue opp til meg, på ham som de har gjennomstunget.»
«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
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en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham som en
klager over sin førstefødte.» (Sak. 12,10.)
Ved sitt liv og sin gjerning peker disse to vitnene på det som

Jesus gjorde, ikke bare for jødefolket, men for alle verdens folk.
Det er følgende likhetstrekk mellom Jesu liv og gjerning og det
som de to vitnene står for:
a) Begge ble sendt til jødefolket. «Han kom til sitt eget (sine

egne ting), og hans e^e tok ikke imot ham. Men alle dem
(av jødene) som tok imot ham, dem gav han rett til å bli
Guds barn, de som tror på hans navn» (Joh.1,11-12.)

b) Begge fikk et bestemt oppdrag av Faderen. «Dagen etter
ser han Jesus komme til seg og sier: Se der Guds lam, som
bærer (bort) verdens synd.» (Joh. 1,29.)

c) Begge fikk en fastsatt tid til å virke i. «Og han sa til dem:
Gå og si til den rev: Se, jeg driver ut onde ånder og
fullfører helbredelser i dag og i morgen, og på den tredje
dag er jeg ved enden.» (Luk. 13,32.)

d) Begge forkynte bot, omvendelse og dom. «Fra den tid
begynte Jesus å forkynne og si: Omvend dere, for himlenes
rike er kommet nær.» (Mat.4,17.)

«Om ikke noen blir i meg, da kastes han ut som en gren og
visner, og de sankes sammen og kastes på ilden, og de brenner.»
(Joh. 15,6.)
e) Begge beskyttet jødene. <Jerusalem ! Jerusalem! Du som

slår i hjel profetene, og steiner dem som er sendt til deg!
hvor ofte jeg ville samle dine barn, likesom en høne samler
sine kyllinger under sine vinger! Og dere ville ikke.»
(Mat.23,37.)

f) Begge ble avlivet. «Men Jesus ropte atter med høy røst og
oppgav (sendte bort) ånden,» (Mat.27,50.)

g) Begge stod opp igjen fra de døde. «Fra den tid begynte
Jesus å gi sine disipler til kjenne at han skulle gå til Jerusa
lem, og lide meget av de eldste og yppersteprestene og de
skriftlærde, og slåes i hjel, og oppstå på den tredje dag.»
Mat.16,21.)

h) Begge for opp til himmelen, «og de sa: Dere galileiske
menn! hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne
Jesus som er opptatt fra dere til himmelen, skal komme
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igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himme
len.» (Ap.a.1,11.)

i) Begge ble til frelse for en del av jødene, «men da tidens
fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født
under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under
loven (jødene), for at vi skulle få barnekår.» (Gal.4,4-5.)

Det er også uhkheter mellom Jesu liv og virksomhet og de to
vitnene, og det har bl.a. med deres begravelse å gjøre. Dette
viser oss tydelig at Antikrist og de vantroe er oppmerksomme på
den likheten som der er mellom Jesu oppdrag og de to vitnene.
Vi vet at Jesu legeme ble begravet etter hans død, men legemene
til de to vitnene bhr ikke begravet. De skal ligge på Jerusalems
gater, slik at alle til enhver tid kan kontrollere at de var døde.
(v.8.)
I forbindelse med Jesu død og oppstandelse kom det ut rykter

om at disiplene hadde stjålet Jesu legeme og deretter påstått at
han hadde stått opp fra de døde. For å unngå dette, så bhr altså
Ukene til de to profetene liggende på gaten i Jerusalem.
Dessuten var det en stor vanære både i Israel og i Orienten

ellers ikke å bli begravet etter sin død. Alt blir gjort, for å
vanære de to vitnene, som er utsendt fra Gud.

Jerusalem bhr i denne konteksten både kalt for «den store
by», «Sodoma» og «Egj^ten.» (v.8.) Dette er benevnelser som
kan bh brukt om andre steder også. I Åpenbaringsboka er det
vanUg å kalle byen Roma, som er Antikristens hovedstad, før
han flytter over til Jerusalem, for «den store stad.» «Og kvinnen
som du så, er den store by som har kongedømme over kongene
på jorden.» (Åp. 17,18.)
Når vi kan være helt sikre på at denne byen er Jerusalem, så er

det fordi det også står om denne byen: At deres herre (Jesus) ble
korsfestet i denne byen. (v.8.)
Dessuten bruker Åpenbaringsboka på enda et sted denne

benevnelsen om Jerusalem, og det er i Åp. 16,19, hvor det står:
«Og den store by (Jerusalem) ble delt i tre deler, og folkenes
byer falt, og Babylon, den store, ble ihukommet for Gud, at den
skulle få begeret med hans strenge vredesvin.»
Når disse 3 betegnelsene blir brukt om Jerusalem, som er

Guds by framfor noen andre, så er grunnen til det at det er stor
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likhet meUom Jerusalem og disse stedene i åndelig betydning.
Både Babylon i endens tid, som bl.a. står for byen Roma, og
Sodoma og Egypten står for frafall fra Guds ord og Guds ordnin
ger. De forferdeligste hedenske gjerninger er blitt begått i Jeru
salem opp gjennom historien, og dette skal enda mer gjenta seg i
endens tid. Mange jøder skal inngå en freds-og samarbeidsavtale
med Antikrist. Dette angår også religiøse og kulturelle forhold.
Etter at 3,5 år er gått, så invaderer Antikrist Jerusalem og
forstyrrer Guds-tjenesten i templet og krever selv guddommelig
tilbedelse.

Allerede Esaias, som levde fra 760—698 før Messias, sammen
lignet jødene med Sodoma og Gomorra. Han tenkte da på den
forferdelige avgudsdyrkelsen som jødene drev både i Jerusalem
og i Juda. Store deler av Samarias innbyggere hadde på dette
tidspunktet blitt fordrevet fra Samaria og bodde spredt rundt
omkring i Assyria. Dette var Guds dom over ti-stammefolket på
grunn av synd og avgudsdyrkelse. «Bare Sions datter (Jerusa
lem) er bhtt igjen som en løvhytte i en vingård, som en vekter-
hytte på en agurkmark, som en kringsatt by. Hadde ikke Her
ren, hærskarenes Gud, levnet oss en liten rest, da var vi som
Sodoma, da lignet vi Gomorra. Hør Herrens ord, dere Sodoma-
fyrster! Lytt til vår Guds lov, du Gomorra folk.» (Es.1,8—10.)
De tre landene, Egypt, Babylon og Assyria (Ninive), som på

en spesiell måte var en fare for Israels og jødenes egenart i
ganunel-tid, står for følgende forhold:
a) Egypt står for VERDEN SOM SÅDAN. Det var lett for

jødene både å reise dit, slå seg ned der og stole på egyp
terne. Det var ikke etter Guds planer. Jødene skulle bare
stole på Herren.

b) Babylon står for KORRUPT STYRE, HANDEL og
FALSK RELIGION.

c) Assyria (Ninive) står for SENSUALITET, STOLTHET,
ÆRE og PRYD I VERDEN.

(HeUas står for FALSK FIIXISOFI og MENNESKELIG
KUNST.

Roma står for BRUTALITET og MAKT.)
Profeten Esekiel, som var bosatt i Babylon, fikk lov å skue inn

i den forferdelige avgudsdyrkelsen, som til og med prestene drev
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i templet i Jerusalem. Det var ikke noe rart at Herren måtte
straffe Jerusalem og Juda og sende storparten av innbyggerne
der ut i landflyktigheten til Babylon. I år 586 ble templet og byen
Jerusalem ødelagt av babylonerne.

I følge Esekiel 8 var den gamle babylonske religionen og
avgudsdyrkelsen innført i templet i Jerusalem. Vi hører om
følgende guddomer og guder, ̂ m ble tilbedt der:
a) NIDKJÆRHETSBILDET ble tUbedt. Dette var et bilde

av gudinnen Astarte. Det symboliserte gudinnen Ishis i
Babylon. Denne gudinnen var det samme som Semiramis,
som både var hustru og mor til Nimrod, som etter baby
lonsk oppfatning ble gjenfødt i sin sønn Tammuz. «Og han
rakte ut noe som lignet en hånd, og tok meg ved håret på
mitt hode, og et vær løftet meg opp mellom jorden og
himmelen og førte meg i syner ffa Gud, til inngangen av
den indre forgård, som vender mot nord, der hvor nidkjær-
hetsbildet stod, det som vakte Guds nidkjærhet.»
(Esek.8,1.)

b) Jødene ofret til alle slags bilder av VEDERSTYGGELIGE
KRYP, FIRFØDTE DYR og MANGE AVGUDER. «Og jeg
gikk inn (i mennenes forgård) og så, og se, der var alle slags
bilder av vederstyggelige kryp og firfødte dyr og av alle Israels
folks motbydelige avguder inngravd på veggene rundt omkring.
Og foran dem stod 70 menn av de eldste i Israels folk, og
Jaasanja, Safans sønn, stod midt i blant dem, og hver av dem
hadde et røkelseskar i hånden, og det steg opp duft av røkelses-
skyen.» (Esek.8,10-11.)

c) TAMMUZ ble tilbedt. Som vi før har nevnt, så var Tam
muz sønnen til dronning Semiramis og Nimrod. Man mente
at Nimrod ble gjenfødt i sin sønn. Semiramis ble ofte
framstilt med sønnen Tammuz på sitt fang. Dette mor-bam
motivet var utbredt over store deler av verden, og da den
romersk katolske kirken ble en stormakt på 300 taUet etter
Messias, så benyttet den seg av dette motivet i den hensikt
å vinne folkene for sin religion. Semiramis ble erstattet
med jomfru Maria, og Tammuz ble erstattet med Jesus ffa
Nasaret. «Og han førte meg til inngangen til porten tU
Herrens hus, den port som vender mot nord, og se, der satt
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kvinnene og gråt over Tammuz» (Esk.8,14.)
(Vi kan nevne at gullkalven, som jødene laget og tilbad i

forbindelse med utgangen av Egypten, også var et symbol på
Tanunuz.)
d) SOLEN ble tilbedt. Solen er et bilde på Baal, som igjen er

det samme som Tammuz. «Og han førte meg inn til den
indre forgård til Herrens hus, og se, ved inngangen til
Herrens tempel, mellom forhallen og alteret (brennoffe
ralteret) var det omkring 25 menn som vendte ryggen mot
Herrens tempel og ansiktet mot øst, og de bøyde seg mot
øst for solen.» (Esek.8,16.)

Når Antikristen invaderer Israel i endens tid, vil han innføre
den babylonske religionen i landet. Han vil blande sammen
jødedom, babylonsk religion, satanisme og New Age-inspirert
religion i et gedigent forsøk på å ødelegge sann jøde- og kristen
dom. De, både av jøder og hedninger, som ikke vil underordne
seg ham, vil han ta livet av. Det kommer til å bli en forferdelig
tid, og Bibelen sier at dersom den tid ikke ble forkortet, da ble
intet menneske i live. «Og ble ikke de dager forkortet, da ble
intet kjød (menneske) frelst, men for de utvalgtes skyld, skal de
dager bli forkortet.» (Mat.24,22.)
(Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1, hvor jeg skriver mer om
den opprinnelige religionen i Babylon og likeledes om Antikris
tens religion i endens tid.)

Disse to vitnene blir bortrykket til «himmelen i skyen, og
deres fiender så dem.» (Åp. 11,12.). Denne bortrykkelsen må
ikke forveksles med den kristne menighets bortrykkelse, som
skal skje før trengselstiden på 7 år. Det er flere Bibel-forskere
som mener at den kristne menighets bortrykkelse skal skje 3,5 år
inn i trengselstiden, og for at dette skal stemme med tidspunktet,
så setter de likhetstegn mellom den kristne menighets bortryk
kelse og bortrykkelsen av de to jødiske vitnene. Dette er ingen
saklig og god tolkning av Guds ord.
I forbindelse med de to vitnenes bortrykkelse, så kan deres

fiender iakta og se dette. Den kristne menighets bortrykkelse
skal derimot skje «i et nå, i et øyeblikk.» (1.Kor. 15,52.). Dette
skal skje så hurtig at ingen kan oppfatte det. Av denne grunn
kan heller ikke disse to bortrykkelsene være de samme.
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Som vi vet, er det tre forskjellige oppfatninger angående
tidspunktet for den kristne menighets bortrykkelse, og det er:
a) Bortrykkelsen skal skje før trengselstiden.
b) Bortrykkelsen skal skje i midten av trengselstiden.
c) Bortrykkelsen skal skje på slutten av trengselstiden— i

forbindelse med Jesu gjenkomst til Israel.
Når en tar i betrakning det samlede vitnesbyrd om de for

skjellige utsagn om den kristne menighets bortrykkelse og veier
dem opp imot hverandre, er undertegnede kommet fram til at
bortrykkelsen skal skje før selve trengselstiden.
Det er også blitt hevdet at den vurderingen at den kristne

menighet skal bortrykkes før trengselstiden, er et forholdsvis
nytt syn, som dukket opp i England i 1830. (Se f.eks. James Mc.
Keevers bok: Boken om bortrykkelsen. s, 157—166.)
Denne antagelsen er ikke riktig. Vi vet f.eks. at gjendøpeme

på 1500- tallet hadde denne vurderingen med hensyn til tids-
pui^tet for den kristne menighets bortrykkelse. Etter min vur
deringen går den tilbake til apostlenes tid, men det kan jeg ikke
dokumentere ved skriftlige kilder.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva beskriver den femte parantesen?
2.) I hvilken halvdel av trengselstiden skal de to vitnene ha

sin funksjonstid?
3.) Hvilke oppgaver har de to vitnene?
4.) Hvor sk^ de to vitnene ha sin funksjon?
5.) Hva betyr det at de to vitnene er «kledd i sekk»?
6.) Hva vil det si at de to vitnene er «to oljetrær og to

lysestaker som står for jordens herre»?
7.) Om hvilke to gammel—testamentUge personer er de

samme benevnelsene brukt?
8.) Hvilke 8 forskjellige oppfatninger har det vært angående

identifikasjonen av de to vitnene?
9.) Hvilken oppfatning er den rette?
10.) Hvorfor er ikke de to vitnene et bilde på Den Hellige

Ånds vitnesbyrd opp igjennom frelseshistorien?
11.) Hvorfor er ikke de to vitnene et bilde på loven og profe

tene?
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12.) Hvorfor er ikke de to vitnene et bilde på loven og evange-
Uet?

13.) Hvorfor er ikke de to vitnene et bilde på Det gamle og
Det nye Testamente?

14.) Hvorfor er ikke de to vitnene et bilde på den kristne
menighets vitnesbyrd?

15.) Hvoifor er ikke de to vitnene et bilde på de troende i
Israel i endetiden?

16.) Hvilke 11 forskjellige grupperinger av jødetroende har vi i
endetiden?

17.) Hva er bruden eller hustruen et bilde på?
18.) Hvorfor er ikke den kristne menighet bruden?
19.) Hvorfor er ikke de to vitnene Enok og Elias?
20.) Hvorfor er ikke de to vitnene Moses og Elias?
21.) Hva er Elias et forbilde på?
22.) Hva er Ehsa et forbilde på?
23.) Hvilke likheter er det meUom de to vitnene og Moses og

Elias?

24.) Hvem skal drepe de to vitnene?
25.) Hva skjer videre med de to vitnene?
26.) Hvordan blir Guds dom over Israel og Jerusalem?
27.) På hvilken måte blir jødene frelst som folk og levning?
28.) Hvilke 9 likheter er det mellom de to vitnenes oppdrag og

Jesu gjerning ?
29.) Hvilke uhkheter er det?
30.) Hvorfor blir Jerusalem kalt for «den store stad»,

«Sodoma» .og «Egypten»?
31.) Hva står Egypt, Babylon og Assyria (Ninive), Hellas og

Roma for i symbolsk betycMng?
32.) Hvilke likheter var det mellom jødisk og babylonsk reli

gion i Israel i følge Esek.8.?
33.) Beskriv Antikristens religion i endetiden?
34.) Hvilken stor forskjell er det mellom de to vitnenes bort-

rykkelse og den kristne menighets bortrykkelse?
35.) Hvorfor er det ikke riktig å hevde at vurderingen ofai at

den kristne menighet skal bortrykkes før trengselstiden,
går tilbake til 1830?
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DET HIMMELSKE JERUSALEM.

Når det står at de to vitnene ble tatt opp tii «himmelen i
skyen», betyr det at det himmelske Jerusalem allerede i trengsel
stiden er senket nærmere til jorden enn det er i dag. Både det
himmelske Jerusalem og Schekina-herligheten, som er Guds
herlighets sky, og som omhyller det himmelske Jerusalem, er
synlig fra jorden, slik at alle som bor på jorden, både troende og
vantroe, kan vite at Gud sitter på sin trone i det himmelske
Jerusalem, at han styrer hele verdensutviklingen, og at han bare
venter på å slå Satan, Antikrist, Den falske profet og de
verdslige ved Harmageddon.
I og med at Satan og de onde åndene bhr kastet ut av lufthim-

melen, straks etter at den store tengsel er begynt (Åp.12,7-10),
så er er det naturlig at Gud fyller dette tomrommet i lufthimme-
len med å senke ned fra himmelen dét himmelske Jerusalem.
Dette er en del av hans GJENEROBRING AV SKAPERVER

KET.

At dette er korrekt, sier også Bibelen. «Og da skal Menneske-
sønnens tegn (det himmelske Jerusalem) vise seg på himmelen,
og da skal alle jordens (eller landets) slekter jamre seg, og de
skal se Menneskesønnen komme ifrimmelens skyer med kraft og
megen herlighet.» (Mat.24,30.)

«Jesus sa til ham: Fra nå av skal dere (jødene) se Menneske
sønnen sitte ved kraftens (Guds) høyre hånd (i himmelen) og
komme med hinunelens skyer.» (Mat.26,64.)
«Og han sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dere skal

få se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over
Menneskesønnen (som har sin trone i Jerusalem).» (Den hele
oppfyllelse av dette Bibel—ordet vil først skje i 1000 års-riket.)
(Joh.1,52.)

«Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også
de som har gjennomstunget ham (først og fremst jødene), og
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alle jordens (eller landets) slekter skal gråte sårt over ham. Ja,
amen.» (Åp.1,7.)
«Og jeg så en veldig engel komme ned fra himmelen, kledd i

en sky, og regnbuen var over hans hode, og hans åsyn var som
solen, og hans føtter som ildstøtter, og han hadde i sin hånd et
liten åpnet bok, og han satte sin høyre fot på havet og sin venstre
på jorden, og han ropte med høy røst, som en løve brøler, og da
han hadde ropt, talte 7 tordener med sine røster.» (Åp.10,1—3.)
«Og det (Antikrist) åpnet sin munn til spott mot Gud, til å

spotte hans navn og hans bohg, dem som bor i himmelen.»
(Åp.13,6.)
Det forholdet at det himmelske Jerusalem skal være mye

nærmere til jorden enn det er i dag, må sees i forbindelse med
det som står i Salme 2. «Hvorfor larmer hedningene og tenker
folkene på det som fåfengt er? Jordens konger reiser seg, og
fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans Salvede (som
er i himmelen på det tidspunktet): 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 Sion, mitt hellige berg.» (Salme 2,1-6.)
(Jesu innsettelse som konge skjer i forbindelse med at Jesus fikk
bokrullen av Faderen og begynner å åpen seglene. (Åp.5.)
Dr. Rich. W. de Haan gir uttrykk for de samme tankene.

Dette stod i Evangelisten, nr.8. 1983: «Dette er ikke en vanhg
krig mot en forholdsvis liten by. Det er grunner for at jord-
boeme vil være i stand til å se satelittbyen, det nye Jerusalem,
svevende over seg. De vil tenke på å ødelegge denne byen og
overinne dens konge. Dette vil bli høydepunktet for menneske
lig og satanisk opprør mot Gud, og ordene fira Salme 2 vil få sin
fulle virkeliggjørelse.»
At det himmelske Jerusalem skal sveve fritt over jorden i 1000

års-riket, det er det mange Bibel-tolkere som har uttalt. Vi skal i
det følgende sitere en del av disse uttalelsene. Jeg siterer føl
gende fi-a Edvards Kjelles bok: To utvalgte skarer, s,107—108,
hvor det står: «Verdensmisjonæren F. Franson mente å se i disse
to ordene at det nye Jerusalem kommer til å stige ned fra
himmelen allerede under 1000 års-riket og være synlig over
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jorden som en satelitt. Staden kommer da til å øve en MEKTIG
INNFLYTELSE over hele verden. Guds engler skal stige opp og
stige ned over Menneskesønnen (Joh. 1,52.), som da sitter på sin
herlighetstrone. Alt er samlet til ett i Kristus, både det som er i
himlene og det som er på jorden (Ef. 1,10), og det vil bli en
korrespondanse som aldri før mellom himmel og jord. Guds
vilje skjer på jorden, som den skjer i himmelen.

Franson legger da særlig vekt på forholdsordet «over», når det
står «reise sin bolig over dem», og han henviser til Es. 4,5-6 og
Esek. 37,26-27».
A. Haug sier følgende om dette i sin bok: Profetordet gjen

nom tidsaldrene. s,306: «Under fredsrikets epoke må vi anta at
det nye Jerusalem der oventil kommer til å stå i en intim kontakt
med det nyopprettede Jerusalem hemede. Vi kan tenke oss at
det er kommet nærmere jorden. Mon det ikke er riktig når vi
antar at det har senket seg ned og inntatt de regioner—sværer—
som før var besatt av «ondskapenes åndehær i himmelrom-
met» (jfr. striden i himmelen ved menighetens opprykking,
Joh.Åp.12,7 flg.), disse som under trengselstiden var kastet til
jorden sammen med sin anfører djevelen, for senere, ved begyn
nelsen av fredsriket å bli tatt i forvaring i avgrunnen.—Men nå
under denne jords epoke ser vi den senke seg ned på jorden
(Guds bolig er hos menneskene, v.3.), gjort i stand som en brud
som er smykket for sin brudgom.v.2. (grunnteksten sier her
«mann», gr. «andri avtes».) (Se kapitlet: Den store skaren. Den
første parantesen og min bok: Guds-riket i Israel. s,158-165,
hvor jeg skriver mer om dette.)

Jeg vil i det følgende ©engi fritt noe av det som står i Studiebi-
belen. Bind 4 om det himmelske Jerusalem. s,968-969: Walvo-
ord sier at «det er m^g at det er en satelittby som henger fritt
over jorden undet Kristi 1000-årige regjering, som hovedstad for
oppstandne og forvandlede hellige, som således også har adgang
til den jordiske skueplass. Dette vil være en hjelp til å forklare et
ellers vanskelig problem med hensyn til hvor oppstandne og
forvandlede hellige oppholder seg under en periode, når men
nesker i naturlige legemer'ennå lever sitt ordinære liv på jor
den.»
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Seiss sier følgende om forholdet mellom det himmelske Jeru
salem og jorden «at byen vil komme tett ned til jorden, og skal
ha en nær forbindelse med jorden. Men det sies ingen steder at
den «lander» på jorden og blir en del av den. Byen vil alltid
fortsette å være «det Jerusalem som er der oppe.» Folkene på
jorden skal vandre i dens lys, og det impliserer at den er over
dem.»

Mc. Gee mener at byen befinner seg i rommet, og antyder
muligheten for at den er temingformet og er anbrakt inne i en
krystallsfære. Han sier videre: «Flere ganger blir det nevnt at
Staden er lik en krystallklar stein eller krystallklart gull. Dette
får oss til å tro at byen blir sett gjennom krystallet. Vi lever på
utsiden av den planet som kalles jorden, mens bruden vil bo inne
i den planet som kalles det nye Jerusalem. Herlighetslyset som
strømmer gjennom dette krystallklare prismet, vil brytes opp i
en strålende regnbue av uforlignelig skjønnhet.»

Talmudtraktaten Baba Bathra 75 b framstiller også det nye
Jerusalem som temingformet. Jødiske rabbinere oppgir høyden
til nærmere 20 km.

Robert Mounce sier følgende om formen på det himmelske
Jerusalem, i det han heviser til Åp.21,16, som sier at «staden
ligger i en firkant.»: «Dette kan bety at det er en firkantet flate,
men mer sannsynlig referer det seg til en tredimensjonal form,
en kubus, hvor lengde, bredde og høyde er like. Ikke bare lar
beskrivelsen av byen seg mest naturlig forstå som en kubus, men
selve det greske ord brukes om store, temingformede berg og
om sten, som passer til byggeblokker.»
Andre Bibel-forskere, som bl.a. C.E.Luthardt, George R.

Berry, William Hoste og Lilje har ment at det himmelske Jerusa
lem er pyramideformet. Guds trone er øverst i pyramiden. Fra
den slynger elven og gaten seg rundt pyramiden på vei nedover.
Den vesentligste innvendingen mot denne oppfatningen, er at

man mister tempelsymbolikken, der det himmelske Jerusalem
tilsvarer Det Aller Helligste. Både i Salomos tempel,
l.Kong.6,20 og i Esekiels tempel, som er templet i 1000 års-
riket, Esek. 41,21, 43,16, 45,2 og 48,20 er Det Aller Helligste
beskrevet som kubeformet, der lengden, høyden og bredden er
like stor.
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I følge de målene som er oppgitt på det nye Jerusalem vil det
være en veldig kubus (firkant) på 12000 stadier, som er 2304
km., i hver retning, når vi måler med greske mål. Byens grunn
flate vil dekke et område som er over 5 millioner kvadratkilome
ter. Dette tilsvarer over halvparten av Europas kontinent.
Rundt byen går det en mur som er 144 alen høy. Dette

tilsvarer 75 meter. I denne muren er det 12 porter som er
oppkalt etter Israels 12 stammer. I denne muren er det også 12
grunnsteiner, og de er oppkalt etter navnet på Herrens 12 apost
ler. «Og staden ligger i en firkant, og dens lengde er så stor som
bredden. Og han målte staden med røret, 1200 stadier, lengden
og bredden og høyden på den er like. Og han målte dens mur,
1440 alen, etter menneskemål, som og er englemål.»
(Åp.21,16-17.)
Denne byen, som er Guds bolig, skal være laget av de fineste

metaller og edelsteiner, og den skal være full av himmelsk lys og
herlighet. Og han førte meg i ånden bort på et stort og høyt fjell
og viste meg den hellige stad Jerusalem, som steg ned fi-a him
melen fra Gud, den hadde Guds herlighet, og dens lys var som
den kostelige stein, som krystallklar jaspis.» (Åp.21,10-11.)
«Og dens mur var bygget av jaspis, og staden var av rent gull,

lik rent glass. Og grunnsteinene (grunvollene) i stadens mur var
prydet med allslags kostelig stein, den første grunnstein var
jaspis, den annen safir, den tredje kalkedon, den fjerde sma
ragd, den femte sardonyks, den sjette sarder, den syvende kry-
solitt, den åttende beryl, den niende topas, den tiende krysop-
ras, den ellevte hyasint, den tolvte ametyst. Og de 12 portene
var 12 perler, hver av portene var av en perle, og stadens gate
var rent gull, som klart glass.»(Åp.21,18-21.)
Denne byen er det mest perfekte og det fineste som Gud har

skapt, og det er ikke noe rart, for det er hans egen bolig, som
han vil dele med englene og de troende av forskjellige fi-elseska-
tegorier. For å få et inntrykk av byens ytre herlighet, skal vi
forsøke å beskrive de forskjellige edelsteinene, som er brukt
som byggmateriale:
a) Jaspis, slik som vi kjenner den i dag, er gjennomsiktig. Slik

som den er beskrevet her, er den k^stallklar. Den reflek
terer Guds herlighet, og skinner som en kjempediamant.
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b) Safir er hard som diamant, og den er blå av farge.
c) Kalkedon er himmelblå med striper av andre farger.
d) Smaragd er grønn av farge.
e) Saronyks er en rød og kvit stein.
f) Sarder har en rødlig farge.
g) Krysolitt er blekgrønn. I følge gamle forfattere skal den

være gjennomsiktig og gyllen av farge.
h) Beryl er sjøgrønn.
i) Topas er gulgrønn og gjennomsiktig.
j) Krysopras har annen grønnfarge.
k) Hyasint er fiolett.
1) Ametyst er purpurrød.
Byen er beskrevet «som en brud som er prydet for sin

mann.»(Åp.21,2.). Dette betyr ikke at byen er Jesu brud, men
den er sammenlignet med en brud som er prydet for sin brud
gom. Byen er ikke selve bruden, men en del av innbyggerne i det
himmelske Jerusalem er beskrevet som «bruden.» Det er det

samme som «Lammets hustru.» «... Kom, jeg vil vise deg
bruden. Lammets hustru.» (Åp.21,9.)
Bruden og hustruen er etter min oppfatning forskjellige kate

gorier av troende jøder.
I følge Bibelen er det følgende kategorier av innbyggere i det

himmelske Jerusalem på det nåværende tidspunkt:
a) Gud er der. «Straks var jeg (bortrykket) i ånden, og se, en

trone var satt i himmelen, og det satt en (Gud) 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.» (Åp.4,2—3.)

b) Jesus er der. «og til Jesus, mellommannen for en ny pakt,
og til oversprengningens blod (Jesu forsoningsblod er også
i hinunelen), som taler bedre enn Abels blod (det blod som
Abel ofret ved sitt offerdyr.)» (Hebr. 12,24.)

c) Den Hellige Ånd er der. «Og ff-a tronen går det ut lyn og
røster og tordener, og foran tronen brenner 7 ildfakler,
som er de 7 Guds ånder (Den Hellige Ånd i sin fylde.)»
(Åp.4,5.)

d) Serafene er der. «I det år (740 før Messias) Ussias døde, så
jeg Herren sitte på en høy, høy trone, og slepet av hans
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kåpe oppfylte templet. Serafer stod omkring ham. Seks
vinger hadde hver, med to dekket han sitt åsyn, med to
dekket han sine føtter, og med to fløy han.» (Es.6,1-2.)

e) De 4 livsvesener eller kjerubene er der. Og foran tronen er
det likesom et glasshav (klarhav), likt krystall, og midt
foran tronen og rundt om tronen er det 4 livsvesener, fulle
av øyne foran og bak.» (Ap.4,6.) (Se min bok; Jødenes
Konge. Bind 3. s,48-62.)

f) De mange tusen englene er der. «Men dere er kommet til
Sions berg og den levende Guds stad, det himmelske Jeru
salem, og til englenes mange tusener.» (Hebr. 12,22.)

g) Høytidsskaren og menigheten av de førstefødte er der. Det
er de av de gammel-testamentlige troende som oppstod
sammen med Jesus, «til høytidsskaren og menigheten av de
førstefødte, som er oppskrevet i himmelen.» (Hebr. 12,23.)

«og gravene åpnedes, og mange av de hensovede helliges
legemer (herlighetslegemer) 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.)

h) De fullendte rettferdiges ånder er der. Dette er åndene til
alle troende mennesker opp igjennom hele frelseshisto-
rien. Etter at den kristne menighet er bortrykket til Gud,
er den kristne menighet, som er Jesu legeme, skildret som
de 24 eldste. De andre rettferdige får ikke sine oppstandel-
seslegemer før oppstandelsen på den siste dagen. Det er
den dagen at 1000 års-riket blir opprettet, «og til de ful
lendte rettferdiges ånder.» (Hebr. 12,23.)

«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.)
«Men gå du (Daniel) din ende i møte. Du skal kvile og stå opp

til din lodd ved dagenes ende (som er oppstandelsen på den siste
dagen.)» (Dan. 12,13.)
Denne kolossale byen skal senkes ned fra himmelen til jorden

i løpet av trengselstiden. 11000 års-riket skal den sveve over det
jordiske Jerusalem, mens den skal senkes ned på den nye jord. I
den skal både Gud og de troende fra de forskjellige ffelseskate-
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gonene bo i 1000 års-riket. Alle troende som har fått sine
oppstandelseslegemer skal bo i byen, mens andre troende i 1000
års-riket skal vandre i dens lys.
På den nye jord skal både kongene og folkeslagene bære sin

herlighet inn i den. «Og folkeslagene skal vandre i dens lys, og
kongene på jorden bærer sin herlighet inn i den. Og dens porter
skal aldri lukkes om dagen, for natt skal il^e være der, og de
skal bære folkeslagenes herlighet og ære inn i den. Og intet urent
skal komme inn i den, og ingen som farer med stygghet og løgn,
men bare de som er innskrevet i livets bok hos Lammet.»
(Åp.21,24-27.)

Både bibelske og rabbinske kilder forteller at de troende
jødene var oppmerksomme på denne byen, som var sluttfasen
på deres frelse. Frelsen gikk ikke bare ut på å få del i den
JORDISKE FASEN av den kommende tidsalderen. Den gikk
også ut på å få del i den HIMMELSKE FASEN av riket. Dette
kommer svært så tydelig fram i Hebreerbrevets, 11 kapittel, hvor
det bl.a. står skrevet: «for han (Abraham) ventet på den stad
som har de faste grunnvoller, og som Gud er byggmester og
skaper til.» (Hebr.11,10.)

«I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var
lovet, men de så det langt borte og hilste det og bekjente at de
var fremmede og utlendinger på jorden. For de som sier slikt, gir
derved til kjenne at de søker et fedreland, og dersom de hadde
tenkt på det som de var kommet fra, da hadde de jo hatt tid til
vende tilbake, men nå stunder de etter et bedre, det er et
himmelsk, derfor skammer Gud seg ikke ved dem, ved å kalles
deres Gud, for han har gjort en stad ferdig til dem.»
(Hebr.11,13-16.)

Paulus framstiller også det hinunelske Jerusalem som det
endelige frelsesmålet for jødene. Han sammenlignet det med det
jordiske Jerusalem, som ennå er ufritt og er i trældom med sine
barn. Det Jerusalem, som er der oppe, det er fritt. Den som
kommer dit, den har fått del i frelsen. «For Hagar er 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, er
fritt, og det er vår mor.» (Gal.4,25—26.)
Da Jesus var hos jødene første gangen, lovet han dem også at
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han skulle gå bort, for å berede dem sted, og når han hadde gjort
det, skulle han komme tilbake og ta de troende jødene til seg.
Dette er ikke et løfte om den kristne menighets bortrykkelse,

for den kristne menighets mange hemmeligheter var ikke gjort
kjent på det tidspunktet. Nei, det var et løfte om at Jesus skal
komme tilbake og ta de troende jødene med til det himmelske
Jerusalem, som skal sveve fritt over Jerusalem og Israel i endens
tid. «Deres hjerte forferdes ikke! Tro på Gud og tro på meg! I
min Faders hus (himmelen) er det mange mm, var det ikke så,
da hadde jeg sagt dere det, for jeg går bort og bereder dere sted,
og når jeg er gått bort og har beredt dere sted, kommer jeg
igjen, og vil ta dere til meg, for at også dere kan være der jeg
er.» (Joh.14,1-3.)

Vitenskapsmennene har nå oppdaget et kjempemessig hull i
planetkonstellasjonen Orion Nebula. Dette hullet er så stort at
vårt solsystem kan få plass i det. Enda mer bemerkelsesverdig er
det at de nå ved hjelp av sine meget sterke kikkerter kan iakta
objekter av skinnende metall og glass. For hver gang at dette
kompleks av objekter blir fotografert, kommer en liten flekk på
innsiden i lyset i Orion stadig nærmere til hullets åpning. En
vitenskapsmann sier at det nærmer seg med lysets hastighet, som
er på 300000 kilometer i sekundet.

I dag kan vitenskapsmennene ved hjelp av sine meget sterke
kikkerter og ved hjelp av fotografier klart se detaljene i objekter
som er 10 lysår borte.

Jeg vil i den forbindelse få lov til å sitere fra Oddvar Tegnan-
ders bok: Kongen oppretter sitt rike. s,202—204, hvor det står:
«Daily Review, som er et internasjonalt anerkjent magasin,
skrev for flere år tilbake: «Astronomer som benytter seg av
kjempelinser pluss langeksponerte forstørrelser av fotografiske
Elater, har vært i stand til å se inn i en kjempeåpning i planet-
onstellasjonen Orion. De sier at denne kjempeåpningen ven

der mot nord.» Jeg minner i den forbindelse om følgende sitat
fra Bibelens eldste bok: «Han skapte Løven og Orion, Sjustjer
nen og sørhimmelens stjernebilder.» (Job.9,9.) Implisitt sies det
her at Orion ligger mot nord, om det er noe poeng.

Professor Lekin ved Mount Ihowa observatorium gir oss en
beskrivelse av dette og sier at fotografiene viser en åpning eller
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et indre med et kjempehull. Dette hullet er så stort at hele vårt
solsystem kan få plass i det. Han sier at det ikke finnes noe
menneske som er ordrik og dyktig nok til å beskrive det man ser.
I dette dypet av Orion Nebula er det som om man kan skimte
forvridde objekter, elver av skinnende metall og glass, eller hva
det måtte være. Legg merke til at professoren ordlegger seg på
lignende måte som Johannes, når han forsøker å beskrive det
han ser i Guds tronsal— himmelen.
På fotografiene kan man skimte konturene av uregelmessige

pillarer og lange rekker av materialer, som kan egne seg til et
eller annet kjempegulv. Det man kan skimte, trer fram som et
skinnende lys. Det glitrer bak gjennomsiktige murer av perler,
pyntet av store mengder av diamanter og skinnende stjerner,
eller lignende.
Astronomene forteller at det de føler når de betrakter disse

fotografiene, er en selsom høytidsstemning. Det er som å være i
DEN ALLMEKTIGES NÆRVÆR, sier de.
En annen vitenskapsmann, som har studert disse planetene,

sier at hver gang at nebula-stjemetåken blir fotografert, kan
man oppdage en liten flekk på innersiden av lyskjeglen, som
synes å komme nærmere og nærmere. Han presiserer at flekken
komme nærmere åpningen av dette kjempehullet for hver gang
det blir fotografert. Hans mening er at flekken eller punktet
nærmer seg jorden med lysets hastighet»
Vi ser på ingen måte bort ifra at dette kan være lyset av Guds

herlighets sky eller Schekina-herligheten med det nye Jerusalem
i sitt sentrum, som er på full fart imot jorden, slik som Bibelen
beskriver. Ja, det er til og med meget sannsynlig at dette er
tilfelle, for det som er skrevet i Bibelen er sannhet.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva skjer med det himmelske Jerusalem i løpet av treng
selstiden?

2.) Ved hvilken begivenhet skjer dette?
3.) Hvordan skal vi forstå Salme 2?
4.) Hva mente F. Franson om dette?
5.) Hva mente A. Haug om dette?
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6.) Hva sier Studiebibelen. Bind 4 om det himmelske Jerusa
lem?

7.) Hvilken form har det himmelske Jerusalem?
8.) Hvem er det som bor der?
9.) Hvorfor er det lite sannsynlig at det himmelske Jerusalem

er pyramideformet?
10.) Hvilke mål har lengden, høyden og bredden i det nye

Jerusalem?
11.) Hvor stor grunnflate vil det nye Jerusalem ha?
12.) Hvor stort kubikkinnhold vil byen ha?
13.) Hvor høy vil muren være?
14.) Hvordan er byen laget?
15.) Hvordan er muren laget?
16.) Hvilke 12 typer edelsteiner er brukt i muren?
17.) Gi en beskrivelse av hver av de 12 edelsteinene?
18.) Hvilke 8 forskjellige kategorier av innbyggere har vi i det

nye Jerusalem på nåværende tidspunkt?
19.) Hvem er bruden, som likeledes er Lammets hustru?
20.) Hvorfor er ikke selve byen Jesu brud?
21.) Hva skal skje med byen på den nye jord?
22.) Hvem skal bo i byen i 1000 års-riket?
23.) Hva sier Jesus, Paulus og Hebreerbrevets forfatter om

byen?
24.) Hva har vitenskapsmennene oppdaget i Orion Neblus?
25.) Hvor stort er det hullet som de har oppdaget?
26.) Hva befinner seg inne i hullet?
27.) Hva skjer med lyset i hullet?
28.) Hva kan disse gjenstandene være?
29.) Hva kan dette lyset være?
30.) Hvor fort går lyset?
31.) Hva er et lysår?
32.) Hvor lanjgt borte kan man nå klart se de forskjellige

objekter i verdensrommet?
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DEN SJUENDE BASUNEN.

DEN SJETTE PARANTESEN.

«Det annet ve er over, se, det tredje ve 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, og han skal være konge i tidsaldrenes tidsaldere. Og de
24 eldste, som sitter for Guds åsyn på sine troner, falt på sitt åsyn
og tilbad Gud og sa: Vi takker deg. Herre Gud, du allmektige,
du som er og som var, fordi du har tatt din store makt og er blitt
konge. Og hedningene er blitt vrede og din vrede er kommet, og
den tid da de døde skal dømmes, og da du skal lønne dine
tjenere profetene og de hellige og de som frykter ditt navn
(jødene), de små og de store, og da du skal ødelegge dem (dom
over kongene. Den falske profet og Antikrist) som ødelegger
jorden. Og Guds tempel i himmelen ble åpnet, og hans pakts ark
ble sett i hans tempel, og det kom lyn og røster og tordener og
jordskjelv og svært hagl. (Åp.ll,14-19.)

Til nå har det vært to ve-rop. Det FØRSTE VE-ROPET
strekker seg fra Åp.8,13 og til 9,12 og inneholder følgende
begivenhet:
a) Den femte basunen, som beskriver utgydelsen av de onde

åndene fra abyssos, slik at disse skal plage jødene i 5
måneder. (Åp.9,1—12.)

Det ANDRE VE-ROPET strekker seg fra Åp.9,13 og til
11,13 og inneholder følgende begivenheter:
a) Den sjette basunen, som beskriver kongene fra Østen, som

dreper tredjedelen av menneskene på jorden.
(Åp.9,13-21.)

b) Den veldige engelen som kom ned fra himmelen med en
liten åpnet bok. Han holdt sin høyre fot på havet og sin
venstre fot på jorden og ropte at det ikke lenger skulle
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være mere tid. Åp. 10,1—6.)
c) Johannes ble bedt om å tilegne seg den lille åpnede boka. I

hans munn var den søt som honning, men når den kom ned
i hans mage, hadde den en besk smak. (Åp. 10,7—11.)

d) Målingen av Guds tempel i Jerusalem. (Åp. 11,1-2.)
e) De to jødiske vitnene som skal være profeter i Israel i den

store trengselen. Antikrist skal greie å ta livet av dem, men
etter 3,5 dager skal de få livet tilbake av Herren, og de skal
stige opp til himmelen i skyen mens deres fiender ser dette.
(Åp.11,3-13.)

Det TREDJE VE-ROPET strekker seg fra Åp. 11,15 og inne
holder alt det som skal skje i den store trengselen. Det strekker
seg helt til Åp.19,21. Den syvende basunen inneholder alt dette,
for den innehar i seg også de 7 vredesskålene, som Gud skal
sende over jorden i den store trengselen.

Etter at den syvende engelen hadde blåst, ble det proklamert i
himmelen: At kongedømmet over verden var tilfalt Gud og hans
Salvede, som er Jesus fra Nasaret. Jesus skal være konge i all
evighet. Dette er riktig, for dette synet er proeliptisk og beskri
ver det som skjer i forbindelse méd Jesu endelige seier over sine
fiender ved Harmageddon.
Hva som gjelder Jesu inntagelse av det kongedømmet, som

han er blitt lovet av Faderen, så skal han både styre i tidsalde
ren, som er 1000 års-riket, og deretter skal han styre i all evig
het. Det er viktig at vi lærer oss å skille mellom disse to styreset
tene. Det første er begrenset til å vare i 1000 år, mens det andre
er for all evighet. Dette kommer bl.a. tydelige til uttrykk ved
erkeengelen Gabriels samtale med Maria, hvor det stl^: «Han
skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn, og Gud Herren skal
gi ham hans far Davids trone (riket for Israel), og han skal være
konge over Jakobs hus i tidsaldrene, og det skal ikke være ende
på hans kongedømme.» (Luk. 1,32—33.)
De fleste teologene og mange Bibel-granskere er dessverre

ikke oppmerksomme på denne dobbeltheten i Jesu styre. I og
med at de ikke regner med 1000 års-riket som en selvstendig
frelsesepoke, så blander de utsagnene som gjelder 1000 års-riket
enten sammen med kirkens tid eller henlegger dem til den nye
hinunel og den nye jord. Det sier seg selv at det blir liten
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oversikt og mye rot av slike vurderinger. Det er først når teolo
gene regner med RIKET FOR ISRAEL som en selvestendig
tidsperiode, at de kan begynne å få orden på sine teologiske
systemer. Inntil den tid, at dette skjer, må de bare leve i sitt rot.
Dette er til stor skade både for dem selv, kirken og de troende.
Hva som gjelder Jesu inntagelse av sin store makt og sitt

kongedømme, så skjer dette i etapper. Vi har følgende hoved-
etapper i dette:
a) Da Jesus sonet all verdens synd på Golgata, la han det

JURIDISKE GRUNNLAGET for sin gjenerobring av
verden.

b) Når Faderen gir Jesus bokrullen og han får lov til å åpne
seglene på framtidsboka på grunnlag av forsoningen,
underlegger han seg hele verden, i og med at alt som lever,
underkaster seg ham. Dette er den FORMELLE INNTAG-
ELSEN av verden. (Åp.5.)

c) Når den veldige engelen setter sin høyre fot på havet og sin
venstre fot på jorden, så er dette et uttrykk for at hele
skaperverket tilhører Gud. (Åp. 10,1-6.)

d) Når Satan og de onde englene (åndene) blir kastet ned fra
lufthimmelen og ned på jorden, overtar Gud det fulle
herredømmet i lufthimmelen. Han fyller dette tomronunet
ved å senke det himmelske Jerusalem nærmere til jorden.
(Åp.12,7-9.)

e) Ved Harmageddon kommer Jesus selv ned fra lufthimme
len og kjemper mot sine fiender. Han tilintetgjør dem med
sitt sverd, som er hans ord. Dette er den FAKTISKE
MAKTOVERTAGELSEN, som bygger både på det juri
diske og den formelle grunnlaget, som er lagt på et tid
ligere tidspunkt. (Åp. 19,11-21.)

Det var røstene i himmelen som først kom med proklamasjo
nen om at Jesus var blitt konge i 1000 årsriket (v. 15.). Deretter
tilslutter de 24 eldste seg denne hyllesten. De 24 eldste i himme
len representerer den kristne menigheten.
Det er to grunner til at akkurat den kristne menighet tilslutter

seg denne hyllesten av Jesus, og det er:
a) For det første er den kristne menigheten den største

-198-



åndelige frelseforsamlingen i frelseshistorien. Den er Jesu
åndelige legeme.

b) For det andre skal det kristne legemet ha overordnede
åndelige oppgaver i 1000 års-riket. «og som har gjort oss til
et kongerike, til prester for Gud og sin Fader, ham tilhører
æren og styrken i tidsaldrenes tidsaldere.» (Åp. 1,6.)

«Og den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil
enden, ham vil jeg gi makt over hedningene, og han skal styre
dem med jemstav, likesom en knuser lerkar, således som jeg og
har fått det fra min Fader.» (Åp.2,26—27.)
«og de (de 24 eldste) 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 du gjorde oss til et kongerike og til prester for vår Gud,
og vi skal være KONGER PÅ JORDEN.» (Åp.5,9—10.)
De utsagnene, som de 24 eldste gir uttrykk for, i Åp.

11,16—18 er av stor viktighet. De forteller oss om viktige begi
venheter som skal skje ved avslutningen av denne tidsalderen.
De uttaler seg om følgende forhold:

1.) De tiltaler Gud med ordene «du som er og som var.»
(v. 17.) Når vi sammenliker dettte utsagnet med den beskrivel
sen som vi har av Gud i Åp. 1,4, så ser vi at nå er ordene «og som
kommer», utelatt. Grunnen til det er at nå er Gud kommet i
Jesu skikkelse og har opprettet riket for Israel. «Johannes til de
7 menigheter i Asia: Nåde være med dere og fred fra ham som er
og som var og som kommer, og fra de 7 ånder som er for hans
trone.» (Åp. 1,4.)

2.) De sier videre at «hedningene er blitt vrede.» (v.lS.)
Hedningene har vært mer eller mindre vrede og hatefulle på
Guds ordninger og på Israel gjennom hele trengselstiden, men i
den store trengsel skal dette Guds-hatet forsterkes voldsomt.
Det begynner med Antikristens inntagelse av Israel, Jerusalem
og templet i begynnelsen av den store trengsel og det avsluttes
med hedningenes angrep på Jerusalem og slaget ved Harmaged-
don.

3.) De sier videre at Guds «vrede er kommet.» (v. 18.) Guds
vrede gir seg spesielt uttrykk i de 7 vredesskålene, som han
tømmer over jorden (Åp. 15—19.) og i Jesu gjenkomst til Har-
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mageddon, hvor han skal slå hedningene med sitt sverd, som er
hans ord.

4.) De sier videre «at de døde skal dømmes.» (v. 18.)
Dette utsagnet gjelder ikke dommen over de fortapte døde.

De skal først dømmes etter at de 1000 år er til ende. (Åp.20,11-
15.), men dette utsagnet kan innbefatte to forskjellige katego
rier av «døde» mennesker, og det er:
a) De TROENDE DØDE av forskjellige frelseskategorier.
De skal stå opp og få sin bedømmelse av Herren, før 1000
års-riket blir opprettet.

Dette gjelder de som er døde i troen på Jesus som sin per
sonlige frelser, etter at den kristne menighet er borttatt til him
melen.

Dette gjelder også de gammel-testamentlige troende, som skal
stå opp på «den siste dagen» og få sin dom foran Jesu herlig-
hetstrone i Jerusalem.

Denne dommen gjelder også martyrene fira hele trengselsti
den. Vi hører om martyrene fra den første delen av trengselsti
den i Åp.6,9—11. De ber Herren om å hevne deres blod over
dem som bor på jorden. De blir bedt om å vente en tid «inntil
tallet på deres medtjenere og deres brødre som heretter skulle
slåes i hjel likesom de selv, ble fullt.» (v. 11.)
Disse er videre omtalt i Åp.20,4, hvor det står: «Og jeg så

troner, og de satte seg på dem (de som skulle dømme), 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.»
b) De ÅNDEUGE DØDE. Dette er mennesker av for

skjellige grupperinger som har gjennomlevd trengselstiden
på 7 år. Alle disse menneskene, som er åndelig døde, skal
fram foran Jesu domstol som er i Jerusalem og få sin dom
av ham der.

Vi skal nevne de dommene som skal være i Jerusalem, før
1000 års-riket blir opprettet.

For det første har vi Guds dom over den kristne menighet i
trengselstiden. Dette er ikke det samme som Jesu legeme, men
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det er trengselstidens menighet. I denne forsamlingen er det
både gjenfødte og ikke-gjenfødte troende. På grunn av det store
åndelige mørke som der er i trengselstiden, så sovnet de alle inn,
og sov da brudgommen kom, for å opprette riket for Israel for
både jøder og hedninger. Dette er bl.a. beskrevet i
Mat.25,1-13.
For det andre har vi Jesu bedømmelse av jødene. De blir

bedømt bl.a. i forhold til hvordan de har greid å virkeliggjøre sitt
kall som Guds folk og ta vare på sine muligheter som Guds
rikets representanter i de 2000 år som Jesus har vært i himmelen.
Disse er bl.a. beskrevet i Mat.25,14—30.
For det tredje har vi Jesu dom over de gjenværende hedninge-

folkene. De skal måtte møte opp i Jerusalem foran Jesu herlig-
hetstrone der, for bl.a. å svare på hvordan de har behandlet Jesu
MINSTE BRØDRE, som er jødene, i trengselstiden. De som
har gjort godt mot jødene, får komme inn i det riket som er
beredt dem fra verdens grunnvoll ble lagt. Denne domsscenen er
beskrevet bl.a.i Mat.25,31—46.
Denne domsscenen er forøvrig også beskrevet i Joel. 3,7, hvor

det står: «da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned i
Josafats dal (som betyr: Gud dømmer), og jeg vil der gå i rette
med dem FOR MITT FOLKS OG MIN ARV, ISRAELS
SKYLD, fordi de spredte dem blant hedningefolkene og delte
mitt land.»

Disse 3 forskjellige grupperinger av mennensker vil bli
bedømt ut ifra forskjellige domsgrunnlag. Tiltalen mot dem vil
ikke gå ut på det samme. De vil få sitt domsgrunnlag utarbeidet
ut ifra sin egenart som folk og som gruppe.
Den første gruppen, som er trengselstidens kirke, vil bli

bedømt i forhold til hvorvidt de har Den Hellige Ånd eUer ikke.
Vi vet at Den Hellige Ånds iboen i menneskenes hjerte er
hovedfrelsesprinsippet i alle tidsperiodene etter Golgata. Den
hellige Ånds gave menneskene er Guds svar på at frelsen er
kommet i stand hos mennesket.

Den andre gruppen, som er jøder, vil bli bedømt i forhold til
hva de har gjort med sine muligheter, for å utbrede Guds riket,
hvor de enn har befunnet seg i verden. De som har beflittet seg
med å ta vare på sine muligheter, skal få del i riket. De skal få
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enda større oppgaver i riket enn det som de hadde fra før.
Den tredje gruppen, som representerer de gjenlevende folke

slag, blir bedømt i forhold til hvordan de har behandlet jødene.
Jødefolket og Israel er GUDS STORE TEST ovenfor hednin
gene. Den som er imot Israel og jødene, den er imot Gud og
hans planer, og den kan være HELT SIKKER på ikke å fa del i
frelsen og i riket for Israel.

Disse 3 grupperingene av mennesker, som vi har beskrevet
ovenfor, blir bedømt på forskjellige domsgrunnlag, men til tross
for det, så har de likevel en ting felles, selv om dette ikke er
nevnt i konteksten. Det som er felles for dem, er hvorvidt
enkeltmenneskene i grupperingene har fått en personlig tro på
Jesus (Messias) eller ikke, og troen er en gave.

Dette står ikke beskrevet i Mat.25, men vi vet at det må være
slik. Ingen kommer inn i 1000 års-riket uten at vedkommende
har en personlig tro på Jesus som verdens frelser og som jødenes
Messias. Det som forener alle troende er gjenfødelsen og troen
på Jesus.
5.) De sier videre at Gud skal lønne sine «tjenere profetene

og de hellige og dem som frykter Guds navn.» (v. 18.)
Dette utsagnet angår tre grupper troende, og det er PROFE

TENE, DE HELLIGE OG DEM SOM FRYKTER GUDS
NAVN. Til tross for at benevnelsene her er forskjellige, så
innbefatter disse tre benevnelsene den TOTALE SUM av alle
troende opp igjennom samtlige frelseshusholdinger. De har fått
sin bedømmelse av Herren, enten i himmelen eller foran Jesu
domstol i Jerusalem, og nå skal de belønnes etter sin trofasthet i
kristenlivet. De skal få oppdrag i 1000 års-riket alt etter hvordan
nådelønnen er blitt. Der nådelønnen er blitt stor, skal oppga
vene bli store, og der nådelønnen er blitt mindre, skal oppga
vene bli mindre. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind l.s.
79—139, hvor jeg skriver mye om dette.)
Hva som gjelder den første gruppen, PROFETENE, så gjel

der det både profetene i G.T. og i N.T. Profetene er uttatt av
Gud til å tale et bestemt budskap til menneskene. Det kan være
budskap som gjelder den inneværende tid, eUer det kan være
budskap, som strekker seg inn i fremtiden. De snakker med
Guds autoritet, og ofte så begynte også de gammel-testa-
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mentlige profetene sitt budskap med følgende ord: «Så sier
Herren.» Det skulle ikke være det minste tvil om at det var Gud
som stod bak budskapet.
Det som videre kjennetegner en virkelig profet, er to forhold.

For det første lar Herren aldri noe skje før han har fortalt det til
sine tjenere, profetene, slik at de kan fortelle det videre til
folket. «For Herren, Israels Gud, gjør ikke noe uten at han har
åpenbart sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.» (Hos.3,7.)
For det andre går det budskapet, som en virkelig profet kom

mer med, i oppfyllelse, selv om det i mange tilfeller kan gå lang
tid og oppfyllelsen lar vente på seg. «Den profet som profeterer
om fred, når hans ord går i oppfyllelse, da kan alle se at han er
en profet som Herren i sannhet har sendt.» (Jer.28,9.)
Det var tre hovedgrunner til at Herren sendte profetene til

Israel-folket.

For det første ønsket Gud at folket skulle komme tilbake til
sine forpliktelser og til sine pakter med Herren, for han visste at
dersom de ikke gjorde det, så fikk de ikke del i frelsen, som er
deltagelse i riket for Israel. «Bøy deres øre hit og kom til meg!
Hør! Så skal deres sjel leve, og jeg vil opprette en evig pakt med
dere, gi dere Davids rike nåde, den visse.» (Es.55,3.)
«Men når den ugudelige vender om fra alle de synder han har

gjort, og holder alle mine bud og gjør rett og rettferdighet, da
skal han visselig leve- han skal ikke dø.» (Esek. 18,21.)
For det andre ville han vise folket det som skulle skje i

framtiden, slik at folket kunne orientere seg i det frelseshistor-
iske landskapet. Vi vet at det profetiske ordet er både frelses-
og vanlig historie som er skrevet, før det skjer, for at vi skal tro
det, både før det skjer, når det skjer og etter at det er skjedd.
Det profetiske ordet er GRUNNSTRUKTUREN i historien,
«men det er en Gud i himmelen, som åpenbarer hemmeligheter,
og han har kunngjort kong Nebudkanesar hva som skal skje i de
siste dager. Dette var den drøm og de syner du hadde i ditt
indre, men du kvilte på ditt leie.» (Dan.2,28.)

«i det første år av hans (Darius) regjering la jeg, Daniel, i
bøkene merke til at tallet på de år som Herren hadde talt om til
profeten Jeremias— at han ville la fulle 70 år gå til ende mens
Jerusalem lå i ruiner.» (Dan.9,2.)
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«Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de
som profeterte om den nåde som dere skulle få, i det de ransaket
hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste fram
til når han forut vidnet om Kristi lidelser og om herlighetene
deretter.» (l.Pet.1,10—11.)
«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
byser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter.»
(2.Pet.l,19.)
For det tredje ønsker Herren å vise den store forskjellen som

det er mellom ham og avgudene eller de onde åndene. De er
åndelige realiteter, men de kan ikke forutsi det som skal skje.
Gud utfordret ofte jødefolket i gammel tid på dette punktet ved
at han gjorde narr av de onde åndene, som ikke kunne forutsi
framtiden. Gud derimot fortalte dette til jødefolket gjennom
sine profeter, og når noe hadde gått i oppfyllelse, så fortalte han
nye ting, som ennå ikke hadde gått i oppfyllelse. «La dem
(avgudene) komme fram med dem og kunngjøre oss hva som
skal hende! Kunngjør hva det er dere tidligere har spådd, så vi
kan akte på det og lære dets utfall å kjenne! Eller la oss høre de
tilkommende ting.» (Es.41,22.)
«De ting som er forkynt tidligere, se, de er kommet, og nå

forkynner jeg nye ting, før de spirer fram, lar jeg dere høre om
det.» (Es.42,9.)
I gammel-testamentlig tid var den profetiske gaven ̂ tt til

enkelte mennesker, som hadde Den Hellige Ånd i sine hjerter
som veileder. De var drevet av Den hellige Ånd til å profetere,
«for aldri er noe profetord framkommet ved et menneskes vilje,
men de hellige Guds menn talte, drevet av Den Hellige Ånd.»
(2.Pet.l,21.)

I ny-testamentlig tid har vi også den gammel-testamentlige
profettypen, men i vår tid er Den Hellige Ånd gitt til hver enkelt
troende, slik at hvem som helst kan inneha et profetembete. Vi
kan alle tale profetisk, sier 1.Kor. 13,31. «For dere kan alle tale
profetisk, en ad gangen, så alle kan lære og alle formanes.»
I nytestamentlig tid kan vi dele det profetiske embete og den

profetiske nådegaven inn i tre deler.
For det første skal profetene tale til oppbyggelse, formaning
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og trøst til menneskene. De skal kjenne til Guds ord og det
innbyrdes forholdet i dette, «den derimot som taler profetisk,
taler for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst.»
(l.Kor.14,3.)
For det andre skal profetene se sammenhenger i det profetiske

ordet og tolke dem for menigheten. På dette området blir det
gjort mange feil i dag, og hovedgrunnen til det er det forholdet
at mange mennesker som ikke har den profetiske nådegaven,
uttaler seg om eskatologiske og andre problemstillinger med stor
selvsikkerhet. Det profetiske og eskatologiske ordet er såpass
vanskelig i seg selv at ikke alle og enhver skal uttale seg om det.
Vi må respektere de grensene som Gud har satt for utøvelsen av
nådegavene.
For det tredje får profetene nye budskap fra Herren og skal

meddele dem til menigheten. Vi har mange eksempler på at
dette er skjedd, både i apostolisk tid og i vår tid. Vi skal nevne
noen av disse tilfellene. «I disse dager kom det noen profeter
ned fra Jerusalem og til Antiokia, og en av dem, ved navn
Agabus, stod opp og varslet ved Den Hellige Ånd at det skulle
komme en stor hungersnød over hele jorderike (gr. oikumenen,
som betyr den bebodde verden), den kom også under Klaudius.»
(Ap.gj.11,27-28.)

I moderne tid er det f.eks. blitt profetert at jødene skal reise
ut fra Samveldet av uavhengige stater, at Sovjet-unionen skal
oppløses som stat, at Russland skal gå til angrep på Norge og
Finnland og at Berlin-muren skal falle. Flere av disse profetiske
utsagnene er allerede gått eller holder på å gå i opptyllelse.
Hva som gjelder den andre gruppen, DE HELLIGE, så er det

en fellesbetegnelse på alle troende i enhver tidsperiode. Det
gjelder både hedninger og jøder. Enhver som er en troende, er
en hellig person. Hellig betyr ikke at man er perfekt, men det
betyr at nian er utskilt fra verden, at man er blitt renset ved Jesu
forsonergjeming og at man står i Guds tjeneste.
Det er mange Bibel-lærere som mener at de hedningene som

verken har hørt om jødenes lov eller evangeliet om Jesu forso
ning, er prisgitte til å gå fortapt, men Bibelen sier naturligvis det
motsatte. Den sier at alle mennesker har sine muligheter til å bli
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frelst, for Jesu forsonergjerning på Golgata gjelder all verdens
synd.
De hedningene som ikke kjenner til jødenes lov eller evange

liet om Jesu forsoning, blir heller ikke gjort ansvarlig for det som
de ikke kjenner til. De må ta stilling til de frelsesbevisene som
de har i sin egen tidsperiode. Disse frelsesbevisene er følgende:
a) Det er Guds skaperverk.
b) Det er deres egen samvittighet.
c) Det er deres tanker, som innbyrdes anklager eller frifinner

dem. j . . , • 1
d) Det er naturretten, som de helt eller delvis kjenner til.
e) Det er Gud som skaperen. «Trengsel og angst skal komme

over hver menneskesjel, som gjør det onde, både jøde
først og så ̂ eker, men herlighet og ære og fred skal times
hver den som gjør det gode, både jøde først og så greker.
For Gud gjør ikke forskjell på folk: For alle som syndet
uten loven (den jødiske lov), skal også gå fortapt uten
loven (uten at de blir gjort ansvarlige for loven), og alle
som syndet under loven (de fleste jødene), skal dømmes
ved loven, for ikke de som hører loven, er rettferdige for
Gud, men de som gjør etter loven (lovens rettferdighet),
skal bli rettferdiggjort. For når hedningene, som ikke har
loven, av naturen gjør det loven byder (de kjenner til
naturretten), da er disse, som dog ikke har loven, seg selv
en lov (mennesket selv er sin egen lov), de viser at lovens
gjerning er skrevet i deres hjerter, i det også deres samvit
tighet gir sitt vitnesbyrd, og deres tanker innbyrdes ankla
ger eller også forsvarer dem— på den dag da Gud skal
dømme DET SKJULTE hos menneskene, slik som jeg
skriver det etter mitt evangelium ved Jesus Kristus.»
(Rom.2,9—16.)

(Se Romerbrevet, kap. 1—2 om dette. Se også Don Richard-
sons bok: Evigheden i deres hjerter. Han forteller hvordan en
del stammer i det indre av Burma har holdt fast på urevangeliet,
og hvordan de omvendte seg til Herren, når misjonærene kom til
dem i det forrige århundrede, fordi det budskpet som misjonæ
rene hadde, stemte med deres egne gamle skrifter og forventnin-
ger.)
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Hva som gjelder den tredje gruppen, som er omtalt som
«DEM SOM FRYKTER MITT (GUDS) NAVN, så angår dette
3 grupper mennesker, og det er:
a) Troende hedninger, som har levd utenom loven og evange

liet. De kjenner ikke til hverken den jødiske loven eller
evangeliet om Jesu forsonergjeming, men frykter for Gud
og hans lover i naturretten, som er lagt ned i derés hjerter.

I trengselstiden vil disse menneskene bli stilt på valg ved at det
evangeliet, som de kjenner til, skal forkynnes i den store treng
selen. Det går ut på at de skal frykte Gud og gi ham æren. I dette
evangeliet, som blir kalt for et tidsalderlig evangelium, blir det
heller ikke fortalt noe om Jesu forsoning. Det skal de få høre om
pa et senere tidspunkt. «Og jeg så en annen engel flyve under
det høyeste av himmelen, som hadde et TIDSALDERLIG
EVANGELIUM å forkynne for dem som bor på jorden, og for
hver ætt og stamme og tunge og folk, og han sa med høy røst:
Frykt Gud og gi ham ære! for timen for hans dom er kommet, og
tilbed ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkil
dene!» (Åp. 14,6-7.)
b) Troende jøder som har levd i samsvar med loven.
Dersom vi kjenner vår Bibel, vet vi at uttrykket «dem som

frykter Herrens navn» kjennetegner både de troende jøder og
hedninger, som hadde gått over til jødenes tro, i gammeltesta
mentlig tid. Det kjennetegner også de samme grupperingene på
Jesu tid og i den første aposteltiden. Dette uttrykket er både
brukt i evangeliene og i første del av Apostlenes Gjerninger. En
av de siste gangene at det blir brukt i Apostlenes Gjerninger, er
ved det tilfellet da Peter besøkte Kornelius hus. Peter kjente
ikke til den frie nådes tidsperiode, da han besøkte Kornelius, og
derfor så kunne han også uttale følgende: «men blant ethvert
folkeslag tar han imot den som frykter ham og gjør rettferdighet
(lovens rettferdighet.)» (Ap.gj. 10,35.)

Når Paulus bruker dette uttrykket, så bruker han det om
jødene, som holdt loven. «Da stod Paulus opp og slo til lyd med
hånden og sa: Israelittiske menn og dere som frykter Gud.»
(Ap.gj. 13,16.) (Se mine bøker Jødenes Konge. Bind 1,2,3 og 4,
hvor jeg skriver mye om dette.)
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c) De troende i trengselstiden.
Denne uttrykksmåten tilkjennegir at det kristne budskapet

om den frie nåden ikke er i trengselstiden. Den frie nåden
gjelder bare for den tidsperioden som vi lever i. Vi kan kalle den
for Den frie nådes tidsperiode. Den Hellige Ånds tidsperiode
eller Den kristne menighets tidsperiode.
I trengselstiden er det ikke det frie nådes evangelium som skal

forkynnes, men da er tiden kommet til at jødene skal ta opp
igjen forkynnelsen om opprettelsen av Guds-riket i Israel. Det
er det samme som 1000 års-riket. Det var dette budskapet som
ble forkynt i Israel, både i gammel-testamentlig tid og i den
første aposteltiden. «Og dette evangelium om riket (1000 års-
riket) skal forkynnes over hele jorderike som et vitnesbyrd for
alle folkeslag, og da skal enden komme.» (Mat.24,14.)
11000 års-riket blir frelsen gjort avhengig av to forhold:
a) En må holde loven, (lovens rettferdighet.)
b) En må tro på Jesus som sin personlige frelser.
6.) Til slutt sier de 24 eldste at Gud skal «ødelegge dem som

ødelegger jorden.» (v. 18.)
Dette betyr at Gud ikke bare skal dønune hedningene, men

han skal først og fremst dømme og ødelegge dem som på en
spesiell måte ødelegger jorden. Her tenkes det både på åndelig
forurensning og på fysisk ødeleggelse av jorden og skaperverket.
De som først og fremst blir dømt i denne dommen er Satan,
Antikrist, Den ̂ ske profet, skjøgekirken, de forskjellige for
mer for babylonisme og kongene over hele jorden, som er
samlet i Israel, for å ødelegge Guds folk og land.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva beskriver den sjette parantesen, som inneholder en
del av den T.basunen?

2.) Hva inneholder det første ve-ropet?
3.) Hva inneholder det andre ve-ropet?
4.) Hva inneholder det tredje ve-ropet?
5.) Hvor lenge skal Jesu styre vare?
6.) I hvilke 2 forskjellige perioder skal Jesus styre?
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7.) Hvorfor er ikke de fleste teologene og Bibel-læreme opp
merksomme på disse to periodene?

8.) Hvilke 5 hovedetapper er det av Jesu inntagelse av sin
store makt?

9.) Hvilket grunnlag for maktovertagelsen la Jesus på Gol
gata?

10.) Hvilket ̂ nnlag for maktovertagelsen ble lagt da Jesus
mottok Åpenbaringsboka av Faderen?

11.) Når foregår den reelle maktovertagelsen?
12.) Hvilke to grunner er det for at de 24 eldste hyller Jesus

som konge?
13.) Hvorfor tiltaler de 24 eldste Gud med ordene «du som er

og som var.» (v. 18.)?
14.) Hva vil det si at «hedningene er blitt vrede.» (v. 18.)?
15.) Hva vil det si at «Guds vrede er kommet.» (v.18.)?
16.) Hva vil det si at den tid er kommet «da de døde skal

dømmes.» (v. 18.)?
17.) Hvilke to kategorier av «døde» kan det her være tale om?
18.) Hvilke 3 grupperinger av mennesker skal fram for Guds

domstol i Jerusalem i følge Mat.25?
19.) Hvilke forskjellig domsgrunnlag vil disse grupperingene

ha?

20.) Hva vil være felles for dem, når Gud skal bedømme dem?
21.) Hva vil det si at Gud skal «lønne profetene og de hellige

og dem som frykter mitt (Guds) navn.» (v. 18.)?
22.) Hvem er profetene, og hvilke funksjoner har de?
23.) Hva er hensikten med det profetiske ordet?
24.) Hva er det som kjennetegner en sann profet?
25.) Hvilke likheter og forskjeller er det mellom profet-embe-

tet i gammel- og ny-testamentlig tid?
26.) Hvem er de hellige?
27.) Hva vil det si å være «hellig»?
28.) Hvordan er hedningenes forhold til Gud?
29.) Hvilke 5 beviser har hedningene på Guds eksistens?
30.) Hva beskriver Don Richardsons bok: Evigheden i deres

hjerter?
31.) Hva betyr uttrykket «dem som frykter Herrens navn»

(v.l8.)?
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32.) Hvilke 3 grupper av mennesker er det som går inn under
denne benevnelsen?

33.) Hvorfor brukte Peter denne benevnelsen, da han besøkte
Kornelius hus (Ap.gj.10,35.)?

34.) I hvilket tidsrom blir evangeliet om den frie nåden for
kynt?

35.) Hvilket evangelium skal forkynnes i trengselstiden og i
1000 års-riket?

36.) Hva vil det si at Gud skal «ødelegge dem som ødelegger
jorden.» (v. 18.)?
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GUDS PAKTS ARK I HIMMELEN

Etter at de 24 eldste har gitt oss en beskrivelse av viktige
begivenheter, som vil skje ved avslutningen av den store treng
sel, så Johannes i et syn at templet i himmelen ble åpnet, og i
Det Aller Helligste så han Guds pakts ark. (Åp.11,19.)
Vi vet at templet på jorden er et svakt bilde av templet i

himmelen. Alle de gjenstandene og de ordningene som jødene
hadde i sine forskjellige templer, hadde sine forbilder i det
himmelske templet, som er selve himmelen. Når Moses ble bedt
om å lage tabernaklet, skulle han gjøre det nøyaktig etter det
bilde som Gud hadde vist ham. «de som tjener ved et avbilde og
en skygge av det himmelske, etter den forskrift Moses fikk da
han skulle gjøre tabernaklet, for han sier: Se til at du gjør alt
etter det bilde som ble vist deg på fjellet.» (Hebr.8,5.)
Vi vet at Guds pakts ark er i himmelen, men det spesielle og

betydningsfulle var at Johannes fikk se akkurat den og ikke
andre gjenstander i templet. Det betyr at Gud igjen vil ta seg av
Israel og det jødiske folket på en spesiell måte, og det peker på
jødenes frelse og deres overordnede oppgaver i 1000 års-riket.
At Herren vil ta seg av jødene, Israel og den jødiske Guds- og

tempeltjenesten, får vi også en indikasjon på i Åp. 11,1-2, hvor
Johannes ble bedt om å måle Guds tempel, alteret og dem som
tilbad der. Dette betyr at Gud vil anerkjenne at den jødiske
Guds-tjenesten med sitt offersystem er trådt i funksjon igjen.
Han vil likeledes anerkjenne de jødene som tar del i den. Alt
dette peker framover mot det som skal skje i 1000 års-riket.

Etter den store trengsel og Guds donuner over jorden og
menneskene, går vi igjen inn i en jødisk frelsesperiode, etter at
jødene ikke har vært i sentrum for Guds frelsesplaner i snart
2000 år. (I parantes gjør vi oppmerksom på at den kristne
menighets tid også er jødisk frelsesperiode, men den er tilpasset
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hedningene, som ikke har forpliktet seg på loven, slik som
jødene har gjort det.)
1 1000 års-riket skal jødene være med å fullbyrde sitt kall og

Guds planer med dette folket. De skal ikke lenger være «hale»,
som de nå har vært i snart 2000 år på grunn av ulydighet mot
Herren og på grunn av hedningenes hat, men de skal være
«hode» og overordnet alle andre nasjoner. «Herren skal gjøre
deg til hode og ikke til hale, og du skal alltid være ovenpå og
aldri være under, såfremt du hører på Herrens, din Guds bud,
som jeg i dag byder deg å ta vare på og holde (lovens rettferdig
het.)» (5.Mos.28,13.)
Jeg vil i den forbindelse sitere det som Sigffid Beck skriver om

dette i sin meget gode fortolkning av Åpenbaringsboka. Lys
over fremtiden. s,168-169: «I det avsluttende vers (11,19.)
hører vi om at Guds tempel i himmelen ble åpnet, og hans pakts
ark kommer til syne. Med dette syn kastes der ytterligere lys
over de avsluttende begivenheter. Paktens ark uttrykker Guds
paktsforbindelse med Israel. Med denne symbolske handling
sies det altså at den avsluttende tid vil stå i ISRAELS TEGN.
Gud vil ta sitt folks sak opp. Fienden vil nå i sin vrede særlig
rette sin kamp mot Herrens jordiske folk, som det som skal være
delaktig med ham i det tusenårige rikes herredømme, men pak
tens ark er som fordum tegnet på Herrens nærvær hos sitt folk og
garantien for seieren. Herrens nærvær betyr dom over fiendene,
enten disse er frafalne israelitter eller hedninger, derfor kommer
det «lyn og røster og tordener og jordskjelv og svært hagl», som
symbolsk uttrykker dommen.»

Jeg vil også sitere det som O.K.Indergaard skriver om dette i
sin bok meget gode og solide bok: Temaer i bibelsk profeti. Del
2. s,21—22: «Arken som ifølge Åp. 11,19 blir sett i himmelen, er
således tegnet på Guds nåde mot Israel og viser at ISRAEL
ikke er glemt av gud. Men verdens nasjoner er ikke
villig til å motta Jesus Messias og hans rike, og heller ikke Israel
selv, bortsett fra Israels levning, som i den antikristelige treng
selstid må gjennomgå den bitreste forfølgelse, men som også vil
få oppleve Guds mektige og bevarende mellomkomst, slik det
klart framgår i Åp. 12.»
Hva som gjelder arken i tabernaklet, så var den symbol på
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Guds tilstedeværelse i Det Aller Helligste og blant sitt folk.
Både tabernaklet og arken ble på Guds befaling bygget ved Sinai
berg. Arken var den VIKTIGSTE GJENSTAND i tabernaklet,
for Gud hadde sin trone på arkens lokk. «Og de skal gjøre meg
en helligdom, så jeg vil bo midt iblant dem.» (2.Mos.25,8.)
«Og jeg vil komme sammen med deg der, fra nådestolen

mellom begge kjerubene som er på vitnesbyrdes ark, vil jeg tale
med deg om alt det jeg vil byde deg å si til Israels barn.»
(2.Mos.25,22.)

Arken var laget av akasietre og var belagt av gull, både
utvendig og innvendig. Akasietreet er et symbol på JESU JOR
DISKE LEGEME, og gullet står for JESU FORSONING. Lok
ket på arken var også av rent gull, og ble kalt for nådestolen.
På nådestolen stod to kjeruber med vingene vendt mot hver

andre. De hadde ansiktene vendt ned mot nådestolen. Arken

var ca. 120 cm. lang og ca. 72 cm.høy og brei. Det var fire ringer i
den og fire stenger i ringene, slik at jødene kunne bære den med
seg. (2.MOS.25,10-15.)
En gang i året, på den store forsoningsdagen, yom kippur,

skulle ypperstepresten gå inn i Det Aller Helligste med blod og
stenke det på nådestolen. Han skulle dermed gjøre soning både
for sin egen og for jødefolkets synder.
I arken var opprinnelig de to steintavlene med lovens 10 bud

oppbevart. De 10 bud var uttrykk for Guds krav til jødene, men
i og med at forsoningens blod var stenket på nådestolen, så
måtte Gud tilgi jødene deres overtredelser av de 10 bud og ellers
det øvrige av loven, som de ikke greide å oppfylle.
Senere ble også en krukke med manna lagt ned i arken. Dette

skule minne jødene om at Gud på en forunderlig og mirakuløs
måte hadde gitt dem «åndelig» mat i ørkenen i 40 år. De skulle
ikke glemme Herrens velgjerninger, «og de åt alle den samme
åndelige mat og de drakk alle den samme åndelige drikk, for de
drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og klippen var
Kristus.» (l.Kor.10,3—4.)
Arons stav, som både hadde spiret, fått blomster og modne

mandler i løpet av en natt, ble også lagt ned i arken. Det skulle
være et bevis for jødene at prestedømmet skulle tilhøre Aron og
hans slekt. (Se 4.Mos.l7,8—10.) (Se min bok: Jødenes Konge.
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Bind 3, hvor jeg skriver mye om tabernaklet, dets oppbygging,
funksjon og forbildelige tjeneste.)

Under vandringen i ørkenen mot det lovende land, bar kehait-
tene, som var av Levi stamme, arken foran jødefolket. «Så drog
de da fra Herrens berg (Sinai) tre dagsreiser fram, og Herrens
paktsark drog foran dem de tre dagsreiser, for å søke et kvilested
for dem. Herrens sky var over dem om dagen når de brøt opp fra
leiren. Og når arken brøt opp, sa Moses: Reis deg. Herre, så
dine fiender spredes, og de som hater deg, flyr for ditt åsyn! Og
når den kvilte, sa han: Kom tilbake. Herre, til Israels titusen
tusener!» (4.Mos. 10,33-36.)

Arken spilte en stor betydning ved viktige begivenheter i
Israels historie. Vi skal i det følgende ta med noen eksempler på
det. Da jødene skulle gå over Jordan og inn i det lovede landet,
ble arken båret foran dem ut i vannet, slik at vannet stanset og
jødefolket kunne komme sikkert over til den andre siden. «Da
nå folket brøt opp fra sine telt, for å gå over Jordan, og prestene
bar paktens ark foran folket, og de som bar arken, kom til
Jordan, og de prester som bar arken, rørte med sine føtter ved
den ytterste rand av vannet— men Jordan gikk over sine bredder
hele høsttiden igjennom— da stanset det vann som kom ovenfra,
og stod som en vegg langt borte, ved byen Adam, som ligger tett
ved Sartan, og det vann som rant ned til ødemarkens hav—
Salthavet—løp helt bort, og folket gikk over midt imot Jeriko.»
(Josva 3, 14—16.)

Ved inntagelsen av Jeriko ble arken båret i 7 dager rundt
byen. På den sjuende dagen falt byens murer. «Den syvende dag
stod de tidlig opp, med det samme det tok til å dages, og gikk syv
ganger rundt byen, de bar seg at på samme vis som før, bare at
de denne dagen gikk syv ganger rundt byen... Så ropte folket,
og de støtte i basunene, og det skjedde da folket hørte basunk-
langen, og de satte i et høyt skrik, da falt muren helt sammen, og
folket steg bent inn i byen og inntok den.» (Josva 6,15 og 20.)

Da Salomo bygde det første templet, fikk arken sin plass i Det
Aller Helligste. «Prestene bar Herrens pakts-ark inn på dens
plass i husets kor, i Det Aller Helligste, under kjerubenes vin
ger. .. Så skjedde det at da prestene gikk ut av helligdommen,
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da fylte skyen (Schekina-herligheten) Herrens hus.»
(l.Kong.8,6 og 10.)

I forbindelse med Nebudkanesars ødeleggelse av templet i år
586 før Messias forsvant arken, og den er senere ikke blitt
funnet. Det er ingen som vet med sikkerhet om den ble ødelagt i
den brannen som oppstod, eller om den ble ført til Babylon
sammen med en del av de andre gjenstandene i templet.
Det er flere teorier om hvor arken kan befinne seg. Vi skal i

det følgende nevne de fleste av dem:

a) En teori går ut på at arken befinner seg i kjelleren i en
kirke i Nord-Etiopia. Flere, bl.a. dronning Elisabeth den
2. har vært inne i kirken og sett de veggmaleriene som
beskriver hvordan arken ble tatt fra Jerusalem og fraktet til
Etiopia.

Denne teorien går videre ut på at arken allerede på Salomos
tid ble fjernet fra Jerusalem. Det var Emelek, som skulle være
den sønnen som kong Salomo fikk med dronningen av Saba,
som førte arken ned til Etiopia.

b) En annen teori går ut på at arken er blitt oppdaget og
befinner seg på fjellet Nebo i Jordan. Denne teorien ble
introdusert for noen år siden.

c) En tredje teori er at arken er skjult i en hule i En Gedi ved
Dødehavet.

d) En fjerde teori går ut på at arken er nedgravd på et
høydedrag straks utenfor Jerusalems murer. Den skal ha
blitt opdaget av en amerikansk vitenskapsmann, som heter
Ron Wyatt. Han mener videre at det stedet der arken er
oppbevart, er det samme som Golgata.

Han hevder videre at da Jesu blod rant ned i Golgatas jord,
nådde det etterhvert nådestolen på arken gjennom en sprekke i
fjellet.

Det er videre blitt hevdet at man både har sett arken, og at det
er blitt tatt film av den, men at de jødiske myndighetene ikke vil
gå ut med de fulle opplysningene om dette, fordi det vil vekke
store reaksjoner både fra jødene og araberne. Dersom arken blir
funnet, vil dette aktualisere byggingen av det nye templet, og
det må naturligvis bli bygd på tempelplassen, hvor forøvrig
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araberne allerede har sine to helligdommer, Al Aksa moskeen
og Klippedomen.
e) En femte teori går ut på at arken allerede er funnet, og at

den befinner seg nedgravd under Tempelplassen i Jerusa
lem. En del ortodokse jøder i Israel hevder at de har sett
den hellige arken. Rabbi Hacohen sier: <Jeg så den gylne
ark, som engang stod i den Allmektiges Aller Helligste i
templet.» (Se boka: Jødemes Tempel— skal det gjenopp
bygges? av David Allen Lewis.)

f) Apokryfene taler om at Jeremias og hans venn, Baruk, som
var en skriftlærd, skjulte arken, og at de laget flere kopier
av arken, for å narre jødenes fiender, som ville ødelegge
den.

Da det andre templet, Serubabels tempel, ble bygd opp igjen
etter det babylonske fangenskapet, var det ingen ark i templet.
Den var borte.

Det var ikke bare arken som manglet i dette templet. Herrens
herlighet, som også er kalt for Schekina-herligheten, kom heller
ikke tilbake til templet, etter at den hadde forlatt det første
templet. «Da løftet kjerubene sine vinger, og hjulene fulgte
med, og Israels Guds herlighet var ovenfor dem. Og Herrens
herlighet steg opp fra staden, og den ble stående på det berg som
er østenfor staden (Oljeberget.)» (Esek.11,22—23.)
Arken er et forbilde både på Jesu forsoning og på Jesu person.

Likesom arken ble borte fra Israel etter det babylonske fangen
skapet, ble også Jesus borte fra det jødiske folket, etter at
flertallet av det jødiske folket ikke ville anerkjenne ham som
jødenes frelser og Messias. Det er en klar parallell her.

Dette betyr ikke at Israel er forkastet av Gud, men det betyr
at Israels herlighet og folkefrelsen ble utsatt til et senere tids
punkt. Vi vet at Israel skal bli frelst som folk og levning i den
store trengselen.
Vi vet videre at det ennå skal bygges to templer i Jerusalem.

Antikristen skal tillate at det første av disse blir bygget, men det
skal ødelegges i forbindelse med Jesu gjenkomst. (Es.64,10.)
Når Jesus kommer tilbake, skal han selv bygge det templet

som skal være i 1000 års-riket. (Sak.6,12-13.)
Det er ingen som vet om paktens ark skal være til stede i det
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neste templet, som vi også kan kalle for «trengselstidens tem
pel.» Av de 92 gudstjenestegjenstandene som ble brukt i templet
i gammel tid, har Tempel Instituttet i Jerusalem allerede laget 61
av disse.

Det vi vet, er at arken ikke skal savnes i 1000 års-rikets
tempel. I 1000 års-riket skal ikke jødene tenke på arken og
heller ikke tale om den. Dette utsagnet kan bety to ting:
a) For det første kan det bety at arken er blitt funnet, slik at

jødefolket ikke behøver å lete mer etter den. Denne opp
fatningen har de ortodokse jødene.

b) For det andre kan det bety at Jesus fra Nasaret, som er
motbildet til arken, skal erstatte denne i templet. JERU
SALEM SKAL DA VÆRE HERRENS TRONE. «Og jeg
vil gi dere hyrder etter mitt hjerte, og de skal røkte dere
med forstand og visdom. Og når dere blir et stort og tallrikt
folk i de dager, sier Herren, da skal de ikke mere tale om
Herrens pakts-ark eller tenke på den, de skal ikke komme
den i hu og ikke savne den, og der skal ikke mere gjøres
noen slik ark. På den tid skål de kalle JERUSALEM
HERRENS TRONE, og alle folkene skal samle seg der, til
HERRENS NAVN i Jerusalem, og de ska ikke mere følge
sitt onde, hårde hjerte.» (Jer.3,15—17.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilket forhold er det mellom templet i himmelen og
templet på jorden?

2.) Hva betyr det at Johannes fikk se Herrens pakts-ark i
himmelen?

3.) Hva vil skje med jødefolket i 1000 års-riket?
4.) Hva sier Sigfrid Beck om det forholdet at Johannes fikk se

Herrens pakts ark i himmelen?
5.) Hva sier O.K.Indergaard?
6.) Hva er arken et symbol på?
7.) Hvordan var den laget?
8.) Hva var akasietreet et symbol på?
9.) Hva var gullet et symbol på?
10.) Hva symboliserte lokket på arken?
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11.) Hvordan var lokket laget, og hva ble det kalt?
12.) Hva skjedde på den store forsoningsdagen?
13.) Hvilke 3 gjenstander lå i arken?
14.) Hvorfor ble de 10 bud oppbevart i arken?
15.) Hvorfor ble en krukke med manna oppbevart i arken?
16.) Hvorfor ble Arons stav oppbevart i arken?
17.) Hvilken betydning hadde arken ved forskjellige hendelser

i jødenes vandring mot det lovede landet?
18.) Når og i hvilken forbindelse forsvant arken?
19.) Hvilke 6 teorier har vi nevnt, når det gjelder arkens

mulige oppholdssted?
20.) Hvilke 2 vitige ting var det Serubabels tempel manglet?
21.) På hvilke måter er arken et bilde på Jesus?
22.) Hvor mange templer skal det bygges i framtiden i Jerusa

lem?

23.) Skal arken være til stede i «trengselstidens tempel»?
24.) Skal arken være til stede i templet i 1000 års-riket?
25.) Hva vil skje med jødefolkets forhold til arken i følge

Jer.3,15-17?
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KVINNEN SOM FØDTE MESSIAS.

«Og et stort tegn ble sett i himmelen: en kvinne (gr.gyne),
kledd i solen, og månen under hennes føtter, og på hennes hode
en krone (gr.stefanos) av 12 stjerner, og hun var fruktsommehg
og skrek i bamsnød og fødsels-veer. Og et annet tegn ble sett i
himmelen, og se, en stor ildrød drage, som hadde 7 hoder og 10
hom, og på sine hoder 7 kroner, og dens stjert drog tredjedelen
av himmelens stjerner med seg og kastet dem på jorden. Og
dragen stod foran kvinnen som skulle føde, for å sluke hennes
barn når hun hadde født. (Åp. 12,1—4.)
I kapitlene 12 og 13 får vi en besl^velse av 8 forskjellige

aktører, som er av stor betydning i den store trengselen. Disse
aktørene er følgende:
a) Kvinnen, som er Israel. (Åp.12,1-2, 6, og 13-17.)
b) Guttebarnet eller den mannlige sønnen, som er Messias.

(Åp.12,5.)
c) Mikael og hans engler, f Ap. 12,7.)
d) Satan og hans engler. (Åp. 12,7-9 og 12-16.)
e) De andre av kvinnens ætt, som er jøder. (Åp.12,17.)
f) Dyret av havet, som er Antikrist. (Åp.13,1—10.)
g) Dyret av jorden, som er den falske profet. (Åp. 13,11-18.)
I og med at den jødiske gudstjenesten er kommet i funksjon

igjen (Åp.11,1-2), og i og med at Herrens pakts ark (Åp.11,19)
ble sett i himmelen— noe som også symboliserer Guds trofasthet
mot Israel— så er det naturlig at det er kvinnen, som er et bilde
på Israel, som kommer til syne som den første av de 8 aktørene,
som blir beskrevet i Åp. 12—13.

Saklig sett hører Åp.11,19 med til Åp.12 og danner en innled
ning til beskrivelsen av kvinnen. Jeg vil i den forbindelse få lov
til å sitere det som professor L.J.Pedersen sier om forholdet
mellom arken og kvinnen.: «Det hører med til kap. 12 og er
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egentlig nøkkelen til forståelsen av dette kapittel. Arken var
alltid tegnet på Guds nærhet i Israel. Det var der lovens tavler
ble bevart, og den representerte derfor Guds lov. Arken kom
bort under det babylonske fangenskap, og har aldri bhtt funnet
siden. Men her kommer den i alle fall symbolsk til syne. Dette
viser at synet gjelder Jødene og deres gjenopprettelse som et
folk. Når Israel igjen er samlet i sitt land, vil de vende tilbake til
den ganunel-testamentUge husholdning. Deres gudsdyrkelse vil
ikke bh formet etter kristeUge regler og skikker, men etter
jødiske. De vil med andre ord på nytt ta opp lovens husholdning
som de levde under før adspredelsen. Dette blir symbohsert ved
at arken kommer til syne sammen med kvinnen, som er Israel.»
Før vi beskriver denne kvinnen, skal vi nevne 2 andre tolknin

ger av hvem denne kvinnen kan være:
1.) En del Bibel-tolkere har ment at dette er en beskrivelse av

jomfru Maria, som fødte Jesus.
Til dette er det å si at det er riktig at jomfru Maria fødte Jesus,

for den mannhge sønnen (gr.hyon arsen), som blir beskrevet
her, er et bilde på Jesus, men det er galt å hevde at denne
kvinnen er et bilde på Maria. Hele beskrivelsen av kvinnen viser
at det ikke kan angå noen bestemt kvinne, men at hun derimot
er et bilde som symboUserer 2 forskjelhge grupperinger av mes
sianske jøder.

Den første gruppen var de messianske jødene på Jesu tid, og
de er beskrevet i v. 1—5. Den andre gruppen er de messianske
jødene i trengselstiden. De er beskrevet i v.6 og 13—17.

2.) En del Bibel-tolkere har ment at denne kvinnen er et bilde
på den kristne forsamlingen, som skal gjennomleve hele treng
selstiden på 7 år. Etter min oppfatning kan ikke dette være
riktig, for den kristne menighet, som er Jesu legeme, skal ikke
inn i trengselstiden. Den skal bortrykkes til Herren før de 7 år.

Dessuten er den kristne menighet aldri framstilt som en
fødende kvinne. Israel derimot er ofte framstilt som en fødende
kvinne i Bibelen.

I utgangspunktet er denne kvinnen et bilde på de messianske
jødene på Jesu tid. Senere i kap. 12 utvider den sanune benevnel
sen seg til å bety de messianske jødene i trengselstiden. At hum
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«var kledd i solen» (v.l.), betyr at hun hadde TATT IMOT
JESUS FRA NASARET SOM SIN PERSONLIGE FRELSER
og SOM DEN LOVEDE MESSIAS. Hun var helt omgitt eller
kledd i Herren. Vi vet godt at det går an å kle seg fullt ut i
Herren. Det betyr at en tar sin tilflukt til ham i alle ting, og lar
ham være herre og den bestemmende i sitt liv. «En bolig er den
eldgamle Gud, og her ned er det tidsalderlige armer, han driver
fienden bort fra deg og sier: Rydd ut!» (5.Mos.33,27.)
«Den som sitter i den Høyestes skjul, som bor i den Allmekti

ges skygge, han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min
Gud som jeg setter min lit til!» (Salm.91,1-2.)
Denne kvinnen var ikledd solen, som er et bilde på Jesus, men

hun hadde månen som fundament under sine føtter. Månen
symboliserer GUDS LOV og GUDS ORDNINGER MED
ISRAEL. På samme måten som månen får sitt lys og sin glans
fra solen, på samme måten representerer de 10 bud og loven
Guds vilje på jorden.
Dette betyr at disse jødene respekterer loven og lever i sam

svar med den. De nøyer seg ikke bare med å tro på Jesus som
deres personlige frelser, men de beflitter seg også på å oppfyUe
loven etter beste evne. Denne kristendomsformen kaller vi for
«jødekristendommen», og den skiller seg fra den kristendoms
formen som vi hedningene er forpliktet på.
Vi kjenner forøvrig igjen denne beskrivelsen av de troende i

Israel fra Salomos Høysang 6,10, hvor det står: «Hvem er hun
som stråler fram som morgenrøden, fager som månen, ren som
solen, fryktelig som hærskarer med sine banner?»
Dette viser oss også at denne kvinnen er et bilde på Israel og

ikke på verken Maria eller den kristne menighet.
Jesus er det virkelig store lyset som er kommet til verden. Han

kom til fastsatt tid, både for å sone all verdens synd og for å
opprette riket for Israel.
I forhold til hedningene og verden, er Jesus «VERDENS

LYS.» «et lys til åpenbarelse for hedningene, og en herlighet for
ditt folk Israel.» (Luk.2,32.)

«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.)
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I forhold til den kristne menighet er Jesus «MORGEN
STJERNEN». «og jeg vil gi ham morgenstjernen». (Åp.2,28.)
I forhold til det freiste Israel i endens tid og i 1000 års-riket er

Jesus «RETTFERDIGHETENS SOL.» «Men for dere som
frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom
under sine vinger, og dere (jødene) skal gå ut og hoppe som
gjøkalver.» (Mal.4,2.)
Denne kvinnen hadde videre en krone på sitt hode med 12

stjerner (v.l.) Det betyr at denne kvinnen representerer alle
Israels 12 stammer, og at det er mennesker fra alle stammene i
Israel som tror at Jesus er deres Messias.

Ved Jesu første komme var det store deler av det jødiske
folket som trodde at Jesus fra Nasaret var jødenes Messias.
Dersom ikke de religiøse lederne hadde fått satt en stopper for
Jesu virksomhet, så hadde muligheten vært til stede for at hele
folket hadde kommet til tro på ham.
Kronen er symbolet på frelse, rettferdiggjørelse og kongever-

dighet. På samme måten som Kristus har sine kroner, har alle
troende en krone eller en seierskrans (gr.stefanos) som de har
felles, og det er rettferdighetens krone eller krans. Den blir gitt
til alle troende, for denne kronen har sin basis i Jesu forsoner-
gjeming. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1, om de for
skjellige kransene eller kronene, som de troende får.)
Kvinnen var fruktsommelig og var i bamsnød (v.2.) Tiden var

kommet til at hun skulle føde fram et guttebarn eller en mannlig
sønn, som uten tvil er Jesus fra Nasaret. Etter at profetene
hadde profetert at Messias skulle komme gjennom hele den
gammel-testamentlige tid, så var tidspunktet kommet til at han
kunne komme. Han kom til fastsatt tid og på fastsatt sted.
Ut ifra profeten Daniels profetiske utsagn går det an å regne

ut helt eksakt tidspunktet for Jesu første komme. «Og du skal
vite og forstå: Fra den tid ordet utgår om å gjenreise og opp-
bygge Jerusalem (kong Artaxerxes den førstes dekret fra 445 før
Messias), inntil Messias, en fyrste står fram skal det gå 7 uker og
62 uker (som er 483 år)...» (Se min bok: Jødenes Konge. Bind
4. Kapitlene: Tidspunktet for Messias første komme og Rabbi
nerne visste at Messias var kommet.)
«Men du Betléhem, Efrata, som er lite til å være med blant

-222-



Judas tusener (avdelinger av stammene)! Av deg skal det utgå
for meg en som skal være hersker over Israel, og hans utgang er
fra fordum, fra evighets dager.» (Mika 5,1.)

Israel har i det hele 3 fødsler som hun må gjennom, før 1000
års-riket kommer, og det er:
a) Fødselen av Jesus som verdens frelser og jødene Messias.

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredøm
met er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver
veldige Gud, evig fader, fredsfyrste.» (Es.96.)

b) Fødselen av den jødiske staten. Dette skjedde den 14 mai
1948, da Gud opprettet den jødiske staten i Israel. «Hvem
har hørt slikt? Hvem har sett sådanne ting? Kommer et
land til verden på en dag...?» (Es.66,8.)

c) Den åndelige fødselen av det jødiske folket i sluttfasen av
endens tid. Dette er et av de sentrale temaer i bibelsk
profeti. «Hvem er hun som konuner opp fra ørkenen,
støttende på sin elskede?— Under epletreet vekket jeg
(Messias) deg (den troende levning i Israel), der ble din
mor (Israel) forløst med deg, der ble hun forløst, hun som
fødte deg.» (Høys.8,5.)

«Rop med fryd, du ufruktbare, som ikke fødte! (Sara er et
forbilde på Israel før Israel blir frelst som folk og levning.) Bryt
ut i fryderop og juble, du som ikke var i bamsnød! For den
enslige kvinnes barn er flere enn hennes som har mann, sier
Herren.» (Es.54,1.)

«Derfor skal han (Gud) overgi dem (jødene) inntil den tid da
hun (Israel) som skal føde, har født, og de som blir igjen av hans
brødre, skal vende sammen tilbake med Israels barn.» (Mika
5,2.)

«for se, den sten som jeg har lagt ned foran Josva— på den ene
sten er 7 øyne (Den Hellige Ånd i sin fylde) rettet! Se, jeg
skjærer ut på den de tegn den skal ha, sier Herren, hærskarenes
Gud, og jeg tar dette lands misgjerning bort på en dag.»
(Sak.3,9.)

Disse 3 fødslene er beskrevet hos profeten Esaias, 66,7—8.,
hvor det står: «Før hun var i barsnød, har hun født, før veer kom
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over henne, har hun født et guttebarn (Jesus) til verden. Hvem
har hørt slikt? Hvem har sett sådanne ting? Kommer et land til
verden på en dag (staten Israels opprettelse), eller fødes et folk
(Israels frelse) på en gang? For Sion har vært i bamsnød og med
det samme født sine sønner.»

Et annet bevis på at denne kvinnen symboliserer
messianske—jøder på Jesu tid, er det forholdet at Satan, som er
beskrevet som den ildrøde dragen (v.3.), baserte sin makt på de
7 hodene. De 7 hodene var 7 romerske keisere, som er beskrevet
i Åp. 17,9—11, og som vi senere skal komme tilbake til. Det var
de 7 hodene som hadde kroner, og det betyr at det var det
romerske keiserriket som var Satans spesielle støttespillere i
dette tidsrommet.

Vi ser videre at Satan også støtter seg på de 10 hom, men de er
ennå framtidige. De 10 hora står for 10 framtidige konger innen
for det gjenopprettede Romerriket i endens tid. Dette er det
samme som de 10 tær på det bildet som kong Nebudkanesar fikk
se, og som representerer de 4 verdensrikene. «Og at tærne (10
tær) på føttene (2 føtter. Vest- og Øst-Romerriket) dels var av
jern og dels av leire, det betyr at riket for en del skal være sterkt
og for en del skrøpelig.» (Dan.2,42.)
Når Antikrist konuner, vil han støtte seg på den samme makt-

konstellasjonen som Satan gjør, men i dette tilfellet er det de 10
hora (de 10 kongene) som har kroner og ikke de 7 hodene.
Grunnen til det er at både Antikrist og de 10 kongene ennå er
framtidige. «Og jeg så et dyr (Antikrist) stige opp av havet
(folkehavet), som hadde 10 hora og 7 hoder og på sine hora 10
kroner, og på sine hoder bespottelsesnavn.» (Åp.13,1.)
At Satan blir beskrevet som en ildrød drage (v.3.), betyr at

han utøser mye blod og vold der han drager fram. Vi vet at hans
ordninger på ingen måte er til det beste for menneskene. Der
som han få^ herske, fører det til elendighet for både mennesker
og hele skaperverket. Det som kjennetegner han og hans ord
ninger er vold, lovløshet, krig,'hungersnød, pest, sykdom, hat og
blod. Han er en manndraper og s& ikke i sannheten. Når han
taler, taler han løgn og usannhet. «Dere har djevelen til far, og
dere vil gjøre deres fars lyster, han var en manndraper fra
begynnelsen av og står ikke i sandet, for sannhet er ikke i ham.
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Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og
løgnens far.» (Joh.8,44.)
I G.T. er Satan framset som en drage under forskjellige navn.

Den er et skrekkinngytende uhyre, og den er knyttet til havet.
«På den tid skal Herren med sitt sverd, det hårde og store og
sterke, hjemsøke Leviatan, den lettfarende drage (Assyria), og
Leviatan, den buktede drage (Babylon), og han skal drepe uhy
ret som er i havet (Egypt).» (Es.27,1.) (I dette tilfelle står
Leviatan både for de tre verdensmaktene: Assyria, Babylon og
Egypt og for Satan. En gang i framtiden skal Gud ødelegge både
verdensrikene og Satan.)
«Våkn opp, våkn opp, kle deg i styrke, du Herrens arm! Våkn

opp som i gamle dager, som i fordums tid! Var det ikke du som
felte Rahab, som gjennombåret havuhyret (dragen)?»
(Es.51,9.)
I Åp. 12,4 får vi videre vite at Satans «stjert», som er Antikrist,

vil forføre en tredjedel av himmelens stjerner, som står for
jødene, i den store trengsel og forårsake at de ikke får del i riket
for Israel og frelsen.
Vi vet at i begynnelsen av trengselstiden vil Antikrist opprette

en 7-årig pakt med Israel. Etter 3,5 år vil han bryte pakten og
invadere Israel og ødelegge tempeltjensten. Han ̂  gi seg ut for
å være jødenes Messias, og han vil kreve guddommelig tilbe
delse. «(Og en uke (7 år) skal han (Antikrist) gjøre pakten fast
for de mange, og i midten av uken (etter 3,5 år) skal slaktoffer
og matoffer opphøre, og på vederstyggelighetens vinger skal
ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast beslut
tet straffedom strømmer ned over den som ødelegges.»
(Dan.9,27.)
At det er Antikrist som er Satans «stjert», og at «stjernene»

symboliserer det jødiske folket, ser vi også av det som står i
Daniel.8,10, hvor han beskriver Antiokus den fjerde Epifanes,
som er det største forbildet som vi har på Antik^ten i Bibelen.
Han ødela den jødiske gudstjenesten og tok livet av mange
jøder. «Og det (hornet) vokste like opp til himmelens hær og
kastet noen av hæren — av stjernene (jødefolket)— til jorden og
trådte dem ned.» (Se ellers min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 2,
hvor jeg skriver mer om Antiokus den fjerde Epifanes.)
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At Antikrist er kalt for Satans «stjert», betyr at han på en
spesiell måte skal ødelegge jødene gjennom satanisk virksomhet
og okkult bedrag. I den beskrivelsen som vi har av de onde
åndene, som skal komme fra avgrunnen, og som skal plage
jødene i 5 måneder i den første halvdel av trengselstiden, ser vi
at deres makt ligger i deres stjerter. «Og de har stjerter som
skorpioner, og brodder, og i deres stjerter ligger deres makt til å
skade menneskene (jødene) i fem måneder.» (Åp.9,10.)
At ordet «hale» eller «stjert», som er det samme, betyr «falsk

lære», ser vi også av Esaias 9,15, hvor det står: «Eldste og aktet
mann er hodet, og en profet som lærer løgn, er halen.»
Det er to kvinner som er omtalt i Åpenbaringsboka. Det er

KVINNEN ISRAEL, som vi møter igjen som Lammets brud og
hustru senere i Åpenbaringsboka, og DEN STORE SKJØGEN,
som er det religiøse systemet i endens tid, som den romersk
katolske kirken reprensenterer. I endens tid samarbeider denne
kirken med den gresk ortodokse kirken, med andre deler av de
øvrige kristne kirkesamfunn (skjøgens mange døtre), med New
Age, med de falske religionene i verden og med Antikrist. «La
oss glede og fryde oss og gi ham æren! for Lammets bryllup
(1000 års-riket) er kommet, og hans hustru har gjort seg rede, og
det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. For det
fine lin er de helliges rettferdige gjerninger.» (Åp. 19,7-8.)
(Dersom dette hadde vært en beskrivelse av den kristne menig
het, hadde det stått mye lenger framme i Åpenbaringsboka, og
ikke i forbindelse med Jesu gjenkomst til Israel og Jerusalem.
Det hadde da stått i kap.3.)
«Og en av de 7 engler som hadde de 7 skåler, fulle av de 7 siste

plager, kom til meg og talte til meg: Kom, jeg vil vise deg
bruden. Lammets hustru.» (Åp.21,9.)
«Og en av de syv engler som hadde de 7 skåler, kom og talte til

meg og sa: Kom, jeg vise deg dommen over den store skjøge,
som sitter over de mange vann (nasjoner.)» (Åp.17,1.)

«og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet:
Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jor
den.» (Åp. 17,5.)
Disse to kvinnene representerer de to MOTKREFTENE i

verden. Gud og Satan, og de står hverandre imot. I endens tid
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vil det oppstå en åpen konfrontasjon mellom disse to kreftene. I
denne kampen vil DEN JØDISKE KVINNEN SEIRE OVER
DEN STORE SKJØGEN, og på ruinene av Satans verdenstyre
vil Guds rike stå fram som det seirende. Jesus kommer tilbake
og oppretter riket for Israel. I dette riket skal den jødiske
kvinnen være i sentrum. Israel skal stå fram som midtpunktet i
verden, for Jesus har sin trone i Jerusalem.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Spørsmål og oppgaver.

Hvilke 8 aktører blir beskrevet i Åp. 12—13?
Hvilket forhold er det mellom arken og kvinnen?
Hvem er kvinnen?

Hvilke 2 andre oppfatninger er det angående kvinnen?
Hva betyr det at kvinnen er «kledd i solen»?
Hva betyr det at hun har månen under sine føtter?
Hva vil det si å ikle seg Herren?
Hvilke benevnelser er brukt om Jesus som lyset?
Hva betyr det at kvinnen hadde en krone med 12 stjerner?
Hva er kronen et bilde på?
Hva vil det si at kvinnen var i bamsnød?
Hvem fødte hun?
Hvilke 3 fødsler må Israel gjennomleve?
Hva vil det si at Satan baserte sin makt på de 7 hodene?
Hva skal Satan basere sin makt på i endens tid?
Hvilke to kvinner er beskrevet i Åpenbaringsboka?
Hva representerer disse to kvinnene?
Hvem er Satans «stjert»?
Hva betyr det at Antikrist er Satans «stjert»?
Hva er himmelens stjerner et bilde på?
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GUTTEBARNET ER JESUS FRA NASARET
DEN ANDRE RETROSPEKTIVE BESKRIVELSEN.

«og hun fødte et guttebarn (gr. hyion arsen, som betyr «en
mannlig sønn.»), som skal styre alle hedningene med jemstav,
og hennes barn (den mannlige sønnen) ble bortrykket til Gud og
til hans trone.» (Åp.12,5.)
Det har vært 3 oppfatninger av hvem dette guttebarnet kan

være, som kvinnen fødte, og som dragen forsøkte å tilintetgjøre
så snart som barnet var født.

1.) Den første oppfatningen går ut på at dette er et bilde på
den kristne menighet, som blir bortrykket til Herren straks etter
at den store trengsel er begynt. Vi vet at det er en del Bibel-
tolkere som mener at den kristne menighet skal gjennom halv
delen av trengselstiden, og at Herren skal rykke den til seg før
den store trengsel.
Dette kan ikke være riktig av to grunner. For det første skal

ikke den kristne menighet inn i trengselstiden.
For det andre er ikke den kristne forsamlingen framfødt av

kvinnen, som er et bilde på Israel. Det kristne legemet består av
to forskjellige grupperinger av mennesker. Det er troende jøder
og troende hedninger. Den er framfødt av Guds vilje, som er
basert på Guds ord. «Etter sin vilje har han (Gud) født oss ved
sannhets ord, for at vi skal være en førstegrøde av hans skapnin
ger.» (Jak.1,18.)
«Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som

etter sin store miskimn har gjenfødt oss til et levende håp ved
Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.» (1.Pet. 1,3.)
«Dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men uforgjenge

lig sæd, ved Guds ord, som lever og blir.» (l.Pet.1,23.)
2.) Den andre oppfatningen er at denne gutten er et bilde på

en framtidig jødisk frelsesforsamling, som skal rykkes bort til
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himmelen straks etter at den store trengsel har begynt. Det er da
blitt hevdet at dette kan være de 144000 beseglede av Israels 12
stammer. (Åp.7,1-8.)

Dette har man ikke noe bibelsk bevis for å hevde. Jeg for min
del tror at disse 144000 tusen beseglede av jødene gjennomlever
hele trengseltiden på 7 år. Det forholdet at vi møter igjen de
144000 beseglede av Israels 12 stammer i Åp.14,1—5, er ikke
noe bevis på at de er bortrykket til himmelen.
Åp.14,1—5 er også en parantes i framstilUngen, og beskriver

forskjellige sider ved 1000 års-riket. I v.l møter vi f.eks. Jesus
sanunen med de 144000 beseglede. De står på Sions berg i
Jerusalem og lytter til den himmelske sangen, som bare de
kunne lære.

3.) Den tredje oppfatningen er at dette guttebarnet er en
beskrivelse av Jesus fra Nasaret, hans fødsel, hans kamp mot
Satans mange angrep og hans himmelfart. At dette er en retro
spektiv beskrivelse av noe som er skjedd på et tidligere tids
punkt, er ikke noe bevis på at dette ikke er en beskrivelse av
Jesus.

I forbindelse med Jesu fødsel og ved flere anledninger i Jesu
liv forsøkte Satan å få utryddet Jesus, men det lyktes ikke, for
Gud holdt sin hånd over ham.

Som det siste desperate forsøket fra Satans side på å forpurre
Guds planer med forsoningsverket, så foreslo han gjennom fol
kets religiøse ledere at Jesus skulle stige ned av korset, for da
ville de tro på ham. «Likeså spottet også yppersteprestene ham
seg imellom sammen med de skriftlærde og sa: Andre har han
frelst, seg selv kan han ikke frelse! La nå Messias, Israels konge,
stige ned av korset, så vi kan se det og tro! Også de som var
korsfestet sammen med ham, hånte ham.» (Mark.15,31—32.)

Etter at Jesus hadde sonet all verdens synd på et kors på
Golgata, for han ned i dødsriket og talte med åndene, som var i
varetekt (l.Pet.3,19-20.) Han var i dødsriket i 3 dager. Etter
den tid stod han opp fra de døde som syndens forsoner og
dødens overvinner. Han lærte sine apostler og disipler om ̂t det
som hadde med Guds rike å gjøre i 40 dager. Etter den tid ble
han rykket opp til Gud og til hans trone.
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Han venter nå på at Gud skal legge hans fiender til skammel
for hans føtter, slik at han kan slå dem, både i de eventuelt
framtidige krigene i Midt-Østen, i Gog-krigen og i Antikrist-
krigene. «Herren sa til min herre: Sett deg ved min hø3n'e hånd,
til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter!»
(Sam.110,1.)

Når Jesus kommer tilbake skal han opprette riket for Israel i
Israel og styre hedningene med jemstav. Han skal styre rettfer
dig, og derfor så kan han også fiillt ut forplikte menneskene på
sin lov. Dette er naturligvis ikke det samme som Moseloven,
men det er loven i 1000 års-riket. Den vil bestå av følgend deler:
a) En god del av lovverket i gammel-testamentlig tid.
b) Jesu forskynnelse, slik som den kommer til uttrykk i de 4

evangelier.
c) Den gammel-testamenntlige offertjenesten vil komme i

funksjon igjen, men ofrene skal ikke ha forsoningseffekt.
De skal virke som minne-, underkastelses-, gave- og ren-
selsesofier.

d) Nye forordninger, som vi ennå ikke kjenner til.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke 3 forskjellig oppfatninger har det vært angående det
guttebarnet som ble tøåxl

2.) Hvorfor er ikke gutten et bilde på den kristne forsamlin
gen?

3.) Hvorfor er ikke gutten et bilde på de 144000 beseglede?
4.) Hvem er gutten et bilde på?
5.) Ved hvilke tilfeller forsøkte Satan å ta livet av Jesus?
6.) Hvor er Jesus i dag?
7.) Hva venter han på?
8.) Hva vil det si at Jesus skal st)rre hedningene med jemstav?
9.) Av hvilke 4 deler vil loven i 1000 års-rficet bestå?
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KVINNEN SOM FLYKTET UT I ØRKENEN.

«Og kvinnen flydde ut i ørkenen, hvor hun har et sted (byen
Petra), som er gjort i stand til henne av Gud, for at de der skulle
gi henne hennes føde i 1260 dager.» (Åp. 12,6.)
På samme måten som kvinnen i v.l var Israel, er også kvinnen

i v.6 Israel. Det er messianske jøder, som er kommet til en
personlig tro på Jesu fra Nasaret som deres frelser. På samme
måten som den første gruppen er også disse «kledd i solen» og
har månen under sine føtter. Det vil si at de har ikledd seg Jesu
frelsesverk og holder den jødiske loven.
På samme måten som den første gruppen ble forfulgt av

Satan, blir også trengselstidens Jesus-troende jøder forfulgt og
jaget ut i ørkenen. I forbindelse med Jerusalems ødeleggelse i år
70 etter Messias ble mange av de jødekristne reddet ved at de i
hemmelighet rømte fra Jerusalem og inn i Jordan til en by som
heter Pella.

I den store trengselen skal også forfølgelsene mot de troende
jødene bli så harde at en del av dem må rømme til ørkenen, til et
sted som Herren har gjort ferdig for dem. Der skal Herren sørge
for at de får mat og boliger i 1260 dager, som er det samme
tidsrommet som den store trengselen. Hedningefolkene som bor
rundt omkring, vil komme med mat til jødene.

«La mine fordrevne barn få herberge hos deg, Moab! Vær du
et skjul for dem mot ødeleggeren (Antikrist)! For det er forbi
med voldsmannen, ødeleggelsen får ende, undertrykkerne blir
borte fra landet.» (Es. 16,4.)

«Ut til de tørste fører de vann, de som bor i Temas land (et
område i nordøstre Edom), kommer de flyktende i møte med
brød, for de flykter for sverdet, for det dragne sverd og den
spente bue og for krigens trykk.» (Es.21,14—15.)
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Mange Bibel-tolkere har ment at dette stedet er det samme
som Petra, som ligger i det nåværende Jordan, midt mellom Det
døde hav og Akaba-bukten. Der skal Herren sørge for dem i
1260 dager, som er det samme tidsrommet som den store treng
selen.

Petra var hovedstaden i Edoms rike, og en egyptisk konge
bygde en uinntagelig festning inne i Seirs berg. «Ditt (Edoms)
hjertes overmot har dåret deg, du som bor i fjellkløfter, i din
høye bolig (Petra), du som sier i ditt hjerte: Hvem vil styrte meg
ned til jorden?» (Obad.3.)
I følge Es.33,16 ser profeten at det rettferdige Israel skal få bo

på høye steder og i fjellfestninger i den store trengsel. Dette går
på deres opphold i Jordan, «han (den rettferdige) skal bo på
høye steder, fjellfestninger er hans borg, sitt brød skal han få,
vannet skal ikke slippe.»
«Gå, mitt folk, gå inn i dine kammer og lukk dørene etter deg!

Skjul deg et lite øyeblikk, inntil vreden går over!» (Es.26,20.)
I Petra skal det etter sigende være lagret mat og utstyr til å ta

imot mange mennesker. Det er også lagret en god del Bibler
der. Denne byen, som er bygd inne i fjellet, er av en slik
beskaffenhet at den er meget vanskelig å beleire.
Denne flukten har sine forbilder i G.T. På samme måten som

profeten Elias måtte flykte fra kong Akab og dronning Jesabel
til bekken Krit og ut i ødemarken i gammel tid, så må også en
del av den jødiske forsamlingen flykte fra Antikrist, som har
invadert Israel.

På sanune måten som Elias fikk mat både av ravnene og av
Herrens engel, skal Herren sørge for de jødene som oppholder
seg i ørkenen i den store trengselen, «og ravnene kom til ham
med brød og kjøtt om morgenen og med brød og kjøtt om
aftenen, og han drakk av bekken.» (1.Kong. 17,6.)
«Men Herrens engel kom igjen annen gang og rørte ved ham

og sa: Stå opp og et! Ellers blir veien deg for lang.»
(l.Kong.19,7.)
Denne flukten er også forut profetert i G.T. «Så sier Herren:

Det folk som er unnkommet fra sverdet, har funnet NÅDE I
ØRKENEN, jeg vil gå og føre Israel til ro.» (Jer.31,2.)
«Se, derfor vil jeg lokke henne og føre henne ut i ørkenen og
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tale vennlig til henne, og så snart hun kommer derfra, vil jeg gi
henne hennes vingårder igjen og gjøre Akors dal til en håpets
dør for henne, og hun skal takke der, som den dag hun drog opp
fra Egyptens land. Og det skal skje på den dag, sier Herren, at
du skal rope: MIN MANN! Og du skal ikke mere rope: Min
Baal, (som er det samme som Nimrod eller Tammuz.)»
(Jer.31,14-16.)

Mesteren selv, som er Jesus fra Nasaret, har også uttalt seg om
de messianske jøders flukt ut i ødemarken i den store trengselen.
«Når dere da ser ødeleggelsens vederstyggelighet (Antikrist),
som profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn (templet i
Jerusalem)— den som leser det han se til å skjønne det!— da må
de som er i Judea, fly til fjells, og den som er på taket, ikke stige
ned for å hente noe fra sitt hus, og den som er ute på marken,
ikke vende tilbake for å hente sin kappe. Ve de fruktsommelige
og dem som gir die i de dager! Men bed om at deres flukt ikke
må skje om vinteren eller på sabatten! for da skal det være så
stor en trengsel som ikke har vært fra verdens begynnelse inntil
nå, og heller ikke skal bli.» (Mat.24,14-21.)

Disse jødene, som må flykte ut i ørkenen, for å være der i 3,5
år, vil være sammen med de jødene som er omtalt i Esekiel
20,35 —38. Disse jødene skal Herren føre ut fra folkene, men de
skal ikke alle sammen få komme til Israel. Gud skal føre dem ut i
ørkenen, for at de skal få anledning til å velge om de vil aner
kjenne Jesu fra Nasaret som deres Messias eller ikke. De som
ildce er villige til å bøye seg for Jesus, blir slått ned i ørkenen og
får ikke komme inn i det lovede landet. «Og jeg vil føre dere til
folkets ørken, og der vil jeg gå i rette med dere, åsyn til åsyn,
likesom jeg gikk i rette med dere i ørkenen ved Egyptens land,
således jeg gå i rette med dere, sier Herren, Israels Gud. Og
jeg vil la dere gå forbi under hyrdestaven, og jeg vil føre dere inn
i paktens bånd, og jeg vil skille ut fra dere de gjenstridige og dem
som er falt fra meg, fra deres utlendighets land vil jeg føre dem
ut, men til Israels land skal ingen av dem komme, og dere skal
kjenne at jeg er Herren.»
Denne hjemkomsten til Sion er også beskrevet i G.T. Jesus

går foran i dette seierstoget av troende jøder, og Israels herlig
het, som er Schekina—herligheten slutter jødenes tog. Dette bUr
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en klar parallell til jødenes hjemkomst fra Egypt i gammel tid.
«For dere skal ikke dra ut i hast og ikke fare bort som flyktnin
ger, for HERREN GÅR FORAN DERE, og Israels Gud slutter
deres tog.» (Es.52,12.)
«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 slutte ditt tog.»
(Es,58,8.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvem er kvinnen som flyktet ut i ørkenen?
2.) Hvorfor må kvinne flykte ut i ørkenen?
3.) Hva skjedde med de jødetroende i år 70 etter Messias?
4.) Til hvilken by drog de?
5.) Til hvilken by skal de messianske jødene i den store

trengselen flykte— i følge mange Bibel-tolkere?
6.) Hvilke forbilder har denne flukten i G.T.?
7.) Hvor i G.T. er denne flukten beskrevet?
8.) Hva sa Jesu om denne denne flukten?
9.) Hvilken annen gruppe av jøder skal være sammen med

disse jødene i ørkenen?
10.) Hvor kommer disse jødene fra?
11.) Hva vil skje med denne gruppen av jøder?
12.) Hvordan skal jødenes tilbakekomst til Israel og Sion

være?

-234-



DET HIMMELSKE HARMAGEDDON.

«Og det ble en strid i himmelen (lufthimmelen); Mikael og
hans engler tok til å stride mot dragen og dragen stred og dens
engler. Men de maktet det ikke, heller ikke ble deres sted
(oppholdssted) mere funnet i himmelen. Og den store drage ble
kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan,
han som forfører 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 styrken og riket vår
Gud, og makten hans Salvede (Messias), for våre brødres ankla
ger 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 (folkehavet)! for djevelen er faret ned til dere i stor
vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid.» (Åp. 12,7-12.)
Når ordet himmel (gr.uranos). Det blir også brukt i flertall) er

brukt i Bibelen kan det bety 4 forskjellige ting, og det er:
a) DEN TREDJE HIMMEL, som er Guds bolig. Dette er

himmelen i åndelig betydning. «Jeg kjenner et menneske i
Kristus- om han var i legemet, vet jeg ikke, eller utenfor
legemet, vet jeg ikke. Gud vet det— en som for fjorten år
siden ble rykket like inn i den tredje himmel.»
(2.Kor.l2,2.)

b) STJERNEHIMMELEN. «Men straks etter de dagers
trengsel skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt
skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himme
lens krefter skal rokkes.» (Mat.24,29.)

c) DEN SYNLIGE HIMMELHVELVINGEN. «Men han
svarte og sa til dem: Når det blir aften, sier dere: Det blir
godt vær, for himmelen er rød, og om morgenen: I dag blir
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det uvær, for himmelen er rød og mørk. Himmelens utse
ende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde.»
(Mat. 16,2-3.)

d) LUFTHIMMELEN MED SKYENE. «Og i sannhet sier
jeg dere: Det var mange enker i Israel i Elias dager,
dengang da himmelen ble lukket for 3 år og 6 måneder, da
det ble stor hunger over hele landet.» (Luk.4,25.)

Det var i lufthimmelen at denne striden mellom Mikael og
hans engler og Satan og hans engler fant sted. Etter at Satan
syndet mot Gud og forsøkte å ta fra Gud hans store makt og ære
(Es. 14,12-14 og Esek.28,13-19), ble han sammen med millio
ner av andre engler utvist fra den tredje himmel, som er Guds
bolig, og henvist til lufthimmelen, hvor Satan nå har sitt hoved
kvarter. Dette blir benevnt med ordet «deres sted» i v.8. «for vi

har ikke kamp mot blod og kjød, men mot maker, mot myn
digheter, mot verdens herrer i denne tidsalderen, mot ondska
pens åndehær i himmelrummet.» (Ef.6,12.)
Av den samme grunn er Satan også kalt for HØVDINGEN

OVER LUFTENS MAKTER, «som dere før vandret i etter
denne verdens tidsalder, etter høvdingen over luftens makter,
den ånd som nå er virksom i vantroens barn.» (Ef.2,2.)
(I parantes gjør vi oppmerksom på at det finnes to andre opp-
holdsteder for en del av de falne englene), og det er:
a) De englene som er bundet i tartaros, som er en avdeling av

abyssos (avgrunnen), til dommen på den store dag. Disse
er de samme som «Guds sønner», som vi hører om i I.Mos.
6,1—4. Disse inkarnerte seg i onde mennesker, og da de så
at menneskenes døtre var vakre, gikk de inn til dem og
hadde seksuell omgang med dem. De fikk barn som blir
benevnt som «kjempene», «de veldige fra fordums tid» og
«de navnkundige.»

Dette var begynnelsen på en ny rase av mennesker, og de ble
på hebraisk kalt for «nephel.» Deres oppførsel var helt satanisk.
De myrdet og slo ned andre mennesker.

Disse englene er både beskrevet i Enoks bok og i Det nye
Testamente. «For så sant Gud ikke sparte engler da de syndet,
men styrtet dem ned i avgrunnen (gr.tartarosas) og overgav dem
til mørkets huler i varetekt til dom.» (2.Pet.2,4.)
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«og om at de engler som ikke tok vare på sin høye stand, men
forlot sin egen bolig, dem holder han i varetekt i evigvarende
lenker i mørket til dommen på den store dag, hkesom Sodoma
og Gomorra og byene deromkring, som på samme måte som
disse (englene) drev hor og gikk etter fremmed kjød, ligger for
våre øyne som et eksempel, i det de lider en tidsalderlig ilds
straff.» (Jud.6-7.)
b) De englene som er innesperret i avgrunnen (gr.abysoss).

Dette er de englene som falt sammen med satan De skal
holdes i bevaring til endens tid. Da skal en del av dem
slippes løs, for å pine jødene i 6 måneder. Dette kan vi lese
om i Åp.9,1—11. (Se det som vi har skrevet ovenfor om
denne åndsutgydelsen av onde ånder.)

I lufthimmelen møtes altså Guds engler og Satans engler. Det
er der hovedkampene foregår på det åndelige området. Satan og
hans engler forsøker å forhindre at Guds engler når fram til
menneskene med sin hjelp og med sitt budskap. Vi vet at Guds
engler er sendt ut for å hjelpe dem som skal arve frelsen. «Er de
ikke alle tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for deres
skyld som skal arve frelse?» (Hebr. 1,14.)
Da profeten Daniel bad til Herren, ble hans bønn hørt i

himmelen allerde fra den første stund av, men bønnesvaret kom
først etter at 21 dager var gått. «Og han sa til meg: Frykt ikke,
Daniel! For FRA DEN FØRSTE DAG du vendte din hu til å
vinne forstand og til å ydmyke deg for din Guds åsyn, er DINE
ORD BLITT HØRT, og for dine ords skyld er jeg kommet.
Perserrikets fyrste (en ond engel som har overoppsynet med
Persia, Iran) stod meg imot i 21 dager, men da kom Mikael, en
av de fornemste fyrster og hjalp meg, så jeg fikk overhånd der
hos kongene av Persia.» (Dan.10,12—13.)
På samme måten som Gud har bygd opp sitt hierarki i himme

len med sitt hemmelige råd, som består av Den treenige Gud, og
sine engler av forskjellige rangeringer, så har også Satan gjort
det samme i himmelrummet. Satan vet hvordan Guds styre og
ordninger fungerer, og han etterligner Gud på alle områder.
Satan skaper ikke noe selv, men han imiterer Gud og forandrer
det positive og gode til det onde og djevelske. Han er løgn og
løgnens far. Alle som gir seg over til ham, får dele hans skjebne i
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sjøen som brenner med ild og svovel, som er det samme som den
annen død. (Åp.20,14.)

Satans hovedmotstander i lufthimmelen er Mikael og hans
engler. De er sterkere enn Satan og hans engler, men de kan
ikke kaste Satan ut fra himmelrummet før tiden er kommet til at
det kan skje. Mikael er Israels og jødenes skytsengel på en
spesiell måte. Han er kalt for «en av de fornemste fyrster» og
«den store fyrste, som verner om ditt folks barn.» «Perserrikets
fyrste stod meg imot i 21 dager, men da kom Mikael, en av de
fornemste fyrster, og hjalp meg, så jeg fikk overhånd der hos
kongene av Persia.» (Dan.10,13.)
«På den tid skal Mikael står fram, den store fyrste som verner

om ditt folks barn, og det skal komme en trengselstid som det
ikke har vært fra den dag noe folk ble til, og like til den tid. Men
på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet
i boken (livets bok).» (Dan.12,1.)

Til tross for at Satan og de onde englene ble kastet ut av Guds
himmel og ned i lufthimmelen, så har Satan likevel anledning til
å anklage de troende for Guds trone. Han anklager dem konti
nuerlig, både dag og natt. Det er en stadig rettsak som foregår i
himmelen om sjelene til de troende mennesker, men Satan
kommer ingen vei med sine anklager, for Jesus henviser til sin
forsonergjeming, som Faderen har godtatt.
Om Satans anklagerett hører vi i Jobs bok, hvor det står: «Så

hendte det en dag at Guds sønner (englene) kom og stilte seg
fram for Herren, og blant dem kom også Satan og stilte seg fi"am
for Herren. Og Herren sa til Satan: Hvor kommer du fra? Satan
svarte Herren: Jeg har faret og flakket omkring på hele jorden.
Da sa Herren til Satan: Har du gitt akt på min tjener Job? For
det er ingen på jorden som ham— en ulastelig og rettskaffen
mann, som fiykter Gud og viker fira det onde, ennå han er like
ulastelig, og du har uten grunn egget meg til å ødelegge ham.
Men Satan svarte Herren: Hud for hud, men alt det en mann
har, gir han for sitt liv. Men rekk bare ut din hånd og rør ved
hans ben og kjøtt! Da vil han visselig si deg farvel like i ditt
ansikt. Da sa Herren til Satan: Se, han er i din hånd, spar bare
hans liv!» (Job 2,1—6.)
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Satan og de onde åndene blir kastet ned fra himmelen to
ganger. For det første blir de kastet ned fra Guds himmel og ned
i lufthimmelen, og deretter blir de kastet ned fra lufthimmelen
og ned på jorden. Utgangspunktet for begge nedkastelsene er
Jesu forsonergjeming på Golgata.
Allerede før Golgata så Jesus i et syn at Satan og de onde

åndene skulle kastes ut fra himmelrummet. «Nå holdes dom
over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut.»
(Joh.31.)
Hya som gjelder navnet Satan, så forekommer det ca. 55

ganger i Bibelen. Det er hebraisk og betyr «motstander.» I
juridisk forbindelse er det det samme som anklageren ved en
domstol.

Satan har flere navn i Bibelen. Betydningen av navnene til
kjennegir viktige sider ved ham og hans virksomhet. (Se min
bok: Jødenes Konge. Bind 2. s,50—51, hvor jeg skriver utførlig
om Satans forskjellige navn.)

Etter at Satan er kastet ut fra himmelrummet, kan han aldri
mer anklage de troende av de forskjellige frelsesgrupperinger.
Satan og de onde åndene er på vei til sin fengsling i avgrunnen,
hvor Satan skal være fengslet i 1000 år. «Og han grep dragen,
den gamle slange, som er djevelen og bandt ham for 1000 år.»
(Åp.20,2.)
I forbindelse med Satan og de ånde åndenes (englenes) ned-

kastelse fra himmelrummet og ned på jorden, hørtes en høy røst
i himmelen, (v. 10.) Denne høye stemmen, som hørtes i himme
len er et SAMLET UTTRYKK for alle de troende, som er
kommet til himmelen på det tidspunktet.

Til tross for at riket for Israel ennå ikke er kommet, kan de
troende allerede på dette tidspunktet juble ut at «frelsen og
styrken og riket» tilhører Gud og «makten hans Salvede», som
er Jesus fra Nasaret, (v. 10.)
Denne begivenheten er en av hovedetappene i Satans fall og

Jesu overtagelse av makten. Derfor kan de troende allerede på
dette tidspunktet juble ut at RIKET TILHØRER GUD og
MAKTEN HANS SALVEDE. Satan er på vei til sitt totale
nederlag.
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V'

Satans og de onde åndenes nedstyrtelse fra himmelrunimet er
blitt kalt av en del Bibel-tolkere for det «himmelske Harmaged-
don», og det er ingen dårlig benevnelse. Det står i motsetning til
det jordiske Harmageddon, hvor Satan, Antikrist, den falske
profet, skjøgekirken, de falske religionene og kongene på jor
den får sin dom av Herren.

Denne røsten fra himmelen kommer med en spesiell opp
muntring til martyrene fra trengselstiden. De har seiret på grunn
av Lammets blod og det vitnesbyrd som de hadde. (v. 11.) På
grunn av at de hadde opplevd frelsen i Jesu forsonergjeming,
kunne de ikke holde det for seg selv, men de måtte vitne for
andre mennesker. På grunn av sitt vitnesbyrd ble de fengslet,
torturert og drept. «De hadde ikke sitt hv kjært, like til døden.»
(v.ll.)

Dette bør kjennetegne alle troende. Vi kan ikke binde oss til
verden og de ting som er her. Vi må til enhver tid være rede til å
gi de offer som det blir krevd av oss. Vi har ikke her et bhvende
sted, men vi søker den kommende stad, som er det himmelske
Jerusalem. «For de som sier slikt, gir derved til kjenne at de
søker et fedreland, og dersom de hadde tenkt på det som de var
kommet fra, da hadde de jo hatt tid til å vende tilbake, men nå
stunder de etter et bedre, det er et himmelsk, derfor skammer
Gud seg ikke ved dem, for han har gjort en stad ferdig til dem.»
(Hebr.ll,14-16.)
Himmelen og de som bor der, skal glede seg over at Satan og

de onde åndene er kastet ut, for nå er himlene for alltid ferdig
med Satan og alt hans vesen. Himlene er renset for all satanisk
makt og virksomhet, men jorden og de som bor der skal grue
seg, for Satan er rasende, og han vet at han har bare en liten tid
igjen (v. 12.), før han skal fengsles i avgrunnen for 1000 år.
Den gjenstående tid av den store trengsel vil bli en forferdelig

tid med forfølgelse og massedrap av de troende, med demonisk
åndsbesettelse av mange mennesker og med store kriger og
lidelser for menneskene.

Hva som gjelder den åndehge siden ved den siste del av
trengselstiden, så skal en stor del av menneskene tro på Sat^ og
hans forførelse. Dette skal de gjøre «fordi de ikke tok imot
kjærlighet til sannheten, slik at de kunne bh frelst. Og derfor
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sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen.»
(2.Tess.2,10-11.)
De fleste troende mennesker vil miste livet i denne tiden, og et

ÅNDELIG MØRKE vil bre seg over den kristne forsamlingen.
Det er ikke noe merkelig at alle de 10 brudejomfruene, som
ventet på Messias som brudgom for Israel og på Jesu gjenkomst
og opprettelsen av riket, sovnet inn. «Men da brudgommen gav
seg tid, SLUMRET DE ALLE INN og SOV.» (Mat.25,5.)
På bagrunn av dette forstår vi også Jesu spørsmål i forbindelse

med hans gjenkomst til Israel, der han spør om han vil finne
troen på jorden når han kommer. Her menes det ikke frelsende
tro, for den finnes til enhver tid, men her menes det den aktive
tro på Guds løfter og Jesu gjenkomst. «Jeg sier dere at han skal
skynde seg til å hjelpe dem til deres rett. Men når Menneskesøn-
nen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?»
(Luk.18,8.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Spørsmål og oppgaver.

Hvilke 4 betydninger har ordet «himmel» på gresk?
Hva er dette ordet på gresk?
Hvor er Satans nåværende oppholdssted?
Hvorfor er Satan kalt for «høvdingen over luftens mak
ter.»?

Hvilke 2 andre oppholdssteder har de onde åndene?
Hvor foregår hovedkampene på det åndelige området?
Hva er de gode englenes oppgaver?
Hvem er Satans hovedmotstander i himmelrummet?

Hva er Mikael kalt i Daniels bok?

Hva er Mikaels hovedoppgave?
Hvilken rett har Satan for Guds trone?

Hva skjedde med Job?
Hvor mange ganger blir Satan kastet ut av himmelen?
Hva er grunnlaget for Satans utkastelser?
Hva betyr ordet «Satan»?
Hva er den høye røsten som ble hørt i himmelen (v. 10.)?
Hva er det «himmelske Harmageddon»?
Hvorfor skal himmelen glede seg over Satans nedkastelse?
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19.) Hva skal jorden og havet gjøre?
20.) Hvorfor er Satan rasende når han kastes ut?
21.) Hvordan vil den gjenstående tid av den store trengsel bh?
22.) Hva vil skje i denne tiden?
23.) Hvordan blir den åndelige tilstanden for de ufrelste?
24.) Hvordan blir den åndelige tilstanden for de troende?
25.) Hva skjedde med de 10 brudejomfruene (Mat.25,1—13)?
26.) Hva sa Jesus om troen i forbindelse med sin gjenkomst?
27.) Hva mente han med dette utsagnet?
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SATANS ANGREP PÅ KVINNEN.

«Og da dragen så at den var kastet ned på jorden, forfulgte
den kvinnen som hadde født gutten. Og den store øms to vinger
ble gitt til kvinnen for at hun skulle flyve ut i ørkenen til sitt sted,
hvor hun får sin føde en tid og tider og en halv tid (den store
trengsel), borte fra slangens åsyn. Og slangen sprutet av sin
munn vann som en elv etter kvinnen, for å rive henne bort med
elven, men jorden kom kvinnen til hjelp, og jorden åpnet sin
munn og slukte elven, som slangen spmtet av sin munn.»
(Åp.l2,13-16.)
Som vi før har beskrevet, er denne kvinnen en bestemt gmppe

av messianske jøder, som blir jaget fra Israel på gmnn av den
store jødeforfølgelsen som det vil bli i Israel i den store trengse
len. Denne forfølgelsen er også omtalt av Jesus i Matteus. 24,9,
hvor det står: «Da skal de (hedningene) overgi dere til trengsel
og slå dere i hjel, og dere skal hates av alle folkeslag for mitt
navns skyld.»
Det er på grunn av Jesu navns skyld at jødefolket må lide, for

Gud har knyttet sine planer så sterkt til folket. Uansett om det
er ortodokse, konservative, messianske, liberale eller sekulari
serte jøder, må de ta del i jødefolkets lidelser. De må lide på
grunn av at de er jøder. Slik har det vært opp gjennom hele
jødefolkets historie, og slik vil det bli ENDA MER i den store
trengsel.
Denne trengselstiden blir derfor også kalt for «Jakobs treng

sel.» «Ve, stor er den dag, det er ingen som den, og en trengsels
tid er det for Jakob, men HAN SKAL BLI FRELST FRA
DEN.» (Jer.30,7.)
Når Satan blir kastet ut fra himmelen i midten av åruken,

skjer det samtidig at Antikrist og de 10 kongene angriper Israel
og Jerusalem og erobrer landet og byen. Når Satan har mistet
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sitt sted og sin trone i himmelmmmet, vil han erstatte dette med
å forsøke å ta ifra Jesus hans by og hans trone, som skal bygges i
Jerusalem.

En del av de jødene som ikke vil underordne seg Satan og
hans styre i Israel og i Jerusalem, jager han ut i ørkenen og
forsøker å tilintetgjøre dem der, men det går ikke, for Gud
holder sin hånd over dem. Det står at «den store øms to vinger
ble gitt til kvinnen.» (v. 14.)

Dette betyr at disse jødene er under GUDDOMMELIG
BESKYTTELSE, og uansett hva Satan måtte finne på, for å
skade dem, så skal dette ikke lykkes. «Ørnen» og «ørnens vin
ger» står symbolsk for GUDS OMSORG og BESKYTTELSE.
«Dere har sett hva jeg har gjort med egypeme, og hvorledes jeg
har båret dere på ørnevinger og ført dere til meg.» (2.Mos.l9,4.)
«Som ømen vekker sitt rede og svever over sine unger, således

bredte han ut sine vinger, tok ham (Jakob, Israel) opp og bar
ham på sine slagfjær.» (5.Mos.32,ll.)
Satan forsøker å ta livet av disse jødene ved at han sender sine

soldater og sin krigsmaskin etter dem ut i ørkenen. Det står at
han spmtet ut «vann som en elv», for å tilintetgjøre kvinnen,
(v. 15.)

«Elven» og «vannet» står symbolsk for «soldater» og «hær-
masser.» «se, derfor fører Herren over dem elvens (Eufrats)
vann, de mektige og store— Assurs konge (som er et bilde på
Antikrist) og all hans herlighet— og den stiger over alle sine løp
og går over aUe sine bredder, og den trenger inn i Juda, skyller
over og velter fram og når folk like til halsen, og dens utspente
vinger fyller ditt land, så vidt som det er, Immanuel!»
(Es.8,7-8.)

«Ve. Det bruser av mange folk! Det bruser som havet. Det
larmer av folkeslag (ved Harmageddon). Det larmer som
mektige vann larmer.» (Es.17,12.)
«Når du (Israel) går gjennom vann, så er jeg med deg, og

gjennom elver, så skal de ikke overskylle deg, når du går gjen
nom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg.»
(Es.43,2.)
Men til tross for dette, så greier ikke Satan å ødelegge disse
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jødene, for «jorden» åpnet seg og tilintetgjorde soldatene og
hærmassene. (v. 16.)
Gud kan ta i bruk alle hjelpemidler, for å beskytte sitt folk.

Dette er forøvrig ikke noe nj^t. Det forholdet at jorden åpnet
seg og tilintetgjorde de ugudelige, har vi også paralleller til i
G.T. «Med det samme han (Moses) hadde endt denne tale, da
revnet jorden under dem, jorden lukket opp sin munn og slukte
dem og deres boliger og alle de folk som hørte Korah til og alt
det de eide, og de for levende ned i dødsriket med alle sine,
jorden skjulte dem, og de omkom og ble utryddet av menighe
ten.» (4.M0S. 16,31—33.)
Profeten Daniel beskriver også hvordan Antikrist skal forsøke

å ta de landområdene, Moab og Ammon, som innbefatter det
som vi i dag kaller for Jordan, men han skal ikke greie det, for
Israels Gud beskytter de jødene som har søkt ly i ørkenen. «Han
skal også falle inn i det fagre land (Israel), og store skarer (av
jøder) skal falle, men disse skal slippe unna hans makt: Edom
(del av Saudi-Arabia), Moab og de ypperste av Ammons barn.»
(Dan.11,41.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Spørsmål og oppgaver .

Hvorfor blir jødene forfulgt og hatet?
Hva er «Jakobs trengsel»?
Hva skjer samtidig med Satans utkastelse fra himmelen?
Hva betyr det at «den store øms to vinger» ble gitt til
kvinnen?

Hva symboliserer «elven» og «vannet»?
Hva sier Daniel 11,41 om Antikrists angrep på Edom,
Moab og Ammon?
Hvorfor greier ikke Antikrist å ta disse områdene?
Hva skjer med Antikrists soldater og hærmasser?
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DE ANDRE AV KVINNENS ÆTT.

«Og dragen ble vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig
mot de andre (gr.loipos, som betyr rest eller levning) av hennes
ætt (andre troende jøder), dem som holder Guds bud (loven)
og har Jesu vitnesbyrd (vitnesbyrdet om Jesus.) Og jeg (eller
den d.v.s. dragen) stod på sanden ved havet.» (Åp. 12,17—18.)
Da Satan ser at han ikke kan utrette noe med de jødene som

er flyktet ut i ørkenen og har fått sin beskyttelse av Gud der, går
han til angrep på resten av de troende jøder, som både er i Israel
og ellers utover i verden. At dette er jøder sees av det forholdet
at de holder Guds lov og har vitnesbyrdet om Jesu frelseverk i
sine hjerter og i sin munn. De vil ikke fornekte sin Herre og
frelser. En god del av disse jødene vil oppleve martyrdøden i
løpet av forfølgelsen.
Det er flere Bibel-tolkere som hevder at Gud vil bevare

jødene som folk i trengselstiden, slik at bare et mindretall av
dem skal omkomme. Dette er ikke korrekt. Det samlede vitnes-
byrd gjennom hele Bibelen forteller oss at store mengder av
både hedninger og jøder skal bli drept i denne tiden. Det skal bli
FÅ MENNESKER igjen. (Se Esaias 24.)
I det hele vil to tredjedeler av de jødene som bor i Israel, bli

drept. «Og i hele landet, sier Herren, skal to tredjedeler utryd
des og omkomme, bare en tredjedel skal levnes der.»
(Sak. 13,8.)

Når det gjelder Jerusalems innbyggere, skal mange bli drept i
Antikrists angrep på byen. Halvdelen av innbyggerne skal måtte
dra i landflyktighet, «for jeg vil samle alle hedningefolkene til
krig mot Jerusalem, og staden skal bli tatt og husene bli plynd
ret, og kvinnene bli skjendet, og halvdelen av staden skal måtte
gå i landflyktighet, men resten av folket skal ikke utryddes av
staden.» (Sak. 14,2.)
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Vi har følgende grupperinger av jøder som berger seg gjen
nom trengselstiden:

a) De 144000 beseglede av Israel 12 stammer. (Åp.7,1—8.)
b) De to grupperingene av jøder som oppholder seg i ørkenen

i Jordan. (Esek.20,35-38 og Åp. 12,6 og 14—16.)
c) Halvdelen av Jerusalems befolkning. Disse blir kalt for

«Jerusalem-folket.» «Og det skal skje: den som blir igjen
på Sion og levnes i Jerusalem, skal kalles hellig, hver den
som er innskrevet til livet i Jerusalem.» (Es.4,3.)

«På den dag vil jeg gjøre Judas stammehøvdinger lik et fyrfat
mellom vedtrær og et ildbluss blant kombånd, og de skal fortære
alle folkene rundt omkring, til høyre og til venstre, og Jerusa
lem-folket skal fremdeles bli på sitt sted, i Jerusalem.»
(Sak. 12.6.)

d) Overlevende troende jøder i Israel.
Av de troende jødene som bor i Israel under trengselstiden,

skal totalt en tredjedel overleve trengselstiden. Med et felles
navn blir disse kalt for «resten» eller «levingen» av jøder.
Den store trengselen skal bli EN RIK INNHØSTINGSTID

inn i Guds rike for det jødiske folket. Når Antikrist går til
angrep på Israel og Jerusalem, forstår alle jøder at han ikke kan
være Messias. Han er derimot Satans Antikrist. «Og denne
tredjedelen vil jeg la gå gjennom ilden og rense den (omvendel
sens rensende ild), 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.13,9.)

e) Overlevende troende jøder som bor ute i landflyktigheten.
Disse skal englene hente hjem etter at Harmageddon-krigen

er over. «Og han skal sende ut sine veldige engler med basunens
veldige røst, og de skal samle hans utvalgte (jødene) fra de 4
verdenshjørner, fra himmelbryn til himmelbryn.» (Mat.24,31.)

Disse 5 gruppene av frelste jøder, skal gå inn som borgere i
1000 års-riket og få forskjellige oppgaver av Herren i det verden
somspennende styret, som da vil komme.

Alle disse jødene kaller Paulus for «hele Israel.» «og således
skal hele Israel bli frelst, som skrevet er: Fra Sion skal rednings-
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mannen komme, han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob.»
(Rom.11,26.)
Hva som gjelder oversettelsen av Åp. 12,18, så kan det både

oversettes med «jeg stod» eller «han stod» (gr.estathen). Der
som vi velger den første oversettelsen, så var det Johannes som
stod på sanden ved havets bredd. Dersom vi velger den andre
oversettelsen, så var det Satan som stod der og ventet på at
Antikrist skulle stige opp av folkehavet. Dette skal vi høre mer
om i Åp. 13.

10.

11.

12.

Spørsmål og oppgaver.

Hva gjør dragen med de andre av hennes ætt?
Hvem er disse menneskene?

Hvordan kan en vite at dette er jøder?
Hva vil skje med mange jøder i den store trengsel?
Hvor stor del av jødene vil bli utryddet?
Hva vil skje med Jerusalems befolkning?
Hvilke 4 grupperinger av troende jøder vil overleve?
Hvorfor vil den store trengselen bli en rik innhøstingstid
for det jødiske folket?
Hvem skal hente de troende jødene som bor i landflyk
tigheten?
Hva er «resten» eller «levningen»?
Hva er «hele Israel»?

Hvilke 2 forskjellge oversettelser har vi angående verbet
«estathen»?
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ANTIKRISTEN KOMMER.

«Og jeg så et dyr (Antikrist) stige opp av havet (folkehavet),
som hadde 10 hom og 7 hoder og på sine hom 10 kroner (det var
de 10 hom som hadde kroner), og på sine hoder bespottelses-
navn. 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 trone og stor makt. Og jeg så et av dets hoder (en av de
romerske keiseme i gammel tid) likesom såret til døden, og dets
dødsår ble leget, og all jorden (de ufrelste) undret seg og fulgte
etter dyret, og de tilbad dragen, 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 spot
tende ord, og det ble gitt det makt til å holde på i 42 måneder
(3,5 år.) Og det åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotte
hans navn og hans bolig, dem som bor i himmelen (bl.a. den
kristne menighet.) Og det ble gitt det å føre krig mot de hellige
(både troende jøder og hedninger) og seire over dem, og der ble
gitt det makt over hver stanune og folk og tunge og ætt. Og alle
de som bor på jorden (de ufrelste), skal tilbede det, hver den
som ikke, fra verdens grunnvoll ble lagt, har fått sitt navn
skrevet i livets bok hos Lammet, som er slaktet. Dersom noen
heu* øre, han høre! Om noen fører i fangenskap, han skal i
fangenskap, om noen dreper med sverd, han skal drepes med
sverd. Her er de helliges tålmodighet og tro.» (Åp. 13,1-11.)

Dette er en beskrivelse av Antikristens styre i den store treng
selen. Han er dyret som stiger opp fra folkehavet. Dette betyr at
det er et stort flertall av folket som ønsker at han skal ta
makten— i et forsøk på å løse de mange problemene som de
første 3,5 år av trengselstiden har skapt. Nå ønsker verdensmen-
neskene å gi makten til den sterke mannen.
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Det er ikke noe nytt i verdenshistorien at folket gir makten til
en sterk mann, som de håper kan løse deres problemer. Det var
bl.a. det som skjedde da Hitler kom til makten i Tyskland. (Se
det som jeg skriver om Hitler i min bok: Jesu Gjenkomst. Bind
2.)
Vi minnes også i den sammenheng det som Paul Henry Spaak

uttalte i forbindelse med utformingen av EF: Vi ønsker ikke
flere komiteer, som skal løse verdens problemer. Dem har vi
allerede nok av. Det vi ønsker er en sterk mann. Gi oss ham, og
vi vil ta imot ham. Det er det samme for oss om han er en gud
eller en djevel.
Det som menneskene får i den store trengselen er en djevel.

Han er satanisk helt igjennom. Vi vet at det har vært mange
herskere og konger opp igjenom verdenshistorien som har vært
inspirert av denne verdens fyrste, som er Satan, og som har vært
forbilder på Antikrist på et eller flere områder, men ingen kan
måle seg med den virkelige Antikristen, når han får makten.
Dette betyr ikke at Antikristen ikke har hatt makt, før de siste

3,5 årene av trengselstiden, men i de siste 3,5 årene vil han få
VERDENSHERREDØMME— så langt som det er mulig. «Han
får makt over hver stamme og folk og tunge og ætt.» (v.7.)

Første gangen vi møter Antikristen i Åpenbaringsboka er i
Åp.6,2 , som 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 (kongekrone i et eller annet land), og han drog ut
med seier og til seier.»

Etter min oppfatning vil Antikrist komme fra Italia. I løpet av
de første 3,5 årene vil han bygge seg opp både IDEOLOGISK,
RELIGIØST og MILITÆRT, slik at han har en betydelig makt
og innflytelse når de siste 3,5 årene er kommet. (Se kapitlet:
Antikristen kommer fra Italia.)
I tillegg til dette vil han være OKKULT ORIENTERT, slik at

han kan forføre menneskene ved hjelp av sine okkulte l^efter.
Hans okkulte kraft vil finne gjenklang hos store deler av men
neskene på den tiden, for de er selv orientert mot det okkulte og
det sataniske. (Slik var det også med Hitlers maktovertagelse i
Tyskland. Hans okkulte bestrebelser fant gjenklang i det tyske
og østerriske folket.)
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Etter at den kristne menighet er bortrykket før selve trengsel
stiden, vil Den hellige Ånd, som er i den kristne menighet ikke
lenger holde igjen for avgrunnskreftene, slik som den gjør i dag.
(2.Tess.2,7-8.) Da vil veien ligge åpen for stor satanisk virk
somhet i verden. I løpet av den første del av trengselstiden vil vi
til og med få en direkte åndsutgydelse fra avgrunnen (gr.abys-
sos), som skal plage jødene i 6 måneder (Åp.9,1-11), og den
store trengsel innledes med at Satan og de onde åndene blir
kastet ut fra himmelrummet og ned på jorda (Åp. 12,7-9.)
For at vi skal greie å identifisere Antikristen, både før og etter

at han er kommet, blir han beskrevet som et dyr med 10 hom og
7 kroner, (v.l.) Dette betyr at han støtter seg til 10 konger i
endens tid, og at han selv er en av 7 romerske keisere i gammel
tid.

Det første er ikke vanskelig å forstå, for Bibelen forteller oss
at Antikristen skal stige opp blant de 10 kongene, og at han skal
ydmyke eller ødelegge 3 av dem og ta deres land og styre. Han
skal videre innsette sine underkonger i disse 3 landene og være
den suverene og øverste blant de 10. De 10 kongene skal under
kaste seg ham og gi han all sin kraft og makt. «Deretter fikk jeg i
mine nattlige syner se et fjerde dyr (Det romerske verdensriket),
fryktelig 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 (de 10 kongene i endens tid). Jeg
aktet nøye på homene, da fikk jeg se et annet lite (ubetydelig)
hom (Antikrist) som skjøt opp mellom dem, og 3 av de første
hom ble rykket bort (ødelagt) for dets skyld, og dette hom
hadde øyne som menneskeøyne og en munn som talte store
ord.» (Dan.7,7-8.)
«Og han førte meg i ånden ut i ørkenen, og jeg så en kvinne

(den store skjøgen) sitte på et skarlagenrødt dyr (Antikrist), som
var fullt av bespottelsesnavn og hadde 7 hoder og 10 hom.»
(Åp.17,3.)
«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.» (Åp.17,12-13.)
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Vi legger merke til at både Antikrist og de 7 hodene var fulle
av bespottelsesnavn (v.l.).

Dette betyr at de 7 romerske keiserne i gammel tid var helt ut
overgitt til Satan og var motstandere av Gud og hans ordninger.
Deres styresett, deres ordninger og deres uttalelser var basert på
blasfemi og gudsbespottelse.
Dette betyr videre at de benyttet seg av titler og benevnelser

som er tiltett Gud. Dette er også uttrykk for gudsbespottelse.
Jeg vil i den anledning få lov til å sitere fra William Barclays bok:
Din daglige studiebibel. Del 2. Johannes åpenbaring. s,108,
hvor det står følgende om disse titlene og benevnelsene: «Johan
nes sier at det på hodene stod navn som var en spott mot Gud.
Disse navn stir for de titler som keiserne gav seg selv. Alle
keiserne ble kalt «divus» eller «sebastos», som betyr «gud-
dommehg.» Ofte fikk keiserne til og med navnet Gud eller Guds
Sønn. På myntene kalte Nero seg selv «Verdens Frelser.» Et
hvert menneske som kalte seg for guddommelig, spottet Gud.
Dessuten tok de senere keisere det latinske ordet «dominus»,

eller det tilsvarende greske ordet «kyrios», som betyr «herre»,
og som i G.T. er det spesielle navnet på Gud og i N.T. er brukt
spesielt om Jesus Kristus».
Vi kan også nevne at keiser Caligula, som vi må betrakte som

gal, til og med hadde planer om å få oppsatt et bilde av seg selv i
Det Aller HeUigste i templet i Jerusalem. Da han stod i ferd med
å tvinge gjennom denne provokasjonen mot det jødiske folket,
ble han myrdet, og dette gedigne forsøket på å profanere tem
plet ble oppgitt.
«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
(Guds vrede) er til ende, for det som er fast besluttet, vil bli
fullbyrdet.» (Dan.11,36.)
«Og det åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotte hans

navn og hans bolig, dem som bor i himmelen.» (Åp. 13,6.)
Nesten alle Bibel-tolkere er enige i at DET 10. HORNET

SITTER PÅ DET 7. HODET. Det betyr at den 7. av disse
romerske keiserne er Antikrist. (Dette skal vi skrive mer om når
vi kommer til Åpenbaringen 17, hvor dis^e 7 kongene er omtalt
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på en spesiell måte. (Se forøvrig min bok: Jesu Gjenkomst. Bind
2, hvor jeg skriver mye om disse ting.)

Antikrist blir videre sammenlignet med de 3 verdensrikene
som har vært før Det romerske verdensriket. Når vi leser i
Daniel 7,1-6 ser vi at det ny-babylonske riket ble sammenlignet
med en løve (v.4.), at det persisk- mediske riket ble sammenlig
net med en bjørn (v.5.), og at det gresk- hellenistiske riket ble
sammenlignet med en leopard.

Dette betyr at Antikrist skal føre videre villdymaturen i disse
rikene, men selv skal han representere et rike som er mye værre
enn de 3 foregående verdensrikene, og grunnen til det er at han
selv er så mye værre. Han er Satans spesielle og siste represen
tant og utsending til verden, før Jesus fra Nasaret kommer
tilbake på himmelens skyer og oppretter riket for Israel.
Når Satan blir kastet ut fra himmelrummet sammen med sine

engler (Åp. 12,7-9), mister han både sitt «sted» og sin trone,
som han har bygget opp i himmelrummet. I og med at han er
ånd, så behøver han i^e noe materielt sted for å bygge sin
trone. I et forsøk på å bygge sin trone på nytt i verden, så gir han
både den og sin styrke og makt til Antikrist, (v.2.)
Satan har anledning til det, for i og med syndefallet og i og

med at de fleste menneskene ennå velger å følge ham, har han
herredømmet både over lufthimmelen og jorden. Han er både
kalt for «denne verdens fyrste» og «denne tidsalderens gud». De
onde åndene er kalt for «verdens herrer i denne tidsalderen».
«Nå holdes dom over denne verden, nå skal denne verdens
fyrste kastes ut». (Joh.12,31.)

«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.4,4.)

«for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter og
myndigheter, mot verdens herrer i denne tidsalderen, mot ond
skapens åndehær i himmelrummet.» (Ef.6,12.)
I V.3 får vi vite at et av dyrets 7 hoder ble «såret (gr.esfagme-

nen) til døden, og at dyrets «dødssår ble legt.» Det betyr at en av
de 7 romerske keiserne, som det her er snakk om, fikk et sår som
førte tU døden. Dette vil si at han på grunn av dette såret døde.
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I grunnteksten blir verbet «spazho» brukt for «å bli såret.»
Dette verbet betyr i grunnen «å slakte» eller «å slå i hjel.» Det er
det samme verbet som blir brukt om Jesus, som den som er blitt
slaktet. «Og jeg så midt imellom tronen og de 4 livsvesener og de
eldste et lam stå der, likesom slaktet (gr.esfagmenon),..»
(Åp.5,6.)

Åpenbaringsboka forteller oss videre at han ble drept med
«sverdet.» «i det det (den falske profet) sier til dem som bor på
jorden, at de skal gjøre et bilde (materielt bilde) til det dyr
(Antikrist) som fikk såret av sverdet og ble i live (gr.edsesen).»
(Åp.13,14.)
Det verbet som er oversatt med «å bli i livet», heter på gresk

«etsesen.» Dette verbet betyr i grunnen «å leve», «å være til»
eller «å eksistere.» Det er det samme verbet som blir brukt om
de martyrene som ikke hadde tatt Antikrists merke eller tilbedt
Antikristen...» de ble levende (gr.edsesan) og regjerte med
Kristus i 1000 år.» (Åp.20,4.)
Dette betyr at Antikrist, etter at han hadde fått såret av

sverdet, ble levende igjen på et senere tidspunkt. Dette betyr
videre at han har levd før og kommer tilbake til jorden på et
senere tidspunkt som Satans Antikrist.
Både Antikristens «død» og oppstandelse fra de døde er en

imitasjon av Jesu død og oppstandelse. På samme måten som
Jesus sa: «... og jeg var død, og se, jeg er levende i tidsaldrenes
tidsaldere.» (Åp. 1,18.), kan også Antikristen gjøre det samme.
Dette betyr at han peker på seg selv både som de kristnes
Kristus og jødenes Messias, som er den samme personen.

Antikristens «død» og oppstandelse fra de døde, fører til at
verdensmenneskene undrer seg, følger etter Antikrist og tilbe
der ham sammen med tilbedelsen av Satan. (Åp. 13,3—4.)
Åpenbaringsboka forteller oss også at han kommer fi'a

avgrunnen (gr.abyssos), når han kommer tilbake. Antikristen
har dermed et opphold i avgrunnen bak seg, når han konuner
tilbake til jorden som Satans Antikrist. «Det dyr du så, var og er
ikke, og det skal stige opp av avgrunnen og fare bort til under
gang (det skal kastes i sjøen som brenner med ild og svovel), og
de som bor på jorden, de hvis navn ikke er skrevet i livets bok,
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skal undre seg når de ser dyret var og ikke er og skal KOMME
IGJEN.» (Åp. 17,8.)
Det forholdet at Antikristen har levd på et tidligere tidspunkt

på jorden og skal komme tilbake igjen, ser vi også når vi
sammenligner versene 8 og 9 i 2.Tess.2. Der står det: «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 (Antikris
tens) komme (gr.he parusia) skjer, etter Satans kraftige virk
somhet, med all løgnenes makt og tegn og under.»
I v. 8 er Jesu gjenkomst (gr.parusia) beskrevet, mens i vers 9

er Antikristens gjenkomst (gr. parusia) beskrevet. Antikristens
komme eller gjenkomst står som antitese til Jesu gjenkomst. På
samme måten som Jesus kommer igjen, skal også Antikristen
komme igjen. Det samme ordet (gr.parusia) er brukt både i vers
8 og 9. Dette betyr at det er snakk om et lignende komme,
nemlig EN GJENKOMST.

Antikristens gjenkomst vil skje etter en utbredt satanisk virk
somhet på jorden. Antikristens gjenkomst vil bli forberedt av
Satan gjennom mektige under og tegn og forførerisk undervis
ning.
(I parantes gjør vi oppmerksom på at da Jesus gikk ned i

dødsriket) og «prekte for åndene som var i varetekt» (l.Pet.
3,19.), så gikk han samtidig ned i avgrunnen (gr.abyssos), som
har forbindelse med dødsriket. Dette kommer til uttrykk i
Romerbrevet. 10,7, hvor det står: «eller: hvem skal fare ned i
avgrunnen (gr.abysson)-det vil si: for å hente Kristus opp fra de
døde—»?

Vi gjør også oppmerksom på at da Jesus for ned til dødsriket
og «prekte for åndene som var i varetekt», så var det ikke
primært de onde åndene han prekte til, for ordet for «ånder» er
her «pnevmasin». Dette ordet, som på gresk heter «pneuma»,
går på «avdøde mennesker». Det ordet som blir brukt om «onde
ånder» i Bibelen er «daimon».)
Av det som vi har skrevet ovenfor, drar vi følgende konklusjo

ner.

a) Antikrist er en av 7 romerske keisere
b) Antikrist fikk såret av sverdet.
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c) Antikrist døde av det såret som han fikk.
d) Antikrist ble tatt ned til avgrunnen, som er oppholdsstedet

for de innesperrede onde åndene.
e) Antikrist skal stige opp igjen fra avgrunnen.
f) Antikrist skal etter en tid fare bort til undergang.
Til tross for at reinkarnasjon (det forholdet at et menneske

blir gjenfødt i et annet menneske etter sin død) av et menneske,
som har levd før, ikke er typisk for kristen lære og tankegang, så
kan Gud tillate at dette skjer. Satan gjør det for at han gjeme vil
imitere Jesu død og oppstandelse, men Gud tillater det, fordi
han vil prøve menneskene med henblikk på om de vil følge en
falsk Messias eller ikke. Vi vet at en av hovedhensiktene med
endens tid, er at Gud vil prøve menneskene om de vil følge ham
eUer ikke— om de ønsker å bli borgere i riket for Israel eller
ikke.

Hvorvidt Antikrist kommer igjen som akkurat den personen
som han var, eller om han har ikledd seg et nytt legeme eller gått
inn i en annen person, det sier Bibelen ikke noe om. Dette får
stå åpent, men det er følgende 3 muligheter, som vi må være
oppmersomme på:
a) Antikrist kommer igjen som en historisk person, som har

levd før. Han har da det samme utseende og det samme
åndelige innholdet som han hadde før. Dette blir da å
betrakte som en oppstandelse fi:a de døde.

b) Antikrist kommer igjen i et nytt legeme. Legemet er da
nytt, men det åndelige innholdet er det samme. Dette blir
å betrakte som en reinkarnasjon.

c) Antikrist går inn i et annet menneske og benytter seg av
dets legeme. Legemet blir da nytt, men det åndelige
innholdet blir det samme. Dette blir å betrakte som en

reinkarnasjon.
Det forholdet at Antikrist kommer tilbake på denne overna

turlige måten, forårsaker at «all jorden», som er et bilde på de
ufrelste, «undret seg og fulgte etter dyret.» (v.3.) Det vil si at de
imderkastet seg under Antikrist og ble hans lydige beundrere og
undersåtter.

Disse menneskene tilbeder ikke bare Antikrist, de tilbeder
også Satan, (v.4.) Dette er to sider av samme sak. Antikrist har
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helt underkastet seg Satan, som har gitt ham sitt verdensherre
dømme. Begge to vet at de bare har kort tid (3,5 år) igjen (v.5.),
før de skal dømmes av Jesus fra Nasaret. De arbeider intens i
denne tiden med å utbre sine falske systemer, slik at så mange
mennesker som mulig skal gå fortapt og ikke få inngang i 1000
års-riket.

Antikrist er toppfiguren i Satans spesielle styre i endens tid.
Han er ikke bare en politisk, militær og handelsmessig leder,
men han er like mye en religiøs leder. Det religiøse aspektet vil
bli DET VIKTIGSTE i endens tid. Ved siden av at Antikrist
krever direkte Satan-tilbedelse av sine undersåtter, så har han
også sitt eget religiøse system, som han forsøker å innføre i
denne tiden. Denne religionen består av deler av den gamle
babylonske religionen samt deler av New Age og de gamle
hedenske religionene. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1.,
hvor jeg skriver mye om dette.)
De vantroe er helt oppslukt av Antikrist og hans makt. De

anser ham for å være den sterkeste og det mest betydningsfulle
menneske, som noen gang har levd. De tilber ham som en gud, i
det de stiller spørsmålet: Hvem er lik dyret og hvem kan stride
mot det? (v.4.)
Disse to spørsmålene tilkjennegir at disse menneskene er helt

inntatt av onde åndsmakter, og at de derfor ikke regner med de
virkelige realiteter på det åndelige området. De ser helt bort ifra
Guds ord og frelseshistorien, som både forteUer oss om Jesu
forsoningverk, og det forholdet at JØDENES MESSIAS ER
MYE STERKERE ENN ANTIKRIST, og at Jesus fra Nasaret
skal dømme både Satan, Antikrist, Den falske profet og kon
gene på jorden i forbindelse med sin gjenkomst og slaget ved
Harmageddon.

Antikrist derimot er klar over Guds eksistens og det forholdet
at Gud skal dømme ham og hans tilhengere, etter at 3,5 år er
gått. Han holder dette naturligvis skjult for verdensmenneskene.
Slik er det også med lederne i de falske religionene og i de falske
filosofiske systemene. De er fullstedig klar over at de står i
Satans tjeneste, men de gir ikke dette til kjenne overfor sine
tilhengere. De arbeider bevisst for at menneskene skal gå fortapt
for Guds rike.

-257-



(For å vise at dette er riktig, vil vi parantes gjengi en uttalelse
av Albert Pike, som var leder for frimurerbevegelsen på ver
densbasis. Denne uttalelsen viser at det er riktig, det som vi har
hevdet ovenfor: «Det vi må si til massen er at vi dyrker Gud,
som må dj^kes utenfor offentligheten. Til dere som er suverene
generalinspektører sier vi dette, og dere får gjenta det for brød
rene i 32, 31. og 30. grad. Frimureriets reUgion skal av alle oss
innvidde opprettholdes i den rene luceriske lære. Dersom Luci
fer (Satan) ikke var Gud, hvorfor skulle da Adonai, de kristnes
Gud, bry seg om å spre falske rykter om ham? Ja, Lucifer er
Gud.»)

Antikrist spotter «Gud, hans navn og hans bolig, (og) dem
som bor i himmelen.» (v.6.)
Denne beskrivelsen kan bety 5 forhold:
a) Antikristen spotter Den treenige Guds person.
b) Antikristen spotter Guds navn, som er JHVH.
c) Antikristen spotter Guds bolig, som er den tredje himmel.
d) Antkristen spotter alle de som bor i himmelen. Dette

gjelder både troende av forskjellige ffelsesgrupperinger og
.  englene.
e) Antikristen spotter den kristne menighet, som også er

beskrevet som Guds «hus» eller «Guds bolig». Dette utsag
net er også et bevis på at den kristne menighet skal være i
himmelen på det tidspunket, da Antikrist trer fram som
verdensstyreren. «men Kristus som Sønn over hans hus, og
hans hus er vi, såfremt vi holder vår frimodighet og det håp
som vi roser oss av, fast inntil enden». (Hebr.3,6.)

«i hvem også dere bygges opp med de andre til en Guds boUg i
Ånden». (Ef.2,22.)
Antikristen skal «føre krig mot de hellige og seire over dem.»

(v.7.) Dette går først og fremst på Antikrists forfølgelser og
kamphandlinger mot de hellige jødene. Vi vet at Antikrist både
skal forfølge «kvinnen» (Åp. 12,6.) og «de andre av hennes ætt.»
(Åp.12,17.).

«Og han skal tale ord mot Den Høyeste og undertrykke Den
Høyestes hellige (jødene), han skal tenke på å forandre hellige
tider (jødenes helligdager og fester) og lov (Guds lov), og de (de
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hellige jødene) skal gis i hans hånd en tid og tider og en halv tid
(3,5 år).» (Dan.7,25.)
Men dette utsagnet går ikke bare på Antikrists forfølgelse av

de hellige jødene, det angår også Antikrists angrep på alle
hellige i ethvert land. Enhver troende, som bekjenner Jesu navn
offentlig i trengselstiden, vil måtte bøte med livet for dette.
Den store trengsel vil uten sammenligning være den største

martyrtiden i den kristne historien. MARTYRIET VIL DA
VÆRE DET NORMALE. Den som ikke på en eller annen
måte greier å skjule sin kristne identitet eller gjemme seg bort,
vil bli utryddet, men det er ikke den som blir utryddet, som vil
være taperen. Den som blir uttryddet på grunn av sin tro og det
budskapet som vedkommende har, skal få del i den første opp
standelsen og i frelsen og det nye livet i 1000 års-riket.
De vantroe derimot skal tilbe Antikrist. De vantroe er de

«som ikke, fra verdens grunnvoll ble lagt, har fått sitt navn
skrevet i livets bok.» Den er oppbevart hos Lammet, som er
slaktet for all verdens synd. (v.8.)

Livets bok er oppbevart i hinmielen. Det er Jesus som har
overoppsynet med denne boka. Når vi vet det, vet vi samtidig at
den er godt oppbevart, og at ingen uvedkommende kan for
vanske det som står der.

Ved siden av dette er det også Jesus som er manntallsføreren i
denne boka. Det er han som skriver inn i den navnene på alle
mennesker, som er kommet til tro på ham i enhver tidsperiode.
Det er Jesu forsoningsverk som er grunnlaget for denne boka og
det forholdet at vi f^ våre navn innskrevet i den. Vi må se til at
våre navn er innskrevet der, for dersom de ikke er det, får vi
ikke del i frelsen, men går fortapt for Guds rike.

Innføringen av navnene i denne boka har skjedd ved to for
skjellige tidspunkter, og det er:
a) «før (gr.pro) verdens grunnvoll ble lagt.»
Den første innskrivningen angår den kristne menighet, som er

Jesu legeme. Vi har fått våre navn innskrevet i livets bok før alle
de andre frelsesgrupperingene, og grunnen til det er at den
kristne menighet står i et spesielt forhold til Jesus. Mens han er
hodet for legemet, så er hver enkelt troende lemmer på dette
legemet, «likesom han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll
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ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn.»
(Ef.1,4.)
Det er ingen frelsesforsamling som har fått så fine løfter av

Herren, som den kristne menighet. Vi er Guds arvinger og Kristi
medarvinger, så fremt vi lider med ham, for at vi også skal
herliggjøres sammen med ham. (Rom.8,17.)
Det at en er utvalgt «før verdens grunvoll ble lagt», gir til

kjenne at en skal en høyere og en himmelsk tilknytning til det
riket som kommer. Vi skal ha overordnede åndelige oppgaver i
1000 års-riket. Vi skal kunne delta i styret på jorden, både ut ifra
det himmelske og det jordiske Jerusalem.
b) «fra (gr.apo) verdens grunnvoll ble lagt.»
Den andre innskrivningen i livets bok, kom på et senere

tidspunkt enn den første. Den skjedde fra verdens skapelse av.
Dette betyr at de som er innskrevet på det tidspunktet, får

løfter om å arve frelsen i 1000 års-riket, som er det riket som er
planlagt i Guds ffelsesråd, fra verdens grunnvoll ble lagt. «Da
skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere min
Faders velsignede! Arv det rike (1000 års-riket) som er beredt
dere fra verdens grunnvoll ble lagt!» (Mat.25,34.)
Vi vet at de vantroe skal dømmes foran Jesu herlighetstrone i

Jerusalem. Ved siden av det som vi har sagt før om domsgrunn-
laget eller tiltalen ved denne rettsaken, så får vi i v. 10 kunnska
per om 2 nye paragrafer i Guds lov i endens tid, og det er:
a) Den som fører i fangenskap, skal selv i fangenskap.
b) Den som dreper et menneske, skal selv bli drept.
Dette siste utsagnet er også i overenstemmelse med det som

Jesus sa i Matteus 26,52, hvor det står: «Da sa Jesus til ham:
Stikk ditt sverd i skjeden! for alle som griper til sverd, skal falle
for sverd.» (Vi minner atter en gang om at Jesu forkynnelse i
evangeliene, primært gjelder jødene og riket for Israel. Se mine
bøker: Jødenes Konge. Bind 1, 2, 3 og 4.)
Disse opplysningene viser oss på den ene siden Guds rettfer

dighet, men de gir også verdensmenneskene klar beskjed om
hvordan det vil gå med dem i denne donunen, dersom de velger
å stå sanunen med Antikrist.

Dessuten skal disse opplysningene og dette utsagnet være til
trøst for dem som lider og for martyrene. Når de hellige og
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martyrene vet dette, tar de ikke seg selv til rette og hevner sin
overlast, men de venter på Guds dom, som er rettferdig. Dette
«er de helliges tålmodighet og tro.» (v. 10.)

Spørsmål og oppgaver •

1.) Hva betyr det at Antikrist kommer fra havet?
2.) Hva utt^te Paul Henry Spaak om den sterke mannen som

han ønsket skulle komme, for å løse verdens problemer?
3.) Hvor i Åpenbaringsboka møter vi Antikrist første gan

gen?
4.) Fra hvilket land i Europa konuner Antikrist?
5.) I hvor lang tid vil han ha verdensherredømme?
6.) Hva vil kjennetegne Antikrists styre?
7.) Hva vil det si at Antikrist er beskrevet som et dyr som har

10 hom og 7 hoder?
8.) Hvem er de 10 hom?
9.) Hvem var de 7 hodene?
10.) Hva betyr det at Antikrist og de 7 hodene var fulle av

bespottelsesnavn?
11.) Hvilke forskjellige guddommelige titler brukte de

romerske keiseme?

12.) Hvorfor blir Antikrist sammenlignet med de 3 verdensri
kene som har vært før Det romerske verdensriket?

13.) Hvorfor gir Satan sin trone, makt og styrke til Antikrist?
14.) Hvorfor er Satan «denne verdens gud» og «denne tidsal

derens fyrste»?
15.) Hva betyr det at et av dyrets hoder ble såret til døden, og

at dødssåret ble legt?
16.) Til hvilket sted gikk Antikrist?
17.) Fra hvilket sted skal Antikrist komme tilbake?
18.) Hvilke 3 muligheter er det angående Antikrists reinkama-

sjon eller oppstandelse fra de døde?
19.) Hvilke følger vil det ha at Antikrist kommer tilbake fra

avgrunnen?
20.) Hvilket religiøst system vil Antikrist forsøke å innføre i

verden?
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21.) Hvilke 2 spørsmål stiller de vantroe angående Antikrists
store makt?

22.) Hvilke 5 forskjellige forhold kan det bety at Antikrist
spotter Gud, Guds navn, Guds bolig og dem som bor i
himmelen?

23.) Hvilket folk er først og fremst Den Høyestes hellige?
24.) Hva er Livets Bok?
25.) Hvor er Livets Bok oppbevart?
26.) Hvem har overoppsynet med denne boka?
27.) Hvem er manntallsføreren i denne boka?
28.) Ved hvilke 2 forskjellige tidspunkter har innskrivningen i

denne boka vært?

2^') Hva betyr det at den kristne menighet er blitt innskrevet
«før verdens grunnvoll ble lagt»?

30.) Hva betyr det at en er blitt innskrevet i denne boka «fra
verdens grunnvoll ble lagt»?

31.) Foran hvilken domstol skal de vantroe dømmes i endens
tid?

32.) Hvilke 2 nye paragrafer i Guds lov får vi greie på i
Åp.13,10?

33.) Hva sa Jesus om dette i Matteus 26,52?
34.) Hva må vi huske på når det gjelder Jesu forkynnelse i

evangeliene?
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DEN FALSKE PROFET

DET ANDRE DYRET.

«Og jeg så et annet dyr (gr.allo therion) stige opp av (ut fra)
jorden (gr.ek tes ges), og det hadde 2 horn likesom et lam og
talte som en drage. Og det brukte det første dyrs (Antikrists)
hele makt for dets (Antikrists) øyne, og gjør at jorden og de som
bor på den (de ufrelste) tilbeder det første dyr, hvis dødssår 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 (Den falske profet) 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 (gr.pneuma, som betyr ånd), så at dyrets bilde endog
kunne tale, og gjøre så (sørge for, bestemme) at alle de som ikke
ville tilbede dyrets bilde, skulle drepes. Og det gjør (sørger for)
at der ble gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træller, et
merke (gr.kjaragma, som betyr et merke eller et bilde, noe som
er inngravert) 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.»

Den falske profet er også kalt for et «d}^'.» Når det står i
grunnteksten at det er et «annet dyr» (gr.«allos therion»), så
betyr det at det er et «lignende» eller et dyr «av den sanune
kvs^tet» som det første dyret. Det har den samme villdymatu-
ren som Antikrist. Det er ingen forskjell på disse to d3a'ene med
unntak av at de har forskjellige funksjoner i opprøret mot Gud i
endens tid. Den falske profet er Antikrists nærmeste medar
beider, og han er verdensrikets falske yppersteprest og propa-
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gandaminister i Antikristens regjering. Han beskjeftiger seg
stort sett med religiøse anliggender, men har også en viss verds
lig makt.
Den falske profet har den samme funksjonen i forhold til

Antikrist som det døperen Johannes hadde i forhold til Jesus fra
Nasaret. Han skulle berede et velskikket folk for Messias, og
han skulle peke på Jesus for jødene som deres Messias og
frelser. «Se, jeg sender Elias (døperen Johannes), profeten, før
Herrens dag kommer, den store og forferdelige, og han skal
vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre,
slik at jeg ikke skal komme og slå landet med bann (forban
nelse).» (Mal.4,5-6.)
«Han sa: Jeg er en røst av en som roper i ørkenen: Gjør

Herrens vei jevn, som profeten Esaias har sagt.» (Joh. 1,23.)
«Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier: Se, der

Guds lam som bærer (bort) verdens synd.» (Joh. 1,29.)
Døperen Johannes understøttet ikke sitt arbeid og sin trover

dighet med under og tegn, men han brukte Guds ord og vanndå-
pen, som han hadde fått fra Herren, i sin gjerning med å berede
veien for Messias. «Og mange kom til ham, og de sa: Johannes
gjorde vel ikke noe tegn, men alt det som Johannes sa om
denne, var sant. Og mange trodde på ham der.»
(Joh.10,41-42.)

«Jeg døper dere med (i) vann til omvendelse, men han som
kommer etter meg, er sterkere enn jeg, han hvis sko jeg ikke er
verdig til å bære, han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og
ild.» (Mat.3,11.)
Den falske profet derimot bruker løgn og okkulte gjerninger,

for å få menneskene til å underkaste seg Antikrist.
Mens Antikristen er beskrevet som et dyr med 10 hom, må

Den falske profet nøye seg med 2 hom (v. 11.). Hom står sym
bolsk for styrke, makt eller maktgrunnlag, og de to makt
grunnlagene som han har, er både religiøs og verdslig makt, men
mest det første.

Han har videre en dobbeltnatur, i det han ser ut som et
fredelig lam, men han taler som en drage, som Satan selv.
(v.ll.) Dette betyr at han i sin fere) og i sin framtreden forsøker å
gi uttykk for at han er en fredens mann, men når han uttaler
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seg, kommer det tydelig fram at han står i Satans tjeneste. Han
ønsker å bygge den nye freden på sataniske prinsipper.
Vi vet også at Antikristen forsøker å framstille seg som en

mann, som ønsker å oppnå fred i verden, men den freden som
han tilbyr verden, er ingen varig fred. Det skal bli en kortvarig
fred i forbindelse med hans første tilsynekomst på den politiske
og ideologiske maktarenaen, men straks etter at han er framstått
som rytteren på den kvite hesten, kommer det en rytter på en
rød hest. Han skal ta freden fra jorden og starte en stor krig.
«Og det kom ut en annen hest, som var rød, og han som satt på
den, ble det gitt å ta freden fra jorden, og at de skulle slakte
hverandre, og det ble gitt han et stort sverd.» (Åp.6,4.) (Det er
ikke usannsynlig at denne rytteren er et bilde på Gog.)

Bibelen sier at det blir ingen varig fred i verden, fø Fredsfyrs
ten kommer og folkene blir ham lydige. «Ikke skal kongespir
vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten
kommer, og folkene blir ham lydige.» (l.Mos.49,10.)
Det som vil kjennetegne endetiden er ikke fred, men krig og

rykter om krig. «Og dere skal høre krig og rykter om krig, se til
at dere ikke lar dere skremme! for det må så skje, men enden er
ikke enda.» (Mat.24,6.)
Det forholdet at den falske profeten taler som et lam, kan

også bety at han forsøker å tre fram som en falsk messias eller en
falsk profet, i det han forsøker å imitere det virkelige Guds lam,
som er Jesus fra Nasaret. Den falske profet vil aldri framstille
seg selv som den virkelige falske Messias, som er Antikristen,
men han vil gjøre alt som står i hans makt å fremme Antikristens
planer om å bli godtatt som jødenes og hele verdens Messias.
Simcox har uttalt følgende om den falske profet: «Han ser ut
som Kristus, men ligner Satan».
Mens Antikrist kommer både fra det opprørske folkehavet og

fra avgrunnen, står det at den falske profet kommer «fra» eller
«ut av» jorden, som på gresk er «ge.» Dette kan bety tre for
hold, og det er:
a) Den falske profet er bundet til og forpliktet på det som

hører denne jorden eller denne verden til— i motsetning til
det som hører himmelen til. Han er helt igjennom verdslig,
og alt han foretar seg er inspirert av Satan.
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b) Den falske profet kommer fra Israel, som ofte i Bibelen
blir beskrevet med det greske ordet for «land», som er
«ge». Av den grunn er det flere Bibel-tolkere som har
ment at han kommer fra Israel. Han kan da være en

ORTODOKS JØDE, som samarbeider med Antikrist og
medvirker til at jødene inngår en 7-årig freds— og samar-
beidspakt med Antikrist. (Dan.9,27.)
(I parantes gjør vi oppmerksom på at O.K.Indergaard

mener at den falske profet er det samme som Judas Iska-
riot. Se hans bok: Temaer i bibelsk profeti. Del 1.)

c) Den falske profet kommer ut av den stofflige jord. Dette
vil da bety at han kommer fra avgrunnen på samme måten
som Antikrist gjør det. Han har da på samme måten som
Antikrist levd før på et tidligere tidspunkt.

Hva som gjelder det greske ordet «ge», kan det ha følgende
betydninger:
a) Vanlig jord, i egenskap av mold.
b) Dyrket jord.
c) Land, i motsetning til havet.
d) Land, i motsetning til himmelen.
e) Et bestemt landområde.
f) Land i betydningen, Eretz Israel, som er Israels land.
Alt det som den falske profet foretar seg, tar sikte på å

fremme Antikrists styre og makt. Han arbeider ikke for å øke
sin egen makt, som mange religiøse og politiske toppfigurer
gjør. Han har underkastet seg Antikristen helt ut. Han innehar
hele den okkulte styrken som Antikrist har, og som denne har
fått fra Satan (v. 12.)
Den falske profet er i besittelse av den samme okkulte makten

som Satan har, og den er ikke liten. Han gjør mange tegn og
undergjerninger.
Hva som gjelder de spesielle okkulte handlingene som han

gjør, så nevner vi følgende:
1.) Han får til og med ild til å falle ned fra himmelen. Dette er

et tegn som først og fremst er beregnet på jødene. Bakgrunnen
for denne hendelsen finner vi i profeten Elias kamp mot Baals-
profetene i gammel tid. Den som fikk ild til å falle ned fra
hunmelen, den representerte Israels Gud. «Men ved den tid
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matofferet ble båret fram, trådte profeten Elias fram og sa:
Herre, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud! La det i dag bli vitterlig
at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener, og at det er på ditt
ord jeg har gjort alt dette! 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 bren
nofferet og veden og stenene 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.!» (1.Kong. 18,36-39.)
Denne undergjerningen vil gjøre at en del jøder vil aner

kjenne Antikrist som deres Messias. Dette vil være for dem det
virkelige beviset fra Gud på at han er deres lenge etterventede
Messias.

Gud på sin side vil tillate at dette skjer, for det er en åndelig
lov som tilsier at den som ikke vil adlyde sannheten, den blir til
slutt et bytte for løgnen. Den som ikke tror sannheten, den vil
komme til å tro løgnen. «Og hans (Antikrists) komme skjer,
etter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn
og under, og med all urettferdighetens forførelse for dem som
går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de
kunne bli frelst. Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så
de tror løgnen, for at alle de skal bli dømt, som ikke har trodd
sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten». (2.Tess.
2,9-12.)
Vi må huske på at hele endens tid på 7 år, har til hovedhensikt

i å få menneskene til å velge mellom jødenes Messias og Antik
rist. «Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg
og fn deg fra den prøvelsens stund som skal konune over hele
jorderike, for å prøve dem som bor på jorden.» (Åp.3,10.)

Frelseshistorien er på det tidspunktet kommet så langt at riket
for Israel skal fødes fram. Det er ikke noen vei tilbake eller noen
tid igjen. Israel og hele verden står foran framfødelsen av freds
riket, som er JORDENS FREDSFYLTE SABBATSPERIODE
PÅ 1000 ÅR. «Altså står det en sabbatshelg tilbake for Guds
folk.» (Hebr.4,9.)

2.) Etter at den falske profet har fått verdensmenneskene til å
gjøre et materielt bilde til Antikrist, får det kraft til å gjøre slik
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at dette bilde blir levende, ja, at det endog kan tale og bestemme
at de som ikke vil tilbede dette bildet, skal miste livet. Dette er
Den falske profets mesterverk og uten sammenligning den
største okkulte gjerningen som han gjør i den store trengsel.
Vi vet at det er Guds oppgave å gi liv eller ånd (gr.pneuma),

som det står i grunnteksten, men Gud har latt Satan få komme
inn på sitt eget område i dette tilfellet, i den hensikt i å få
menneskene til enten å godta denne undergjerningen eller for
kaste den som okkult og satanisk.
Vi vet at det blir stor diskusjon blant menneskene i endens tid

om eskatologiske spørsmål, i og med at det profetiske ordet på
en spesiell måte gåj* i oppfyllelse innenfor et avgrenset tidsrom
på 7 år. Den som har kunnskaper om det profetiske ordet, kan
nesten følge med begivenhetene fra dag til dag og likeledes
forutsi de neste begivenhetene som skal skje.

Levendegjørelsen av dette bilde har sitt forbilde i det bildet
som kong Nebudkanesar den store satte opp i Duradalen, og
som han ønsket at alle mennesker innenfor sitt verdensrike
skulle tilbe. Den som ikke ville tilbe bildet, måtte dø. «Og den
som ikke faller ned og tilber, skal i samme stund kastes i den
brennende ildovnen.» (Dan.3,6.)
Vi legger også merke til at dette bildet var konstruert av

6-tallet, som er tallet for mennesket under synd, overmot og
selvopphøyelse. Tallet 666 er Antikristens spesielle tall. «Kong
Nebudkanesar gjorde et bilde av gull, 60 alen høyt og 6 alen
bredt, og stilte det opp i Duradalen i landskapet Babel.»
(Dan.3,1.) (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. om Bibelens
tallsymbolikk og matematiske mønster.)
Det er ingen som vet hvordan dette bildet så ut. Det kunne

være et bilde av ham selv, men det kunne like godt være et bilde
av en av de høyeste gudene i hans rike, f.eks. Nimrod eller hans
sønn, Tammuz.
Det bildet som Nebudkanesar lot lage, har også sin likhet med

den gullkalven som Israel-folket laget under Arons ledelse, da
Moses var oppe på fjellet hos Gud i 40 dager og netter, for å tale
med Gud om Guds lov og få de 10 bud. Denne kalven av gull var
et bilde på Baal, som igjen var et bilde på både Tammuz og
Nimrod. (2.Mos.32.)
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Jeg ser ikke bort ifra at det bildet, som den falske profet får
verdensmenneskene til å konstruere, konuner til å ligne på det
bildet som kong Nebudkanesar lot sette opp i Duradalen. Det
kan komme til å bli en videreføring av kong Nebudkanesars
bilde, som i endens tid til og med får liv, personlighet og egen
vilje. De som ikke vil tilbe djrrets bilde, de må dø.

Vi vet i alle fall at de okkulte religiøse sermoniene og handling
ene som kom fra Babylon i gammel tid, vil komme igjen i
endens tid. Personlig så ser jeg det slik at både Den falske profet
og Antikristen vil forsøke å innføre den gamle babylonske religi
onen i Det nyopprettede romerske verdensriket, som også vil
komme igjen i endens tid.

Levendegjørelsen av dyrets bilde må også sees som en imita
sjon av Jesu guddommelige forhold til Faderen. På samme
måten som Jesus er avbildet av Guds vesen og gjenspeiler Guds
allmakt og allvitenhet, er også dette bildet en sann kopi av
Antikristen. Dette bildet gjenspeiler Antikristen på alle områ
der. Den som har sett bildet i aksjon, den vet hvordan Antikris
ten er.

«Og han er et bilde av Gud den usynlige, den førstefødte
framfor enhver skapning.» (Kol. 1,15.)
«han som er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans

vesen og bærer alle ting ved sin krafts ord, og som derfor, da han
hadde gjort renselse for våre synder, satte seg ved Majestetens
høyre hånd i det høye.» (Hebr. 1,3.)

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

kjenner meg ikke, Filip? Den som har sett meg, har sett Fade
ren, hvorledes kan du da si: Vis oss Faderen?» (Joh. 14,9.)

3.) Den falske profet lar videre innprege et merke (gr. kja-
ragma) på høyre hånd eller på pannen til alle mennesker som
ønsker å tilbede Antikrist. Dette merket er enten ANTIKRISTS
NAVN eUer TALLET FOR ANTIKRISTS NAVN, som er 666.
Dette er et menneskes tall, og den som har visdom og forstand,
kan regne ut tallet og på denne måten finne ut hvem Antikrist
er.

Dette tallet alene kan ikke bestemme hvem Antikristen er,
men det må brukes sammen med de øvrige opplysningene som
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Bibelen gir oss om denne personen.
Det er blitt gjort mange forsøk på å regne ut hvem denne

personen kan være. Jeg ser på ingen måte bort ifra at det kan
være keiser Nero, som kommer tilbake, enten i sin egen skik
kelse eller i skikkelsen til et annet menneske. Uansett hvem det

er, så er det ingen som passer så godt inn i det bildet som
Bibelen gir, som keiser Nero. Både hans liv, hans skjebne forøv
rig og den nummeriske verdi av bokstavene i hans navn dekker
de opplysningene som Bibelen gir oss om denne personen.
Vi skal i det følgende se litt på tallverdien av bokstavene i

hans navn. Uansett om vi bruker hebraiske, aramaiske, greske
eller latinske bokstaver, så blir tallverdien av bokstavene det
samme, nemlig 666.
På hebraisk skrives navnet: NERON KESAR. Når vi skal regne

ut tallverdien, må vi ta bort vokalene, for hebraisk hadde ikke
vokaler fra begynnelsen av. Navnet blir da: NRN QSR, og tallver
dien for den enkelte konsonant er:

N = 50.

R = 200.

N = 50.
Q = 100.
S = 60.

R = 200.

Summen av dette blir 666.

På aramaisk, som var Jesu og apostelens talespråk, skrives
navnet: Nron KSR. Tallverdien av ordet blir:
N = 50.

R = 200.

O = 6.

N = 50.

K = 100.

S = 60.

R = 200.

Summen av dette blir 666.

På gresk blir navnet skrevet: NERON eller NERO. Tallver
dien av det første ordet blir:
N = 50.

E = 6.
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R = 500.

O = 60.

N = 50.

Tallverdein av ordet blir 666.
På latin blir navnet skrevet: NERON. Tallverdien av ordet

'blir:
N = 50.
E = 6.

R = 500.
O = 60.

N = 50.
Summen av dette blir 666.
Et annet bevis for at det med tallet 666 siktes til Nero Caesar,

er det forholdet at de greske grunntekstene har både 666 og 616
som tallet for Antikrist. Når vi tar bort den siste bokstaven i
ordet NERON, får vi ordet NERO. Når vi regner ut tallverdien
av dette ordet, får vi 616. Dette er dermed et dobbelt bevis på at
dette gjelder Nero.

E = 6.
E = 500.
O = 60.
Summen av dette blir 616.

Det er flere Bibel-forskere som sier rett ut at tallet 666 sikter
til Nero. Vi skal i det følgende ta med en del av dem:

1.) O.K.Indergaard har arbeidet mye med dette, og han har
kommet fram til at Antikristen er Nero. (Se hans bøker: Temaer
i bibelsk profeti. Del 1 og 2.)

2.) William Barclay sier følgende om dette i sin bok: Din
daglige Studiebibel. Del 2. Johannes Åpenbaring. s,123: «Det er
liten tvil om at d3nrets tall står for Nero, og at Johannes antyder
at Antikrist vil framstå som en Nero, selve inkarnasjonen av alt
ondt.»

3.) Johan T. Sharitt sier følgende om dette i sin bok: Soon-
comming world- shaking events. s,113: «På denne måten synes
det at Antikrist må være Nero, som vil komme tilbake fra
avgrunnen og bli stjrrer over hele verden i 3,5 år...»
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4.) Bibelens Kulturhistorie. Bind 3. har følgende opplysnin
ger om dette på s. 590: «At dyret forlanger å bli tilbedt, tyder på
at forfatteren sikter til keisermakten, representert ved en bes
temt keiser, nemlig ham hvis navn kan omskrives med 666, som
det heter sist i kap. 13...

Etter dette systemet betyr 666 temmelig sikkert «Keiser
Nero», temmelig sikkert fordi de greske hånskrifter skifter mel
lom tallene 666 og 616, og forskjellen blir nettopp 50, når navnet
staves NERON, som den greske form lyder...»

Det skulle dermed ikke være noen tvil om at tallet 666 går på
keiser Nero. Når vi kommer til kapittel 17 i Åpenbaringsboka,
skal vi se på enda flere beviser at Antikrist må være en romersk
keiser, som kommer tilbake i endens tid. Vi har til nå funnet
fram to beviser på at Antikristen kan være keiser Nero:
a) For det første har han levd på et tidligere tidspunkt.
b) For det andre passer tallverdien i hans navn både til 666 og

616.
Den som nekter å ta dette tallet, får verken selge eller kjøpe,

men den er overgitt til å sulte i hjel. Dette merket har både med
religion og handel å gjøre. Den som ikke vil ta dette merket, den
skal dø.(v. 16-18.)

Alle de som tilber Antikristen, vil få dette merket. Denne
praksisen, må vi også se som en klar motsetning til jødenes
hellige skikk om at den som ber til Gud, skal feste to bønnekaps-
ler (gr.fylakteria) til sitt legeme. De inneholder bestemte deler
av Guds ord, og de skal festes med bønnereimer (gr.tefila) på
pannen og på innsiden av den venstre armen, så nær hjertet som
mulig.
På Jesu tid tok den vanlige jøde av seg bønnekapslene etter at

han hadde bedt ferdig bønnen, mens fariseerne bar dem gjen
nom hele dagen. De ønsket å vise de andre jødene at de vandret
i samsvar med Guds lov. Jesus kritiserte dem for deres urene
motiver. «Men de gjør alle sine gjerninger for å sees av mennes
kene, for de gjør sine minnekapsler brede og sine minnedusker
store.» (Mat.23,5.)
Det er ikke noe uvanlig opp igjennom menneskets historie at

menneskene er blitt merket med forskjellige synlige tegn, i den
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hensikt å skille dem ut fra andre mennesker. Dette gjelder både
jøder og andre folkeslag.
(I parantes gjør vi oppmerksom på at Den katolske kirken i 1215
bestemte i forbindelse med det 4. Latheran-konsiliet at jødene
skulle bære et rundt og gult tøymerke, som ble sydd inn enten på
ryggen eller på brystet av klærne deres. Dette skulle vise at den
personen som hadde dette merket, tilhørte «det foraktede fol
ket», som når alt kommer til alt, er Guds eget folk.)
Jeg vil i den forbindelse sitere fra William Barclays bok: Din

daglige Studiebibel. Del 2. Johannes Åpenbaring. s.l20, hvor
han gir en oversikt over hva hensikten kunne være med å gi de
forskjellige typer mennesker slike synlige merker eller tatoverin
ger på kroppen.
a) «Noen ganger ble slaver i hjemmet brennmerket med sin

eiers tegn. Men vanligvis ble de bare brennmerket hvis de
hadde rømt eller gjort seg skyldig i en eller annen alvorlig
forbrytelse. Et slikt merke ble kalt for «stigma ».

Hvis dyrets merke har noen forbindelse med denne skikk,
betyr det at de som tilber dyret, er DYRETS EIENDOM.
b) Noen ganger brennmerket soldatene seg selv med navnet

til sin general, hvis de var veldig knyttet til ham. Til en viss
grad svarer dette til den moderne vane å tatovere seg med
navnet på en som en har et spesielt forhold til.

Hvis djrets merke har noe med dette å gjøre, betyr det at de
som tilber dyret, er hans HENGITTE TILBEDERE.
c) På enhver kjøps- og salgskontrakt var det et «charagma»,

et segl, og på seglet stod keiserens navn og datoen.
Hvis dyrets merke har noe med dette å gjøre, betyr det at de

som tilber dyret, GODTAR HANS AUTORITET.
d) Alle mynter hadde bilde av keiseren og hans inskripsjon

preget inn, for å vise at de var hans eiendom.
Hvis dyrets merke har noe med dette å gjøre, betyr det igjen

at de som bærer det, er DYRETS EIENDOM.
e) Når en hadde brent sitt røkelseskar for keiseren, fikk man

en slags kvittering på en slik handling.
Hvis dyrets merke er en slags kvittering på en slik handling,

kunne en kristen bare få dette merket ved å FORNEKTE SIN

TRO.»
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Hva som gjelder dette merket, som en får på sin høyre hånd
eller på sin panne, så taler den umiddelbare teksten for at dette
skal være et synlig tegn. Dette vil også lette kontrollen med
menneskene. En vil lett kunne se hvem som har tilbedt Antikris

ten, og vedkommende er dermed berettiget til å kjøpe eller selge
varer.

Vi vet at Satan imiterer Gud. Det gjør han også når det
gjelder disse menneskene, som han merker med sitt spesielle
tegn. Gud har allerede før trengselstiden tatt seg ut 144000
jøder. Han har satt sitt eget merke på deres panner. «Skad ikke
jorden eller havet eller trærne før vi har satt innsegl på vår Guds
tjenere i deres panner.» (Åp.7,3.)
Det er i det hele tatt påfallende hvor ofte Satan imiterer Gud

og hans ordninger gjennom hele endetiden på 7 år. Han gjør
dette av to grunner.
For det første ønsker han å imitere forskjellige sider ved Jesu

gjerning og forsoningsverk.

For det andre ønsker han å forvirre menneskene med hensyn
til Guds opprinnelige og egentlige ordninger. Han ønsker å legge
seg så tett som mulig opp til Guds ordninger, uten at mennes
kene oppdager dette. Dersom menneskene aksepterer hans ord
ninger, taper de frelsen, som etter jødisk oppfatning går ut på at
man får del i de forskjellige fasene av riket for Israel.
På den andre siden kan også dette merket være et skjult

merke, som ikke bare inneholder navnet på Antikrist eller tallet
666, men det kan være en såkalt «microchip», som er en liten
datamaskin, som er på størrelse med et riskom. Den kan bli
operert inn i huden på menneskene, og den inneholder en rekke
opplysninger (data) om hvert enkelt menneske. Det har vært
gjort forsøk både med dyr og mennesker på dette området, og til
nå har man konstruert slike småe datamaskiner, som kan avlese
opptil 64 forskjelige typer av informasjon.
Informasjonene i disse «microchips» blir avlest ved at man

stryker en «scanner» eller en «avleser» over datamaskinen.
Denne «scanneren» overfører disse informasjonene til en større
datamaskin. På den måten kan en kontrollere menneskene, ikke
bare med henblikkk på om de bærer Antikristens navn eller
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tallet 666, men man får også en rekke andre opplysninger om
menneskene.

Vi vet videre at den «gitterkoden», som vi har på snart alle
varer, er bygd opp omkring tallet 666. De to tynne strekene til
høyre, midt i og til venstre i strekkodene, står for tallet 666, som
er Antikristens tall. Grunnstrukturen i dette systemet er Antik
ristens tall. Dette er ingen tilfeldighet, men det er en bevisst
handling fra de menneskene som står bak dette systemet.

Videre forsøker man i dag å erstatte pengene med elektro
niske betalingsmåter. I stedet for penger benytter man seg i
stadig større utstrekning av de såkalte «smartkortene», som bl.a.
inneholder små datamaskiner, som overfører informasjon fra
kortet og over på en datamaskin. Denne datamaskinen står
videre i forbindelse med datasystemet i en bank. På denne
måten kan betalingen foregå automatisk, uten at man behøver å
betale med penger. Betalingen skjer ved at man automatisk
belaster kundens konto i banken.

På denne måten er det flere som kan kontrollere, både hva du
har kjøpt, hvor du har kjøpt det, og hvor mye penger du har på
din konto til enhver tid. Disse opplysningene kan videre i dag bli
registrert av en stor datamaskin, som befinner seg i Luxem
bourg, og som man kaller for «Villdyret», som også er et annet
navn på Antikrist.
Det som vi har skrevet ovenfor, tar sikte på a berede grunnen

for Antikrist og hans system, når han trer fram på den politiske
og religiøse arenaen om ikke altfor lang tid. De systemene som
vi utvikler i vår tid på de økonomiske og betalingsmessige områd
ene, vil Antikrist benytte seg av, når han kommer.
Hva som gjelder Antikristens framtreden i verden, så baserer

den seg på 3 faser:
a) Først kommer ANTIKRISTENS ÅND, og den er allerede

i verden, «og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke
av Gud, og dette er Antikristens ånd, han som dere har
hørt kommer, og den er allerede nå i verden.» (l.Joh.4,3.)

Dette kan bety to ting. Det kan for det første bety at Sat^s
ånd er det samme som Antikristens ånd. Satans ånd har vi hatt i
verden allerede fra det tidspunktet av da Satan og de onde
åndene gjorde opprør mot Gud og falt i synd og evig fortapelse.
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For det andre kan dette bety at Antikristen har levd på et
tidligere tidspunkt i historien, og det har han gjort i følge Åpen
baringsboka. En kan vanskelig si at et menneskes ånd er til
stede, før selve mennesket er kommet.
b) Deretter kommer det POLITISKE, RELIGIØSE, KUL
TURELLE OG HANDELSMESSIGE SYSTEMET, som
gjør det mulig at Antikristen kan fre fram. Det er dette
systemet vi holder på å bygge ut i dag, shk at når Antikris
ten konuner, kan han bare ta det i bruk og utvikle det
videre.

c) Til slutt kommer ANTIKRISTEN selv. Han kommer når
«han som nå holder igjen, trer til side.» «Og nå vet dere
DET som holder igjen, så han (Antikrist) først skal åpen
bares i sin tid. For lovløshetens hemmelighet (Antikristens
ånd) er alt virksom, bare at HAN som nå holder igjen, trer
til side.» (2.Tess.2.6—7.)

Det er Den HeUige Ånd i den kristne menighet som holder
igjen for Antikristen. Dette er det ikke vanskelig å bevise ut ifra
grammatikalske forhold ved Bibel-teksten i 2.Tess.2,6-7. Ved
kommende som holder igjen, er beskrevet både med det nøyt
rale personUge pronomenet «det» og hankjønnspronomenet
«han.»

Grunnen til at pronomenet «det» er brukt, er at det greske
ordet for «ånd», som er «pneuma», er et intetkjønnsord, og
grunnen til at hankjønnspronomenet «han» er brukt, er det
forholdet at Gud er brukt som hankjønn i Bibelen. Den Hellige
Ånd er Gud.
Det har vært flere tolkninger opp igjennom frelseshistorien

om hvem eller hva det er som holder igjen, slik at ikke Antikris
ten kan åpenbares før enn at tiden er kommet, til at dette kan
skje. Vi skal nevne følgende:
a) De fleste kirkefedrene mente at det var den romerske

staten som holdt igjen for Antikrist.
b) Theodoret mente at det var den hedenske gudstjenesten.
c) J.P.Lange mente at det var den moralske ånd i statens liv.
d) BuUinger mente at det var djevelen som holdt fast på sin

stilling i himmelen og først må kastes ut.
e) Augustin sa følgende om dette: «Tessalonikeme har visst
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det. (»Dere vet«, 2.Tess.2,6.) Jeg vet det slett ikke, men
jeg vil ikke fortie andres oppfatninger.

f) Calvin mente at det var forkynnelsen av evangeliet og Den
Hellige Ånd.

g) Det er mange Bibel-tolkere i dag som mener at det er Den
Hellige Ånds virksomhet i den kristne menighet.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Spørsmål og oppgaver.

Hva betyr det at den falske profet er «det annet dyr»?
Hvilket gresk ord er brukt for «annet», og hva betyr det?
Hvilke funksjoner har den falske profet?
Hvilken likhet er det mellom den falske profet og døperen
Johannes?

Hvilken ulikhet er det mellom disse to?
Hvor mange hom har den falske profet?
Hva betyr dette?
Hva betyr «hom» i symbolsk betydning?
Hva vil det si at den falske profet oppfører seg som et lam,
men taler som en drage?
Hvordan blir den freden som Antikrist tilbyr verden?
Hvilke 3 forskjellige betydninger kan det ha at den falske
profet kommer «av» eller «ut av» jorden?
Hva er det greske ordet for «jord»?
Hvilke 6 forskjellige betydninger kan dette ordet ha?
Hvilke spesielle undergjerninger gjør den falske profet?
Hvilken betydning har det for jødene at den falske profet
får ild til å falle ned fra himmelen?
Hva er det største tegnet som den falske profet gjør?
Hvorfor lar Gud den falske profet få anledning til å gi et
materielt bilde «liv» eller «ånd»?

Hvilke forbilder og likheter har Antikrists bilde i G.T.?
Hva symboliserer 6-tallet?
På hvilken måte er dette bildet en imitasjon av Jesu for
hold til Gud?

Hvilket merke blir inngravert på pannen eller den høyre
hånden til de menneskene som tilber dyrets bilde?
Hva er tallet for navnet?
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ÅPENBARINGEN 14. DEN SJUENDE PARANTESEN.

Samtlige vers i Åpenbaringen 14 inneholder den sjuende
parantesen. Det vil si at den beskriver forhold og begivenheter
som ennå ikke har funnet sted, men som vil skje i framtiden.
Noe av dette vil skje i den nære framtid, noe vil skje på slutten
av den store trengsel og noe vil skje i 1000 års-riket.
Vi har følgende begivenheter i denne parantesen:
a) Jesus og de 144000 beseglede på Sions berg i Jerusalem.

Dette vil skje i 1000 års-riket. (14,1-5.)
b) Engelen med det tidsalderlige evangeliet. Dette vil skje

henimot slutten av den store trengsel. (14,6-7.)
c) Babylons fall. Dette gjelder den store byen Babylon, som i

endehistorisk betydning er Roma. Dette vil skje på slutten
av trengselstiden. Byen blir ødelagt av Antikrist og de 10
kongene. (14,8.)

d) Dommen over dem som tilber Antikrist og tar Antikrists
merke. Dette er en advarsel til alle som tar dette merket.
De skal pines i tidsaldrenes tidsaldere (i all evighet).
(14,12-13.)

e) Komhøsten. (Åp. 14,14-16.) Dette er en dobbelt innsam
ling. Det gjelder innsamlingen av de troende jøder og
hedninger til Israel, og det gjelder innsamlingen av de
vantroe. Begge gruppene skal dømmes foran Jesu herlig-
hetstrone i Jerusalem. (Mat.25,14-46.)

f) Vinhøsten. (Åp. 14,17—20.) Dette er en skildring av
innsamlingen av hedningenasjonene til Israel og slaget ved
Harmageddon.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er en parantes i bibelsk betydning?
2.) Hvilken parantes inneholder Åp. 14?
3.) Hvor mange begivenheter er beskrevet i denne parantesen?
4.) Hvilke begivenheter er skildret i denne parantesen?
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23.) Hvilke 2 forskjellige tall bruker de greske grunntekstene
om Antikrist?

24.) Hva kan dette være et bevis på?
25.) Hvilken romersk keiser kan være Antikrist?
26.) Hva mener O.K.Indergaard, William Barclay, John T.

Sharitt og Bibelens Kulturhistorie. Bind 3. om dette?
27.) Hva skjer med de som ikke vil tilbe dette bildet?
28.) Hvilken rituell handling i jødedommen minner dette mer

ket om?

29.) Hvilke 5 forskjellige betydninger kan dette merket ha— i
følge William Barclay?

30.) Hva taler for at dette merket skal være et synlig merke?
31.) Hva kan tale for at dette merket skal være usynlig?
32.) Hva er en «michrochip»?
33.) Hva er en «scanner»?
34.) Hvordan er gitterkoden på varene bygd opp?
35.) Hvilke 3 tall er grunnstrukturen i denne koden?
36.) Hvordan fungerer de såkalte «smartkortene»?
37.) Hva er hensikten med disse kortene?
38.) På hvilke måter kan bruk av disse kortene kontrollere

menneskene?

39.) Hvilke 3 faser er det i Antikristens komme?
40.) Hvilke 2 ting kan det bety at Antikristens ånd allerede er i

verden?

41.) Hva er det som holder igjen for Antikristen?
42.) På hvilken måte beviser 2.Tess.2,6-7 at det er Den

Hellige Ånd som holder igjen for Antikristens komme?
43.) Hvilke forskjellige oppfatninger har det vært angående

hvem eller hva det er som holder igjen?
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DE 144000 BESEGLEDE JØDER
PÅ SIONS BERG SAMMEN MED JESUS

«Og jeg så, og se, og med det (Lammet) de 144000, som
hadde dets navn og dets Faders navn (JHVH) skrevet på sine
panner. Og jeg hørte en røst (lyd) fra himmelen som lyden av
mange vann og som lyden av en sterk torden, og røsten jeg
hørte, var som av harpespillere som spilte på sine harper. Og de
sang en ny (gr. kainen) sang for tronen og for de 4 livsvesener og
de eldste, og ingen kunne lære sangen uten de 144000, de som er
kjøpt fra jorden (gr.apo tes ges, fra Israel). Disse er de som ikke
har gjort seg urene med kvinner (med skjøgen og hennes døtre),
fordi de er som jomfruer. Disse er de som følger Lammet hvor
det går. Disse er kjøpt fra menneskene til en førstegrøde for
Gud og Lammet, og i deres munn er det ikke funnet løgn, for de
er uten lyte.» (Åp.14,1—5.)

Dette er en beskrivelse av de 144000 beseglede jøder, som nå
har kommet levende gjennom hele trengselstiden på 7 år og
befinner seg sammen med Jesus PÅ SIONS BERG I JERUSA
LEM. Dette betyr at 1000 årsriket er opprettet, og at Jesus
hersker som kongen av Davids ætt på sin kongetrone i Jerusa
lem.

Som vi vet er det to Sion og to Sions berg, som er beskrevet i
Bibelen. Det er det hinunelske og det jordiske Sions berg. «Men
dere er konunet til Sions berg og den levende Guds stad, det
himmelske Jerusalem, og til'englenes mange tuseneD>. (Hebr.
12,22.)
«Og månen skal blyges, og solen skanune seg (på grunn av

Herrens herlighet), for Herren, hærskarenes Gud, er konge på
Sions berg og i Jerusalem, og for hans eldstes øyne er det
herlighet (Shekina- herligheten^» (Es.24,23.)
Mange Bibel-tolkere mener at de 144000 beseglede står
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sammen med Jesus på Sions berg i det himmelske Jerusalem,
men det er ikke korrekt. Grunnen til at denne vurderingen ikke
er korrekt, er det forholdet at de 144000 er verken blitt forvand
let og bortrykket eller har lidt martyrdøden. De er kommet
LEVENDE gjennom trengselstiden, og den som ikke gjennom
forvandling eller døden har fått herlighetslegemet, har ikke
adgang til det himmelske Jerusalem.
Det som gjør at de er kommet levende gjennom trengselsti

den, er det forholdet at de allerede før trengselstiden ble beseg
let med Guds merke på sine panner. Når de har dette merket,
kan ingen drepe dem, selv om det sikkert er blitt gjort mange
forsøk på dette gjennom trengselstiden.
De har både et indre innsegl, som er Den Hellige Ånd, og et

ytre innsegl, som er Jesu og Faderens navn, som er skrevet på
deres panner (v.l.). Dette er da ensbetydende med at de har
tetragrammet JHVH på sine panner.
Vi må se dette som en motsetning til dem som har tatt dyrets

merke, som enten er navnet på Antikrist eller tallet for navnet.
Dersom det er riktig at Nero er Antikrist, så blir navnet på
merket NERO, og tallet for navnet er 666.
De 144000 troende jødene har nå fullført sin gjerning i treng

selstiden. De har forkynt evangeliet om riket, både for jøder og
hedninger, «og dere skal hates av alle for mitt NAVNS SKYLD
(Dette kan også sikte på det merket, som de har på sine panner),
men den som holder ut til enden, han skal bli frelst. Men når de
(hedningene og de vantroe jøder) forfølger dere i den ene by, da
fly til den andre for sannelig sier jeg dere: Dere skal ikke komme
til ende (med å forkynne evangeliet om riket) før Menneskesøn-
nen kommer.» (Mat.10,22—23.)
«Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jord

erike (den bebodde verden) som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og
da skd enden komme». (Mat.24,14.)
«Og jeg vil gjøre et tegn (JHVH) på dem og sende noen av de

uhnkonme (av jødene) blant dem til hedningefolkene, til Tarsis,
Ful og Lud, bueskytterne, til Tubal og Javan, til de fjerne kyster
(kontinenter) som ikke har hørt tidenden om meg og ikke sett
min herlighet, og de skal kunngjøre min herlighet blant hednin
gefolkene.» (Es.66,19.)
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Mens de 144000 beseglede oppholder seg på Sions berg
sammen med Jesus, hørte både Johannes og de 144000 en røst
eller en lyd fra himmelen. Den var «som lyden av mange vann og
som lyden av en sterk torden... og som av harpespillere som
spilte på sine harper.» (v.2.)
Det er flere Bibel-tolkere som mener at denne røsten er Guds

røst fra himmelen. De begrunner det med at Jesu røst er som en
høy basun, og den er som lyden av mange vann. «Jeg var
(bortrykket) i Anden på (eller til) Herrens dag, og jeg hørte bak
meg en høy røst som av en basun, som sa:» (Åp. 1,10.)
«og hans føtter var lik skinnende kopper, som om de var gjort

glødende i en ovn, og hans røst som en lyd av mange vann.»
(Åp.1,15.)
Denne vurderingen er gal, for i vers 3 står det at «de sang en

ny sang for tronen og for de 4 livsvesener og de eldste.» Her
konuner det til uttrykk at det er forløste mennesker som synger i
himmelen. De synger den nye sangen for Guds trone, hvor Gud
sitter, for de 4 livsvesenene og de 24 eldste, som står for represen
tanter for den ny-testamentlige menighet.
Denne sangen var en ny (gr.kainos) sang, og den var av en slik

beskaffenhet «at ingen kunne lære sangen uten de 144000, de som
er kjøpt fra jorden», (v.3.)
Vi har to ord for «ny» på gresk, og det er «neos» og «kainos».

Det første betyr at noe nettopp har begynt å eksistere. Det er
nytt i den betydning at det ikke har vært før. Ordet «neos» er
il^e brukt i Åpenbaringsboka.
Det andre ordet, som er «kainos», betyr at noe er helt nytt av

kvalitet, og at det dermed tjener andre hensikter enn det som før
var.

Det bemerkelsesverdige ved denne «nye sangen» var at det
bare var de 144000 beseglede, som kunne lære den. Dette må
bety at det er en SPESIELL SÅMMENHENG mellom sangerne
i himmelen og de 144000, og at de er forenet en spesie måte, og
at de har noe av de samme erfaringene.

Disse sangerne er den store martyrskaren av alle folkeslag,
som har måttet gi sine liv for sin tro. Nå er de hjenune i
himmelen og priser Gud med sin nye sang.
Denne martyrskaren er beskrevet på følgende steder i Åpen-
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baringsboka, enten ved direkte beskrivelser eller ved utsagn som
angår martyrene:
a) Martyrene fra den første halvdel av åruken er beskrevet

under det femte seglet. (Åp.6,9-11.)
b) Martyrene fra den andre halvdelen av åruken er i Åp.6,11

beskrevet som «deres medtjenere» og «deres brødre».
c) De døde skal dømmes. Dette utsagnet angår også marty

rene fra hele trengselsperioden. «Og hedningene er blitt
vrede, og din vrede er kommet, og den tid da de døde skal
dømmes,.. .(Åp.11,18).

d) Etter at Satan hadde mislyktes i å tilintetgjøre en spesiell
avdeling jøder, som blir kalt for «kvinnen», fører han krig
mot «de andre av hennes ætt.» Det var mange som led
martyriet i denne krigen. (Åp. 12,17.)

e) Martyrenes og de helliges tro og tålmodighet er beskrevet.
«Om noen fører i fangenskap, han skal i fangenskap, og
om noen dreper med sverd, han skal drepes med sverd.
Her er de helliges tålmodighet og tro.» (Åp. 13,10.)

f) Martyrene fra den store trengsel er besla^evet i Åp. 14,13.
«Og jeg hørte en røst fra himmelen si: Salige er de døde
som dør i Herren heretter! Ja, sier Ånden, de skal hvile fra
sitt abeid, for deres gjerninger følger med dem.»

g) Martyrene fra den store trengsel er beskrevet i Åp. 15,2-3.
«Og jeg så likesom et glasshav blandet med ild, og dem
som hadde seiret over dyret og dets bilde og dets navns
tall, så jeg stå ved (på) glasshavet med Guds harper i
hånd.» (Åp.15,2.)

h) Martyrene fra den store trengsel er beskrevet i Åp. 16,4-6.
«for blod av hellige og profeter har de utøst, og blod gav du
dem å drikke, de er det verd». (Åp. 16,6.)

i) Alle de menneskene som den romersk katolske kirken har
tatt livet av opp gjennom historien, er beskrevet i Åp. 17,6.
«Og jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu
vitners blod, og jeg undret meg storlig da jeg så henne.»

Det som de 144000 og martyrene fra trengselstiden har felles,
er det forholdet at begge gruppene har måttet kjempe mot Satan
og Antikristen i trengselstiden. De har hatt de samme erfarin
gene, men begge gruppene har vært trofaste mot sin overbevis-

-283-



ning, og de har ikke gitt etter for press eller trusler.
Den første gruppen er gått levende gjennom trengselstiden,

for Gud ønsket at det skulle skje. Den andre gruppen har gitt
sine Uv for sannheten og det som de trodde på. Det vil bestandig
være et spesielt forhold mellom disse to gruppene.
I Åp. 14,12-13 har vi også et utsagn som angår martyrene fra

den store trengselen. Der står det følgende: «Her er de helliges
tålmodighet og tro, de som holder Guds bud og Jesu tro. Og jeg
hørte en røst fra himmelen si: Skriv: Salige er de døde som dør i
Herren heretter! Ja, sier Ånden, de skal kvile fra sitt arbeid, for
deres gjerninger følger etter dem.»
Vi møter igjen martyrskaren eller denne store gruppen av

sangere i Åp.15,2—3, og der får vi også høre litt mer om hvilken
sang de sang for Guds trone. Det var Moses og Lammets sang.
Dette betyr at denne gruppen består både av jøde— og hednin-
getroende. «Og jeg så likesom et glasshav (Guds planer) blandet
med ild (Guds dom), og dem som hadde seiret over dyret og dets
bilde og dets navns tall, så jeg stå ved (eller på) glasshavet med
Guds harper i hånd, og de sang Moses, Guds tjeners sang, og
Lammets sang, og sa: Store og underfulle er dine gjerninger.
Herre Gud, du allmektige! rettferdige og sanne er dine veier, du
folkenes konge.»
Mens de 144000 beseglede er plasserte på jorden i Jesu tempel

i Jerusalem i 1000 års-riket, bor trengselstidens store mar-
tyrskare i Guds tempel i himmelen. Når disse s^ger den nye
sangen, så er det mange som hører den, både i himmelen og på
jorden, men det er bare de 144000 som kan lære den.

Dette betyr videre at i 1000 års-rikets tid er hinunelen i betyd
ningen Guds bolig flyttet mye næremere til jorden enn den er i
dag. Dette skjer etter min vurdering i forbindelse med Satans
utkasting fra himmelrummet (Åp. 12,9—10).
I den store trengsel skal det ligge tett over jorden, slik at alle

mennesker kan være oppmerksomme på det forholdet at Gud
bor der sammen med de hellige. Når de hellige synger eller det
foregår annen aktivitet i himmelen, så skal alle de som bor på
jorden høre det og til en viss grad være vitne til dette. Den nære
himmelen er en utfordring og et kall til dem som bor på jorden.
For de troende vil det være en inspirasjon og et bevis på at de er
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under Guds omsorg, og at Gud har hele verdensutviklingen
under kontroll-i samsvar med det som han har lovet og skrevet i
sitt ord. Det som han har forutsagt, det skjer.
At de 144000 beseglede er jøder, ser vi av to forhold:
a) For det første er de tatt fra Israels 12 stammer.

(Åp.7,5-8.)
b) For det andre er de «kjøpt fra jorden.» (v.3.)
Dette betyr at de er løskjøpt fra Israel eller fra jødene med

Jesu blod. Ingen kan skade dem. Vi vet at det greske ordet for
«jorden», er «ge», og det betyr i dette tilfelle «landet Israel.»
Det står videre at «de er som jomfruer som ikke har gjort seg

urene med kvinner, (v.4.)
Dette behøver ikke å bety at de ikke er gift eller ikke hatt

seksuell omgang med kvinner, for seksuaUivet, når det leves
rett, er ikke noe mindreverdig eller klandreverdig i Guds øyne.
Det er en gave og en positiv verdi for menneskene.
Som vi vet er det to typer «hor», som Bibelen beskriver. Det

er «hor» på det seksuelle området, og det er «hor» på det
åndelige området. «... Men legemet er ikke for hor, men for
Herren, og Herren for legemet.» (l.Kor.6,13.)
«som kongene på jorden drev hor med, og de som bor på

jorden, blev drukne av hennes (den store skjøgen) horelevnets
vin.» (Åp. 17,2.)
I dette tilfellet betyr det at de 144000 ikke har hatt noen

åndelig forbindelse med eller innflytelse av skjøgen og hennes
døtre, som her er beskrevet som «kvinner.» Av den samme
grunn er de også å betrakte som «jomfruer.» (v.4.) De er ubes
mittet av Satans, Antikrists og Babylons falske læresetninger
både på det religiøse, politiske, kulturelle og handelsmessige
området.

At det forholder seg slik, sees også av det som står i vers 4 om
dem: «og i deres munn er ikke funnet løgn, for de er uten lyte.»
Vi vet at et av hovedsiktepunktene med trengselstiden er at

menneskene skal bli satt på prøve, slik at de kan ta et stand
punkt for Gud eller Satan. Gjennom hele trengselstiden blir
menneskene satt på forskjellige prøver og blir bedt om å vende
om og gå ut ifra skjøgen og alt hennes vesen. Gud er en nådig
Gud.
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Den siste oppfordringen får de troende en tid før at Antikrist
og de 10 kongene ødelegger både byen Roma og den romersk
katolske kirken og det religiøse systemet som den har bygget
opp. Dette skjer henimot slutten av trengselstiden. «Og jeg
hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne (skjøgekir-
ken), mitt folk, for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og
for at dere ikke skal få noget av hennes plager.» (Åp.18,4.)
Denne siste utkallelsen gjelder ikke bare utgangen fra den

romersk katolske kirken, den gjelder også utgangen fra dens
mange døtre. Det er de mindre skjøgekirkene utover hele jor
den. Den som er en gjenfødt troende, må ikke ha noe med
skjøgekirken å gjøre. Den som ikke vil gå ut av skjøgekirken i
endetiden, den får ikke del i frelsen og i riket for Israel, for det å
være medlem i denne kirken, betyr at en er medansvarlig i at
Guds folk blir forfulgt og drept.
Denne oppfordringen gjelder ikke de 144000 beseglede

jødene, for de har aldri gått inn i skjøgekirken. De har elsket
Jesus fra Nasaret som deres Messias, og holdt Guds bud gjen
nom hele perioden på 7 år.
Det har vært en oppfatning, både innenfor visse kretser i

kristendomen, andre religioner og en del filosofiske systemer at
det som har med seksuallivet å gjøre, er noe mindreverdig og
belastende og fører til urenhet. Men dette er en ukorrekt vurde
ring, når en ser det ut ifi^a Bibelens vitnesbyrd om dette og ut ifra
Guds tanker.

Den romersk katolske kirken har f.eks. pålagt sine prester å
leve i sølibat, d.v.s. at de ikke får lov til å gifte seg. Begrunnel
sen for dette er at når en prest gifter seg, så svikter han Kristus
og Guds sak på jorden, for han vil måtte dele seg mellom kirken
og sin familie. Disse tankene kommer ikke fra Bibelen, men de
kommer fra den gamle babylonske religionen, hvor prestene
også måtte leve i sølibatet.

Videre har vi opprettelsen av både munke— og nonnekloster
innenfor alle avskygninger av kirken. Munkene og nonnene i de
forskjellige klosterordene, må også forplikte seg på at de ikke
skal gifte seg.

Gnostikerne, som på mange måter var kristendommens
hovedmotstandere i oldtiden, hevdet også at ekteskapet og sek-
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sualiteren var noe mindreverdig, som deres tilhengere måtte
holde seg bort ifra. De hevdet at «ekteskap og barenavl er fra
Satan.» Derfor oppfordret de også kvinnene til ikke å gifte seg.
De mente at ekteskapet og barnefødslene hindret kvinnene i å
nå sin høye stilling og få del i frelsen.
Vi bør også være oppmerksomme på det forholdet at når

Paulus skriver i l.Tim.2,15 at kvinnene «skal bli bevart (reddet)
gjennom sin barnefødsel, såfremt de blir i tro og kjærUghet og
helliggjørelse med tuktighet.», så var dette et forsvar av det
kristne synet på kvinnen om at det ikke var noe mindreverdig å
føde barn. Hun skulle få del i frelsen dersom hun forble på den
plassen som Gud hadde satt henne i seksuallivet.
Markion av Pontos, som ble utstøtt av kirken år 144, såg ned

på famile- og seksuallivet. Han dannet egne menigheter for de
som levde i sølibat og ikke ønsket å gifte seg.

Origenes, som var en av de største av de tidligste kirkefed
rene, lot seg kastrere, for at han skulle leve i fullkommen renhet.

Etter kristen tankegang er ikke seksuallivet noe urent og
mindreverdig. Det skal derimot både føre menneskeslekten
videre og være med på å bevare oss som troende mennesker. I
og med at vi får leve sammen med vår ektemake på det seksuelle
området, så behøver vi ikke å leve i åpenbar synd, men blir
berget inn i Guds rike. Den som lever i åpenbar synd, får ikke
del i Guds rike. «Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke
skal arve Guds rike? Far ikke vill! verken horkarer eller avguds
dyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som syn
der mot naturen, eller tyver eller havesyke eller drankere eller
baktalere eller røvere skal arve Guds rike». (l.Kor.6,9-10.)
Kristendommen oppfordrer oss derimot til at hver av oss skal

få oss sin egen ektemake og leve i det monogame ekteskapet
etter Guds vilje. «For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse, at
dere avholder dere fra hor, at hver av dere vet å vinne seg sin
egen make, i helligelse og ære.» (l.Tess.4,3.)
Ekteskapet er en ordning som er innstiftet og villet av Gud, og

det er en av de første ordningene som vi hører om i Guds ord.
«Derfor skal mannen forlate sin far og mor og bli hos sin hustru,
og de skal være ett kjød.» (l.Mos.2,24.)
De 144000 beseglede har fullendt løpet og oppgaven som
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forkynnere i trengselsperioden og bevart troen, fordi de har
elsket Jesus. De kan si det samme som Paulus sa ved slutten av
sitt liv. «Jeg har stridt den gode strid, fullendt løpet, bevart
troen. Så ligger da rettferdighetens krans rede for meg, den som
Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på hin dag, dog
ikke meg alene, men alle som har elsket hans rettferdighet (som
er Jesus)» (2.Tim.4,7—8.)
På grunn av sin trofasthet i trengselstiden med sine mange

vanskeligheter, får de 144000 også anledning til å leve nær inntil
Jesus i 1000 års-riket. De «følger Lammet hvor det går», (v.4.)
De blir videre beskrevet «som en førstegrøde for Gud og

Lammet», (v.4.)
Førstegrøden (gr.aparkje) henspiller seg på den første del av

avlingen. Den skulle gies til Herren, som både en takk for
avhngen og som et bevis på at hele høsten hørte Herren til, for
all vokster kommer fra ham.

Videre skal førstegrøden peke på selve HOVEDHØSTEN,
som helt sikkert kommer, når tiden er inne til at det kan skje.
Selve hovedhøsten for Guds rike kommer først i 1000 års-riket,
da skal hele verden legges inn under Guds styre og innflytelse,
og store deler av jordens befolkning skal være personlige tro
ende.

Hva som gjelder selve ordet «førstegrøde», så henspiller det
seg på forskjellige forhold i Guds rike. Vi har følgende
«førstegrøder» omtalt i Guds ord:

1.) Israel er Herrens førstegrøde. «Hellig var Israel for Her
ren, hans førstegrøde, alle som ville ete det, måte bøte, ulykke
kom over dem, sier Herren.» (Jer.3,2.)

Dette betyr både at det jødiske folket hører Herren til på en
spesiell måte, og at det som det første av alle folk skal omvende
seg. Det siste vil skje i forbindelse med den store trengsel og
Jesu gjenkomst.
2.) Den Hellige Ånds førstegrøde, «ja, ikke bare det, men

også vi som dog har Åndens førstegrøde, også vi sukker med oss
selv, i det vi stunder etter vårt barnekår, vårt legemes forløs
ning.» (Rom.8,23.)
Dette betyr at vi som har fått Den Hellige Ånd i våre hjerter

til pant og innsegl til forløsningens dag, bare har fått en liten
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forsmak på det framtidige livet og den framtidige herligheten i
Guds rike. Vi har fått den første fhikt av den kommende høst,
som er riket for Israel.

Nå ser vi stykkevis og taler profetisk stykkevis, men da skal vi
se og forstå aUe Guds rikets prinsipper helt ut. Når vi får herlig-
hetslegemene, har vi først forutsetning for å forstå den åndelige
verden helt ut. Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart
for oss, det som vi fullt ut skal bli. «For vi skjønner stykkevis og
taler profetisk stykkevis, men når det fullkomne kommer, da
skal det som er stykkevis, få ende.» (1.Kor. 13,10.)
«men, som skrevet er: Hva øye ikke så og øre ikke hørte, og

hva ikke oppkom i noe menneskes hjerte, hva Gud har beredt
for dem som elsker ham.» (l.Kor.2,9.)
«Dere elskede, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke

åpenbart hva vi skal bli, vi vet at når han skal åpenbares, da skal
vi bli ham like, for vi skal se ham som han er.» (l.Joh.3,2.)
3.) Patriarkene eller fedrene, som er Abraham, Isak og

Jakob, blir regnet med til førstegrøden av Israel. Når de er
hellige og har del i Guds rike, skal også store deler av jødefolket
bli frelst. «Men er førstegrøden hellig, da er deigen det også, og
er roten hellig, da er grenene det også.» (Rom.11,16.)
Dette utsagnet gir en sanunenligning mellom patriarkene og

det øvrige Israel, og det angår jødenes frelse på slutten av
trengselstiden og jødenes frelse i 1000 års-riket.
4.) Epenetus blir benevnt som «Asias førstegrøde for Kris

tus.»

Dette betyr at han var den første som ble kristen av de som
bodde i provinsen Asia. «og hils menigheten i deres hus. Hils
Epenetus, min elskede, som er Asias førstegrøde for Kristus.»
(Rom.l6,S.)

5.) Stefanas og hans hus er «førstegrøden av Akaia.»
Dette betyr at Stefanas og hans familie var de første som ble

av menneskene i Hellas. «Jeg formaner dere, brødre: Dere
kjenner Stefanas hus, at de er blitt førstegrøden av Akaia, og at
de har stilt seg til tjeneste for de hellige.» (l.Kor. 16,15.)
6.) Kristus er førstegrøden av de hensovede eUer de døde.

Jesu oppstandelse er garantien for at de øvrige troende skal få
del i oppstandelsen, alt etter hvilken avdeling de hører til. «Men
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nå er Kristus oppstanden fra de døde og er blitt førstegrøden av
de hensovede.» (l.Kor.15,20.)
«Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden, deret

ter skal de som hører Kristus til, levendegjøres ved hans
konune.» (1.Kor. 15,23.)
Nå var ildce Kristus den første som oppstod fra de døde, men

det forholdet at de døde kan oppstå, har sin basis i Jesu forso-
nergjeming. De dødes oppstandelse konuner fra Jesu forsoner-
gjeming. «For ettersom døden er kommet ved et menneske
(Adam), så er og de dødes oppstandelse konunet ved et men
neske (Jesus).» (1.Kor. 15,21.)
7.) De troende messianske jødene, som levde i den første

tiden etter Jesu oppstandelse og himmelfart. Disse er HO VED
AR VINGENE til Jesu legeme. «Etter sin vilje har han født oss
ved sannhets ord, for at vi skal være en førstegrøde av hans
skapninger.» (Jak.1,18.)
I og med at de er den første avdelingen i det kristne legemet,

representerer de også oss hedningetroende. Vi troende hednin-
gekristne er podet inn sammen med dem i Kristi legeme.
(I parantes gjør vi oppmerksomme på at det kristne legemet

best^ av 3 forskjellige avdelinger mennesker, og det er føl
gende:
a) Jødene som holdt (holder) både Moseloven og tror på

Jesus fra Nasaret som jødenes Messias og verdens frelser.
b) Hedningetroende som tror at Jesus fra Nasaret er Jødenes

Messias og verdens frelser.
c) Jøder som tror at Jesus fra Nasaret er jødenes Messias og

verdens frelser.)
8.) De 144000 beseglede er førstegrøden for Gud og Jesus i

trengselstiden. På sanune måten som disse blir frelst, skal aUe de
jødene, som har motstått Satan og Antikrist, få del i frelsen.
«.. .Disse er kjøpt fra menneskene til en førstegrøde for Gud og
Lammet.» (Åp.14,4.)
Et annet begrep som ligner på «førstegrøden» i betydning, er

begrepet «førstef^t.» Alt som var førstefødt i Israel, det gjelder
både dyr og mennesker, tilhørte Herren og ble innviet tO ham.
Dette betyr at alt liv kom fra Herren, og det tilhørte derfor ham.
Når det førstefødte var innviet til Herren, så var også resten
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innviet til Herren og hørte ham til.
Vi skal i det følgende ta med en del utsagn hvor dette begrepet

er brukt:

1.) Israel er Herrens førstfødte. «Da skal du si til Farao: Så
sier Herren: Min sønn, min førstfødte, er Israel.» (2.Mos.4,22.)
Dette betyr at Israel tilhører Herren på en spesiell måte. Det

er bundet ̂  Gud både gjennom utvelgelse og gjennom det
forholdet at folket har sagt seg villig tS å tjene Gud. Dette
skjedde både ved patriarkenes villighet til å tjene Gud og ved
inngåelsen av loven ved Sinai, der hele folket forpliktet seg på å
holde Guds lov. «Da svarte folket alle som en og sa: Alt det
Herren har sagt, vil vi gjøre: Og Moses bar folkets ord tilbake tU
Herren.» (2.Mos.l9,8.)
Dette utsagnet betyr også at Israel skal bli den første nasjonen

som omvender seg til Herren. Etter at det er skjedd. Vil alle
nasjoner i hele verden følge etter. I 1000 års-riket skal store
deler av befolkningen i nasjonene være personlig troende.
2.) Jesus er Guds førsteh^te. Han er både den førstefødte

blant mange brødre (troende) og den førstefødte fra de døde.
«Men over Davids hus og Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde
nådens og bønnens Ånd, og de skal skue opp på ham, på meg
som de har gjennomstunget, og de skal sørge over ham som en
sørger over sin enbårne sønn (når man mister ham), og klage
sårt pver ham som en klager over sin førstefødte.» (Sak.12,10.)
«For dem som han forut kjente, har han også forut bestemt tU

å bli likedannet med hans Sønns bilde, for at han skulle være den
førstefødte blant mange brødre.» (Rom.8,29.)
«Og han er et bilde av Gud den usynlige, den førstefødte

framfor enhver skapning.» (Kol.1,15.)
«Og han er hodet for^gemet, som er menigheten, han som er

opphavet, den førstefødte av (fra) de døde, for at han i aUe deler
s^ være den ypperste (første).» (Kol.1,18.)
«Men når han atter fører den førstefødte inn i verden, sier

han: Og alle Guds engler skal tilbe ham.» (Hebr. 1,6.)
«og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte

blant de døde og herren over kongene på jorden! han som elsket
oss og har renset oss fra våre synder med sitt blod.» (^.1,5.)
Di^ utsagnene betyr bl.a. at Jesus er den første som i egen
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kraft stod opp i fra de døde. På samme måten som han stod opp
fra de døde, skal også vi som tror på ham, få gjøre oss nytte av
denne kraften og oppstå eller bli bortryl^et til et liv sammen
med Gud i 1000 års-riket.

3.) Menigheten av de førstefødte, «til høytidsskaren og
menigheten av de førstefødte, som er oppskrevet i himlene, og
til dommeren, som er alles Gud, og til de fullendte rettferdiges
ånder.» (Hebr. 12,23.)

Menigheten av de førstefødte er de troende jødene fra gam-
mel-testamentlig tid, som stod opp ifra de døde i forbindelse
med Jesu død og oppstandelse. (Mat.27,52-53.) På samme
måten som disse oppstod sammen med Jesus og fikk være
sammen med ham til himmelen ved hans himmelfart, på samme
måten skal alle jøder fra gammeltestamentlig tid, som har en
personlig tro på Gud og den konunende Messias, få del i opp
standelsen og tUgang til himmelen. «Derfor sier Skriften: Han
for opp i det høye og bortførte fanger, han gav menneskene
gaver.» (Ef.4,8.)
Hva som gjelder oppstandelsen fra de døde, har vi følgende

faser i den:

1.) Jesu oppstandelse fra de døde på den tredje dagen. Jesu
frelsesverk er grunnlaget for all oppstandelse. Dersom han ikke
hadde sonet all verdens synd for snart 2000 år siden, hadde vi
ikke hatt noen oppstandelse fra de døde. Dersom dette ikke
hadde skjedd, hadde hele skapningen og skaperverket vært i
Satans vold og ligget i ruiner. «Fra den tid begynte Jesus å gi sine
disipler til kjenne at han skulle gå til Jerusalem og lide meget av
de eldste og yppersteprestene og de skriftlærde, og slåes i hjel,
og oppstå på den tredje dag.» (Mat.16,21.)
2.) Oppstandelsen av en del mennesker i gammeltestamentlig

tid. «kvider fikk sine døde igjen etter oppstandelsen, andre ble
utspent til pinsel og ville ikke ta imot utløsning, for at de kunne
få del i en bedre oppstandelse.» (Hebr.ll,3S.)

3.) De gammeltestamentlige troende som oppstod i forbin
delse med Jesu død og oppstandelse, «og gravene åpnedes og
mange av de hensovedes helliges legemer (heriighetslegemer)
stod opp, og de gikk ut av gravene etter ham oppstandelse og
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kom inn i den hellige stad og viste seg for mange.»
(Mat.27,52-53.)

4.) Den kristne menighets bortrykkeise før den siste og sytti
ende åruken for Israel og Jerusalem. Den kristne menighets
bortrykkeise var en hemmehghet helt inntil Paulus fikk åpenbart
den. Dette betyr bl.a. at de 4 evangeliene ikke uttaler seg om
den kristne menighets bortrykkeise. De utsagnene som vi har
der om oppstandelsen, gjelder både oppstandelsen av troende
jøder og vantroe jøder. Det er 1000 år mellom disse to oppstan
delsene.

Paulus skriver om den nytestamentlige menighets bortryk
keise både i l.Tess.4,13-18 og 2.Kor.l5,51-52.1 det sistnevnte
tilfeUet står det: «Se. jeg sier dere en hemmehghet: Vi skal ikke
alle hensove, men vi skal alle forvandles, i et nu, i et øyeblikk,
ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de d^e skal
oppstå uforgjengehge, og vi skal forvandles.»
5.) Oppstandelsen av de 2 vitnene på slutten av trengselsti

den. «Og de hørte en høy røst fra himmelen si til dem: Stig opp
her! Og de steg opp til himmelen i skyen, og deres fiender så
dem.» (Åp.11,12.)
6.) Oppstandel^n av de gammel-testamenthge troende og

martyrene fra trengselstiden. Denne oppstandelsen skjer ved
avslutningen av trengselstiden. Den skjer umiddelbart før opp
rettelsen av riket for Israel. «Men gå du (Daniel) din ende i
møte. Du skal kvile og stå opp til din lodd ved dagenes ende.»
(Dan. 12,13.)

«Marta sier til ham: Jeg vet at han (Lasarus) skal oppstå i
oppstandelsen på den siste dagen.» (Joh.11,24.)
«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 bhtt
halshugget for Jesu vitnesbyrds og for Guds ords skyld, og dem
som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde
tatt merke på sin panne og på sin hånd, og de ble levende og
regjerte med Kristus i 1000 år.» (Åp.20,4.)
7.) Oppstandelsen av de fortapte døde 1^ samthge tidsperio

der skjer etter 1000 års-riket. «Men de andre døde ble ikke
levende igjen før de 1000 år var til ende. Dette er den første
oppstandelse.» (Ap.20,5.)
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Spørsmål og opgaver.

1.) Hvem er de 144000 beseglede, og hvor befinner de seg?
2.) Hvor mange Sions berg er det?
3.) På hvilket Sions berg befinner de 144000 beseglede seg?
4.) Hvorfor kan de ikke befinne seg i himmelen?
5.) Hvilke to forskjellige innsegl har de 144000?
6.) Hvilke oppgaver har de hatt i trengselstiden?
7.) Hvilken røst (lyd) er det som er beskrevet i v.4?
8.) Hvordan var denne røsten?
9.) Hvem synger den nye sangen fra himmelen?
10.) Hvilke to ord har vi på gresk for «ny», og hva betyr de?
11.) Hvilket av disse to ordene er brukt i Åpenbaringsboka?
12.) Hvorfor er det bare de 144000 beseglede som kan lære den

nye sangen, som blir sunget fra himmelen?
13.) Hvilke beviser er det for at de 144000 er troende jøder?
14.) Hva vil det si at de 144000 er «som jomfimer, som ikke har

gjort seg urene med kvinner.» (v.4.)?
15.) Hvilke «kvinner» er det her snakk om?
16.) Hvilke to betydninger av ordet «hor» har vi i Bibelen?
17.) Hvem er den store skjøgen?
18.) Hvem er hennes mange døtre?
19.) Hvordan så gnostikerne, Markion av Pontos og Origenes

på seksuallivet og ekteskapet?
Hva mente Paulus med det som han skrev i l.Tim.2,15?
Hvorfor er de 144000 beskrevet som «en førstegrøde for
Gud og Lammet.» (v.4.)?

22.) Hva er en førstegrøde, og hva er hensikten med den?
23.) Hva peker førstegrøden på?
24.) Hvilke 8 førstegrøder er beskrevet i Bibelen?
25.) Hvilket begrep ligner på «førstegrøden»?
26.) Hva betyr det at det som var «førstefødt» tilhører Herren?
27.) Hva betyr det at Israel er Herrens førstefødte?
28.) Hva betyr det at Jesus er Guds førstefødte?
29.) Hvem er «menigheten av de førstefødte»?
30.) Hvilke 7 forskjellige faser har vi av oppstandelsen?

20.)
21.)
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ENGELEN MED DET TIDSALDERLIGE EVANGELIET.

«Og jeg så en annen (gr.allon) engel flyve under det høyeste
av himmelen, som hadde et tidsalderlig (gr.aionion) evangelium
å forkynne for dem som bor på jorden, og for hver ætt og
stamme og tunge og folk, og han sa med høy røst: Frykt Gud og
gi ham ære! for timen for hans dom er kommet, og tilbe ham som
gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene.»
^p.14,6-7.)
Som vi har omtalt før, så skiller Bibelen mellom 4 forskjellige

typer evangelier, og det er:
a) Evangeliet om Jesu forsoning. Dette evangeliet gjelder aU

verdens synd og dermed alle mennesker. (l.Joh.2,2.)
b) Evangeliet om opprettelsen av Guds rike i Israel. Det er

det samme som opprettelsen av riket for Israel eller 1000
års-riket. (Mat.4,17.)

Dette evangeliet har to forkynnelser i Israel. Det ble forkynt
av døperen Johannes, av Jesus og av apostlene den første tiden.
Da jødene ikke ville ta imot tilbudet om opprettelsen av riket,
ble dette evangeliet erstattet med Paulus forkynnelse om den
kristne menighets mange hemmeligheter.

Forkynnelsen om det konkrete Guds-riket i Israel vil komme
tilbake igjen etter at den kristne menighet er bortrykket til
Herren før trengselstiden. De 144000 beseglede vil forkynne
evangeliet om Guds rike, både for jøder og hedninger.
c) Evangeliet om den frie nåden. Dette var Paulus budskap,

både til jøder og hedninger. Denne forkynnelsen vil vare
ved inntil den kristne menighets bortrykkelse. (Ef.2,8—9.)

d) Det tidsalderlige evangeliet, som blir forkynt av en engel i
Åp. 14,6—7. Dette evangeliet er ikke noe spesielt Kristus-
sentrert evangelium. Det inneholder i det hele tatt ikke
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Jesu forsonergjerning og det forholdet at menneskene må
komme til en personlig tro på ham, for å bli frelst.

Det peker derimot på Gud som den som har skapt «himmelen
og jorden og havet og vannkildene.» (v.7.) Menneskene over
hele verden blir bedt om å frykte Gud og gi ham æren for
skaperverket. Dette evangeliet er selve UREVANGELIET, og
det er godt kjent utover store deler av verden. Mange av hedning
ene kjenner til Gud som den som har skapt alle ting og opprett
holder det ved sin viljes makt. «og ropte (Bamabas og Paulus i
Lystra): dere menn! hva er det dere gjør? Også vi er mennesker
under samme vilkår som dere, og vi forkynner dere evangeliet at
dere skal vende dere bort fra disse falske guder til den levende
Gud, han som gjorde hinunelen og jorden og havet og alt som i
dem er.» (Ap.gj. 14,15.)
«For da jeg (Paulus) gikk omkring og så på deres heUigdom-

mer, fant jeg også et alter som det var satt den innskrift på: For
en ukjent Gud. Det som dere altså dyrker uten å kjenne det
(fullt ut), dette forkynner jeg dere. Gud, han som gjorde verden
og alt som i den er, han som er herre over himmel og jord, han
bor ikke i templer som er gjort med hender.» (Ap.gj.17,23—24.)
(Se forøvrig Don Richardsons bok: Evigheden i deres hjerter,
hvor han skriver mer utførUg om dette alteret i Athen og denne
gudstjenesten.s.7-23.)
Som vi ser, henviste Paulus og hans medarbeidere til urevan-

geliet, når de kom i kontakt med hedningene. De ønsket å bruke
dette evangeliet som tilknytningspunkt og utgangspunkt for
evangeliet om frelsen i Jesus Kristus. De ønsket å gå fra det
kjente til det ukjente, for å vinne menneskene for Kristus.
Dette evangeliet vil være et supplement til evangeliet om

riket, som de 144000 skal forkynne i trengselstiden. Alle men
nesker over alt i verden skal få anledning til å bli minnet om det
forholdet, både at Gud har skapt verden, at han krever at
menneskene skal bøye seg for ham, og at Jesus kommer tilbake
med himmelens skyer, for å opprette riket for Israel.
Disse to evangeliene blir en del av både frelses- og doms-

grunnlaget i endens tid. Ved Jesu domstol i Jerusalem vil det bli
lagt vekt på hvordan menneskene har reagert på forkynnelsen av
disse to evangeliene.
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I tillegg til disse to evangeliene vil naturligvis evangeliet om at
Jesus døde for all verdens synd, bli forkynt i trengselstiden.
Det «tidsalderlige evangeliet» er ikke noe «evig» evangelium,

i den forstand at det skal vare for evig, men det er derimot et
«tidsalderlig» evangelium. Dette vil si at det tar sikte på å frelse
menneskene, slik at de får del i den kommende tidsalderen, som
er riket for Israel. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1, hvor
jeg gjør greie for hvordan vi skal oversette de greske ordene
«aion» og «aionios.»

Det tidsalderlige evangeliet vil bli forkynt henimot slutten av
trengselstiden, for det står som begrunnelse for at menneskene
skal gi Gud ære, «at timen for hans dom er kommet.» (v.7.)
Det er også flere Bibel-forskere som har pekt på det forholdet

at det tidsalderlige evangeliet ikke er noe typisk Jesus-sentrert
evangelium. Jeg vil i den forbindelse sitere det som Wilham
Barclay skriver om dette i sin bok: Din daglige Studiebibel. Del
2. Johannes Åpenbaring. s,131, hvor det står: «Ordene som
engelen sier, er interessante. De er en oppfordring til å tilbe
Gud som er alle tings skaper. Dette budskapet er ikke noe
spesifikt kristent, men det er grunnlaget for all religion. Det
svarer nøyaktig til det budskapet som Paulus og Bamabas kom
med til folket i Lystra, da de bad dem om å «vende om fra disse
avgudene, som ingen ting duger, til den levende Gud, han som
skapte' hinunel og jord og havet og alt som er i dem.»
(Ap.gj.14,15.)

H. B. Swete kaller dette for «en appell til det uopplyste
hedenskapets samvittighet, som ennå ikke er i stand til å ta imot
noe annet.»

O.K.Indergaard sier følgende om dette evangeliet i sin bok:
Temaer i bibelsk profeti. Del 2. s,41: «Vi legger også her merke
til at det evige evangeliums kall egentlig er det urgamle kall til
menneskene som de hadde fra begynnelsen, og som er blitt kalt
det generelle kall (lat.vocatio generalis), som består i Guds
vitnesbyrd til menneskene angående skapelsen og opprettholdel
sen av det skapte, i tilslutning til samvittighetens indre lov i
mennesket og menneskets tanker, Ap.gj. 14,15—17, 17,24—31,
Rom.l, 19-21, 2,1-16.
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Men hermed er det også klart at det evige evangelium kan
forståes av alle uansett forhold forøvrig. Ærefrykt for den
levende Gud og tilbedelsen av ham som altets skaper og opphol
der er det ultimatum fra Gud som her må til for å avvise Satan og
hans Antimessias. For en av disse to tilbedelser må og skal
menneskene da erklære seg.»

Spørsmål og oppgaver.

1.

2.

Hvilke 4 forskjellige evangelier har vi i N.T.?
Hvor mange forkynnelser har «evangeliet om riket» i
Israel?

3.) Hva er innholdet i «det tidsalderlige evangeliet»?
4.) Hvem skal forkynne dette evangeliet i trengselstiden?
5.) Til hvem blir dette evangeliet forkynt?
6.) Hva vil det si at dette er et «tidsalderlig evangelium»?
7.) Hvorfor er det meget galt å oversette dette ordet med «et

evig evangelium»?
8.) Hvordan skal vi oversette de greske ordene «aion» og

«aionios»?

9.) Hvorfør blir de oversatt galt i våre Bibler?
10.) Hvilke 3 forskjellige evangelier vil bli forkynt i trengselsti

den?

11.) Hva sier William Barclay, H.B.Swete og O.K.Indergaard
om det «tidsalderlige evangeliet»?
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BABYLONS FALL.

«Og atter en annen (gr.allos) engel fulgte etter og sa: Falt, falt
er Babylon, den store by, som har gitt alle folk å drikke av sitt
horelevnets vredesvin.» (Åp. 14,8.)
Dette er en beskrivelse av byen Babylons undergang. Byen

Babylon er her brukt som et bilde på endetidens Babylon, som
er byen Roma i Italia. På samme måten som Babylon i gammel
tid var sentrum for den babylonske religionen, som ble spredt
rundt omkring i den daværende kjente verden, på samme måten
skal byen Roma få denne posisjonen i endens tid. «Babel var et
gullbeger i Herrens hånd, som gjorde hele jorden drukken, av
dets vin drakk folkene, derfor tedde folkene seg som rasende.»
(Jer.51,7.)

Den falske og korrumperte religionen, som Babylon tilbydde
verden i oldtiden, gjorde at verden ble helt gjennomsyret og
inntatt av denne læren, slik at menneskene oppførte seg som om
de hadde drukket vin. De greidde ikke selv å vurdere, hverken
sin tro eller sin oppførsel.
I tillegg til dette var Babylon den nasjonen som ved flere

anledninger førte krig mot Israel og bortførte jødene. I 586 før
Messias ødela og brente babylonerne, under Nebudkanesar den
store, både byen Jerusalem og templet i byen.
Det er flere Bibel-forskere som mener at Babylon skal få igjen

den betydningen i endetiden, som den hadde i gammel tid, men
det er ikke riktig. Babylon er et FORBILDE på det moderne
Babylon, som er byen Roma. Den >ål bli sentrum for både falsk
religion, for det babylonske systemet forøvrig og for ødeleggel
sene mot Israel og Jerusalem i endens tid.
Vi skal i det følgende sitere flere forfattere fra oldtiden, som

brukte benevnelsen Babylon om byen Roma:
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1.) Forfatteren av andre Baruks bok beskriver Roma på føl
gende måte: «Jeg, Baruk, har dette å si deg Babylon.» (11,1-)
2.) De Sibyllinske Orakler beskriver Neros flukt fra Roma på

følgende måte: «Da skal det flykte fra Babylon en skamløs og
fiyktløs konge, som alle dødelige og hederlige menn avskyr.»
(5,143.)

3.) Når apostelen Peter skriver brev til de kristne menighe
tene i Lilleasia fra Roma, bruker han også navnet Babylon om
denne byen. «Den medutvalgte (menighet) i Babylon hilser
dere, likeså Markus, min sønn.» (l.Pet.5,13.)
4.) I Johannes Åpenbaring er navnet Babylon brukt flere

ganger om byen Roma. At det ikke her er snakk om Babylon i
oldtiden, sees også av det forholdet at det Babylon, som blir
skildret, både er bygd opp omkring 8 romerske keisere fra
oldtiden, og det er likeldes bygd på 7 fjell. «Her gjelder vett som
har visdom: De 7 hoder er 7 fjell, som kvinnen (den store
skjøgen) sitter på.» (Åp. 17,9.)

Disse fjellene er: Capitolinum, Palatinum, Aventius, Qurina-
lis, Viminalis, Esqulinus, og Caelius. (De 8 keiserne fra antik
ken skal vi komme tilbake til når vi behandler Åp. 17.)
Babylon i oldtiden har ingen ting med de romerske keiserne å

gjøre^ Det er heller ikke bygd opp omkring 7 fjell. Det er
dermed bevist at Antikrists og skjøgens hovedstad er Roma i
Italia.

Som vi vet er byen Roma sentrum for den romersk katolske
læren. Den romersk katolske læren er vranglære i seg selv. I
tillegg til det vil den i endetiden inngå samarbeid og kompromis
ser med mange andre falske religioner, filosofiske systemer og til
og med den læren som går inn under benevnelsen New Age. (Se
min bok: Jesu Gjenkomst. Bind.l., hvor jeg skriver mye om
dette.)
Vi kan kalle Babylon i oldtiden for «DET LILLE BABY

LON», for det hadde bare innflytelse over den da kjente verden.
Byen Roma og Romerriket, som vil komme tilbake i endetiden,
kan vi kalle for «DET STORE BABYLON», for det vil få makt
og innflytelse over alle folk i hele verden.

Selve ordet «Babylon» betyr «forvirring», og det refererer seg
til den hendelsen på Sinear-sletta, da Gud forvirret folkenes
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språk og sendte dem ut i verden. Babylon betyr dermed «forvir-
nng»> og det refererer seg til alle ordninger både på det religi
øse, kulturelle, handelsmessige og politiske området som står i
motsetning til Guds rikets ordninger.
Babylon er alle krefter og tilbøyeligheter i verden, som reiser

seg mot kunnskapen om Guds rike og Guds ordninger. Når vi
bruker ordet i denne betydningen, gjelder det både Satan,
Antikristen, Den falske profet, de 10 kongene, den falske skjøg-
ekirken og hennes mange døtre og handelsmennene og kong
ene på jorden og deres mange forsøk på å undertvinge og utnytte
andre mennesker med et falsk budskap og falske ordninger.

De forskjellige aktørene i det moderne Babylon både samar
beider, motarbeider og utfyller hverandre i kampen mot Jesu
gjenkomst og opprettelsen av riket for Israel.
Når vi ser på de forskjellige aktørene i det moderne Babylon,

har de følgende interesser og aspirasjoner:
a) Satan, Antikrist, den falske profet og de 10 kongene har

både religiøse, kulturelle, handelsmessige og politiske
interesser. De kommer til å samarbeide gjennom hele peri
oden, men de vil bh overvunnet i forbindelse med Jesu
gjenkomst og slaget ved Harmageddon. Dette er beskrevet
i Åp.19,11-20,3.

b) Den store skjøgen, som er den romersk katolske kirken
med sine mange døtre, har både religiøse, kulturelle, han
delsmessige og politiske interesser. De samarbeider med
Antikristen i første del av trengselstiden, men de blir øde
lagt av Antikristen og de 10 kongene henimot slutten av
den store trengsel. «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. 17,16.) (Det er denne ødeleggelsen som er
omtalt i Åp.14,8.)

c) Handelsmennene på jorden representerer de store interna
sjonale selskapene og økonomiske blokkene, som tar sikte
på å utbytte og utnytte andre mennesker. Deres interesser
er hovedsakelig av økonomisk art. Vi kan nevne det neo-
kolpniale systemet og EF-blokken, som kommer til å bli
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sentrum for Antikrists styre i de første 3,5 årene av treng
selstiden. Gud vil ødelegge dette systemet i forbindelse
med sin gjenkomst og slaget ved Harmageddon. Dette er
beskrevet i Åp. 18.

d) Kongene på jorden er statsoverhodene og topp-politikerne
i de forskjellige land rundt omkring i hele verden. De vil
komme til å samarbeide med Satan og Antikrist. Disse har
både religiøse, handelsmessige og politiske interesser.
Disse vil bli ødelagt i forbindelse med slaget ved Harma
geddon. «Og han samlet dem (kongene på jorden) på det
sted som på hebraisk heter Harmageddon.» (Åp. 16,16.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilken by er omtalt som Babylon i G.T.?
2.) Hvilken by er omtalt som Babylon i N.T.?
3.) Hvilke bibelske begrunnelser har vi på at byen Roma, er

det moderne og endehistoriske Babylon?
4.) Hva sier Baruk og De Sibillynske Orakler om dette?
5.) Hva sier apostelen Peter og Åpenbaringsboka om dette?
6.) Hvilken by er «Det lille Babylon», og hvilken by er «Det

store Babylon»?
7.) Hva betyr selve ordet Babylon ?
8.) Hva betyr ordet, når vi bruker det i utvidet betydning?
9.) Hvilke forskjellige grupper av aktører hører med til Baby

lon i endens tid?

10.) Hvordan skal det gå med disse aktørene når Jesus kom
mer tilbake?
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DOMMEN OVER DEM SOM TILBEDER ANTIKRIST OG
TAR HANS MERKE.

«Og atter en tredje engel fulgte etter dem (de to første) og sa
med høy røst: Dersom noen tilbeder dyret og dets bilde og tar
merket på sin panne eller i sin hånd, da skal han også drikke av
Guds vredesvin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger,
og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for
Lammets øyne, og røken av deres pine stiger opp i tidsaldrenes
tidsaldere, og de har ikke kvile dag eller natt de som tilbeder
dyret og dets bilde, og hver den som tar dets navns merke.»
(Ap.14,9-11.)
Gud kommer her med en kraftig advarsel til dem som tilber

Antikrist og tar dyrets merke. De som gjør det skal få del i den
FULLE DEL av hans straff. Straffen består av 3 deler:
a) De skal pines med ild og svovel.
b) Røken av deres pine skal stige opp i evig tid.
c) De skal pines dag og natt.
De bildene som er brukt her, som «ild», «svovel» og «røk»,

skal forståes i overført betydning. De gir uttrykk for fortapelsens
åndelige realiteter og gru.
De som tilber Antikrist og hans levendegjorte bilde, skal få

den strengeste straff i ildsjøen. De skal dele oppholdssted og
skjebne med Satan, de onde åndene. Antikrist, den falske pro
fet, kongene og kjøpmennene på jorden samt alle dé ufrelste
mennesker i enhver tidsperiode til alle tider.
Sjøen som «brenner med ild og svovel», er ikke tiltenkt å være

oppholdssted for noe menneske. Det er skapt som oppholdssted
for Satan og de onde åndene.«Da skal han også si til dem ved sin
venstre side: Gå bort fra meg, dere forbannende, i den tidsal-
derlige ild (ilden brenner i den nye tidsalderen, som er riket for
Israel), som er beredt djevelen og hans engler.» (Mat.25,41.)
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«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 ild og svovel.»
(Åp.19.20.)

Ildsjøen eksisterer allerede ved inngangen til 1000 års-riket.
Det skal være oppholdstedet for de fortapte. «Men jeg sier dere
at mange skal komme fra øst og vest (fra solens oppgang og
nedgang, fra hele verden) og sitte til bords med Abraham og
Isak og Jakob i himlenes rike (1000 års-riket), men rikets barn
(mange jøder) skal kastes i mørket utenfor, der skal være gråt og
tenners gnissel.» (Mat.8,11—12.)
«Menneskesønnen skal utsende sine engler, og de skal sanke

ut av hans rike (1000 års-riket) alt det som volder anstøt, og dem
som gjør urett (ikke holder loven), og de skal kaste dem i
ildovnen, der skal være gråt og tenners gnissel.»
(Mat.13,41-42.)

«da skal denne tjeners herre komme en dag han ikke venter,
og en time han ikke vet, og hugge ham sønder og gi ham lodd og
del med hyklerne, der skal være gråt og tenners gnissel.»
(Mat.24,50-51.)
Som sted eksisterer ildsjøen også i dag, men den er ikke satt «i

brann» eller er ikke kommet i funksjon enda. Den befinner seg i
eller utenfor Jerusalem. Det er Herrens ånde (pust) som skal
sette den i brann i forbindelse med dommen foran Jesu herlig-
hetstrone i Jerusalem. «For et brannsted er laget i stand for
lenge siden, også for kongen (Antikrist) er det laget i stand, djrpt
og vidt, dets bål har ild og ved i mengde, lik en svovelstrøm
tenner Herrens ånde det i brann.» (Es.30,33.)
«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.)
«Syndere bever på Sion, skjelving har grepet de gudløse:

Hvem kan bo ved en fortærende ild? Hvem kan bo ved det
tidsalderlige bål.» (Es.33,14.)
I 1000 års-riket skal alle mennesker kunne betrakte disse

elendige menneskene, som har falt fra Herren i løpet av treng
selstiden. Det skal være til et vitnesbyrd for dem at den som ikke
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underkaster seg Jesus fra Nasaret, som er jødenes konge, skal få
dele skjebne med alle disse dømte menneskene, etter at 1000
års-riket er slutt. «Og det skal skje: Nymåne etter nymåne og
sabbat etter sabbat skal alt kjød (alle mennesker) komme og
tilbe 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 (plage)
skal ikke dø, og deres ild skal ikke slukkes, og de skal være en
gru for alt kjød.» (Es.66,23-24.)

Etter at 1000 års-rikets periode er slutt, får vi dommen over de
fortapte døde. Den foregår i himmelrummet. I den dommen blir
alle fortapte døde, som er i dødsriket, kastet i ildsjøen. Dette
blir kalt for «den annen død.» «Og døden og dødsriket ble kastet
i ildsjøen. Dette er den annen død, ildsjøen.» (Åp.20,14.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvordan skal det gå med dem som tilber dyret og dets
bilde og tar Antikristens merke?

2.) Hva vil det si at de skal pines i «tidsaldrenes tidsaldere»?
3.) Av hvilke 3 deler består straffen?
4.) Hvordan skal vi forstå det når ordene «ild», «svovel» og

«røk» er brukt i forbindelse med fortapelsen?
5.) Hva er ildsjøen?
6.) Til hvem er ildsjøen bestemt?
7.) Hvor skal ildsjøen ligge i 1000 års-riket?
8.) Hvem setter ildsjøen i brann?
9.) Hva betyr dette uttrykket?
10.) Hvorfor skal alle mennesker få gå ut utenfor Jerusalem og

betrakte de sjelene som lever i ildsjøen?
11.) Hva skjer med de fortapte døde etter 1000 års-riket?
12.) Hva er den «annen død»?
13.) Hva er den «første død»?
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TRØST TIL DE HELLIGE OG MARTYRENE.

«Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og
har Jesu tro (troen på Jesus). Og jeg hørte en røst fra himmelen
si: Skriv: Salige er de døde, som dør i Herren heretter (fra nå
av)! Ja, sier Ånden, de skal kvile fra sitt arbeid, for deres
gjerninger følger med dem.» (Åp. 14,12-13.)
Dette er en spesiell trøst til de messianske jødene under den

store trengselen. At det her er snakk om messianske jøder, ser vi
av det forholdet at de «holder Guds bud og Jesu tro.» (v.l2.),
derfor følger også deres gjerninger med dem. (v. 13.)
Dette betyr at vi har forlatt den kristne menighets frelsesprin-

sipp, som er utelukkende den personlige tro på Jesus fra Nasaret
som jødenes konge og verdens frelser. Vi er kommet over i de
frelsesprinsippene som hører 1000 års-riket til. De skal innføres
igjen ovenfor jødene i trengselstiden. Det er grunnen til at vi
hører så mye om kombinasjonen TRO og GJERNINGER i
Åpenbaringsboka. 11000 års-riket skal også disse frelsesprinsip
pene gjelde hedningene.
Det er mange Bibel-forskere som ikke ser og forstår dette, og

grunnene til det er følgende:
a) For det første lærer de at den kristne menighet skal gjen

nom hele trengselstiden på 7 år, og de må derfor opprett
holde den kristne menighets frelsesprinsipper gjennom
hele trengselstiden.

b) For det andre skiller de ikke mellom de forskjellige frelses-
perioder i frelseshistorien. De tror at Gud handler på samme
måten med menneskene opp igjennom hele frelseshistorien.
historien.

c) For det tredje benekter mange 1000 års-rikets eksistens, og
ser ikke at det er en genuin jødisk periode med jødiske
frelsesprinsipper.
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d) For det fjerde ser de ikke at Jesu forkynnelse i evangeliene
primært gjelder jødefolket og angår forskjellige sider ved
1000 års-riket.

De messianske jødene som dør i løpet av den store trengsel, er
salige på en spesiell måte. De skal kvile fra sitt arbeid, for deres
gjerninger følger med dem.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvem er det som på en spesiell måte «holder Guds bud og
har Jesu vitnesbyrd?

2.) Hvilket frelsesprinsipp skal innføres i trengselstiden?
3.) Hvorfor hører vi så mye om kombinasjonen «tro og gjer

ninger» i Åpenbanngsboka?
4.) Hvorfor ser ikke mange Bibel-tolkere dette?
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KORNHØSTEN ER ET BILDE PÅ
DOMMEN OVER DE VANTROE

OG INNSAMLINGEN AV DE HELLIGE.

«Og jeg så, og se, en kvit sky, og på skyen satt en som var lik
(gr.homoion) en menneskesønn (det er Jesus), og på sitt hode
hadde han en gullkrone (gr.stefanu) og i sin hånd en skarp sigd.
Og en annen (gr.allos) engel kom ut av templet og ropte med
høy røst til ham som satt på skyen: Send ut din sigd og høst!
Timen til å høste er kommet, for høsten på jorden er overmod
en. Og han som satt på skyen, lot sin sigd gå over jorden, og
jorden ble høstet». (Å. 14,14-16.)

Blant Bibel-tolkere har det vært to oppfatninger av hvem
denne personen er, som «var lik en menneskesønn». (v. 14.)
Den første oppfatningen går ut på at dette er en vanlig engel

på lik linje med de 6 andre englene som er beskrevet i Ap. 14.
Dette synet blir begrunnet med følgende momenter:
a) Denne personen som satt på skyen, har bare en krone.

Jesus har mange kroner, når han kommer med himmelens
skyer. Dessuten er denne kronen (gr.stafanos) ikke av
samme slag som de som Jesus skal ha, når han kommer, og
som er beskrevet i Åp. 19.12. Her er kronene beskrevet
med navnet «diademata». «Hans øyne er som ildslue, og
på hans hode er det mange kroner (gr. diademata), han har
et navn skrevet som ingen kjenner uten han selv».
(Åp.19,12.)

b) Denne personen har en sigd i sin hånd. Når Jesus kommer,
har han et sverd i sin hånd. Sverdet er symbolet på Guds
ord. «Og av hans munn går det ut et skarpt sverd, for at
han med det skal slå hedningene.» (Åp. 19,15.)

c) Det er heller ikke Jesus som skal høste verden ved slutten
av denne tidsperioden. Det er englene, som er høstfolkene.
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Jesus skal sende dem ut, både for å samle inn de troende
jøder og for kaste de vantroe i ildovnen, som er det samme
som ildsjøen, «fienden som sådde det (ugresset) er djeve
len, høsten er TIDSALDERENS ENDE, høstfolkene er
ENGLENE.» (Mat. 13,39.)

«Således skal det gå til ved tidsalderens ende: Englene skal gå
ut og skille de onde fra de rettferdige og kaste dem i ildovnen,
der skal være gråt og tenners gnissel.» (Mat. 13,49—50.)
d) Når det står at det kom en annen (gr.allon) (v. 15.) ut av

templet i himmelen, så betyr dette ordet at denne var «lik»
eller «av den samme kvalitet» som denne personen som
satt på skyen. Dette kan derfor ikke være en beskrivelse av
Jesus, for han er av en helt annen kvalitet enn englene.
Mens englene hører med til det som er skapt, så er Jesus
selve skaperen, som både har skapt det hele av ingen ting
og formet det ved senere anledninger.

e) Denne engelen som kom ut av templet, gav også en ordre
til «ham som satt på skyen», at han skulle sende ut sin sigd,
for å høste jorden, som var overmoden.(v. 15.) Det er ikke
sannsynlig at Jesus tar imot noen ordre fra en engel, som er
underordnet ham.

Vi har ovenfor nevnt de 5 momentene som blir brukt, for å
vise at denne personen er en engel. Jeg deler ikke denne oppfat
ningen, men tror derimot at denne personen, som satt på skyen
og «som var lik en menneskesønn», er en beskrivelse av Jesus fra
Nasaret, når han kommer tilbake fra himmelen, for å dømme
både troende og vantroe.

Disse 5 momentene, som er brukt ovenfor, for å vise at dette
er en engel, kan lett innordnes i det motsatte synet. Vi skal i det
følgende bruke disse momentene som beviser for at dette er en
beskrivelse av Jesus.

a) For det første behøver det ikke å være noen motsetning
mellom det forholdet at Jesus bærer både en krone (gr.sta-
fanos) og flere kroner (gr. diademata.) Den første kronen
er symbolet på Jesus som seierherren fra Golgata. Gull er
et symbol på Guds herlighet. De andre kronene framstiller
Jesus som den som skal ha et verdensomspennende styre,
når han kommer tilbake.
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Vi må være oppmerksomme på det forholdet at da Jesus døde
på korset, da var den kronen som han bar, beskrevet som
«stefanos.» « og de flettet en krone av tomer (gr.stafanon eks
akanthon) og satte på hans hode, og gav ham et rør i hans høyre
hånd, og de falt på kne for ham og hånte ham og sa: Vær hilset,
du jødenes konge!» (Mat.27,29.)
Når Jesus kommer tilbake på himmelens skyer, så kommer

han tilbake både som det Guds lam, som sonet all verdens synd,
og som den som skal ha verdenstyret— først i 1000 år og siden for
alltid. Hans forsonergjeming på Golgata er grunnlaget for hans
verdensstyre. Disse to typene kroner, som det her er snakk om,
må derfor sees i sammenheng. Det er ingen motsetning mellom
dem.

b) For det andre behøver det ikke å være noen motsetning i
det forholdet at denne personen bærer både «en sigd» og
«et sverd», når han kommer tilbake. Dette er forskjellige
innhøstningsredskaper. Når en bruker en sigd, er det for å
innhøste komet. Komhøsten går på innsamlingen av de
troende og dommen over de overlevende folkeslagene. De
skal møtes foran Jesu domstol i Jerusalem og få sin frifin
nelse eller sin dom av Jesus, som er dommeren.
(Mat.25,31-46.)

Når en bmker sverdet er det for å ta liv, enten ovenfor
enkeltindivider eller i krig. Selve slaget ved Harmageddon blir
beskrevet som vinhøsten i Bibelen.
c) For det tredje er det riktig at det er englene som er høstfol

kene, men dette betyr ikke at ikke Jesus skal delta i den
saneringen og utrenskningen av mennesker som skal skje i
sluttfasen av den store trengsel. Mens det er englene som
skal samle inn menneskene i komhøsten, er det Jesus som
først og fremst er i aksjon ved vinhøsten. Vi kan ikke sette
noe klart skille mellom englenes og Jesu oppgave, hva som
gjelder dette.

d) For det fjerde kan uttrykket «en annen engel» ikke sees i
relasjon ̂  Jesus fra Nasaret. Til tross for at han er kalt for
«Herrens engel» en rekke ganger i G.T., så er han ikke en
engel, som er av samme rang eller av samme kvalitet som
de andre 6 englene, som er beskrevet i Åp. 14.
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Dette utrykket «en annen engel» må derfor sees i forhold til
de 3 englene som er beskrevet i Åp. 14,6—9.
e) For det femte kom denne engelen ut fra templet i himme

len med beskjed fra Gud om at tidspunktet for dommen
var kommet, (v. 15.) Denne beskjeden ble gitt til Jesus,
som sammen med englene høstet både komet og vinen på
jorden.

I tiUegg til disse 5 momentene har vi ennå to, som viser at
dette er en beskrivelse av Jesus. Denne personen er beskrevet
som en som satt på skyen og som en «som var lik (gr. homoion)
en menneskesønn». (v. 14.)
a) For det første er aldri uttrykket «en menneskesønn» bmkt

om en engel i Bibelen. Englene er derimot beskrevet som «Guds
sønner».

b) For det andre er det ordet som er oversatt med «lik», på
gresk «homois». Dette er det samme ordet som er brukt om
Jesus som vår yppersteprest i Åp. 1,13, hvor det står: «og midt
imellom lysestakene en som lignet (gr. homoion) en menneske
sønn..».

(I parantes gjør vi oppmerksom på at vi på gresk har tre ord
som betyr «lik». Det er:
a) «homois». Dette ordet betyr «lik av utseende og karakter».
b) «isos». Dette ordet betjrr «lik i størrelse og karakter».
c) «hosei». Dette ordet betyr det sanune som «isos»).
Den personen, som så ut som en menneskesønn, og som satt

på den kvite skyen (v. 14), er dermed en beskrivelse av Jesu
gjenkomst sammen med de hellige og englene. Jesus skal
sanunen med englene høste verden, og Jesus skal sammen med
de troende dømme verden.

Ut ifra Daniel 7,13 vet vi at Jesus er beskrevet som en som
lignet på en menneskesønn og som kom med hinunelens skyer.
«Fremdeles fikk jeg i mine nattlige syner se hvorledes 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.)
I Mat.24,30 står det at Menneskesønnens tegn skal vise seg på

himmelen. Jeg tror at dette tegnet er denne skyen. «Og da skal
Menneskesønnens tegn vise seg på hinmielen, og da skal alle
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jordens (eller landets) slekter jamre seg, og de skal se Mennes-
kesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlig
het.» (Mat.24.30.)
I den store trengsel skal både jøder og hedninger være opp

merksomme på det forholdet at Jesus sitter ved Guds høyre
hånd i himmelen, for Guds tronhunmel er på det tidspunktet
senket nærmere til jorden enn den er i dag. «Jesus sa til ham: Du
har sagt det: Dog, sier jeg dere: Fra nå av (heretter) skal dere se
Menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme i
himmelens skyer.» (Mat.26,64.)
Lukas 17,26-30 beskriver også denne tiden. «Og likesom det

gikk i Noahs dager, så skal det også gå i Menneskesønnens
dager: de åt og drakk, de tok til ekte og gav til ekte, like til den
dag da Noah gikk inn i arken, så kom vannflommen og ødela
dem alle sammen. På samme vis— likesom det gikk i Lots dager:
de åt og drakk, de kjøpte og solgte, de plantet og bygget, men
den dag da Lot gikk ut av Sodoma, da lot Gud ild og svovel
regne fra himmelen og ødela dem alle sammen— således skal det
også gå på den dag da Menneskesønnen åpenbares (Menneske
sønnens dag).»
Her skilles det mellom 2 uttrykk, og det er:
a) «Menneskesønnens dager.» Det er tiden som ligger mel

lom den begivenhet at det hinunelske Jerusalem blir senket
ned mot jorden og Jesu gjenkomst til Israel.

b) «Den dag da Menneskesønnen åpenbares», som er det
sanune som Menneskesønnens dag. Det er den dagen da
Jesus konuner tilbake sammen med englene og de troende,
for å dømme verden. Denne donunen blir beskrevet som
en komhøst. Det er en dobbelt høst.

Denne dommen er også beskrevet av døperen Johannes, i det
han advarte jødene mot «den kommende vrede», som kulmine
rer med denne donunen. «Men da han så mange av fariseerne og
sadduseeme konune til sin dåp, sa han til dem: Ormeyngel!
hvem lærte dere å fly fra den kommende vrede?» (Mat.3,7.)

<Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som
konuner etter meg, er sterkere enn jeg, han hvis sko jeg ikke er
verdig til å bære, han skal døpe dere med Den hellige Ånd og
ild, han har sin kasteskovl i sin hånd, og han skal rense sin låve
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og samle sin hvete (de troende) i låven, men agnene (de vantroe)
skal han brenne opp med uslukkelig ild.» (Mat.3,11—12.)
Denne dommen er også skildret i to av de sju lignelsene som

Jesus fortalte i Mattteus 13. Det gjalt:
a) Lignelsen om ugraset i åkeren. Åkeren betyr her verden.

(Mat. 13,24-30 og 37-43) «La dem begge (både de onde
og de gode) vokse sammen inntil høsten (tidsalderens
ende), og når høsttiden kommer, vil jeg si til høstfolkene
(englene): sank først ugresset (den ondes barn) sammen og
bind det i bunter for å brenne det opp, men samle hveten
(rikets barn) i min låve (1000 års-riket.)» (Mat. 13,30.)

b) Lignelsen om den noten som ble kastet i havet (folkehavet)
og samlet alle slags folk. «Atter er himlenes rike likt en not
som kastes i havet (folkehavet) og samler fisk (mennesker)
av alle slag (fra alle folkeslag), når den er blitt full, drar de
(englene) den på land og setter seg ned og samler de gode
sammen i et kar, men de råtne kaster de bort.»
(Mat.13,47-48.)

Denne dommen er også beskrevet i de to lignelsene i Matteus
24,40-41, hvor det står: «Da skal to være ute på marken, en blir
tatt med (til dom) og en blir latt tilbake. To kvinner skal male på
kvernen, en blir tatt med (til dom), og en blir latt tilbake».

Disse lignelsene er blitt tatt til inntekt for at den kristne
menighet skal gjennomleve hele trengselstiden på 7 år og bli
bortrykket i forbindelse med Jesu gjenkomst til Israel. Dette er
ikke riktig av følgende grunner:
a) For det første skal den kristne menighet bortrykkes til Gud

før den siste og syttiende åruken for Israel og Jerusalem.
(Dan.9,24-27.)

b) For det andre må vi se på den sammenhengen som denne
teksten står i. I Mat.24,37—39, som er de tre foregående
vers, er det snakk om en domstid som skal komme over
verden. Det er i det hele tatt ikke snakk om noen bortryk-
kelse. «Og som Noahs dager var, således skal Menneske-
sønnens konune være, for likesom de i de dager før vann
flommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, like til
den dag da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke av det
før vannflommen kom og TOK DEM ALLE, således skal
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også Menneskesønnens komme være (som en dom.)«
(Mat.24,37-39.)

c) Disse lignelsene er også beskrevet i Lukas 17,35—36.1 den
sammenhengen stiller apostlene følgende spørsmål til
Jesus: Hvor de blir tatt med, de som blir fordømt. Han
svarer at de blir tatt med til dommen og døden. «Da svarte
de og sa til ham: HVOR, Herre? Han sa til dem: Hvor
åtselet (det døde legemet) er, der skal ørnene (gribbene)
samles.»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Spørsmål og oppgaver.

Hva er komhøsten et bilde på?
Hvilke to vurderinger er det angående den personen som
sitter på skyen og som er lik en menneskesønn?
Hvilke 5 argumenter blir brukt for å vise at dette er en
beskrivelse av en engel?
Hvilke 5 argumenter blir brukt for å vise at dette er en
beskrivelse av Jesus?

Hva symboliserer den kronen (gr.stefanos), som Jesus
skal ha når han kommer tilbake?

Hva symboliserer de kronene (gr.diademata), som Jesus
skal ha når han kommer tilbake?

Hvilken krone var det Jesus bar på Golgata?
Hvilken dobbelthet er det i Jesu gjenkomst?
Hvorfor behøver det ikke være noen motsetning i det
forholdet at Jesus både har en «sigd» og et «sverd», når
han kommer tilbake?

Hvilke forskjellige bruksområder skal disse redskapene
ha?

Hvilken oppgavefordeling er det mellom Jesus og englene
i innhøstingsarbeidet?
Hvorfor kan vi ikke bruke uttrykket «en annen engel» om
Jesus?

Hvilket gresk ord er oversatt med «en annen», og hva
betyr
Hvilket budskap hadde den engelen som kom ut fra tem
plet i himmelen?
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15.) Hvem gav ham det budskapet, og til hvem formidlet han
det?

16.) Hva er «Menneskesønnens tegn»?
17.) Hva er «Menneskesønnens dager»?
18.) Hva er «den dag da Menneskesønnen åpenbares»?
19.) Hva vil det si at kornhøsten er en dobbelt høst?
20.) Hva sa døperen Johannes om kornhøsten?
21.) Hvilke 2 av lignelsene i Mat. 13. omhandler kornhøsten?
22.) Hva er beskrevet i Mat.24,40—41?
23.) Hvorfor kan dette ikke være en beskrivelse av den kristne

menighets bortrykkelse?
24.) Hva er beskrevet i Luk. 17,35-36?
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VINHØSTEN ER ET BILDE PÅ DOMMEN
OVER FOLKESLAGENE

SOM ER SAMLET VED HARMAGEDDON.

«Og en annen (gr.allos) engel kom ut av templet i himmelen
og hadde en skarp sigd han også (i Ukhet med Menneskesøn-
nen). Og ennå 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 (til engelen som er beskrevet i v. 17): 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 frukten i Guds vredes store vinperse
(som er slaget ved Harmageddon). Og vinpersen ble trådt uten
for byen, og det gikk blod ut av vinpersen like til bislene på
hestene, så langt som 1600 stadier (som er ca.30 mil.)»
(Åp.14,17-20.)

I forbindelse med slaget ved Harmageddon skal alle jordens
nasjoner samles der i et forsøk på å tilintetgjøre Israel, jødene
og Jerusalem. Både Antikrist og de 10 kongene, kongene fra
Østen og kongene over hele jorderike skal delta i dette slaget.
Det er 3 urene ånder som kommer fra Satan, Antikrist og Den

falske profet som samler kongene fra hele verden til Harmaged
don. «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 pad
der, for de er djevle-ånder som gjør tegn, og de går ut til
kongene over hele jorderike, for å samle dem til krigen på Guds,
den allmektiges, store dag.» (Åp. 16,13—14.)
«Og han (Gud) samlet dem på et sted som på hebraisk heter

Harmageddon.» (Åp. 16,16.)
Harmageddon vil bli det største militære og åndelige slag som

noen gang er kjempet på jorden. Det er den siste kampen i
denne tidsperioden, og kampen står mellom Gud og Satan om
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hvem som skal ha herredømmet over jorden og skaperverket.
Ved Harmageddon vil verdensmakten få sitt endelige nederlag,
og riket for Israel vil stige fram med Jesus som kongen i det
nyopprettede davidske kongedømmet. Dette var nær ved Jesu
første komme, men da jødene som folk og nasjon ikke ville ta
imot det, ble det utsatt i 2000 år.

Ved siden av at slaget ved Harmageddon er mer utførlig
beskrevet i Åp. 19,11—21, så er også denne viktige begivenheten
skildret hos profetene. Vi skal i det følgende ta med den del av
dette som belyser det som står om dette i Åp. 14,14-20.

I Esaias 63 blir Jesus beskrevet som den som har deltatt i
slaget, og som kommer tilbake fra Bosra i Edom. «Hvem er han
som kommer fra Edom, i røde klær fra Bosra, så prektig i sin
kledning, kneisende i sn 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
(Harmageddon) 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 deres blod rinne på jorden.»
(Es.63,1-6.)

Her får vi følgende opplysninger om dette slaget:
a) Jesus skal delta i dette slaget. Haii kommer fra Bosra i

Edom, hvor han har kjempet mot araberne, (v.l.)
b) Han er full av kraft og han taler rettferdighet, (v.l.)
c) Han har fått sin kledning tilsølt av blod. Den er blitt rød.

(V.2.)
d) Han har trådt både vinpersen og persekaret, som er bilder

på dette slaget, (v.3.)
e) Dette var en hevnens dag fra Gud. (v.4.)
f) Jesu gjenløsningsår var kommet. Han skulle utløses som

jødenes Messias, (v.4.)
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g) Ingen av folkeslagene hjalp ham, men han fikk styrke og
hjelp fra Gud. (v.5.)

h) Folkeslagenes blod rant ned på jorden, (v.6.)
I Joel 3 er dette slaget beskrevet på følgende måte: «Rop dette

ut blant hedningefolkene, rust dere til en hellig krig, kall på
heltene, la alle krigsmenn stige fram og dra ut! Smi deres hakker
om til sverd og deres vingårdskniver til spyd! Den veke si: Jeg er
en helt! Skynd dere og kom, alle hedningefolk fra alle kanter, og
samle dere sammen! Dit la du , Herre, dine helter (englene)
stige ned! Hedningefolkene skal våkne opp og dra til Josafats dal
(som betyr: Gud dømmer), for der vil jeg sitte og dømme alle
hedningefolk fra alle kanter. Send sigden ut, for høsten er
moden! Kom og tred vinpersen, for den er full, persekarene
flyter over, deres ondskap er stor! Skare på skare samler seg i
avgjørelsens dal. For nær er Herrens dag i avgjørelsens dal. Sol
og måne sortner, og stjernene holder opp å lyse. Og Herren skal
brøle fra Sion og la sin røst høre fra Jerusdem, og himmel og
jord skal skjelve, men Herren er en tilflukt for sitt folk og et vern
for Israels barn.» (Joel 3,14—21.)
Her får vi følgende opplysninger om dette:
a) Hedningene skal samles til noe som de kaller for «hellig

krig.» Dette uttrykket kjenner vi godt fra islam, og på
arabisk heter det «dsjihad.» I grunnen så er denne krigen
en «vanhellig krig.» (v. 14.)

b) De skal smi om sine jordbruksredskaper til våpen og tro at
de er helter, (v. 15.)

c) Herrens helter, som er englene, skal stige ned til Harma-
geddon. (v. 16.)

d) Hedningefolkene skal dra til Josafats dal, som betyr «Gud
dømmer.»

e) Både sigden skal sendes ut for å høste komet, og vinpersen
skal bli tråkket, (v. 18.)

f) Harmageddon blir kalt for «avgjørelsens dal.» (v.l9.)
g) Det skal skje kosmiske forstyrrelser i forbindelse med Jesu

gjenkomst. (v.20.)
Dette angrepet fra hedningenes side er også beskrevet i Saka-

rias 12 og 14. Det er særlig kampen om selve byen Jerusalem,
som her er skildret. «Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for
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alle folkene rundt omkring (araberne), også over Juda skal det
gå ut når Jerusalem blir kringsatt. 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 hedninge-
folk skal samle seg mot det.» (Sak. 12,2-3.)

«for jeg vil samle alle hedningefolkene til kamp mot Jerusa
lem, og staden skal bli tatt, og husene bli plyndret, og kvinnene
bli skjendet, og halvdelen av staden skal måtte gå i landflyktig
het, men resten av folket skal ikke utryddes av staden.»
(Sak. 14,2.)

Vi får følgende opplysninger fra disse Bibel-versene:
a) Angrepet på Jerusalem skal bli en tumleskål for araberne.

(12,2.)
b) Angrepet på Jerusalem skal bli en løftestein for alle hed

ningefolkene. (12,3.)
c) Alle som går til angrep på Jerusalem, skal såre seg selv.

(12,3.)
d) Byen skal bli tatt. Husene skal bli plyndret, og kvinnene

skal bli skjendet. Halvdelen av byens befolkning skal
måtte gå i landflyktigheten, men resten av befolkningen
skal forbli i byen. (14,2.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Spørsmål og oppgaver .

Hva er vinhøsten?
Hva er det som skal samle kongene fra hele verden til
slaget ved Harmageddon?
Hva er hensikten med dette slaget?
Hva skildrer Es.63,1-6?
Hvem er den personen som kommer fra Bosra?
Hvor ligger Bosra, og hvorfor kommer Jesus fra denne
byen?
Hvordan er han beskrevet?

Hvorfor er hans kledning så rød?
Hva vil det si at Jesu «gjenløsningsår» var kommet?
Hvem hjalp Jesus i denne striden?
Hvorfor fikk han ingen hjelp av hedningenasjonene?
Hvordan er dette slaget skildret i Joel 3?
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13.) Hva heter stedet der dette slaget skal stå i følge Joel 3?
14.) Hvem er Guds helter?
15.) Hva skildrer Sak. 12 og 14?
16.) Hvordan skal det gå med det jødiske folket i denne kam

pen?

17.) For hvem skal denne kampen bli en «tumleskål» og én
«løftestein»?
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DE SOM HAR SEIRET OVER ANTIKRISTEN

DEN ÅTTENDE PARANTESEN.

«Og jeg så et annet (gr.allo) tegn i himmelen, stort og under
fullt, 7 engler som hadde de 7 siste plager, for med dem ER
GVDS VREDE FULLENDT. Og jeg så likesom et glasshav
blandet med ild, og dem som hadde seiret over dyret og dets
bilde og dets navns tall, så jeg stå ved (på)glasshavet med Guds
harper i hånd, og de sang Moses, Guds tjeners sang, og Lam
mets sang og sa: Store og underfulle er dine gjerninger. Herre
Gud, du allmektige! rettferdige og sanne er dine veier, du folke
nes konge! Hvem skulle ikke frykte. Herre, og ære ditt navn?
Du alene er hellig, og alle folkene skal komme og tilbede for ditt
åsyn (i Jerusalem), fordi dine rettferdige dommer er blitt åpen
bart.» (Åp. 15,1-4.)
Åpenbaringsbokas 15 kapittel er en innledning til de 7 vre-

desskålene. Versene 1—4 er en parantetisk beskrivelse av noe
som ennå ikke har skjedd. Disse versene beskriver både de 7
englenes framtreden, som hadde de 7 siste plagene, og marty
rene fra hele trengselstiden. De stod ved glasshavet og sang.
De 7 vredesskålene skal. fullbyrdes i løpet av den store treng

sel. Når dette er gjort, er GUDS VREDE FULLENDT (v.l.)
Dette betyr at det er ikke bare den store trengsel som tilhører,

det som går inn under begrepet Guds vrede, men at hele treng
selstiden på 7 år er en straff fra Gud over menneskene.

Ved siden av at Johannes så de 7 englene som hadde de 7 siste
plagene (v.2.), så han også martyrene fra hele trengselstiden. De
stod ved eller på glasshavet i hinunelen, som var blandet med
ild. (v.2.)

Glasshavet står for Guds planer, og at det var blandet med ild
betyr at Guds planer var blandet med hans vrede. For martyrene
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var nå ingen ting skjult. De kjente til Guds planer med verden
og verdensmenneskene.

Disse martyrene bestod av både jøder og hedninger. De spilte
på sine harper, og de sang 3 sanger, som var:
a) Moses sang.
b) Lammets sang.
c) Sin egen sang.
Moses sang kjenner vi til fra 2.Mos.l5,l-18. Det er en gedi

gen hyllest til Gud fordi han befridde jødene fra egypterne og
førte dem trygt gjennom Det røde hav. «Da sang Moses og
Israels barn denne sang for Herren: Jeg vil lovsynge Herren, for
han er høyt opphøyet, hest og mann styrtet han i havet. Herren
er min styrke og lovsang, og han ble meg til frelse, han er min
Gud, og jeg vil prise ham, min fars Gud, og jeg vil opphøye ham.
Herren er en stridsmann. Herren er hans navn. Faraos vogner
og hans hær kastet han i havet, og hans utvalgte vognkjempere
druknet i Det røde hav. Avgrunner skjulte dem, de sank som
sten i dype vann. Din høyre hånd. Herre, er herliggjort i kraft,
din høyre hånd. Herre, knuser fiender. Og i din høyhets velde
slår du dine motstandere ned, du slipper din vrede løs, den
fortærer dem som strå. Og ved ditt åndpust hopet vannene seg
sammen, bølgene stod som voller, dype vann stivnet i havets
hjerte. Fienden sa: Jeg vil forfølge dem, jeg vil innhente dem,
jeg vil dele ut hærfang, jeg vil mette min sjel med dem, jeg vil
dra mitt sverd, min hånd skal utrydde dem. Du blåste med din
ånde, havet skjulte dem, de sank som bly i de veldige vann.
Herre, hvem er som du blant gudene? Hvem er som du herlig
gjort i hellighet, forferdelig å love, underfull i gjerning? Du
rakte ut din høyre hånd, jorden slukte dem. Du fører ved
miskunnhet det folk som du forløste, du leder dem ved din kraft
til din hellige bolig. Folkene hører det, de skjelver, angst griper
dem som bor i Filisterland. Da forferdes Edoms stammefyrster,
redsel griper Moabs høvdinger, alle Kanaans innbyggere forgår i
angst. Forferdelse og redsel faller over dem, ved din arms velde
blir de målløse som sten, mens ditt folk drar fram. Herre, mens
det folk drar fram som du har vunnet deg. Du fører dem inn og
planter dem på din arvs berg (Sion), det sted du har skapt til din
bolig. Herre, den helligdom. Herre, som dine hender har grunn-
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lagt. Herren skal være konge i tidsalderen og for evig tid.»
Vi kjenner ikke innholdet i Lammets sang. Det er sannsynlig

vis den sangen som ble sunget av de samme martyrene, og som
er beskrevet i Åp. 14,2-3. Denne sangen kunne ingen lære uten
de 144000 beseglede av Israls 12 stammer. Det var en ny sang
med et helt nytt innhold. Det var en gedigen ære til Jesus som
hadde ført dem trygt gjennom alle lidelser og fram til himmelen,
til tross for at de hadde måttet gi sine liv i den store trengselen.
De var nå i himmelen og hadde glemt alle de bekymringene som
de hadde gjennomlevd. Nå stod bare gleden tibake for dem.
Disse menneskene hadde fått erfare at det er sant det som
Paulus sier i Rom.8,18, hvor det står: «For jeg holder for at den
nærværende tids lidelser ikke er å akte mot den herlighet som
skal åpenbares på oss».

Ved siden av disse to sangene, sang de også sin egen sang.
Den er referert i Åp. 15,3—4, og vi skal i det følgende gjengi
hovedinnholdet i den:

a) Store og underfulle er Guds gjerninger.
b) Herren er allmektig.
c) Herrens veier er rettferdige og sanne.
d) Herren er folkenes konge.
e) Menneskene skal frykte og ære Herrens navn.
f) Herren alene er hellig.
g) Alle folkene skal komme og tilbede for Herrens åsyn.
h) Herrens rettferdige dommer er blitt åpenbart.

Når vi ser på denne sangen, legger vi fort merke til at den har
et gammel—testamentlig preg, innhold og budskap. Dette betyr
at den kristne menighets tidsperiode er forbi, og at frelseshisto-
rien er gått inn i en jødisk periode, der er del av de gammel
testamentlige styrings- og frelsesprinsippene skal komme fram
igjen. Mange av disse prinsippene, som er nevnt ovenfor, angår
Jesu styre i 1000 års-riket.

Vi skal i det følgende sitere en del sentrale Bibelvers fra G.T.,
som angår disse forholdene som vi har nevnt ovenfor:
a) «For du er stor, og den som gjør undergjerninger, du alene

er Gud.» (Salm.86,10.)
«da fyltes vår munn med latter, og vår tunge med jubel, da sa
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de iblant hedningene: Store ting har Herren gjort mot disse
(jødene)» (Salm. 126,2.)
b) «Og Gud sa til ham: Jeg er Gud, den allmektige, vær

fruktbar og bli tallrik! Et folk, ja en mengde med folkeslag
skal stamme fra deg, og konger skal utgå fra dine lender.»
(l.Mos.35,11.)

«Den som sitter i den Høyestes skjul, som bor i den Allmekti
ges skygge.» (Salm.91,1.)

«Skrik og jamre dere! For Herrens dag er nær, den kommer
som en ødeleggelse fra den Allmektige.» (Es. 13,6.)
c) «Høyhet og herlighet er hans gjerning, og hans rettferdig

het står fast for alltid.» (Salm.111,3.)
«Hans henders gjerninger er sannhet og trofasthet, alle hans

bud er trofaste.» (Salm. 111,7.)
«Herren er rettferdig i alle sine veier og miskunnelig i alle sine

gjerninger.» (Salm. 145,17.)
d) «Og jeg har dog innsatt min konge på Sion, mitt hellige

berg.» (Salm.2,6.)

«For Gud er all jordens konge, syng en sang som gjør vis! Gud
er konge over folkene. Gud har satt seg på sin hellige trone.
Folkenes fyrster samler seg med Abrahams Guds folk, for jor
dens skjold hører Gud til, han er såre opphøyet.»
(Salm.47,8-10.)

«Alle kongene skal falle ned for ham, alle hedninger skal tjene
ham.» (Salm.72,11.)
«Og jeg vil gjøre ham (Messias) til den førstefødte, til den

høyeste blant kongene på jorden.» (Salm.89,28.)
e) «Og alle menensker frykter og forkynner Guds gjerning,

og de forstår hans verk.» (Salm.64,10.)
«Alle hedninger, som du har skapt, skal komme og tibede for

ditt åsyn. Herre, og ære ditt navn.» (salm.86,9.)
«Lykksalig er hver den som frykter Herren, som vandrer på

hans veier.» (Salm.128,1.)
«Herren har behag i dem som frykter ham, som venter på hans

miskunnhet.» (Salm.147,11.)
«Derfor skal et sterkt folk ære deg, de ville hedningers stad

skal frykte deg.» (Es.25,3.)
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f) «Og du er dog hellig, du som troner over Israels lovsan
ger.» (Salm.22,4.)

«For Herren er vårt skjold, og Israels Hellige vår konge.»
(Salm.89,19.)
«De skal prise ditt navn, det store og forferdelige, hellig er

han.» (Salm.99,3.)
«Og den ene (seraf) ropte til den andre og sa: Hellig, hellig,

hellig er Herren, hærskarenes Gud, all jorden er full av hans
herlighet.» (Es.6,3.)
g) «Alle jordens ender skal komme det i hu og vende om til

Herren, og alle folkenes slekter skal tilbede for ditt åsyn.»
(Salm.22,28.)

«Du som hører bønner, til deg kommer alt kjød.»
(Salm.65,3.)

«All jorden skal tilbede deg og lovsynge deg, de skal lovsynge
ditt navn. Sela.» (Salm.66,4.)

«Alle hedningene, som du har skapt, skal komme og tilbede
for ditt åsyn. Herre, og ære ditt navn.» (Salm.86,9.)
«Og det skal skje: Nymåne etter nymåne og sabbat etter

sabbat skal alt kjød komme og tilbede for mitt åsyn, sier Her
ren.» (Es,66,23.)
h) «og han dømmer jorderike med rettferdighet, han avsier

dom over folkene med rettvishet.» (Salm.9,9.)
«Si blant hedningene: Herren er blitt konge, og jorderike står

fast, det rokkes ikke, han dømmer folkene med rettvishet.»
(Salm.96,10.)
«Og han skal dømme mellom hedningefolkene og skifte rett

for mange folkeslag,.. .»(Es.2,4.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Spørsmål og oppgaver.

Hva inneholder den åttende parantesen?
Hva er Guds vrede?

Hva vil det si at Guds vrede er fullendt?
Hvem er det som skal fullende Guds vrede?
Hva er glasshavet?
Hvem var det som stod ved glasshavet?
Hva vil det si at glasshavet var blandet med ild?
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8.) Av hvilke to grupper består martyrene?
9.) Hvilke 3 forskjellige sanger sang de?
10.) Hva er innholdet i Moses sang?
11.) Hva er innholdet i Lammets sang?
12.) På hvilket annet sted i Åpenbaringsboka er denne sangen

sannsynligvis beskrevet?
13.) Hva er den tredje sangen som de sang?
14.) Hva er innholdet i denne sangen?
15.) Hvorfor har denne sangen et gammel-testamentlig preg?
16.) Hvor i G.T. finner vi igjen innholdet i denne sangen?
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DE 7 ENGLENE MED DE 7 SISTE PLAGENE

«Og deretter så jeg, og templet med vitnesbyrdets telt i him
melen ble åpnet, og de 7 engler som hadde de 7 plager, kom ut
av templet, kledd i rent og skinnende lin (gr.linon) og ombundet
om brystet med gullbelter. Og et av de 4 livsvesener gav de 7
engler 7 gullskåler fylt med Guds vrede, hans som lever i tidsald
renes tidsaldere. Og templet ble fylt med røk av Guds herlighet
og av hans makt, og ingen kunne gå inn i templet før de 7 englers
7 plager var fullendt.» (Åp. 15,5-8.)
De 7 englene kom ut fra tabernaklet i himmelen. På samme

måten som der er et jordisk tabernakel, er det også et himmelsk.
Det jordiske tabernaklet ble laget etter kopi av det himmelske
tabernaklet. Det skulle gjenspeile noe av det himmelske taber
nakels glans, funksjon og herlighet, «de (prestene) som tjener
ved et avbilde og en skygge av det himmelske, etter den forskrift
som Moses fikk da han skulle gjøre tabernaklet, for han (Gud)
sier: Se til at du gjør alt etter det bilde som ble vist deg på
fjellet.» (Hebr.8,5.)

«For IGistus 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.)
De 7 englene kom ut fra tabernaklet i himmelen, som er det

samme som templet i hinunelen. (v.6.) Det vil si at de kom ut
ifra Guds trone og hadde med seg Guds autoritet til å dømme
verden.

De var kledd i rent og skinnende lin og hadde gullbelter
omkring brystet, (v.6.) De bar den samme kledningen som Jesus
hadde i himmelen, etter han hadde sonet all verdens synd og
blitt vår yppersteprest for Gud. «og midt mellom lysestakene en
som lignet en menneskesønn, kledd i en fotsid kjortel og ombun-
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det under brystet med et gullbelte.» (Åp. 1,13.)
Det var ikke bare yppersteprestene i gammel tid som hadde en

slik kledning og bar et slikt gullbelte. Kongene gjorde det også.
Dette betyr at disse 7 englene representerer Den treenige Gud i
den oppgaven som de skulle fullføre.
Det var et av de 4 livsvesenene som formidlet straffen fra Gud >

til de 7 englene. De 4 livsvesenene representerer hele skapnin
gen innenfor Gud. De står foran og rundt Guds trone i himme
len. «Og foran tronen er det likesom et glasshav, likt krystall, og
midt for tronen og rundt om tronen er det 4 livsvesener, fulle av
øyne for 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.» (Åp.4,6-7.) (Se min bok: Jødenes Konge. Bind 1.
s.48-63 om de 4 livsvesenene.)
Da det ene av de 4 livsvesenene hadde overlevert de 7

domsskålene til de 7 englene, ble templet i himmelen fyllt med
røk av Guds herlighet og makt. (v.8.), slik at ingen kunne gå inn
i templet til Gud før plagene var fullført. Dette betyr følgende
ting: „
a) Gud ville skjule sine planer med vredesskålene for men- 5

neskene. Han tildekket sine planer.
b) Ingen kunne be Gud om å forandre på hans planer med

den siste dommen.

c) Disse 7 siste dommene var i samsvar med Guds vilje og
planer. Han stadfestet dette ved å fylle templet med sin
herlighet.

Det var ikke uvanlig i gammel-testamentlig tid at Herren
skjulte sin herlighet enten i en sky eller i en røk. Dette ble gjort ^
for at menneskene ikke skulle se Guds herlighet, for de kunne v
ikke se den og fortsette med å være i live. De hadde ikke
forutsetninger for å se Guds herlighet fullt ut. «Da så Aron talte \
til hele Israels barns menighet, vendte de seg mot ørkenen, og ^
se, Herrens herlighet åpenbarte seg i skyen.» (2.Mos.16,10.) ■*

«Og Herrens herlighet kvilte på Sinai berg, og skyen skjulte .
det i 6 dager, den syvende dag kalte han på Moses midt ut av *
skyen. Og Herrens herlighet var å se til for Israels bams øyne ^
som en fortærende ild på fjellets topp.» (2.Mos.24, 16-17.)
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«Da dekket skyen sammenkomstens telt, og Herrens herlighet
fylte tabernaklet. Og Moses kunne ikke gå inn i sammenkoms
tens telt fordi skyen kvilte over det, og Herrens herliget fylte
tabernaklet.» (2.Mos.40,34—35.)
«Så skjedde det da prestene gikk ut av helligdommen, da fylte

skyen Herrens hus. Og for skyens skyld kunne ikke prestene bli
stående og gjøre tjeneste, for Herrens herlighet fylte huset.»
(l.Kong.8,10-11.)

«for jeg vil åpenbare meg i skyen over nådestolen.» (3.
Mos. 16,2.)
«Og Herrens herlighet hevet seg opp fra kjerubene og flyttet

seg til husets (templets) dørterskel, og huset fyltes av skyen, og
forgården ble full av glansen av Herrens herlighet.» (Esek.10,4.)

Vi har enda et eksempel fra Bibelen der selve himmelen ble
fylt med røk av Herrens herlighet. Det var i forbindelse med at
Esaias fikk se inn i den himmelske herligheten. «I det år kong
Ussias døde (740 før Messias), så jeg Herren sitte på en høy, høy
trone, og slepet av hans kåpe fylte templet. Serafer stod omk
ring. Seks vinger hadde hver, med to dekket han sitt åsyn, med
to dekket han sine føtter, og med to fløy han. Og den ene ropte
til den andre: Hellig, hellig, hellig er Herren, hærskarenes Gud,
all jorden er full av hans herlighet. Og tersklenes poster bevet
ved de ropendes røst, og huset (himmelen) ble fylt med røk.»
(Es.6,1-4.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvorfra kom de 7 englene?
2.) Hva er tabernaklet i himmelen?
3.) Hva vil det si at de 7 englene kom ut fra tabernaklet

i himmelen?

4.) Hvilken kledning bar de 7 englene?
5.) Hvilken kledning bærer Jesus i himmelen som vår yppers

teprest?
6.) Hvilke to personer i gammel-testamentlig tid bar den

samme kledningen?
7.) Hva er de 4 livsvesenene?
8.) Hvilken funksjon har de?
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9.) Hvor oppholder de seg, når de er i himmelen? f
10.) Hvordan ser de ut? |
11.) Hvorfor var det et av livsvesenene som formidlet Guds i

straff til de 7 englene? {
12.) Hva skjedde med templet i himmelen etter at de 7 gullskål- I

ene var blitt gitt til de 7 englene? |
13.) Hva var innholdet i guUskålene? ]
14.) Hva betyr det at templet i himmelen ble fylt med røk?
15.) I hvilke to elementer pleier Gud å innhylle sin herlighet? i

I

I
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DEN FØRSTE VREDESSKÅLEN.

«Og jeg hørte en høy røst (Guds stemme) fra templet si til de 7
engler: Gå avsted og tøm Guds vredes 7 skåler ut på jorden! Og
den første gikk avsted og tømte sin skål ut på jorden, og det kom
en ond og farlig byld på de menneskene som hadde tatt dyrets
merke og som tilbad dets bilde.» (Åp.16,1-2.)

Allerede i den store trengselen får de menneskene som har
tilbedt Antikrist og tatt hans merke, føle Herrens dom. Vi vet at
disse menneskene er dømt til «sjøen som brenner med ild og
svovel», og at de skal pines dag og natt foran de hellige engler og
Messias. Røken av deres piner og plager skal stige opp for alltid.
(Åp. 14,9-11.)

Verdensmenneskene får allerede ved den første vredesskålen
en forsmak på Guds vrede og dom. En høy røst, som er Guds
stemme, kommer ut fra templet i himmelen og bestemmer at
disse menneskene skal få byller på sine legemer. De skal få del i
fysiske plager.
Det forholdet at mennesker fikk byller som straff fra Gud, er

ikke noe nytt i frelseshistorien. Det samme skjedde med både
mennesker og dyr i forbindelse med jødenes utvandring fra
Egypt i gammel tid. «og den (aske) skal bli til støv utover hele
Egyptens land, og den skal bli til byller som bryter ut som
blemmer, både på fe og folk i hele Egyptens land.» p.Mos.9,9.)
I tillegg til den konkrete tolkningen av bildene i Åpenbarings

boka, må vi også være oppmerksomme på den overførte og
biUedlige tolkningen. 1 dette tilfellet står byllene for full forher
delse overfor Gud og hans ordninger på grunn av at disse men
neskene har tilbedt dyret og tatt dets merke. De har ikke lenger
muligheter for frelse. De er levende fortapt for Guds rike.

Spørsmål og oppgaver.

Hva inneholder den første vredesskålen?
Hvor tømte englene denne vredesskålen?
Hva skjedde med de menneskene som hadde tilbedt Antikrist?
Hva betyr den billedlige tolkningen av den første vredesskålen?
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DEN ANDRE VREDESSKÅLEN.

«Og den annen (gr.allos) tømte sin skål ut i havet (folkeha
vet), og det ble til blod som av en død mann, og hver levende
sjel i havet døde.» (v.3.)
Mens den første vredesskålen ble tømt ut over jorden, ble den

andre vredesskålen tømt ut over havet, slik at alt liv i dette døde.
Det er heller ikke noe nytt i ffelseshistorien at havet blir til

blod. Det samme skjedde også i Egypt i forbindelse med jødenes
utvandring i gammel tid. Og Herren sa til Aron: Ta din stav og
rekk ut din hånd over egypternes vann, over deres elver, over
deres kanaler og over deres sjøer og over alle deres dammer, og
de skal bli til blod i hele Egyptens land, både i trekar og
steinkar.» (2.Mos.7,19.)

Dette betyr at alt liv i havet døde på grunn av at det ble til
blod.

Når vi tenker på den overførte betydningen av denne hendel
sen, betyr det at folkehavet eller de menneskene som tilbeder
Antikrist og hans bilde, allerede er åndelig døde. De er som et
dødt menneske, som har utgydt sitt blod. De har ikke lenger
muligheter til å få del i det åndelige livet som Gud kan gi.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva inneholder den andre vredesskålen?
2.) Hvor ble denne vredesskålen tømt?
3.) Hvilke følger fikk dette for livet i havet?
4.) Hva betyr den billedlige tolkningen av den andre vredes

skålen?
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DEN TREDJE VREDESSKÅLEN.

«Og den tredje engel tømte sin skål ut i elvene og vannkil
dene, og det ble til blod. Og jeg hørte engelen over vannene si:
Rettferdig er du som er og som var, du hellige, at du har dømt
således, for blod av hellige og av profeter har de utøst, og blod
gav du dem å drikke, de er det verd. Og jeg hørte alteret
(martyrene) si: Ja, Herre Gud, du allmektige, sanne og rett
ferdige er dine dommer.» (Åp. 16,4-7.)
Det var ikke bare havet som ble til blod. Det samme skjedde

også med elvene og vannkildene. Dette betyr at alt vannet ble til
blod.

Når vi tenker på den overførte betydningen av dette bildet, så
betyr det at alle de åndsretninger og personligheter som har
støttet Antikrist og hans ideologi, også blir dømt på samme
måten som folkehavet. Disse ideologiene og åndsretningene og de
som har fremmet disse, mister sin makt og posisjon.
At Guds dommer er rettferdige, blir bekreftet fra to for

skjellige hold, og det er:
a) Engelen over vannene sa at Guds dom er rettferdig, for

disse menneskene har tatt livet av de hellige og av profe
tene i løpet av hele trengselstiden, (v.5-6.)

b) Det sanilede antall av martyrene fra trengselstiden var
også enig i Guds dom. De gav uttrykk for at Guds dommer
var sanne og rettferdige, (v.7.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva inneholder den tredje vredesskålen?
2.) Hvor ble denne vredesskålen tømt?
3.) Hva betyr dette?
4.) Hva er den billedlige tolkningen av den tredje vredesskå

len?
5.) Hvilke to kategorier av skapninger stadfestet at Guds dom

mer var rettferdige?
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DEN FJERDE VREDESSKÅLEN.

«Og den fjerde engel tømte sin skål ut på solen, og den fikk
makt til å brenne menneskene med ild, og menneskene brente i
svær hete, og de spottet Guds navn, han som har makt over dise
plager, og de omvendte seg ikke til å gi ham ære.» (Åp. 16,8—9.)
Ved den fjerde vredesskålen er det solen som blir skadet på en

slik måte at den brenner menneskene med ild, men til tross for
disse plagene, så fortsatte verdensmenneskene med å spotte
Guds navn. De hadde ingen muligheter mer til å omvende seg.
(v.8-9.)

Når vi ser på den overførte betydningen av denne plagen, er
solen et bilde på den øverste myndighet i verden, og det er
Antikristens rike og styre. Antikristen og hans styre fikk makt til
å påføre menneskene store skader, både på det legemlige og det
åndelige området.

Til tross for dette maktet ikke menneskene å omvende seg til
Herren, slik at han kunne ta bort deres plager. Dette betyr at de
allerede på dette tidspunkt var åndelig døde, som en følge av at
de hadde tilbedt Antikrist og tatt hans merke.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva inneholder den fjerde vredesskålen?
2.) Hvor ble denne vredesskålen tømt?
3.) Hvordan reagerte de menneskene som ble brent med ilden

fra solen?

4.) Hva betyr dette?
5.) Hva betyr den billedlige tolkningen av den fjerde vredes

skålen?
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DEN FEMTE VREDESSKÅLEN.

«Og den femte engel tømte sin skål ut over dyrets trone, og
dets rike ble formørket, og de tygget sine tunger i pine, og de
spottet himmelens Gud for sine piner oe for sine byller, og
omvendte seg ikke fra sine gjerninger.» (Ap. 16,10.)
Den femte vredesskålen ble tømt over dyrets trone, som på

dette tidspunkt befinner seg i templet i Jerusalem. Både tronen
og dyrets rike ble innhyllet av et stort mørke. Dette gjalt alle de
som tilber Antikristen.

Dette mørket minner oss om det mørket som kom over Egyp-
tens land i forbindelse med jødenes utvandring fra Egypt i
gammel tid. «Så rakte Moses sin hånd opp mot himmelen, og det
ble et tykt mørke i hele Egyptens land i tre dager.»
(2.M0S. 10,22.)

Når vi betrakter dette bildet i overført betydning, betyr det at
det kom et stort åndelig mørke over Antikristens trone og hers
kermakt i form av demoniske plager. De menneskene som ble
utsatt for denne demoniske innflytelsen og plagen, tygget sine
tunger i pine, men på grunn av sin åndelige forherdelse var de
ikke i stand til å omvende seg fra sine gjerninger. De spottet
Gud i stedet for å omvende seg. Når et menneske er blitt
forherdet, har det ingen mulighet mer til å omvende seg og be
Herren om frelsen, (v. 10-11.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er innholdet i den femte vredesskålen?
2.) Hvor ble denne tømt?
3.) Hva skjedde med Antikristens rike og trone?
4.) Hva betyr dette?
5.) Hvor befinner Antikristens trone seg i den store trengsel?
6.) Hva betyr den billdlige tolkningen av den femte vredesskål

en?
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DEN SJETTE VREDESSKÅLEN.

«Og den sjette engel tømte sin skål ut i den store elv Eufrat,
og vannet i den tørket bort, for at det skulle ryddes vei for
kongene fra Østen (solens oppgang.)» (Åp. 16,12.)
Elven Eufrat er det naturlige skillet mellom Vesten og Østen.

Ved denne elva gikk Romer^ets øst-grense i ganunel tid, og
det er naturlig å tro at øst-grensen til det nyopprettede Romerrik
et i endens tid også skal gå ved dene elva. Når vatnet i denne elva
blir tørket bort, betyr det at kongene fra Østen lettere skal kunne
komme over elva. De skal delta i slaget ved Harmageddon.
I forbindelse med at kongene fra Østen kommer, så vil de også

ødelegge Babylon. Dette gjelder både den delvis gjenoppbygde
byen Babylon og Irak. Dette er beskrevet både i Esaias 13 og
Jeremias 50-51. «De kommer fra et land langt borte, fra himme
lens ende, Henen og hans vredes redskaper, for å ødelegge hele
jorden (landet)». (Es. 13,5)

«For se, jeg vekker og fører opp imot Babel en skare av store
folkeslag fra landet i nord, og de skal stille seg opp imot det, av
dem sk^ det bli inntatt, deres piler er som en prøvet kjempes,
ingen vender tilbake med uforrettet sak.» (Jer.50,9.)

«Se, et folk kommer fra nord, et stort folk, og mange konger
skal stå fram fra jordens ytterste ende.» (Jer.50,41.)
«Derfor sier Herren så: Se jeg fører din (Sions) sak og utfører

din hevn, og jeg vil TØRKE UT DETS (BABYLONS) HAV og
GJØRE DETS KILDE TØRR.» (Jer.51,36.)
Når vi tolker den sjette vredesskålen bpkstavélig, betyr det at

vatnet i elven tørker opp, slik at kongene fra Østen kan konune
over. Dette er heller ikke noe nytt i frelseshistorien. Det skjedde
både i forbindelse med jødenes overgang over Det røde hav og i
forbindelse med jødenes overgang over elven Jordan i gammel
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tid. «Da rakte Moses ut sin hånd over havet, og Herren drev
havet bort med en sterk østenvind, som blåste hele natten, og
han gjorde havet til tørt land.» (2.Mos. 14,21.)
«Han gjorde havet om til tørt land, gjennom strømmen gikk

de til fots, der gledet vi oss i ham.» (Sal.66,6.)
«da stanset det vann som kom ovenfra, og stod som en vegg

langt borte, ved byen Adam, som ligger tett ved Sartan, og det
vann som rant ned til ødemarkens hav- Salthavet- løp helt
bort, og folket gikk over midt imot Jeriko.» (Josv.3,16.)
Dersom vi tolker den sjette vredesskålen i overført betydning,

betyr den at alle hindringer blir skjøvet til side, slik at kongene
fra Østen kan komme.
I forbindelse med at kongene fra Østen kommer, blir også de

4 onde englene, som hadde stått bundet ved Eufrat løst, slik at
de kunne drepe EN TREDJEDEL AV MENNESKENE. Dette
betyr at det bak kongene fra Østen står onde åndsfyrster, som
driver dem og deres soldater fram, slik at de kan drepe alle disse
menneskene.

Dette er et gedigent angrep på det nyopprettede Romerriket i
endens tid. Den hæren som kongene fra Østen representerer,
består av 200 millioner soldater, og selve hovedangrepet blir satt
inn mot Israel og Jerusalem, som er Antikristens hovedstad, «og
den (røsten) sa til den sjette engel, han som hadde basunen: Løs
de 4 engler som er bundet ved den store elv Eufrat! Og de ble
løst, de 4 engler som hadde stått ferdig på timen og dagen og
måneden og året til å drepe tredjedelen av menneskene. Og
tallet på hestefolkets hær var to ganger ti tusen ganger ti tusen
(200000000 soldater), jeg hørte tallet på dem. Og således så jeg
hestene i mitt syn, og dem som satt på dem: De hadde ildrøde og
mørkerøde og svovelgule brynjer, og hestenes hoder var som
løvehoder, og av deres munn gi^ det ut ild og røk og svovel. Av
disse 3 plager ble tredjedelen av mennenskene drept: av ilden og
av røken og av svovelet som gikk ut av deres munn.» (Åp.9,14-
18.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva inneholder den sjette vredesskålen?
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2.) Hvor ble denne vredesskålen tømt?
3.) Hva skjedde med vatnet i elven Eufrat?
4.) Hva er Eufrat i forhold til Romerriket?
5.) Hva var hensikten med at vatnet tørket bort?
6.) Hvem er kongene fra Østen?
7.) Av hvor mange millioner soldater vil denne kolossale

hæren bestå?

8.) Hvilket land vil de ødelegge på sin vei mot Harmageddon?
9.) Hvor stor del av jordens befolkning blir drept i forbindelse

med denne invasjonen?
10.) Hva betyr det at det er de onde åndene som dreper en

tredjedel av verdens befolkning?
11.) Hvordan så soldatene ut?
12.) Hvordan så hestene ut?
13.) Hva er hestene et bilde på?
14.) Hva betyr den billedlige tolkningen av den sjette vredess

kålen?
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INNSAMLINGEN AV KONGENE OVER HELE JORDEN.
DEN NIENDE PARANTESEN.

«Og jeg så at det ut av dragens munn og av dyrets munn og av
den Mske profets munn kom ut tre urene ånder (gr.pnevmata)
som lignet padder, for de er djevle-ånder som gjør tegn, og de
går ut til kongene over hele jorderike for å samle dem til krigen
på Guds, den allmektiges, store dag. Se, jeg kommer som en
tyv, salig er den som våker og tar vare på sine klær (gr.ta
himatia), så han ikke skal gå naken, og de skal se hans skam. Og
han samlet dem på et sted som på hebraisk heter Harmaged-
don.» (Åp.l6,13~16.)
Mellom den sjette og den sjuende vredesskålen får vi en

parantetisk visjon, som beskriver selve innsamlingen av kongene
over hele jorden. Det går ut 3 djevle-ånder fra både Satan,
Antikrist og Den falske profet til alle kongene over hele jorden.
Det greske ordet for «ånd» er «pneuma.» Det samme ordet

brukes også om «pust» og «ånde.» Når det kom ut onde ånder av
Satans; Antikrists og Den falske profets munn, er det det samme
som at det kom en «ond pust» eller en «ond ånde» ut av deres
munn. De pustet ut sin onde innflj^else over kongene på jorden,
noe som forårsaket at de gikk til angrep på Israel.
De onde åndene lignet på padder eller frosker, (v. 13.)

Froskene symboliserer følgende forhold:
a) De symboliserer plager. I forbindelse med jødenes utvand

ring fra Egypt i gammel tid, var en av de plagene som Gud
sendte egypterne, frosker. «Og Herren sa til Moses: Si til
Aron: Rel» ut din hånd med din stav over elvene, over
kanalene og over sjøene, og la froskene komme over
Egyptens land! Og Aron rakte ut sin hånd over Egyptens
vann, og froskene kom opp og dekket hele Egyptens land.»
(2.Mos.8,5-6.)
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«Han (Gud) sendte mot dem fluesvermer som fortærte dem,
og frosk som fordervet dem.» (Salm.78,45.)
«Deres land vrimlet av frosk, endog i deres kongers saler.»

(Salm. 105,30.)
b) Froskene blir betraktet som ureine dyr. De symboliserer

derfor urein innflytelse. «Alt i vannet som ikke har finner
og skjell, det skal være en vederstyggelighet for dere.»
(3.Mos.ll,12.)

c) Froskene er kjent for sin uendelige kvekking. Lyden av denne
kvekkingen symboliserer ond og urein tale, som fører men
neskene inn i Guds vrede og dom.

De 3 onde åndene skulle samle alle kongene over hele jorden
til «krigen på Guds, den allmektiges, store dag.» (v. 14.)
Dette er det samme som slaget ved Harmageddon, som skal

utkjempes mellom Jesus og englene p.d.e.s. og Satan og hans
hærer p.d.a.s. Det er det samme som «Herrens dag.»
På samme måten som kongene fra Østen går til angrep på

Antikrist og Det romerske verdensriket, skal også de øvrige
kongene gjøre det. Mens kongene fra Østen vil angripe Israel fra
øst, vil de øvrige kongene sette inn sitt hovedangrep fra nord.
Gud vil samle dem på et sted som på hebraisk kalles Harmaged
don (v. 16.) Harmageddon vil bli samlingsstedet for disse enorme
hærmassene. Bare kongene fra Østen har en hær på 200 millio
ner soldater. Harmageddon vil bli utgangspunktet for hedninge
nes siste angrep på Jerusalem, før 1000 års-riket kommer.
Når Antikrist får høre om disse to fiendtlige hærene, som er

på vei til Israel, drar han ut i stort raseri, for å ødelegge disse
hærene, men de forener seg og går til angrep på Jerusalem. Til
tross for dette sender Gud en redsel over dem, slik at de begyn
ner å kjempe innbyrdes mot hverandre. Både Antikrist og de
fiendtlige soldatene og hærene blir tilintetgjort av Jesus og hans
hærer. «Men tidender fra Østen (kongene fra Østen) og fra
Norden (de øvrige kongene) skal forferde ham, og han skal dra
ut i stor harme for å ødelegge og tilintetgjøre mzmge. Og han
skal slå opp sine palasstelt mellom havet og helligdommens fagre
berg (Sion), men så bærer det til enden med ham, og det er ingen
som hjelper ham.» (Dan.11,44-45.)
«Men denne plage skal Herren la ranune alle de folk som har
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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. På den dag skal Herren sende en
stor redsel over dem, så de tar fatt på hverandre og løfter hånd
mot hverandre.» (Sak.24,12—13.)

«Og jeg så dyret og kongene på jorden og deres hærer samlet
for å føre krig mot ham som satt på hesten (Jesus) 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.» (Åp.19,19—21.)
Selve navnet Harmageddon kommer av navnet Meggido, som

betyr «Megiddos fjell.» Megiddo var en liten kananeisk by. Den
var bygget på et høydedrag. Den lå i det sørlige Galilea på
grensen meUom Karmel og Jisreelsletta. Fra dette berget kan
man se over hele den store Jisreelsletta og like til Bosra i Edom.
Den ligger ca. 40 km. sør for Dødehavet. Dette er ca. 30 mil.

Ordet Megiddo har også sammenheng med ord som betyr
«skarp metallspiss», «tropper» og verbene «å hugge ned», «søn-
derbryte» eller «å tilintetgjøre.» I den betydningen betyr
Megiddo «det berget eller fjellet hvor troppene blir hugget ned,
sønderbrutt og tilintetgjort.»

Dette betyr at dette siste gigantiske slaget skal strekke seg fra
Meggidos berg, over hele Jisreelsletta til Jerusalem og videre
like til Bosra. I hele dette området skal det ligge døde soldater så
tett at deres blod når opp til bislet av hestene, som også ligger
døde ut over området.

Slaget ved Harmageddon blir også kalt for GUDS STORE
MÅLTID. «Og så en engel som stod i solen, og han ropte med
høy røst og sa til alle 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! Og jeg så dyret og kongene på
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jorden og dets hærer samlet for å føre krig mot ham som satt på
hesten, og mot hans hær.» (Åp. 19,17—19.)
«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 slaktoffer på ISRAELS FJELL, og dere skal ete
kjøtt og drikke blod.» (Esek.39,17.)
Megiddo hadde stor strategisk betydning i oldtiden. Den som

hadde kontroll over denne byen, kunne kontrollere veien fra
Syna i nord og til Middelhavet i vest og til Egypten.
På grunn av byens strategiske betydning fikk kong Salomo

forsterket murene i byen, og han hadde sine soldater der. Byen
ble brukt som militærbase av alle landets erobrere helt inntil den
ble ødelagt på slutten av persertiden. Romerne grunnla også en
militærbase for den romerske legion ved siden av byen.
Det har stått flere slag ved denne byen. Til og med keiser

Napoleon har vunnet et slag ved denne byen, og i 1917 vant den
britiske generalen Allenby et avgjørende slag over tyrkerne her.
Dette gav britene herredømmet over Israel.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva innerholder den niende parantesen?
2.) Hvor i Åpenbaringsboka er den beskrevet?
3.) Hva lignet de onde åndene på?
4.) Hvilke 3 forhold symboliserer froskene?
5.) Hva er Harmageddon?
6.) Hva gjør Antikristen når han hører at kongene fra Østen

og kongene fra Norden er kommet til Israel?
7.) Hva betyr ordet «Harmageddon»?
8.) Hvor ligger Megiddo?
9.) Hvilke andre ord ligner i betydning på ordet «Megiddo»?
10.) Hva kan dette ordet bety i den siste betydningen?
11.) Hvorfor er slaget ved Harmageddon kalt for «Guds store

måltid»?

12.) Hvem er innbudt til dette måltidet?
13.) Hvor skal Israels fiender falle?
14.) Hvilken utstrekning skal dette slaget ha?
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DEN SJUENDE VREDESSKÅLEN

«Og den syvende engel tømte sin skål ut i luften, og en høy
røst (Guds 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 jordskjelv, et slikt som ikke har vært fra den tid mennes
kene ble til på jorden, et sådant jordskjelv, så stort. Og den
store by (Jerusalem) ble delt i 3 deler, og folkenes byer falt og
Babylon, den store (både byen Roma og det øvrige babylonske
systemet) ble ihukommet for Gud, at den skulle få begeret med
hans strenge vredes vin. Og hver øy (mindre statsdannelser) vek
bort, og fjell (verdensriker) ble ikke funnet. Og et svært hagl,
som en hundre pund, falt ned fra himmelen på menneskene (de
verdslige), og menneskene spottet Gud for haglets plage, for
plagen av det var meget stor.» (Åp. 16,17—21)
Den syvende vredesskålen ble tømt ut i luften. Dette betyr to

ting:
a) Det var en dom over Satan og de onde åndsmaktene som

har sitt oppholdssted i luften. Satan blir f.eks. kalt for
«høvdingen over luftens makter.» «som dere fordum vand
ret i etter denne tidsalderens løp, etter høvdingen over
luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens
barn.» (Ef.2,2)

b) Luften som er menneskenes livselement, ble forurenset,
slik at menneskene fikk problemer med å puste inn luften.
Selve naturen og menneskene kom i motsetning til hver
andre.

Da dette var gjort, kom det en stemme fra templet i himmelen
og fra tronen, som sa: «Det er skjedd!» Det betyr at «enden for
inneværende tidsalder er kommet.» Den sjuende vredesskålen
avslutter den store trengselen, (v. 17.)

Dette betyr at da den syvende engel hadde tømt ut sin vredes-
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skål, så var alle Guds straffedommer fullbyrdet. Den siste og sju
ende vredesskålen utløste følgende straffedommer:
a) Det kom et stort jordskjelv over hele verden, slik at det

aldri hadde vært et tilsvarende jordskjelv, (v. 18.)
Det som bl.a, vil kjennetegne endetiden, er det forholdet at vi

vil få mange og store jordskjelv. «For folk skal reise seg mot
folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv
både her og der. Men alt dette er begynnelsen til veene (Guds
rikets veer)» (Mat.24,7.)

I forbindelse med Gog-krigen vil vi også få et stort jordskjelv,
men det vil ikke bli så stort som det som er beskrevet her. Denne

krigen er beskrevet under det sjette seglet. «Og jeg så da det
(Jesus) åpnet det sjette segl, og se, det ble et stort jordskjelv, og
solen ble sort som en hårsekk, og hele månen ble som blod.»
(Åp.6,12.)

I forbindelse med de to jødiske vitnenes himmelfart, som også
vil skje på slutten av trengselstiden, vil det bli et stort jordskjelv,
slik at en tiendedel av Jerusalem blir ødelagt og 7000 mennesker
mister livet. «Og i samme stund ble det et stort jordskjelv, og
tiendedelen av byen falt, og 7000 mennesker ble drept i jord-
sldelvet, og de andre ble forferdet og gav himmelens Gud ære».
(Ap.11,13.)
Det samme jordskjelvet som er omtalt i Åp. 16,18, er også

omtalt i Åp. 11,19, hvor det står: «Og Guds tempel i himmelen
ble åpnet, og hans pakts ark ble sett i hans tempel, og det kom
lyn og røster og tordener og jordskjelv og svært hagl.» (Se mine
bøker: Jesu Gjenkomst. Bind 1. s. 387—390 og Jesu Gjenkomst.
Bind 2. s. 353-354, hvor jeg skriver mer utfyllende om jord
skjelv og naturkatastrofer.)
b) Den store by, som her er Jerusalem, skal bli delt i tre deler.

(v.l9.) Den skal ikke bli ødelagt i endens tid, men den skal få
Den treenige Guds merke i sin topografi, slik at alle kan se at
dette er Guds by på en spesiell måte i 1000 års-riket.

Denne topografiske forandringen av Jerusalem er også be
skrevet av en del av profetene i G.T. «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». (Es.2,2.)
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«På 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, i det den ene halvdel av fjellet
viker mot nord, og den andre halvdel mot syd.» (Sak. 14,4.)
«Og hele landet fra Geba til Rimmon sønnenfor Jerusalem

(Jordan-dalen), skal bli som en øde mark, og det (Jerusalem)
skal heve seg høyt og trone på sitt sted, like fra Benjamin-porten
til det sted hvor den forrige port var, til Hjørneporten, og fra
Hananaels tårn til kongens vinperser.» (Sak. 14,10.)

I 1000 års-riket skal ikke bare Jerusalem være høyt hevet over
alle andre byer, men det skal også få en mye større utstrekning
enn den har i dag. «I syner fra Gud førte han meg til Israels land
og satte meg ned på et meget høyt fjell (Sion), og på det var det
likesom bygget en stad (Jerusalem) i syd.» (Esek.40,2.)

«Så løftet jeg mine øyne opp og fikk se en mann som hadde en
målesnor i sin hånd. Jeg spurte ham: Hvor skal du hen? Han
svarte meg: Jeg skal til Jerusalem for å utmåle det og se hvor
bredt og hvor langt det skal være. Da kom engelen som talte
med meg, fram, og en annen engel kom imot ham. Og han sa til
ham: Spring avsted og si til den unge mann der: Jerusalem skal
ligge fritt og åpent på grunn av den mengde mennesker og fe
som skal finnes der. Og jeg, sier Herren, vil være en ildmur
rundt omkring det, og jeg vil åpenbare min herlighet der.»
(Sak.2,5-9.) (Se min bok: Guds-riket i Israel: Kapitlene: Jesu
gjenkomst og templet på Sion og Det nyoppbygde Jerusalem i
Israels land.)
c) Hedningefolkenes byer falt. (v. 19.)
d) Babylon, den store skulle få sin straff av Gud. (v. 19.)
Dette betyr både at Gud skal straffe byen Roma, som er

sentrum for skjøgekristendommen. at han skal straffe den
romersk katolske kirken og hennes mange døtre, som befinner
seg utover i hele verden. Han skal likeledes straffe det økono
miske systemet, som det moderne Babylon har bygget opp.
Dette går ut på å utnytte menneskene og samle fortjenesten på
få hender. Til slutt skal Gud straffe det politiske Babylon, som
er representert ved Satan, de onde åndene. Antikrist og de 10
kongene. (Disse forskjellige dommene er beskrevet i
Åp.17-19.)
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e) Hver øy skal vike bort. (v.20.)
Dette betyr at mindre konsentrasjoner av verdslig makt skal

dømmes, slik at de ikke eksisterer mer.
f) Hvert fjell skal også vike bort, slik at det ikke mer skal

finnes. (v.20.)
Dette betyr at alle former for verdensriker skal forsvinne. I

1000 års-riket er det bare et rike, og det er RIKET FOR
ISRAEL, som er det samme som 1000 års-riket. I dette riket er
Jesus fra Nasaret kongen.
g) Etter at dette store jordskjelvet har ødelagt store deler av

jorden, blir det påfulgt av en hagelskur, hvor hvert enkelt
hagl veier opp til 100 pund. Disse haglene faller på verdens-
menneskene, og det er klart at mange mennesker blir drept i
denne enorme hagelskuren, men til tross for det, så fortsetter
de med å spotte Gud. (v.21.)

Dette viser oss, som så ofte ellers i Åpenbaringsboka, at disse
menneskene er forherdet, slik at de ikke har muligheter til å be til
Gud, om at han må ta bort deres plager. De er fyllt au hat til Gud i
sine hjerter.
I gammel-testamentlig tid brukte Herren også hagelskurer for å

ødelegge sine og Israels fiender. Dette skjedde f. eks. i forbindelse
med jødenes utvandring av Egypt. «Og Moses rakte sin stav opp
mot himmelen, og Herren lot komme torden og hagl, og det for ild
ned på jorden, og Herren lot falle hagl over hele Egyptens land».
(2.Mos.9,23.)
Da Josva kjempet mot de 5 amoritterkongene ved Bet-Horon,

lot Herren det regne så store hagelsteiner fra himmelen over
jødenes fiender at det var flere som ble drept av hagelskuren enn
det som ble drept av sverdet. «Som de nå flyktet for Israel og var
på veien ned fra Bet-Horon, da lot Herren store steiner falle ned
over dem fra himmelen helt til Aseka, så de døde. Det omkom
flere ved hagelsteiner enn Israels barn slo i hjel med sverdet».
(Josva 10,11.)

Det samme vil skje i forbindelse med Gogs angrep på Israel i
første del av trengselstiden. Da vil også Gud la det regne hagels
teiner over Gog og hans hærer. «Og jeg vil gå i rette med ham
(Gog) med pest og med blod, og et skyllregn og hagelsteiner, ild og
svovel vil jeg la regne ned over ham og hans skarer og over de
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mange folkeslag som er med ham». (Esek.38,22.)

Spørsmål og oppgaver.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Hva inneholder den sjuende vredesskålen?
Hvor blir den tømt?

Hvilke 2 betydninger har det at den ble tømt ut i luften?
Hva betyr det at en stemme fra himmelen sa: «Det er
skjedd.»
Hva vil kjennetegne det jordskjelvet som kommer i for
bindelse med den sjuende vredesskålen?
Hvilke to andre store jordskjelv er beskrevet i endens tid?
Hvilken benevnelse har Jerusalem her?

Hva skjer med byen?
Hvorfor blir den delt i 3 deler?

Hvilke andre profeter har profetert om at Jerusalem skal
forandre sitt utseende i forbindelse med endens tid?

Hva skjer med hedningefolkenes byer?
Hva vil det si at «Babylon den store» skal få sin straff?
Hva betyr det at «hver øy» og «hvert fjell» skal vike bort?
Hvilken naturkatastrofe fulgte etter jordskjelvet?
Hvordan reagerte verdensmenneskene på haglenes pla
ger?
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EN SAMMENLIGNING MELLOM DE 7 BASUNENE

OG DE 7 VREDESSKÅLENE.

I Og med at det er flere Bibel-forskere som mener at de 7
basunene i Åpenbaringsboka og de 7 vredesskålene er skildrin
ger av de samme begivenhetene, så vil vi sammenligne dem i det
følgende, for å vise at dette er forskjellige begivenheter, som
foregår til forskjellige tider. Mens de 7 basunene finner sted i
den første halvdel av trengselstiden, så utvikler de 7 vredesskå
lene seg i den store trengsel.

1.) Den første basunen beskriver at hagl og ild, som var
blandet med blod, ble kastet ned på jorden, slik at en tredjedel
av jorden, en tredjedel av trærne og en tredjedel av alt grønt
gress ble oppbrent. (Åp.8,7.)
Den første vredesskålen beskriver at engelen tømte ut sin skål

over jorden, slik at det kom en ond og farlig byld på de mennes
kene som hadde tatt dyrets merke og som tilbad dyret.
(Åp. 16,2.)

2.) Den andre basunen beskriver at et stort brennende fjell
ble kastet i havet, slik at en tredjedel av havet ble til blod. Dette
førte videre til at en tredjedel av skapningene i havet døde. En
tredjedel av skipene ble også ødelagt. (Åp.8,8-9.)
Den andre vredesskålen beskriver at engelen tømte sin skål ut

i havet, slik at hele havet ble til blod. Hver levende sjel i havet
døde. (Åp. 16,3.)

3.) Den tredje basunen beskriver at en stor stjerne falt ned
fra himmelen. Den var brennende som en fakkel. Den falt ned

på en tredjedel av elvene og vannkildene. Stjernens navn var
Malurt. En tredjedel av vannene ble til malurt, og mange men
nesker døde, fordi vannet var blitt forurenset. (Åp.8,10-11.)
Den tredje vredesskålen beskriver at engelen tømte sin skål ut

i elvene og vannkildene, slik at de ble til blod.
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4.) Den fjerde basunen beskriver at en tredjedel av solen, av
månen og av stjernene ble ødelagt, slik at en tredjedel av både
dagen og natten mistet sitt lys. (Åp.8,12.)
Den fjerde vredesskålen beskriver at engelen tømte sin skål ut

på solen, slik at den brente menneskene med ild. Menneskene
brente i stor varme, men til tross for det spottet de likevel Gud
for denne plagen. (Åp. 16,8-9.)

5.) Den femte basunen beskriver at en stjerne, som var falt
fra himmelen og ned på jorden, fikk nøkkelen til avgrunnens
brønn. Den åpnet opp for de onde åndene, slik at både solen og
luften ble formørket. De onde åndene fikk i oppdrag å plage de
vantroe jøder, som ikke hadde Guds segl på sine panner, i 5
måneder. De skulle ikke drepe dem, men bare plage dem. Til
konge over seg hadde de onde åndene avgrunnens engel, som
het Abbadon. Denne plagen er det første ve. (Åp.8,1-11.)
Den femte vredesskålen beskriver at engelen tømte sin skål ut

over dyrets trone, slik at dyrets rike ble formørket. Innbyggerne
i dette riket tygget sine tunger av pine, men til tross for sine
plager, spottet de likevel Gud og omvendte seg ikke fra sin
ondskap. (Åp.16,10-11.)
6.) Den sjette basunen beskriver at de 4 englene, som hadde

stått bundet ved Eufrat, ble løst, slik at de kunne drepe en
tredjedel av menneskene. Denne plagen er det andre ve.
(Åp.9,13-21.)
Den sjette vredesskålen beskriver at engelen tømte ut sin skål

i den store elven Eufrat, for at den skulle tørkes bort, slik at
kongene fra Østen kunne dra over elven. (Åp. 16,12.)
7.) Den sjuende basunen beskriver Guds endelige seier over

sine fiender og hedningenes vrede. Den tiden var kommet da
Gud skulle dømme sine fiender og lønne sine profeter, de hellige
og dem som fryktet Guds navn. Det tredje ve er alt som skjer i
den store trengsel. (Åp.ll,15-19.)
Den sjuende vredesskålen beskriver at engelen tømte sin skål

ut i luften. Dette forårsaket at det kom et stort jordskjelv, som
det ikke hadde vært maken til. Videre ble Jerusalem delt i 3
deler, folkenes byer falt og hele det babylonske systemet ble
dømt. Hver øy og hvert fjell ble også ødelagt. Et svært haglvær
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falt ned over Guds fiender, og de spottet Gud for denne plagen.
(Åp.16,17-21.)

Til tross for at både basunene og vredesskålene har en del
fellestrekk, hva som gjelder innholdet i dem, er det likevel
tydelig at de beskriver forskjellige hendelser. Mens straffedom-
mene i basusene er BEGRENSET, så er straffedommene i
vredesskålene FULLSTENDIGE.
Mens basunene ødelegger en tredjedel av jorden, av trærne,

av havet, av skapningene i havet, av skipene, av vannene, av
solen, av månen og av stjernene, så tømmer englene sine vre-
desskåler over hele jorden, hele havet, i alle elvene og vannkil
dene, på hele solen, på dyrets trone og hele dets rike, i hele
elven Eufrat og ut i hele luften. (Hva som gjelder forståelsen av
innholdet i basunene og vredesskålene, så henviser vi til det som
vi har skrevet ovenfor om dette.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvorfor er ikke basunene og vredesskålene beskrivelser av
de samme hendelser?

2.) Når foregår basunene, og når foregår vredesskålene?
3.) Hvilket innhold har de 7 basunene?
4.) Hvilket innhold har de 7 vredesskålene?
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EN BESKRIVELSE AV SKJØGEKIRKEN.

«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 (skjøgekirken), som sitter over de mange vann (folke
slag), som kongene på jorden drev hor med, og de som bor på
jorden, ble drukne av hennes horelevnets vin. Og han førte meg
i ånden ut i ørkenen, og jeg så en kvinne (den romersk katolske
kirken) sitte på et skarlagenrødt dyr (Antikrist), som var fullt av
bespottelsesnavn, og hadde 7 hoder (7 romerske keisere) og 10
hom (de 10 kongene i endens tid). Og kvinnen var kledd i
purpur og skarlagen og lyste av gull og edelsteiner og perler, hun
hadde et gullbeger i sin hånd, fullt av styggheter og av hennes
horelevnets urenheter og på hennes panne var det skrevet et
navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og
til stygghetene på jorden. Og jeg så kvinnen drukken av de
helliges blod og av Jesu vitners blod, og jeg undret meg storlig
da jeg så henne. Og engelen sa til nieg: 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 horn.»
(Åp.17,1-7.)

Dette er en beskrivelse av skjøgekirken, slik som den fram
trer, rett før den får sin endelige dom av Herren. Sentmm i
denne frafallskirken i endens tid vil være den romersk-katolske
kirken. Den vil samarbeide med de hedenske religionene, New
Age og de forskjellige frafalne kirkene innenfor kristenheten.
Følgende forhold vil kjennetegne skjøgekirken:
1.) Hun blir kalt «den store skjøge.» (v.l.)
I bibelsk betydning er en «skjøge», et kirkesamfunn som har

INNGÅTT KOMPROMISSER MED DE HEDENSKE RELI
GIONENE og FREMMER DISSE IDEENE, SOM OM DE
VAR SANN KRISTENDOM. Den romersk-katolske kirken
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har hele tiden vært en slik skjøge. I endetidssammenheng blir
den beskrevet som «den store skjøgen.»

Dette uttrykket må sees i motsetning til de mindre skjøgene,
som blir representert i stadig sterkere grad av de store kirkesam
funn innenfor kristenheten. Selv om disse kirkesamfunnene ikke
går like langt i sin vantro som den romersk katolske kirken, så
ønsker de samarbeid med denne kirken. I stedet for å avvise den
romersk katolske kirken som skjøgekirken, og advare den for
sin utroskap mot Herren, så ønsker de andre kirkesamfunnene
ikke å påpeke det som er feil i skjøgekristendommen.

Profetene brukte ofte ordet «skjøge» om byer og land som
levde i sin egen vellyst og ikke etter Herrens bud og forordnin
ger. Både Jerusalem, Tyrus og Ninive er beskrevet på denne
måten i G.T. «Hvor den (Jerusalem) er blitt til en horkvinne,
den trofaste by, som var full av rett, hvor rettferd hadde
hjemme, og nå— mordere!» (Es. 1,21.)
«Ta din citar, gå omkrig i byen, du glemte skjøge (Tyrus)!

Spill det beste du kan, syng vise på vise, så folk kan komme deg i
hu!» (Es.23,16.)

«til gjengjeld for den mangfoldige utukt som hun (Ninive)
drev, hun den fagre og trollkyndige skjøge, som solgte folkeslag
ved sin utukt og hele slekter ved sine trolldomskunstner.»
(Nah.3,4.)

2.) Hun blir kalt «mor til skjøgene og til stygghetene på
jorden.» (v.5.)

Dette betyr at DEN VESTENLIGSTE DEL AV DEN
FALSKE LÆREN, SOM VI HAR INNENFOR KRISTENHE
TEN, KOMMER FRA DEN ROMERSK KATOLSKE KIR
KEN. Hun er utgangspunktet for den falske kristendommen, for
hun har dannet grunnlaget for de mange kirkesamfunnene som
vi har. Både kirkehistorisk og teologisk er kirkesamfunnene gått
ut fra den romersk katolske kirken, for det var den som overtok
etter apostelkirken.
3.) Hun «sitter over de mange vann.» (v.l.)
Dette betyr at hun HERSKER OVER MANGE LAND og

NASJONER gjennom den teologien som hun fører. Hun styrer
verden gjennom sin villfarende teologi. Hun hersker både over
kongene på jorden og enkeltmenneskene, «kongene på jorden
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drev hor med henne, og de som bor på jorden, ble drukne av
hennes horeievnets vin (hennes falske teologi).» (v.2.)
Det har vært den romersk katolske kirkes ønskemål å herske

over alle mennesker i verden. Jeg vil i den forbindelse sitere en
uttalelse av kardinal Manning, hvor dette kommer godt til
uttrykk: «Den romersk katolske kirke er den høyeste rett på
jorden, den er leder for alle menneskers samvittighet, like fra
bonden, som pløyer marken, til prinsen, som sitter på tronen.
Den leder enhver husstand, den har det siste ord i de lovgivende
forsamlinger- den er den eneste, siste og høyeste dommer over
det som er rett og riktig.»
I endetiden vil den romersk katolske kirken utvide sin teolo

giske basis til også å gjelde New Age og deler av de andre store
verdensreligionene, slik at alle folk i verden kan føle at de hører
hjemme i den romersk katolske kirken.
Den romersk katolske kirken skal bli en virkelig maktfaktor i

endens tid. Dette siktemålet har den hatt helt ifra middelalde

ren, hvor den romersk katolske kirken og det romerske keiser
dømmet konkurrerte om hvem som skulle være den virkelige
maktfaktoren i verden.

Denne striden er ikke slutt ennå. I endens tid vil den ta seg
opp igjen, og den romersk katolske kirken vil bli den vinnende
part, men på slutten av trengselstiden skal den likevel bli ødelagt
av Antikrist og de 10 kongene, som representerer keisermakten
og Det nyopprettede Romerriket. Dette forholdet viser oss at
paven ikke er Antikrist. «Og de 10 hom som du så, og dyret,
disse skal hate sjøgen og gjøre henne øde og naken, og hennes
kjøtt (i flertall) skal de ete, og henne selv skal de brenne opp
med ild.» (Åp. 17,16.)
4.) Hun befinner seg ute i ødemarken, og der sitter hun «på et

skarlagenrødt dyr, som var fullt av bespottelsesnavn og hadde 7
hoder og 10 hora.» (v.3.)
At kvinnen er plassert ute i ødemarken, betyr at hun IKKE

HAR NOEN KONTAKT MED DEN TREENIGE GUD og
HANS ORDNINGER. Det åndelige landskapet som hun repre
senterer, er goldt og øde. Det gir ikke tidsalderlig liv til den som
følger henne. Det gir derimot død og fortapelse.
Denne kvinnen styrer ikke bare over de mange nasjoner og
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konger (v. 1-2), hun styrer og kontrollerer også et «skarlagenrødt
dyr», som symboliserer Antikristen og hans maktgrunnlag, som er
både de 7 romerske keiserne fra gammel tid og de 10 kongene fra
endens tid. Antikrist er av den samme beskaffenhet som henne.

Han er full av «bespottelsesnavn». (v.3.)
J. Dwight Pentecost sier følgende om dyret som kvinnen sitter

på. «Dyret som kvinnen sitter på, er Europas forente stater eller
det romerske imperium.»
5.) Hun «var kledd i purpur og skarlagen og lyste av gull og

edelsteiner og perler.» (v.4.)
Purpur og skarlagen er kongelige farger, og de vitner om stor

luksus og rikdom. Disse to fargene er også Vatikanets offisielle
farger. I Bibelen blir de assosiert med synd.

Jeg vil sitere fra R.E.Woodrrows bok: Babylon Mystery Reli
gion. s, 103, hvor det står: «Klesdrakten som blir båret av
kardinalene i den katolske kirken er rød. Kardinale fugler,
kardinale blomster og kardinale prester er forbundet med rød
farge. Bibelen nevner visse fyrster i Babylon som kledde seg i
røde klær. «... Men hun (Jerusalem) drev sitt hor videre. Da
hun så menn avbildet på veggen, bilder av kaldeerne malt med
rødt, omgjordet med belte om sine lender, med nedhengende
farvede huer på sine hoder, alle sammen å se til som vogn-
kjempere, en avbildning av Babels sønner, hvis fødeland er
Kaldea.» (Esek.23,14-15.)
Horen som symboliserte babylonsk religion, var kledd i pur

pur og skarlagen. (Åp. 17,4.)
Fra gammel tid har fargene rød og skarlagen blitt assosiert

med synd. Esaias sa på sin tid: «Kom, la oss gå i rette med
hverandre, sier Herren, om deres synder er som purpur, skal de
bli kvite som sne, om de er røde som skarlagen, skal de bli som
den kvite ull.» (Es.1,18.)
«Hor» er av og til refert til som den «røde synd.» Den røde

fargen er assosiert med prostitusjon som i uttrykket «red-light
distrikt.»

Hun har store rikdommer i form av gull og edelsteiner og
perler. Det samme er også tilfeUe med den romersk katolske
kirken, som også i dag driver en utstrakt handelsvirksomhet, og
som blir regnet som en økonomisk maktfaktor i verden.
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Jeg vil i den forbindelse sitere fra boka: The Vatican Billions,
av Avro Manhattan, hvor det står: «Den katolske kirken er den
STØRSTE FINANSIELLE KRAFT, samler av rikdom og eier
av eiendom som eksisterer. Hun er en større eier av materiell

rikdom enn noen annen institusjon, sammenslutning, bank, stor-
trust, regjering eller stat i hele verden. Paven som den synlige
styrer av denne enorme masse av rikdom, er derfor det rikeste
menneske i det ty vende århundrede. Ingen kan helt ut regne ut
hvor mye han er verdt i milliarder av dollar.»

«Vatikanet har store investeringer hos Rothschildene i
England, Frankrike og Amerika, hos Hambro Bank, hos Credit
Suisse i London og Zurich. I De Forente Stater har det store
investeringer hos Morgan bank. Case Manhattan Bank, First
National Bank i New York, Bankers Trust Company og andre.
Vatikanet har milliarder av aksjer i de største internasjonale
selskaper, slike som Gulf Oil, Shell, General Motors, Bethle
hem Steel, General Electric, International Buisiness Machines,
T.W.A O.S.v. Ved et forsiktig anslag, beløper dette seg til mer
enn 500 millioner dollar bare i U.S.A.»

«Vaticanets rikdom av gull har blitt anslått av United Nations
World Magazine til å beløpe seg til flere milliarder dollar. En hel
del av dette er plassert i U.S. Federal Reserve Bank, mens
banker i England og Sveits har resten. Men dette er bare en liten
del av Vatikanets rikdom, som bare i U.S. A er større enn de fem
rikeste internasjonale selskapene i landet. Når man til dette
legger til den resterende formue, eiendom, beholdning og aksjer
utenlands, så blir den forbløffende opphoping av rikdom i den
katolske kirken så stor, at den trosser enhver fornuftig anta
gelse.»

Martin A. Larsen og Stanly Lowel har i boka: Praise til Lord
for Tax Exemption, regnet ut at de verdier som den katolske
kirken hadde i 1971, beløp seg til over 80 milliarder dollar. Dette
tilsvarer 160 milliarder i dag.
6.) Hun hadde «et gullbeger i sin hånd, fullt av styggheter og

av hennes horelevnets urenheter.» (v.4.)
Den romersk katolske kirken har selv framstilt seg som en

kvinne som har et kors i sin venstre hånd og et gullbeger i sin
høyre hånd, og som sitter på en globus. Dette ble gjort på en
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medaljong som pave Leo den 12. lot prege i 1825. På medaljon
gen var det inngravert en tekst på latin: Sedet super universum,
som betyr: Hele verden er hennes sete.

I det gullbegeret, som hun har i sin hånd, har hun samlet alle
sine falske lærer og sin falske teologi, som bl.a. går ut på føl
gende:
a) Hun lærer at tradisjonen i den katolske kirke og i læren er

overordnet Bibelens ord. Bibelen må tolkes i samsvar med

den katolske tradisjonen.
b) Hun lærer at Vulgata, som er den katolske Bibel-overset-

telsen, er den eneste riktige Bibelen. Den består av Septu-
aginta og Jeromes Bibel-oversettelse av N.T.

c) Hun har forandret den opprinnelige grunnteksten, den
bysantinske grunnteksten, og laget en delvis ny grunntekst,
som er den aleksandrinske grunnteksten av Bibelen, som
er utviklet videre opp igjen kirkens historie. Denne grunn
teksten er tilpasset den katolske kirkes lære. (Se det som
jeg senere skriver om Bibelens grunntekster.)

d) Den lærer at det er 7 sakramenter i bibelsk betydning, og
at det er frelse ved at man blir gjort delaktig i disse.

e) Den lærer at det ikke er utelukkende troen som frelser et
menneske.

f) Den lærer at det er frelse i avlaten.
g) Den lærer at de fleste mennesker må gå gjennom skjærsil

den etter sin død, og at det er enkeltmenneskers og den
romersk-katolske kirkens bønner som kan frelse et men
neske fra skjærsilden. Kristi frelsesgjeming er altså ikke
nok for å frelse menneskene.

h) Den lærer at når man brenner lys for de menneskene som
er i skjærsilden, så vil dette forkorte deres opphold der.

i) Den lærer at Jesu forsonergjeming blir gjentatt på en ublo
dig måte i messeofferet, og at dette offeret er nødevendig
for menneskenes frelse. Den lærer at Jesus er personlig til
stede, både med legeme, blod, sjel og guddommelighet i
nattverdens brød, og den tilber brødet som Jesus selv.

j) Den lærer at jomfru Maria ble født uten synd, og at hun ble
tatt legemlig opp til himmelen. Dette vil si at hun ikke
døde, men ble tatt levende til himmelen.
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k) Den lærer at jomfru Maria hadde like store lidelser som
Jesus i forbindelse med Jesu forsoningverk, og at hun
dermed er gjort delaktig i frelsesverket.

1) Den lærer at jomfru Maria og de andre helgener ber for
menneskene innfor Gud.

m) Den lærer at jomfru Marias bønner er nødvendige for at
menneskene skal bli frelst, og at Maria må ha offer fra
menneskenes side. Ved hjelp av Marias bønner og ved
hjelp av disse ofrene kan hun tilfredstille Kristus,

n) Den lærer at jomfru Maria er «himmelens dronning.»
Denne tittelen går tilbake til den babylonske dronningen
Semiramis, som var den første som hadde denne tittelen.
Når katolikkene ber til «himmelens dronning», er det ikke
jomfru Maria de ber til, men det er den babylonske gudin
nen Semiramis.

o) Den har overtatt «mor-bam motivet» fra den gamle baby
lonske religionen, og utviklet den videre i Maria-kulten. I
den gamle baylonske religionen var det Nimrods kone,
Semiramis, som var moren, og Tammuz som var barnet.
Nimrod ble gjenfødt som Tammuz. Semiramis var derfor
både mor og hustru til sitt barn.

p) Den lærer at paven er ufeilbarlig når han uttaler seg om
tros- og lærespørsmål.

q) Den lærer at paven er Guds stedfortreder på jorden, og at
han er kirkens overhode,

r) Den lærer at den romersk katolske kirkes lære er den
eneste som kan gi menneskene frelse. Det er ingen frelse
utenom kirken d.v.s, den romersk- katolske kirken,

s) Den lærer at de andre kirkesamfunnene ikke står i sannhe
ten, men er Satans kirker,

t) Den lærer at pavedømmet er utgått fra apostelen Peter, og
at han var den første biskopen eller paven i Roma. Dette
har man ikke noe historisk bevis for.

u) Den lærer at alle biskoper i den katolske kirken er apostle
nes etterfølgere i og med at de er innsatt ved «apostolisk
suksesjon» fra apostlene av.

v) Den lærer at biskopene og prestene skal leve i sølibat.
Denne skikken går tilbake til gammel babylonsk religion.
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w) Den lærer at det er gjenfødelse i dåpens vann. Dette er
ikke riktig. Det er Guds ord som er gjenfødelsens nåde-
middel.

x) Den hevder at de 4 initialene INRI, som de har satt på
korset, betyr: «Jesus fra Nasaret, jødenes konge.» I den
ekstreme eden, som jesuittene må sverge, står disse fire
bokstavene for de latinske ordene: «lustum, Necar, Reges
og Impios», som betyr: «Det er rettferdig å tilintetgjøre
kjetterske konger, regjeringer eller styrere.»

y) Den har ikke bare beholdt den runde formen på oblaten i
nattverden, som er et symbol på solen, og som går tilbake
til babylonsk religion, men den har også beholdt de tre
initialene: I H S på oblaten og hevder ay disse betyr: Jesus,
menneskehetens frelser, mens de i virkeligheten står for de
tre egyptiske gudene: Isis, Horus og Seb.

z) Den har utnyttet skriftemålet til å kontrollere mennes
kene. Denne skikken går også tilbake til den gamle baby
lonske religionen.

æ) Paven har overtatt tittelen Pontifex Maximus, som går
tilbake til den gamle babylonske religionen. Pontifex
Maximus var tittelen på ypperstepresten i den babylonske
religionen.

ø) Paven bærer både Mitraen og fiskeringen. Disse symbo
lene går tilbake til filistrenes fiskegud, Dagon, som ble
betraktet som livets herre. Han er det samme som Tam-

muz i den gamle babylonske religionen. I og med at paven
fortsatt bærer disse to symbolene, så gir han dermed til
kjenne at han representerer den gamle babylonske religio
nen. Han representerer ikke Jesus fra Nasaret. (Se kapit
let: Den fjerde basunen, hvor jeg skriver mer utfyllende
om dette.)

7.) På hennes panne var det skrevet et navn, en hemmelighet:
Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jor
den. (v.5.)
På samme måten som skjøgene i Roma hadde pannebånd,

hvor de hadde inngravert sine navn, har også den romersk
katolske kirken et slikt pannebånd, hvor det er inngravert nav-
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net: Babylon. Dette navnet er en «hemmelighet» (gr. myste-
rion.»)

I dette navnet ligger det 3 hemmeligheter:
a) Til tross for at det i hele Åpenbaringsboka er snakk om

Babylon, så gjelder dette ikke Babylon i gammel tid, men
det gjelder Babylon i endens tid, som er byen Roma og den
romersk katolske kirkes lære.

b) Store deler av teologien i den romersk-katolske kirkens
lære går tilbake til den gamle religionen i Babylon. Jeg
siterer fra Studiebibelen. nr. 4. s,935, hvor det står: «His
torikeren Gibbon skriver: «Snart etter at Damskus var blitt

Pontifex Maximus, kom de babylonske sermonier i for
grunnen. I året 381 begynte de å tilbe jomfru Maria som
Guds mor og himmelens dronning. Ved slutten av det
fjerde århundrede var denne tilbedelsen alminnelig, og
fortrengte den tilbededelse som tilkom Kristus.»

Kirken ble likefrem et museum for gammelt, babylonsk
hedenskap. Den romersk katolske gudsdyrkelse, med sin Maria-
tilbedelse og helgendyrkelse, ble en BLANDING AV KRIS
TENDOM OG HEDENSKAP. Det kunne vanskelig tenkes et
mer treffende navn på dette system enn Babylon, forvirring
(j.fr. I.Mos. 11,9.)»

Jeg vil også sitere fra H. A. Ironsides bok: Lectures on the
Revelation, hvor det bl.a. står: «Da Babylon og dens templer
ble ødelagt, flyktet ypperstepresten til Pergamus sammen med
en skare innvidde med sine kar og bilder. I denne by ble bildet
av slangen stilt opp som den skjulte visdoms sinnbilde. Senere
dro de over havet og utvandret til Italia, hvor de slo seg ned på
Den etruriske slette. Her ble den gamle kultus under navnet De
etruriske mysterier utbredt, og omsider ble Roma HOVEDSE
TET FOR BABYLONISMEN. De ledende prester bar bispelue
(Mitra), som— til ære for Dagon, fiskeguden, livets herre-
hadde form som et fiskehode. Dette var TAMUZZDYRKEL-

SEN I EN ANNEN SKIKKELSE, som den utfoldet seg blant
Israels fiender, filistrene. I Roma anla yppersetpresten tittelen
Pontifex Maximus, og denne tittelen ble prentet på hans Mitra.
Da Julius Cæsar, som —i likhet med alle unge romere av god

famile— hørte til de innvidde, var blitt statsoverhode, ble han
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valgt til Pontifex Maximus, og deretter hadde alle de romerske
keisere denne tittel inntil Konstantin den Store, som både var
menighetens overhode og hedningenes yppersteprest. Senere
fikk biskopen av Roma denne tittelen, og den bæres nå av
paven, som således erklærer seg å være— ikke fiskeren og apos
telen Peters etterfølger,— men de babylonske mysteriers yppers
teprests direkte etterfølger og fiskeguden Dagons tjener, hvorfor
han—i likhet med sine avgudiske forgjengere—bærer fiskeringen».
Jeg vil også sitere fra Joseph Zacchellos bok: Secrets of

Romanism. s,14-15, hvor han siterer H. Grattan Guinnes bok:
Romanism and Reformation: «Romaisme er ganske enkelt det
gamle romerske hedenskapet, som er gjennopplevd under
kristne navn. Romanisme og hedenskap bærer til hverandre den
mest eksakte og ekstraordinære likhet. Hadde hedenskapet sine
templer og alter, sine bilder og statuer? Det har også pavedøm
met. Hadde hedenskapet sitt hellige vann og brennende
røkelse? Det har også pavedømmet. Hadde hedenskapet sine
prester med tonsur (Det forholdet at håret var klippet av som en
runding midt på hodet. Dette symboliserte solen som var et
bilde på Nimrod) som pontifex maximus eller en selvstendig
biskop styrte over? Det har også pavedømmet. Hadde heden
skapet sitt krav om hellig ufeilbarlighet? Det har også pavedøm
met. Hadde hedenskapet sin hengivelse av en synlig representa
sjon av guddommen, som ble båret på menns skuldre? Det har
også pavedømmet. Hadde hedenskapet sin sermoni i å kysse
føttene til en selvestendig biskop? Det har også pavedømmet.
Hadde hedenskapet sitt kollegium av biskoper? Det har også
pavedømmet i kardinalenes kollegium. Hadde hedenskapet sin
hengivelse i avguder, sin tilbedelse av himmelens dronning, sine
ofringer? Det har også pavedømmet. Hadde hedenskapet sine
landlige helgenskrin og prosesjoner? Det har også pavedømmet.
Hadde hedenskapet sine antatte mirakler, sine talende bilder og
gråtende og blødende bilder? Det har også pavedømmet. Hadde
hedenskapet sine tiggerordener og oppdiktede helgener? Det
har også pavedømmet. Hadde hedenskapet sin kanonisering av
helgener, som i guddommeliggjørelsen av den døde Cæsar? Det
har også pavedømmet. Hadde hedenskapet sin hedenske kalen
der og mange fester? Det har også pavedømmet. Hadde
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hedenskpaet sitt påtvungne sølibat, sine mystiske tegn, sin tilbe
delse av relikvier? Det har også pavedømmet. Hadde hedenska
pet sin forferdelige forfølgelse av dem som motarbeidet avgude-
riet? Det har også pavedømmet. Var hedenskapet satanisk inspi
rert? Det er også pavedømmet. Gud overvant hedenskapet.
Satan overlevde det under kristne navn, men Gud skal ødelegge
det og feie dets hatefulle nærvær fra jorden.»

c) I endens tid skal den gamle babylonske læren komme helt
fram i lyset igjen. På det religiøse området vil vi få et åpenlyst
samarbeid mellom den romersk katolske kirken, New Age og
de største av de falske religionene i verden. Sentrum i skjø-
gekristendommen i endens tid vil være den romersk katolske
kirkes lære, og det hovedelenientet som vil forene de for
skjellige religionene vil uten tvil være tilbedelsen av jomfru
Maria, som er det samme som tilbedelsen av Semiramis i den
gamle babylonske religionen. (Se mine bøker: Jesu Gjen
komst. Bind 1 og 2, hvor jeg skriver mer utførlig om romersk
den katolske kirkes lære og dens likhet med den gamle baby
lonske religionen.)

8.) Den var «drukken av de helliges blod og av Jesu vitners
blod» (v.6.)

Dette betyr at den romersk-katolske kirken har TATT LIVET
AV og DREPT MILLIONER AV DE HELLIGE og DE TRO
ENDE OPP IGJENNOM SIN BLODIGE HISTORIE. Det har

vært utregnet at den romersk katolske kirken har vært ansvarlig for
drap på 68 millioner mennesker bare under den spanske inkvisisjo
nen.

Vi kan også nevne at den romersk katolske kirken samarbeidet
med nazistene og fascistene under den andre verdenskrigen og er
derfor medansvarlig for, direkte og indirekte, at millioner av jøder
og tusener av gresk ortodokse katolikker ble myrdet i Europa.
Både Hitler, Mussolini og Franco hadde konkordater (avtaler) med
Vatikanet.

Etter at krigen var slutt hjalp også den romersk katolske
kirken mange naziledere med å gi dem identifikasjonspapirer
som romersk katolske prester, slik at de kunne rømme til andre
land, for å unngå sin rettmessige straff. (Mye av dette har den
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romersk-katolske kirken greid å skjule, slik at det store flertallet
av menneskene ikke vet om det.)

Jeg vil i den sammenheng gjengi noe av det som dr. theol. Ch.
Chiniquy uttalte, etter at han hadde vært prest i den romersk
katolske kirken i 50 år: «Jeg vil med Guds hjelp aldri tenke på å
forsone meg med den romersk katolske kirken, fordi dens pres
ter, biskoper og paver har utøst millioner av martyrers blod fra
Johan Huss og til vår dyrebare bror Hacket.»

Etter at den kristne menighet er bortrykket til Gud før treng
selstiden, vil den romersk katolske kirken sammen med Antik
rist, New Age og de andre hedenske religionene igjen komme til
å MYRDE MILLIONER AV MENNESKER ut over den hele

verden. De som ikke vil underkaste seg den nye verdensreligio
nen i endens tid, må bøte med livet.
Ut ifra det som vi har skrevet ovenfor, skulle det ikke være

mye tvil om hvem som er beskrevet som «den store skjøgen» i
Åpenbaringsboka. Det er den romersk-katolske kirken. Det er
dens lære, dens praksis, dens ambisjoner og planer som viser at
denne vurderingen er riktig.
Hvorfor ser ikke flere dette forholdet og advarer menneskene

mot den romersk-katolske kirken og dens lære? Her er det flere
svar som en kan gi:
a) For det første ønsker ikke paven og de øverste lederne,

kardinalene og biskopene, innenfor denne kirken å fortelle
den hele sannhet om sin egen kirke. De holder mye av
dette skjult. Dersom de ikke hadde gjort det, ville mange
katolikker ha meldt seg ut av kirken.

b) For det andre er det bare et lite fåtall av de øverste lederne
som kjenner til den fulle sannheten om den romersk
katolske kirken. Mange av de underordnede prestene i
denne kirken kjenner ikke til den fulle sannhet om sin egen
kirke.

c) For det tredje er det forbundet med fare for eget liv der
som en romersk-katolsk prest melder seg ut av denne kir
ken og avslører hva kirken står for.

d) For det fjerde kjenner ikke den vanlige katolikk til alt
dette. Katolikkene har overlatt den rette tolkningen av
teologien til paven og hans nærmeste krets.
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e) For det femte ønsker heller ikke de ledende prestene
innenfor de andre kristne kirkesamfunnene og professo
rene innenfor teologisk forskning å avsløre den romersk
katolske kirkes lære og dens praksis. De ønsker heller å
samarbeide med den store skjøgen.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva er sentrum i skjøgekirken?
2.) Hvem er den store skjøgen?
3.) Hva er en skjøge i bibelsk betydning?
4.) Hvilken rolle vil New Age få i endens tid?
5.) Hvem er «mor til skjøgene på jorden»?
6.) Hva betyr det at skjøgen «sitter over mange vann»?
7.) Hva er «vann» et bilde på?
8.) Hvilket politisk og religiøst siktemål har den romersk

katolske kirken?

9.) Hvilke to maktfaktorer konkurrerte om den politiske
makten i middelalderen?

10.) Hvordan vil denne kampen bli i endetiden?
11.) Hva vil det si at skjøgen befant seg ute i ørkenen?
12.) Hva vil det si at skjøgen satt på «et skarlagenrødt dyr»?
13.) Hvordan så dette dyret ut?
14.) Hvem er dette dyret?
15.) Hvordan var skjøgen kledd?
16.) Hvilke rikdommer har den romersk-katolske kirken?
17.) Hva hadde skjøgen i sin hånd?
18.) Hva er det som befinner seg i dette gullbegeret?
19.) Hvordan framstilte pave Leo den 12. den romersk

katolske kirken?

20.) Hvilke 24 forskjellige vranglærer har vi pekt på innenfor
den romersk-katolske kirkens lære og praksis?

21.) Hva er skrevet på skjøgens panne?
22.) Hvilke 3 forskjellige hemmeligheter står Babylon for i

endetidsbetydning?
23.) Hva betyr selve ordet «Babylon»?
24.) Hvilket religiøst fundament er det som først og fremst vil

forene den romersk katolske kirken, de frafalne kirkesam-
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funnene, de store hedenske religionene og New Age i
endetiden?

25.) Hva vil det si at skjøgen «var drukken av de helliges blod
og av Jesu vitners blod»?

26.) Hvor mange millioner mennesker har den romersk
katolske kirken tatt livet av?

27.) Hvorfor er ikke innholdet og læren i den romersk katolske
kirkes lære bedre kjent enn det er?

28.) Hvilke forskjellige kategorier av mennesker forsøker å
skjule dette?
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KEISER NERO KAN VÆRE ANTIKRISTEN.

«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. Det dyr du sa, var og er ikke,
og det skal stige opp av avgmnnen (gr.tes abyssu) 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 sitter på, og de er 7 konger, de 5 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.»
(ÅP. 17,7-11.)

Åpenbaringsboka har fortalt oss at den vil vise oss hemme
ligheten med den store skjøgen og med Antikrist, som bærer
henne. «Og engelen sa til meg: Hvorfor undret du deg? Jeg vil
vise deg hemmeligheten med kvinnen og med dyret (Antikrist),
som bærer henne.» (Åp. 17,7.)

Vi har i det som vi har skrevet til nå, vist at kvinnen eller den
store skjøgen i Åpenbaringsboka, er DEN ROMERSK
KATOLSKE KIRKEN og DENS LÆRE. Dette er derfor ingen
hemmelighet for oss.
Vi skal i det følgende vise at keiser Nero kan være den

framtidige Antikristen. Dersom dette er tilfellet, vil han enten
komme tilbake i sitt eget legeme, eller hans ånd og vesen vil bli
inkarnert i en annen person. Vi skal sette opp en del beviser på
at dette kan være riktig:

1.) Antikristen skal stige opp fra avgrunnen (gr.abyssos) og
fare tilbake til avgrunnen. «Det dyr du så, var og er ikke, og det
skal stige opp av avgrunnen (gr.ek tes abyssu) og fare bort til
undergang...» (Åp.17,8,)
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Dette betyr at Antikristen har levd på et tidligere tidspunkt i
historien. Ved hans død ble hans sjel og ånd overført til avgrun
nen (gr.abyssos), som er oppholdsstedet til de onde åndene. I
endetiden skal han løslates fra sitt opphold i avgrunnen og
gjenoppstå til et nytt liv på jorden.
På denne måten blir også Antikristens liv et motstykke til Jesu

død og oppstandelse. Antikristen skal kunne si det samme til
verdensmenneskene som Kristus skal si, når han kommer til
bake: Se, jeg var død, men nå er jeg levende igjen. Døden har
ingen makt over meg. Dette bruker Antikristen som et bevis på
at han er jødenes Messias og verdens frelser.

Det forholdet at Antikristen skal komme tilbake igjen til
verden, etter at han har hatt et opphold i av^nnen bak seg,
kommer også til uttrykk flere andre steder i Åpenbaringsboka.
«Og jeg så et av dets hoder likesom såret (slaktet, slått i hjel) til
døden, og dets dødssår ble lægt, og all jorden undret seg og
fulgte etter dyret.» (Åp. 13,3.)
«Og det (den falske profet) forfører dem som bor på jorden

(verdensmenneskene), for de tegns skyld som er det gitt å gjøre
for dyrets øine, i det det sier til dem som bor på jorden, at de
skal gjøre et bilde av det dyr som fikk såret av sverdet og ble i
live (ble levende).» (Åp. 13,14.)» (Se kapitlet: Antikristen kom
mer.)

«... 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.)
(Se kapitlet: Antikristen kommer.)

2.) Kvinnen, som er den store skjøgen, som er den romersk
katolske kirken, skal kontrollere Antikristen, som består av 7
hoder og 10 hom. «Og han førte meg i ånden ut i ørkenen, og
jeg så en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr, som var fullt av
bespottelsesnavn og hadde 7 hoder og 10 hom.» (Åp. 17,3.)
De 7 hodene står for to forhold:
a) For det første står de for 7 fjell. De 7 fjellene som kvinnen

sitter på, er de 7 fjellene som byen Roma er bygd på. «...
De 7 hoder er 7 fjell, som kvinnen sitter på.» (Åp. 17,9.)

b) For det andre står de for 7 konger, som er 7 romerske
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keisere fra det romerske keiserriket i antikken, «og de er 7
konger,...» (Åp.17,10.)

I og med at de 7 hodene både er de 7 fjellene som byen Roma
er bygd på, og 7 romerske keisere fra antikken, er det dermed
bevist at Antikrist må være en ROMERSK KEISER.
Dette blir også stadfestet av profeten Daniel, som sier at

Antikristen skal være en romersk keiser. «Og etter de 62 uker
(pluss de 7) skal Messias utryddes og intet ha, og staden (Jerusa
lem) og helligdommen skal en KOMMENDE FYRSTES FOLK
(romerne) ødelegge, ...» (Dan.9,26.)

3.) Det innbyrdes forholdet mellom disse 7 keiserne er som
følgende:
a) På det tidspunktet da dette ble skrevet ned, hadde 5 av

dem allerede vært keisere.

b) Den sjette keiseren regjerte på det tidspunktet da dette ble
skrevet ned.

c) Den sjuende keiseren var ennå ikke kommet da dette ble
nedskrevet. Han skulle bare regjere en kort tid.

d) Antikristen som både var en av de 5 og en av de 7, skal
komme tibake som den åttende. «... 5 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.» (Åp. 17,10-11.)

O.K.Indergaard har i sine Bibel-studier kommet fram til at
disse 7 kongene er følgende 7 keisere fra det antikke Roma:
a) Tiberius Cæsar, som styrte fra 11—37.
b) Gaius Cæsar (Caligula), som styrte fra 37-41.
c) Claudius 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 keise

ren og som Antikristen. Dette vil skje i endetiden. Nero
Cæsar vil dermed både være den 4. og den 8. keiseren. (Se
O.K.Indergaards bøker: Temaer i bibelsk profeti. Del 1,2
og 3, hvor han skriver om dette.)
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John T. Sharitt hevder også i sin bok: Soon-Coming World-
Shaking Events. s. 107-115, at keiser Nero er Antikristen, som
skal komme tibake i endetiden. Han setter opp følgende 5
keisere som de 5 første:

a) Augustus 31 før Kristus— 14 etter Kristus.
b) Tiberius 14 etter Kristus- 37 etter Kristus.
c) Caligula 37 etter Kristus- 41 etter Kristus.
d) Claudius 31 etter Kristus— 54 etter Kristus.
e) Nero 54 etter Kristus— 68 etter Kristus.
f) Han setter opp keiser Domitian, som regjerte fra 81 til 96

etter Kristus, som den sjette keiseren, og han begrunner
dette med at Åpenbaringsboka ble skrevet i året 96.

g) Han nevner ikke hvem som er den sjuende keiseren.
h) Han mener at keiser Nero vil komme tilbake som den

åttende keiseren.
William Barclay mener også at de 7 hodene er 7 keisere i det

antikke Roma, og at den åttende er keiser Domitian, som kan
ansees som en ny Nero. Dette konuner til uttrykk i hans bok:
Din daglige Studiebibel. Del 2. s,170—171. Han setter opp
følgende 8 keisere:
a) Augustus.
b) Tiberius.
c) Caligula.
d) Claudius.
e) Nero.
f) Den sjette er Vespasian.
g) Den sjuende er Titus.
h) Den åttende er Domitian.
I Ase Isa, som er et sent talmudisk skrift, står det at Belial

(Satan) vil komme tilbake i keiser Neros skikkelse. Etter denne
oppfatningen vil keiser Nero være Antikristen. Vi siterer en del
fira dette skriftet, hvor det står: «Beliar 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 fra
den syvende himmel... og han vil trekke Beliar inn i Gehenna
sammen med hans hærer.»
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Den vanlige oppfatningen blant mange Bibel-tolkere er at de 7
kongene står for 7 verdensriker, og disse er:
a) Det egyptiske.
b) Det assyriske.
c) Det ny-babylonske.
d) Det medisk-persiske.
e) Det makedonsk-greske.
f) Det sjette verdensriket er Romerriket.
g) Det sjuende verdensriket er Antikristens rike.
h) Det åttende verdensriket er det nyopprettede Romerriket i

endetiden, som er det samme som Antikristens rike.
Jeg anser ikke denne oppfatningen av de 7 hodene for å være

riktig. At dette er galt, sees av følgende forhold:
a) For det første bygger Antikrist sin makt både på de 10

kongene i endetiden og de 7 hodene. I og med at de 10
kongene er regenter over 10 riker, må også de 7 hodene
være konger eller regenter. «Og jeg så et dyr (Antikrist)
stige opp av havet, som hadde 10 hom (10 konger) og 7
hoder (7 konger), og på sine hora 10 kroner (det var de 10
kongene som st)^e på dette tidspunktet), og på sine hoder
bespottelsesnavn.» (Åp.13,1.)

Satan er beskrevet som en ildrød drage som også baserer sin
makt på de 7 hodene og de 10 horaene, men i og med at denne
profetien angår tiden for Jesu første komme, er det i dette
tilfellet de 7 hodene som er kronet. «Og et annet tegn ble sett i
himmelen, og se, en stor ildrød drage, som hadde 7 hoder og 10
hora, og på sine hoder 7 kroner». (Ap. 12,3.)
Dette viser oss også at de 7 kongene ikke kan være 7 verdens

riker, men at det derimot er 7 konger som levde i Romerriket i
tiden omkring Jesu fødsel og første konune.
b) For det andre er de 7 hodene både 7 fjell i Italia og 7

romerske keisere i antikken. De 7 fjellene gir oss den
geografiske plasseringen av de 7 kongene. Det har ingen
logisk mening å hevde at de 7 kongene er 7 verdensriker.

c) For det tredje er Antikristen både en av de 7 kongene og
den 8. kongen, som skal komme tilbake igjen. Dette viser
med all tydelighet at de 7 kongene må være 7 romerske
keisere i antikken.
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d) For det fjerde er de 7 hodene det samme som de 7 fjellene i
Roma, som kvinnen (den romersk katolske) kirken sitter
på. I og med at byen Roma er hovedsetet til den romersk
katolske kirken, er også denne byen utgangspunktet for de
7 kongene.

4.) Vi vet at tallverdien av Antikrists navn er 666. Tallverdien
av ordet Nero er også 666 når en både skriver navnet på heb
raisk, aramaisk, gresk og latin. Dette skulle være et sterkt bevis
på at keiser Nero kan være Antikristen. (Se kapitlet: Den falske
profet. Det andre dyret., hvor jeg skriver mer utfyllende om
dette.)

William Barclay sier i sin bok: Din daglige Studiebibel. Del 2.
Johannes Åpenbaring. s,123 at tallet 666 står for Nero. «Det er
liten tvil om at dyrets tall står for Nero, og at Johannes antyder
at Antikrist vil framstå som en Nero, selve inkarnasjonen av alt
ondt.»

5.) Et annet forhold som også viser at keiser Nero kan være
Antikristen, er det forholdet at de greske håndskriftene til N.T.
varierer med å sette tallet for Antikristen til enten 666 eller 616.

Dette er dermed et dobbelt bevis på at dette kan gjelde keiser
Nero.

Jeg vil i den forbindelse sitere det som Bibelens Kulturhisto
rie. Bind 3. s, 590 sier om dette: «Etter dette systemet betyr 666
temmelig sikkert «Keiser Nero», temmelig sikkert fordi de
greske håndskrifter skifter mellom tallene 666 og 616, og for
skjellen blir nettopp 50, når navnet staves Neron, som den
greske form lyder ...»
Det er mye som taler for at keiser Nero kan være den kom

mende Antikrist. Det er ingen av de romerske keiserne i antik
ken som passer så godt inn i de mange kjennetegn som Bibelen
gir oss av den kommende Antikristen. Vi har benyttet oss av
følgende bevisføring:
a) Antikrist skal komme tilbake fra avgrunnen. Han må der

for være et mennenske som har levd på et tidligere tids
punkt.

b) Den romersk katolske kirken, som er den store skjøgen,
skal kontrollere Antikristen, som er en romersk keiser.

c) De 7 kongene er 7 romerske keisere i antikken.
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d) Profeten Daniel sier at romerne er folket til en kommende
fyrste. Denne fyrsten er Antikristen. (Dan.9,26.)

e) Det er flere Bibel-forskere som mener at keiser Nero skal
komme igjen som Antikristen.

f) Både tallene 666 og 616 passer på tallverdien for keiser
Neros navn.

1

2

3

4

5,

6

7,

8,

9,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Spørsmål og oppgaver.

Hvilke to hemmeligheter vil engelen vise Johannes?
Hvordan er Antikristen beskrevet?

Hva vil det si at Antikristen har 7 hoder og 10 hom?
Hvorfra kommer Antikristen?

Hva betyr det at han kommer fra avgrunnen?
Hvem skal kontrollere Antikristen gjennom store deler av
trengselstiden?
Hvilke 2 fbrhold symboliserer de 7 fjellene?
Hvorfor må Antikristen være en romersk keiser?
Hva vil det innbyrdes. forholdet være mellom de 7
keiserne?

I hvilket forhold står Antikristen til de 7 keiserne?
Hvilke 7 keisere mener O.K.Indergaard at dette er?
Hvem mener han at Antikristen er?

Hvem mener John T.Sharitt at Antikristen er?

Hvilke 7 keisere regner han med?
Hvem mener William Barclay at Antikristen er?
Hvilke 7 keisere regner han med?
Hva sier Ase Isa om Nero som Antikristen?

Hvem mener mange Bibel-tolkere at de 7 kongene er?
Hva er tallverdien på Antikristens navn?
Hva er tallverdien på navnet Nero, når det er skrevet både
på hebraisk, aramaisk, gresk og latin?
Hvorfor varierer de greske håndskriftene mellom 666 og
616 med hensyn til tallet for Antikristen?
Hva er dette et bevis på?
Hva sier Bibelens Kulturhistorie om dette?

Hvilke forskjellige beviser har vi på at keiser Nero kan
være Antikristen?
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ANDRE VURDERINGER

AV HVEM ANTIKRISTEN KAN VÆRE.

Det har opp igjennom fortolkningshistorien vært forskjellige
oppfatninger av hvem Antikristen kan være. Jeg vil i det føl
gende bare kort skissere hva Studiebibelen nr.4. s, 853 -927 sier
om dette:

a) Keiser Nero er Antikristen. Man mente at keiser Nero ville
gjenoppstå på et senere tidspunkt og komme tilbake som
Antiloist. Dette kalte man for «Nero Redivivus».

b) Keiser Caligula er Antikrist. Han hadde til og med planer
om å sette opp sitt eget bilde i templet i Jerusalem. Det
samme kommer den virkeUge Antikristen til å gjøre.

c) Ireneus mente at Antikristen ville være en jøde fra Dans
stamme.

d) Victorinus, som var biskop i det nåværende Wien, mente
at Antikrist ville komme fra de romerske keiserne.

e) Fransiskanerne mente at pavedømmet var Antikrist.
f) Bernhard av Clairvaux mente at pave Leo den 10. var

Antikrist.

g) Alle reformatorene som Luther, Melanchton, Calvin,
Zwingli, John Knox, Tyndale og de engelske reformato
rene mente at paven var Antikrist.

h) Mange skjelnet mellom en orientalsk Antikrist, som var
Muhammed og tyrkerne, og den egentlige, oksidentale
Antikrist, som var paven.

i) Den katolske kirke mente at Luther og reformatorene var
Antikrist.

j) William F. Beimes hevder i sin bok: That man of sin. s,26
at Nimrod vil komme tilbake som Antikristen. Jeg siterer
fra boka: «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
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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.»

k) Jeg vil også sitere fra en artikkel: Identifiseringen av
Dyret, som Jan Ranterud har skrevet. Den stod i avisa
Dagen den 7-1-91. «.. Den kanskje mest nøkterne og
interessante er kirkefaderen Ireneus (ca. 130—200), som
var en disippel av Polykarp, som var en disippel av aposte
len Johannes. Han avstår fra å nevne noe navn direkte,
men sier at tegnet på ham det er snakk om, har vært sett
nær på hans egen tid, på slutten av keiser Domitians regje
ringstid. (Eusebius kirkehistorie, bok 5, kapittel 8.)

Og han reflekterer over at tallet 666 går opp i det greske ordet
for «Latiner»— «Lateinos», og at det derfor må Være snakk om
en romersk keiser.

Domitian satte i gang en alvorlig kristenforfølgelse på den tid
Åpenbaringsboken ble skrevet, og laget bl.a. en egen lov mot
de kristne, kalt «Institutuum Neronianum» (Tertulliannus: Ad
Nationes 1,7.)

Titus Flavis Domitian, som var keiser fra år 81—96, er i det
hele tatt en av de sterkeste kanditatene til å være Åpenbarings
bokens forferdelige dyr. En indirekte bekreftelse kan være en
mynt fra hans tid, hvor hans embetstitler er innskrevet i forkor
tet form: A KAI DØMET SEB GE, som gir tallverdien 666 ..
Vi kan ikke forlate dette spørsmålet utqn å nevne en gammel

jødekristen tolkning. Den er interessant fordi den plasserer for
ståelsen der den hører hjemme— i Midtøsten og i en konkret
religiøs og historisk sammenheng, som strekker seg inn i vår
egen tid.
Den syrisk jødekristne teolog Abu I. Farang (1226—86), som

også er kjent under navnet Bar Hebraeus, behandlet dette
spørsmålet i sin store krønike. Han identifiserte den falske pro
fet med Muhanuned, som virkelig var en antikristens profet.
Antikristens ånd så han virksom i islam, siden denne religionen
har antikristens kjennetegn, slik de er beskrevet i Joh. 4,2—3.
Og dyret som var og ikke er og skal konune, identifiserte han
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med sjiamuslimenes tro på den siste, skjulte Imam, den religiøse
og politiske lederen, som denne sekten av islam, har vært til
bøyelig til å gi halvguddommelig status, og som de venter skal
komme tilbake som al Mahdi og skahfe islam den endelige seier
over all vantro. Også en av hans titler går på hebraisk og syrisk
opp i tallet 666-616.»

1) Tara Center, som er et av hovedkvarterene til New Age,
hevder at Maitreya, som er et dekknavn for Antikristen,
kom til verden i 1977, og at han holder seg skjult i en av
storbyene i Europa, inntil at tiden konuner til at han kan tre
fram.

Tara Center hevder videre at Maitreya er blitt reinkamert og
har tatt bohg i legemet til en 40.årig mann fra Pakistan. (Se min
bok: Jesu Gjenkomst. Bind 2. S.304.)
m) Paul Yongi Cho hevder i sin bok: Daniel. Profeten fra

Babylon, s. 168 at Antikrist vil komme fra Syria, og at han
vil være en jøde. Han vil stå fram på Europas politiske
scene som en framstående politiker, og han vil fullføre
samlingen av de 10 europeiske nasjonene med sin streng
het og sine intriger.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke andre oppfatninger har det vært opp igjennom
fortolkningshistorien angående hvem Antikristen kan
være?

2.) Hvem mente William F. Beirnes at Antikristen er?
3.) Hvem mente Ireneus at Antikristen var?
4.) Hvilken tallverdi har ordet «Lateinos»?
5.) Hva betyr dette ordet?
6.) Hvilke embetstitler hadde keiser Domitian, når disse ble

forkortet?

7.) Hvilken tallverdi hadde disse ordene?
8.) Hvem mente Abu I. Farang at den falske profet var?
9.) Hvem var Antikristen etter hans oppfatning?
10.) Hvem er Mahdi?
11.) Hva vil han gjøre etter muhammedansk oppfatning?
12.) Hvem er Antikristen etter New Ages oppfatning.
13.) Hvem mener Paul Yongi Cho at Antikristen er?
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ANTIKRISTEN KOMMER FRA ITALIA.

Det har opp gjennom frelseshistorien vært forskjellige vurde
ringer av fra hvilket land Antikristen kommer. Jeg skal i det
følgende nevne en del av disse betraktningene.

1.) En del Bibel-forskere mener at Antikristen kommer fra
Israel, og at han kommer fra Dans stamme. De begrunner dette
bl.a. med det forholdet at Dans stamme ikke er nevnt i den

oppregningen som vi har over Israels 12 stammer i Åp. 7,3-8.
Dette skal da etter denne oppfatningen bety at Dans stamme er
forkastet av Herren i trengselstiden, i og med at Antikristen
kommer fra denne stammen.

Disse Bibel-forskeme mener videre at Antkristen må være en
jøde, for de kan ikke tenke seg at det jødiske folket vil motta
noen annen som sin Messias enn en jøde.
Som vi vet, vil en stor del av jødene motta Antikristen som sin

Messias, etter at han har fått i stand fred mellom jødene og
araberne og latt jødene få bygge sitt tredje tempel på tempel
plassen i Jerusalem.
2.) Mange Bibel-forskere mener at Antikristen kommer fra

Syria, og de begrunner sitt syn med det forholdet at en av
Antikristens forbilder, Antiokus den 4. Epifanes, kom fra dette
landet. I beskrivelsen av denne kongen i Daniels bok går beskri
velsen ofte over til å tegne et bilde av Antikristen. Antiokus den
4. Epifanes er en av Antikrists store forbilder. (Se min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 2. s,215—220.)
En av dem som har dette synet, er Paul Jonggi Cho. Han

skriver i sin bok: Daniel. Profeten fra Babylon. s,168, at Antik
risten er en jøde som kommer fra Syria. «... Antikrist vil i likhet
med Antiokus Epifanes komme fra Syria og være jøde. Han vil
stå fram på Europas politiske scene som en framstående politi
ker, og han vil fullføre sammenslåingen av de 10 europeiske
nasjoner med sin strenghet og sine intriger.»
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3.) En del Bibel-forskere mener at Antikristen vil komme fra
et av de 4 rikene som Aleksander den stores rike ble oppdelt i
etter hans død. Disse 4 rikene var Makedonia, Trakla, S^a og
Egypt. De begrunner det med det som står i Dan. 8,23. «Og i
den siste tid av deres (de 4 rikenes) herredømme, når overtre
derne har gjort sine synders mål fullt, skal det oppstå en konge
(Antikrist) med frekt åsyn og kyndig i onde ord.»

4.) En del Bibel-forskere mener at Antikristen vil komme fra
Tyrkia. Dette landet lå også innenfor det området som det
makedonsk-greske verdensriket bestod av.
En av dem som hevder dette synet, er Malcolm E. Beimes.

Dette kommer til uttrykk i bladet: The Midnight Cry. Nr. 4.
1992. Han begrunner det med at Tyrkia er et av de 4 områdene
som Aleksander den stores verdensrike ble oppdelt i.
Han begrunner dette videre med at Satan har sin trone i

Pergamum, som ligger i Tyrkia. «Jeg vet hvor du bor, der hvor
Satan har sin trone, og du holder fast ved mitt navn, og du
fornektet ikke min tro i de dager da Antpas var mitt trofaste
vitne, han som ble slått i hjel hos dere, der hvor Satan bor.»
(Åp.2. 13.)

Vi vet at Satan skal overgi sin kraft, sin trone og stor makt til
Antikrist. «Og dyret (Anti&st) som jeg så, var likt en leopard ,
og dets føtter som på en bjørn, og dets munn som en løvemunn,

dragen gav det sin kraft og sin trone og stor makt.»
.)

5.) En del Bibel-forskere mener at Antikristen vil komme
innenfor et av de 12 landene i Vest-Europa, som nå danner
sentrum i det kommende Romerske Verdensriket og vil være det
i den første del av den 70. åruken.

6.) En del Bibel-tolkere mener at Antikristen vil komme fra
Italia. Dette gjelder også mitt syn. Jeg vil begrunne det med
følgende forhold:
a) For det første sier Dan. 9,26 at Antikristens folk, romerne,

skal ødelegge Jerusalem. Dette skjedde i år 70 etter Mes
sias. Når Antikristens folk er romerne, MÅ ANTIKRIS
TEN VÆRE EN ROMER. HAN MÅ KOMME FRA
ITALIA. »Og etter de 62 uker (pluss de 7) skal Messias
utryddes og intet ha, og staden (Jerusalem) og helligdom-
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men (templet) skal en KOMMENDE FYRSTES FOLK
ødelegge (Den kommende fyrsten er Antikristen), og
enden på det er oversvømmelse, og inntil enden er det
krig, ødeleggelse er fast besluttet.» (Dan.9,26.)

b) For det andre mener mange ortodokse jøder at Det
Romerske Verdensriket vil oppstå igjen, og at det vil opp
stå en NY KEISER i Italia, som kommer til å plage det
jødiske folket.

De ortodokse jødene kaller ikke denne personen for Antik
rist, for de kan ikke bruke denne benevnelsen, da de ikke
anerkjenner Jesus fra Nasaret som deres Kristus (Messias).

Jeg vil i den forbindelse sitere fra boka: Jødenes Tempel—
skal det genoppbygges? av David Allen Lewis. s,50, hvor det
står: »Denne lærde herre (en ortodoks jøde) hadde tidligere sagt
at han trodde, at den romerske keisers ånd var i live i verden i
dag. Fra hans jødiske synspunkt vil der skje en gjenoppvekkelse
av Romerriket, som vil medføre en masse vanskeligheter for
Israel. Han talte om en mann, i likhet med Hadrian, en av de
mest ondskapsfulle romerske keiserne, som ville herske over det
gjenopplivede Romerriket.»

c) For det tredje tror mange ortodokse jøder at Messias vil
komme fra Italia, fra Roma. Dette kommer bl.a. til uttrykk
i bønna «makzorim», som blir bedt i forbindelse med den
store forsoningsdagen. Der står det at Messias har vendt
seg bort fra jødene. Han lever nå blant hedningene i
Roma. Han vil atter ta seg av jødene og frelse dem, og da
skal han være deres Gud. «Messias, vår rettferdighet, har
vendt seg bort fra oss. Vi er atspredt, og han lar seg ikke
finne. Hvem skulle kunne rettferdiggjøre oss: Våre synders
og misgjerningers åk er en byrde for oss, men han er såret
for overtredelser, han bærer lidelsen for våre synder på
sine skuldre, så vi kan finne forlatelse for våre S3mder, ved
hans sår har vi fått legedom. Det er tid å skape en ny
skapning for evig, hent ham fra kretsen (jordens krets),
bring ham tilbake fra Seir (Roma), for at vi kan få høre
ham fra Libanon (templets) berg, for annen gang gjennom
Jinnon (Messias). Han er vår Gud, han er vår Fader, han er
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vår konge, han er vår frelser, han skal utfri oss og frelse oss

for annen gang, han skal lyse ut sin nåde for annen gang for
alles åsyn og si: Jeg skal frelse dere ved enden likesom i
begynnelsen, for å være Gud for dere.»

Denne bønna vil Antikrist benytte seg av, når han innleder
samarbeidet med jødene i begynnelsen av trengselstiden. Han
skal gjennom okkult påvirkning forføre jødene til å tro at han er
deres Messias, som kommer fra Roma, hvorfra også Antikristen
vil komme.

d) For det fjerde vil det romerske keiserdømmet bli gjenop
plivet når Det Romerske Verdensriket gjenoppstår i ende
tiden. På samme måten som det var et konkurranseforhold
mellom de romerske keiserne og det romerske pavedøm
met i oldtiden, vil det også bli det i endetiden. Det
romerske keiserriket vil gå seirende ut av denne striden,
men ved Jesu gjenkomst til Harmageddon, skal også det
romerske keiserdømmet og det Romerske Verdensriket bli
ødelagt. 1000 ÅRS-RIKET VIL AVLØSE VERDENSRI
KENE.

e) For det femte er de 7 kongene, som er omtalt i Åp. 17,3 og
9—11 både 7 romerske fjell og 7 romerske keisere i antik
ken. Antikristen vil både være en av de 7 kongene, som har
levd på et tidligere tidspunkt i historien, og den 8. keise
ren, som vil komme tilbake i endetiden. Han vil komme
tilbake fra avgrunnen, og deretter skal han sammen med
den falske profeten kastes i «sjøen som brenner med ild og
svovel.»

f) For det sjette er de 7 hodene 7 fjell i byen Roma, som
kvinnen (den romersk katolske kirken) sitter på. På samme
måten som byen Roma er utgangspunktet for den romersk
katolske kirken, vil også den samme byen være hovedsta
den for de 7 keiserne.

På samme måten som keiser Konstantin flyttet sin hovedstad
fra Roma til Bysants, som fikk navnet Konstantinopel, vil
Antikristen, som er den 8. og en av de 7 keiserne, flytte sin
hovedstad fra Roma og til Jerusalem i midten av åruken.
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Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvorfor mener en del Bibel-tolkere at Antikristen vil være
en jøde og komme fra Dans stamme?

2.) Hvorfor mener mange Bibel-forskere at Antikristen vil
komme fra Syria.

3.) Hva mener Paul Jonggi Cho om dette?
4.) Hvorfor mener en del Bibel-forskere at Antikristen vil

komme fra et av de 4 rikene som Aleksander den stores
rike ble oppdelt i?

5.) Hva heter disse 4 rikene?
6.) Hvorfor mener en del Bibel-forskere at Antikristen vil

komme fra Tyrkia?
7.) Hva sier Malcom E. Beirnes om dette?
8.) Hvorfor mener en del Bibel-forskere at Antikristen vil

komme fra et av de 12 landene i Vest-Europa, som nå
danner sentrum i EF?

9.) Fra hvilket land vil Antikristen komme?
10.) Hvilke 6 begrunnelser har vi lagt til grunn for vårt syn om

at Antikristen vil komme fra Italia?
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ANTIKRISTEN SKAL ØDELEGGE SKJØGEKIRKEN.

«Og de 10 hom som du så, er 10 konger som ennå ikke har fått
sitt rike, men de får makt som konger en time (en kort tid)
sammen med dyret. Disse har en tanke, og sin kraft og sin makt
gir de til dyret. Disse skal stride mot Lammet, og Lammet skal
seire over dem, fordi det er herrers herre og kongers konge, og
de som er med (bl.a.den kristne menighet) det, de kalte og
utvalgte og trofaste. Og han sier til meg: De vann som du så,
hvor skjøgen sitter, er folk og skarer og ætter og tunger. Og de
10 hom som du så, og dyret, disse skal hate skjøgen, og gjøre
henne øde og naken, og hennes kjøtt (det står i flertall, gr.tas
sarkas) skal de ete, og henne selv skal de brenne opp med ild.
For Gud gav dem i hjertet å fullføre en og samme tanke, og gi
dyret sitt rike, inntil Guds ord er blitt fyllbyrdet. Og kvinnen
som du så, er den store by, som har kongedømme over kongene
på jorden.» (Åp.17,12—18.)
I endens tid skal Antikristen samarbeide med 10 konger.

Disse 10 kongene befinner seg sannsynligvis innenfor det gje
noppbygde Romerriket i endens tid. De 10 kongene er de
samme som de 10 tær på Daniels drømmebilde og de 10 hornene
på det siste av de 4 dyr som Daniel så. De 10 kongene er derfor
også kjent ifra gammel-testamentlige utsagn. «Og at tæme (10
tær) på føttene dels var av jem og dels av ler, det betjn* at riket
for en del skal være sterkt og for en del skrøpelig.» (Dan.2,42.)

«Deretter fikk jeg i mine nattlige syner se et fjerde dyr (Det
romerske riket), fryktelig og forferdelig og overmåte sterkt, det
hadde store tenner av jem 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.)

Disse 10 kongene i endens tid blir konger i sine riker før
Antikristen får verdensherredønunet. Antikristen undertvinger
3 av dem i en krig og innsetter 3 nye konger, slik at tallet 10 blir
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opprettholdt. De 10 kongene i disse landene eller disse områ
dene støtter ham fullt ut i hans kamp. «Jeg aktet nøye på
hornene, da fikk jeg se et annet lite hom (Antikristen) som skjøt
opp mellom dem, og 3 av de første horn ble rykket opp for dets
skyld, og dette hora hadde øyne som menneskeøyne og en munn
som talte store ord.» (Dan.7,8.)

I og med at Antikristens rike ennå er framtidig, kan vi ikke i
dag identifisere de 10 kongene til noe bestemt land eller område.
Disse landene vil befinne seg både i Europa, Asia (Midt-Østen)
og Nord-Afrika. «Og de 10 kongene som du så, er 10 konger
som ennå ikke har fått rike, men de får makt som konger en time
(en kort tid) sammen med dyret.» (Åp. 17,12.)
De har en hovedinteresse i sitt politiske engasjemnet, og det

er å støtte Antikrist og hans styre. De gir seg fullstendig under
Antikrist og blir hans vassallkonger. De utfører alle hans be
stemmelser og ordrer. «Disse har en tanke, og sin makt gir de til
dyret». (Åp. 17,13.)
I dette Skrift-avsnittet er følgende to kamper beskrevet, som

Antikrist og de 10 kongene skal utkjempe:
1.) Det er for det første kampen mot kvinnen eller den store

skjøgen, som er den romersk-katolske kirken. I utganspunktet
er det skjøgen som har bestemmende myndighet over Antikrist,
men Antikrist og de 10 kongene har hele tiden hatet skjøgen.
Det er naturlig at det nyopprettede Romerriket i endens tid

må støtte seg på pavemakten, som aldri har opphørt å eksistere.
Som vi vet gikk Det Vest-Romerske Verdensriket i oppløsning i
året 476 etter Kristus, og Det Øst-Romerske Verdensriket'gikk i
oppløsning i året 1453. Siden den tid har det romerske verdensri
ket levd videre i de enkelte nasjonalstatene innenfor dette områ
det og i den myndighet som den romersk-katolske kirken har
utøvet.

Begge partene er interessert i å samarbeide, for å vinne den
fullstendige verdensmakten, men i et slikt samarbeid ligger det
bestandig spiren til uenighet og konkurranse. Dette vil også skje
denne gangen. Antikrist og de 10 kongene vil svekke og øde
legge den romerske skjøgen.
Det skjer en stigning i deres engasjement i å ødelegge pavekir-

ken:
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a) De skal hate skjøgen. Dette er deres åndelige utganspunkt.
b) De skal gjøre skjøgen øde. Dette betyr at de skal isolere

henne.

c) De skal gjøre henne naken. Det vil si at de skal frata henne
hennes ytre autoritet, glans, rikdommer og læremessige
forhold.

d) De skal ete opp hennes kjøtt. Dette ordet står i flertall i
grunnteksten (gr.tas sarkas), og det betyr at Antikrist skal
ødelegge alle de religiøse og filosofiske systemer, som sam
arbeider med den store skjøgen.

e) De skal brenne henne opp med ild. Det betyr at de skal
fullstendig ødelegge henne og byen Roma, hvor hun har
sitt hovedsete. «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, og henne selv skal de brenne opp med
ild.» (Åp.11,10.)
Selv om det ikke står direkte skrevet i Åpenbaringsboka, så vil

også Antikrist og de 10 kongene ikke bare ødelegge den store
skjøgen. De vil også samtidig ødelegge hennes døtre, som er
New Age, en del av de store hedenske religionene og filosofiske
systemer og deler av kirken, som er gått inn i et samarbeid med
skjøgekirken.
De andre religiøse samfunnene i verden er beskrevet som

skjøgens «kjøtt.» Vi må huske på at dette ordet står i flertall i
grunnteksten (gr.tas sarkas). «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, og henne selv skal de brenne opp med
ad.» (Åp.17,16.)

2.) Det er for det andre den kampen som Jesus skal utkjempe
mot Antikrist og de 10 kongene ved Harmageddon. Den siste
kampen skal bli en overveldene seier for Jesus og hans hærer.
«Disse skal stride mot Lammet, og Lammet skal seire over dem,
fordi det er herrers herre og kongers konge, og de som er med
det, de kalte og utvalgte og trofaste.» (Åp. 17,14.)
I Åp. 17,18 får vi vite at den store skjøgen, som uten tvil er den

romersk katolske kirken, er gjort lik med den store byen Roma.
På samme måten som skjøgen har herredømmet over kongene
på jorden, har også byen Roma det. Det er nærmest satt likhets-
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tegn mellom skjøgen og byen. Byen Roma er sentrum i skjøge-
kirken. I denne byen ligger pavestaten, Vatikanet, og der bor
paven sammen med sine kardinaler. De største vranglærene
innenfor den kristne læren er utgått fra Vatikanet og Roma.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Spørsmål og oppgaver.

Hvem er de 10 kongene?
Hva er de 10 tær på Daniels drømmebilde?
Hva gjør de 10 kongene når Antikristen kommer?
Hva gjør Antikristen med 3 av kongene?
Hvor ligger de 10 landene som er representert ved de 10
kongene?
Hvor lenge skal de styre sammen med Antikristen?
Hvorfor ønsker Antikrist å samarbeide med den romersk

katolske kirken?

8.) Hvilke 5 forskjellige trinn er det i Antikristens og de 10
kongenes engasjement med å ødelegge den romersk
katolske kirken?

Beskriv disse 5 trinnene?

Er det bare den romersk-katolske kirken som blir øde
lagt?
Hva er skjøgens «kjøtt»?
Hvorfor er dette ordet skrevet i flertall?
Når vil Antikristen og de 10 kongene ødelegge den store
skjøgen og hennes mange døtre?
Hvem skal ødelegge Antikrist og de 10 kongene?
Hvorfor er det satt likhetstegn mellom den store skjøgen
og byen Roma?
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HISTORISKE FORSØK PÅ Å OPPRETTE ROMERRIKET.

Etter at Det Vest-Romerske Verdensriket gikk i oppløsning i
året 476 etter Kristus, utviklet det seg en strid mellom pavekir-
ken og og de verdslige fyrstene i en del europeiske land, om
hvem som skulle være den mest betydnings^lle av disse to
maktfaktorene. Pavekirken ønsket å herske over de verdslige
fyrstene, og de verdslige fyrstene ønsket å herske over pavene.
Denne striden ble vunnet av pavekirken. Pavekirken hadde sin
sin største tid under Gregor den store og Innocens den 3.
Drømmen om å opprette Det Romerske Verdensriket levde

likevel videre blant de verdslige fyrstene og kongene i Europa.
Vi skal i det følgende bare kort se på de forskjellige forsøk som
er blitt gjort for å kunne opprette på nytt dette riket:

1.) På 500-tallet hadde den østromerske keiseren Justinian
nesten greid å erobre hele det gamle riket.
2.) I året 800 ble frankerkongen Karl den store kronet til

romersk keiser av paven i Peterskirken i Roma. Man kalte dette
for «translatio ad Francos.» Dette betyr at «riket hadde overgått
til frankerne.»

3.) I 962 ble «Det hellige romerske riket av den tyske nasjo
nen» opprettet i forbindelse med at paven kronte Otto den store
til keiser. Dette riket bestod helt fram til 1806.

4.) Napoleon Bonaparte ble også kronet til keiser i Paris.
Paven var også til stede ved den anledningen.
5.) Den facsistiske diktatoren Benito Mussolini forsøkte også

å opprette Det Romerske Verdensriket på 1930-tallet med Italia
som sentrum for styret.
Ingen av disse bestrebelsene lyktes, og grunnen til det var

ganske enkelt det forholdet at tiden ikke var kommet til at det
kunne skje.
I dag gjøres det et NYTT FORSØK på å opprette Det

Romerske Verdensriket, og denne gangen skal det lykkes. Den
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utviklingen som vi ser innenfor EF, vil etter som tiden går,
utvikle seg til dette riket. Dette riket kommer til å strekke seg
fra Atlanterhavet og til Ural-fjellene og Eufrat, og fra Nord-
Afrika og inn på germansk område i Tyskland.
Det har vært gjort flere forsøk på sette opp en oversikt over de

landene som vil utgjøre de mest sentrale delene i Romerriket.
Biskopen av Salisbury uttalte så tidlig som i 1240 at dette riket
skulle bestå av følgende stater:
a) England.
b) Frankrike.
c) Spania.
d) Italia.
e) Østerrike og Tyskland.
f) Grekenland.
g) Tyrkia.
h) Egypten.
i) Nord-Afrika.
j) Sicilia.
Dette er et godt forslag. Mange av de statene som her er

nevnt, vil uten tvil tilhøre det nyopprettede Romerriket i endens
tid.

Antikrist, som vil være en romersk keiser, kommer til å
benytte seg av samarbeidet med pavekirken, men når han ikke
lenger har bruk for skjøgekirken, kommer han til å kvitte seg
med henne. Han vil sammen med de 10 kongene ødelegge den.
Denne striden mellom pave og keiser har vi hatt i Europas

historie i mange hundrede år. Den vil forstette helt inn i endens
tid. Det er keisermakten som til slutt vil vinne over pavemakten,
men når keiseren tror a't han har sikret sitt herredømme ved å bli
kvitt en farlig konkurrent, blir han selv ødelagt ved Jesu gjen
komst til Harmageddon.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Når gikk Det Vest-romerske Verdensriket i oppløsning?
2.) Hvem kjempet om det politiske herredømmet i Europa

etter dette?

3.) Hvem var det som seiret i denne kampen?
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4.) Hvilke forskjellige konger (keisere) forsøkte å opprette
Det Romerske Verdensriket på nytt?

5.) Hvorfor lyktes ikke deres forsøk?
6.) Hva er EF i forhold til Det Romerske Verdensriket?
7.) Hvem kommer til å vinne denne kampen mellom den

romersk katolske kirken og det romerske keiserdømmet?
8.) Hvordan vil det gå med det romerske keiserdømmet?
9.) Hvilke stater, mente biskopen av Salisbury, ville tilhøre

det nyopprettede Romerriket i endens tid?
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PAVENS FORHOLD TIL DE HEDENSKE RELIGIONENE.

Når vi vurderer de forskjellige uttalelsene som pave Johannes
Paul den 2. har kommet med i de siste årene, ser vi også at han
ikke representerer kristendommen og dens sannheter. Han for
søker å finne fellestrekk i de forskjellige religionene og forene
dem under den romersk katolske Idrkes overhøyhet.
Vi skal i det følgende ta fram en del eksempler på PAVENS

VILLFARENDE UTTALELSER. (De forskjellige hendelsene
som blir referert i det følgende, er hentet fra det svenske bladet:
Vekkelseropet. Maranata. Nr. 13. 1990.)

1.) Da paven var på rundreise i Asia i 1981 uttalte han føl
gende til den muhammeddanske befolkningen på en av øyene i
Filippinene: «Kjære brødre! det er med hensikt at jeg tiltaler
dere med ordet brødre. Dere er helt klart våre brødre som
medlemmer av samme menneskelige familie, hvis strev— bevisst
eller ikke- retter seg mot Gud og den sannhet som kommer fra
ham. Men vi er på en særskilt måte brødre i Gud, som har skapt
oss og som vi forsøker å nå, hver og en på sin vei, i tro, bønn og
tilbedelse, ved å følge hans lover og underordne oss hans vilje.
Kjære muslimer og brødre, jeg vil legge til at vi kristne,

akkurat som dere, søker grunnen og modellen for barmhjertig
het i Gud selv, den Gud som deres hellige Skrift gir det vakre
navnet al Rahman og som Bibelen kaller al-Rahum, den barm
hjertige.»
Her forsøker paven å sette likhetstegn mellom de kristnes

Gud og muhammedanernes gud. Han mener at det er den
samme gud, og at både kristne og muslimmer ber til den samme
gud. De ytre omstendigher er forskjellige, men virkningen av
bønn og tilbedelse blir den samme for begge partene.
Dette som paven her uttaler, er ikke i samsvar verken med de

religion-historiske eller de bibelske realiteter.
For det første er ikke Allah, som er muhammedanernes gud,
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det samme som Gud i jøde- og kristendommen. Allah er den
høyeste av de 365 demonene som eksisterte i den gamle arabiske
religionen. Muhammed som ønsket å skape en monoteistisk
religion på lik linje med jøde- dg kristendommen, rensket ut de
364 øvrige demonene og satte Allah som den øverste og eneste
guden.
For det andre sier Jesus at ingen kan komme til Gud uten

gjennom ham selv og hans frelsesverk. «Jesus sier til ham: Jeg er
veien og sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten ved
meg.» (Joh. 14,6.)
2.) I forbindelse med den samme reisen i 1981 uttalte paven

følgende til ikke-kristne japanesere: «Høyt ærede brødre. Dere
har gjort meg ære å perso^g møte meg under mitt korte, men
intensive besøk i deres land. Her utmerkes hver plass av en
skjønnhet uten like, som åpenbarer den guddommelige nærvæ
relse som finnes skjult i ethvert skapt vesen.
I den vennlighet, den godhet, den diskresjon, den mildhet og

det mot som deres religiøse tradisjoner innskjerper, finner jeg
også fruktene av den ånd, som i samsvar med vår tro, er mennes
kenes venn, som fyller hele verden og som forener alle ting.»
I dette utsagnet mener paven at Den Hellige Ånd er til stede

også i de andre religionene, og at han fyller hele verden og
forener alle ting.

Jesus sier derimot at den uomvendte verden ikke kan få Den
Hellige Ånd, som er Guds egen Ånd. Det kan bare de mennes
kene få, som er gjenfødt av Den HeUige Ånd. «Jesus svarte:
Uten at noen blir født av vann og Ånd, kan han ikke konrnie inn
i Guds rike.» (Joh.3,5.)
«og jeg vil be Faderen, og han skal sende dere en annen

Talsmann, for at han kan være hos dere i tidsalderen, sannheten
ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner
ham ikke, dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i
dere.» (Joh. 14,16-17.)
3.) 1 1986 besøkte paven India. På et møte i Calcutta uttalte

han følgende: «Det er for meg en særskilt glede ved dette tilfellet
å møte representanter fra det religiøse, kulturelle og sosiale livet
her i Calcutta, Bengalen og India. I dere hilser jeg hele den
åndelige vitaliteten i Bengalen og i hele India. I dere hilser jeg
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dette lands respektfulle kultur. Dere er arvtakere til mer enn tre
tusen år av intensivt kunstnerlig, kulturelt og religiøst liv.

Hellige og sanne religiøse menn og kvinner er bestandig blitt
drevet av en mektig og aktiv medlidenhet med de mennesker
som lider. I følge en dyp religiøs innsikt er tjeneste for mennes
kene en tjeneste for Gud- som Swami Vivekananda har sagt, en
av de store personlighetene som tilhører denne byen.
Kirken gleder seg over den kreative rikdommen som karakte

riserer Indias kultur gjennom en mangetusenårig historie. Kultu
ren er inkarnasjonen av et folks åndelige erfaringer og lengsler.
Den renser og utvikler de inneboende åndelige kvaliteter hos
hver menneskeUge gruppe.»
I dette tilfellet hyllet paven den hedenske religionen og kultu

ren som kommer til uttrykk i India, og sa at hinduismen utvilker
de åndelige kvaliteter hos menneskene.

Dette er ikke en riktig vurdering av hinduismen. Denne
religionen holder folket nede i fattigdom og eldendighet ved
sine lærer om reinkarnasjonen, kastevesenet, enkebrenning og
hellige dyr. Etter kristen tankegang blir hinduismen betraktet
som en hedensk religion, som ikke kan hjelpe menneskene,
hverken i dette livet eller etter døden.

På samme måten som paven hyllet hinduismen, hyllet han
også Swami Vivekananda (1863—1902), som var en av skaperne
av den moderne guruismen. Han mente at Jesus var en avatar
(frelser) på lik Unje med mange andre frelsere som f.eks.
Krishna, Buddha og Gandi. Han hadde heller ikke noen forstå
else for Jesu frelsesverk på Golgata.
4.) Paven var også i Australia i 1986, og der besøkte han bl.a.

aborigineme, som er urinnvånerne der, og som fortsatt lever på
steinalderstadiet. Han uttalte bla. a. følgende til dem: «I årtuse
ner har dere bodd på disse marker og dannet en kultur som har
levd til våre dager. I hele denne tiden har Guds Ånd vært med
dere. Deres drøm påvirker så strerkt deres liv at dere midt i alle
hendelser alltid forblir mennesker som tilhører denne kulturen.
Det er deres måte å komme i kontakt med Guds ånd i dere og i
skapelsen. Fortsett med å søke og å gjøre denne søkingen til et
hjerteanliggende.»

Etter kristen tankegang er det bare en gjenfødt kristen som
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kan komme i kontakt med Den Hellige Ånd. Bibelen sier at den
som ikke kommer til en personlig tro på Jesus, den kan ikke få
del i frelsen. Den Hellige Ånds iboen i hver enkelt kristen er
pantet på at vedkommende er frelst.
Når paven hevder det som han her gjør, er det bare et bevis på

at han setter likhetstegn mellom alle religioner, og mener at alle
religioner fører til det samme målet, nemlig frelse for mennes
kene.

5.) Den 27 oktober i 1986 samlet paven representanter fra de
forskjellige kirkesamfunn og religioner til et fredsmøte i den
italienske byen Assis, for at de skulle be til sine respektive guder
om at det måtte bli fi^ed på jorden. Der var samlet både kristne
ledere, buddhister, Dalai Lama, hinduer, representanter fra
indianske religioner, muslimer, jøder, jansenister, shintoister og
representanter for de forskjellige afrikanske stammereligionene.
Paven uttalte følgende til utsendingene: «At så mange religi

øse ledere er samlet for å be, er i seg selv en innbydelse til
verden til å bli bevisst om at det finnes en annen dimensjon av
freden og en annen måte å fremme den på, som ikke er et
resultat av forhandlinger, politiske kompromisser eller økono
misk enighet.
Den er et resultat av bønnen som i de forskjellige religionene

uttrykker en relasjon til en høyere makt, som går utover våre
menneskelige evner.
Vårt møte bekrefter at menneskeheten i sin store kamp for

freden må øse av de dypeste og mest livgivende kilder, som
former samvittigheten og er grunnen for menneskenes moralske
handlemåte.

Det finnes mange forskjellige religioner, og de gjenspeiler
menneskenes lengsel til alle tider å trede i forbindelse med det
Absolutte Værende. Bønnen forutsetter for vår del hjertets
omvendelse. Den innebærer en fordypet forståelse av den
j^terste virkelighet. Og det er den virkelige grunnen til at vi er
samlet her.

La oss gjøre den her dagen til et forbilde for en verden i fred.
Må freden stige ned og fylle våre hjerter.»

Etter at representantene for de forskjellige religionene hadde
bedt om fred for verden hver for seg, ble de samlet utenfor den
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store San Francesco-katedralen, hvor en representant fra hver
religion og trossamfunn bad en bønn for freden i verden.
Her hevder paven at enhver religion kan være med på å skape

fred i verden ved at man ber til de gudene som er representert i
de forskjellige religioner.
Han hevder videre at mennesker som ber i enhver religion,

kommer i kontakt med noe som han kaller Den Absolutte

Værende. Dette skal formodentlig være en benevnelse på Gud.
Etter kristen vurdering er dette ikke riktig. Når menneskene i

de andre religionene ber, så kommer de ikke i kontakt med
Gud, men de kommer i kontakt med de onde åndene, og de kan
ikke skape fred i verden. Det er bare Jesus fra Nasaret som kan
skape fred i verden, og derfor ser vi fram til hans gjenkomst.
I tillegg til dette har paven ved en rekke anledninger uttalt at

muhammedanerne og de kristne har den samme Gud. Dette er
heller ikke riktig.
Dersom vi skal summere opp hovedpunktene i de uttalelsene

som pave Johannes Paul den 2. er kommet med i de senere
årene om forholdet mellom kristendommen og de fremmede
religionene, så må det bli følgende:
a) Alle menneskers samvittighet retter seg mot Gud og

sannheten i Gud.

b) Alle mennesker kan komme i kontakt med Gud i sine
religioner.

c) Muhammedanerne og de kristne har den samme Gud.
d) Den Hellige Ånd fyller alt i verden og forener alle ting.
e) Alle kulturer er like gode og like sanne.
f) De «hellige» menn i de andre kulturene er med på å peke

på sannheten for menneskene.
g) Den indiske kulturen blir vurdert høyt. Den kan rense og

frelse menneskene.

h) Den Hellige Ånd virker i de primitive religionene.
i) De forskjellige gudene i de fremmede religionene kan

skape fred i verden.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva uttalte pave Johannes Paul den 2. på Filippinene i
1981?
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2.) Hvorfor er ikke Allah det samme som Gud?
3.) Hva gjorde Muhammed med de 364 demonene i den

gamle arabiske religionen?
4.) Hvem er det som leder menneskene til Gud?
5.) Hva uttalte paven under sitt besøk i Japan i 1981?
6.) Hvorfor kan ikke Den Hellige Ånd være til stede i de

fremmede religionene?
7.) Hva uttalte paven under sitt besøk i India i 1986?
8.) Hva er galt med den indiske kulturen?
9.) Hvem er Swami Vivekananda?
10.) Hvilke ideer hadde han om Jesus og Jesu forsonergjer-

ning?
11.) Hva uttalte paven under sitt besøk i Australia i 1986?
12.) Hvorfor kan ikke Den Hellige Ånd være til stede i de

fremmede religionene?
13.) Hva skjedde den 27. oktober i 1986 i den italienske byen

Assis?

14.) Hva var hensikten med dette fredsmøtet?
15.) Hvorfor kan ikke de fremmede religionene og demonene

skape fred i verden?
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MARIA-DYRKELSEN

I DEN ROMERSK KATOLSKE KIRKEN.

Jeg vil med det følgende sitere en artikkel som stod i den
svenske avisen: Hemmets Venn. nr. 2. 1992. Den hadde føl

gende tittel: Romerkirken preges av tiltagende Mariadyrkelse.
Den er skrevet av Jean Malm, som igjen har referert en del av
innholdet i en artikkel i den engelske avisen: Time. «I innlednin
gen til artikkelen peker avisens religionsskribent Richard N.
Ostling på hvordan Marias egne ord: «Alle slekter skal prise
meg salig» blir brukt som et forsvar for Maria-dyrkelsen.
Blant alle kvinner på jorden er hun den mest opphøyede. Til

og med Koranen priser hennes renhet og tro. I den romersk
katolske kirken er hun som «madonna» anerkjent, ikke bare
som Guds mor, men også i følge senere tids paver som «Univer
sets dronning» og «Den Hellige Ånds ektemake.»
Men Maria er også historiens mest kontroversielle kvinne. I

århundreder har protestanter lidenskapelig opponert mot hen
nes opphøyelse og den status som pavenes uttalelser har gitt
henne. Det råder uenighet mellom Vatikanet og den øster
landske ortodokse kirken om Marias stilling. Uenigheten gjelder
bl.a. ideen om at hun alltid forble en jomfru, at hun like meget
som Jesus var født syndfri, og at hennes lidelser ved korsfestel
sen var så store at hun dermed deltok i sin Sønns forløsning av
menneskeheten, hevder Ostling.
En grasrotvekkelse med tro på «jomfruen» pågår nå i hele

verden. Millioner av tilbedere, mange av dem unge mennesker,
søker seg til spesielle plasser, for å dyrke Maria. I de senere
antall år er påstander om Maria-visjoner (at Maria har åpenbart
seg) bemerkelsesverdig stort, fra Jugoslavia til Colorado I USA,
heter det i avisen.

En rekke av de plassene som Maria-tilbedeme søker seg, blir
angitt. Flere av dem finnes i Vesten, f.eks. Lourdes i Frankrike,
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Knock i Irland, Fatima i Portugal, Emmitsburg i USA, Medju-
gorje i Jugoslavia. En meget populær plass er Czestochova i
Polen.

Czestochova er pave Johannes Paul den 2.s spesielle plass for
tilbedelse, når han besøker sitt hjemland. Her «innfor den svarte
madonnaen» sier han at han opplever stor «velsignelse.» Den
«velsignelsen» søkes nå av mange!
Det er mye på grunn av den nåværende pavens framhevelse av

Maria-kulten at den øker i vår tid.

Når han ble biskop i 1985, dekorerte han sitt skjold med en M
i gull og valgte som sitt motto det latinske: «Totus Tuus sum
Maria», som betyr: «Jeg er helt igjennom din, Maria».
For pave Johannes Paul den 2 kommer MARIA FORAN

KRISTTJS. Han har besøkt mange Maria-statuer og bilder på
sine reiser i verden. Han inneslutter en inderlig bønn til Maria i
nesten alle taler og bønner. Han mener at takk være Marias
forbønner ble hans liv reddet, da han ble beskutt på St. Peters-
plassen i Roma i 1981. Han minner sine tilhengere om at mord
forsøket fant sted den 13 mai, på årsdagen for den første Fatima-
åpenbarelsen i året 1917!
Likesom paven har mange kvinner latt Maria ta Jesu plass i

tibedelsen. I den romersk katolske læren om Maria finnes også
Marias himmelferd og forbedende stilling i himmelen. Disse
lærer tar mange på alvor.
Sandra Schneiders, professor ved Graduate Theological

Union i Bercley i California, mener at den økende Maria-dyrkel-
sen hører sammem med feministteologien, og at mange i Maria
ser en feminin Gud.

«I den jødisk-kristne religionen har Gud utelukkende vært
maskulin og etterlatt seg et tomrom som roper etter en feminin
guddom», sier Sandra Schneiders.
Men ikke alle innenfor Romerkirken ser denne utviklingen

som noe positivt. Den stemmer ikke overens med det som man
kom fram til ved Det andre Vatikankonsilet fra 1962—65, mener
Pater Jacques Foumier i Peuis.
Det andre Vatikankonsilet betonte Marias underordnede stil

ling i forhold til sin sønn, Jesus. Tidligere hadde noen paver
proklamert Maria som Jesu medforløser. Nå har paven Johan-
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nes Paul den 2. ført Romerkirken tilbake til denne gamle falske
katolske læren.»

Jeg vil også sitere direkte fra Time Magazine av den 30-12-92,
hvor det står: «... Når hennes livmor (skjød) ble berørt av
evigheten for 2000 år siden, uttalte' jomfru Maria en profeti:
«Alle generasjoner vil kalle meg velsignet». Blant alle de kvin
ner som har levd, er Jesu mor den mest feirede, den mest
høyaktede, den mest portreterte og den mest ærede i benevnelse
av unge jenter og kirker. Til og med Koranen priser hennes
renhet og tro. Blant romerske katolikker er Madonnaen aner
kjent, ikke bare som Guds mor, men også i følge moderne paver
som:

a) Universets dronning.
b) Himmelens dronning.
c) Visdommens sete.
d) Den Hellige Ånds ektemake.
(Vi skal i parantes nevne en del andre titler som er blitt tillagt

Maria:

a) Madonnaen. Dette ordet betyr «min frue», og det kommer
av det latinske ordet «Mea Donna».

b) Havets fnie.
c) Mylitta, som betyr «formidleren» eller «mellommannen».
d) Guds mor.
Maria kan også være historiens mest kontroversielle kvinne. I

århundreder har protestantene kraftig protestert på hennes opp
høyelse. Pavenes uttalelser angående hennes status har drevet
en kile mellom Vatikanet og den ortodokse kirken i Øst. Kon-
fUkt omgir forestillingene at hun forblir for alltid jomfru, at hun
på samme måte som Jesus ble født uten synd, og at hennes
lidelser ved korsfestelsen var så store at hun deltok sammen med

sin sønn i forløsningen av menneskeslekten
På et område hvor vitenskapsmenn debaterer årsakene til

universets fødsel, har både hengivenheten og konflikten som
følger Maria, hevet seg til ekstaordinære høyder. En grasrot-
gjenfødelse av tro på jomfruen skjer over hele verden. Millioner
av tilbedere flokker seg til hennes helgenskrin, mange av dem er
unge mennesker. Enda mer bemerkselsesverdig er antallet av
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påståtte observasjoner av Jomfruen, fra Jugoslavia til Colorado i
de siste få årene.

Mennesker over hele kloden reiser store avstander, for perso-

lig å vise sin hengivelse til Madonnaen. Siste del av det 20.
århundrede har blitt tidsalderen for pilgrimsferder til Maria.
Eksempler:
a) I Lourdes, det største av Frankrikes 937 pilgrim-helgensk-

rin, har det årlige frammøtet i de to siste årene gått opp
med 10 prosent, til 5,5 millioner. Mange nye besøkende er
øst-europere, som nå er fri til å uttrykke sin tro og til å
reise. Til tross for deii uungåelige tiltrekning til Lourdes av
de syke og eldre, er en tiendedel av de troende i dag 25 år
eller yngre. «Vi har også nye kategorier av pilgrimer»
raporterer Loic Bondu, en talsmann på stedet. «De danser,
de synger, de priser høyt. De er mer overstrømmende.»

b) I Knock, Irland, hvor 15 mennesker så Jomfruen for 100 år
siden, ble antallet av troende dramatisk større etter at pave
Johannes Paul den 2. hadde besøkt helgenskrinet i 1979.
Siden dengang har oppmøtet blitt fordoblet, til 1,5 millio
ner mennesker hvert år.

c) I Fatima, Portugal, drar helgenskrinet, som markerer tilsy
nekomsten av Maria for tre barn i 1917, 4,5 millioner
pilgrimer hvert år fra et stadig større antall av land. En
million hengivne var til stede da Johannes Paul siste mai
gjorde sitt andre besøk.

d) I Chestochowa, Polen, har oppmøtet ved helgenskrinet til
Den Svarte Madonnaen økt til 5 millioner hvert år. Det
konkurrerer med Fatima og Lourdes siden Johannes Paul
den 2.S besøk i 1979. Siste august talte paven der til mer
enn 1 million katolske ungdommer.

e) I Emmitburg, Maryland (USA) har oppmøtet blitt fordob
let i de siste årene—til 500.000. Det er en av de eldste av 43

viktigste Maria steder i USA.»
Men det er ikke bare for katolikkene at jomfru Maria åpenba

rer seg. Det gjør hun også for muhanunedaneme og kopterne i
Egypt. Jomfru Maria er den viktigste kvinnen i Koranen. Hun er
et eksempel for de muslimske kvinnene.
Jeg siterer fra Cairo-avisen: al-Ahram, fira den 5. mai 1968,
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hvor det står følgende om jomfru Marias åpenbarelse I Zeituna:
Hun viste seg i flere netter i forskjelige skikkelser, undertiden i
hel figur, andre ganger så man kun hennes overkropp med en
gode av lys omkring... Hun bøyde seg for korset. Hun velsignet
menneskene...»

Som vi alle forstår, er det ikke jomfru Maria som åpenbarer
seg, men det er Satan som viser sin okkulte makt i den hensikt å
forføre menneskene. Disse Maria-åpenbarelsene vil bare tilta i
årene som kommer, og de vil også dra stadig flere mennesker til
seg. Det som først og fremst kommer til å forene den romersk
katolske kirken og de fremmede religionene i endetiden er
Maria-dyrkelsen.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke forskjellige titler har Maria fått innenfor den
romersk katolske kirken?

2.) Hva har mange paver ment om Marias jomfruelighet,
syndefrihet og medvirkning i Jesu forsonergjeming?

3.) Hva er Maria-visjoner eller Maria-åpenbarelser?
4.) Nevn de mest kjente stedene der Maria har åpenbart seg?
5.) Hva sier pave Johannes Paul den 2. om Marias betydning?
6.) Hvor befinner «den sorte madonnaen» seg?
7.^ Hva er pavens motto?
8.) Hvilken bokstav har paven inngravert på sitt skjold?
9.) Hva betyr det latinske uttrykket: «Totus tuus sum Maria»?
10.) Hvem berget pavens liv i 1981, mener paven?
11.) Hvilken sammenheng er det mellom datoen for dette att

entatet på pavens liv og den første Fatima-åpenbaringen i
1917?

12.) Hvilken sammenheng er det mellom Maria— dyrkelsen og
feministteologien?

13.) Hvorfor ønsker en del mennesker å ha en fiminin gud
innenfor kristendommen?

14.) Hva mente Det andre Vatikankonsilet om Marias forhold
til Jesus?

15.) Nevn forskjellige grunner for at Maria-dyrkelsen har til
tatt i de senere årene?

16.) Hvem er den viktigste kvinnen for muhammedanerne?
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17.) Hvordan åpenbarte jomfru Maria seg i Zeituna?
18.) Hvilke to religiøse grupper var til stede ved disse åpenba-

relsene?

19.) Hvem er det som står bak disse åpenbarelsene?
20.) Hva er det som først og fremst vil forene den romersk

katolske kirken og de fremmede religionene i endetiden?
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DE NORSKE BIBEL-OVERSETTELSENE.

Det er i det hele 5000 mer eller mindre godt bevarte håndskrif
ter (codexer) eller deler av håndskrifter av N.T. De opprin
nelige håndskriftene er kommet bort, slik at de som vi har, er
avskrifter. Når en skal oversette Bibelen til de forskjellige nasjo
nale språk, blir derfor problemet, hvilken eller hvilke håndskrif
ter en skal legge til grunn for oversettelsen.
Dette var ikke noe problem innenfor protestantismen helt

inntil man på 1800-tallet fant to manuskripter, Codex Sinaitjcus
og Codex Alekandrinus. Disse to var ca. 100 år eldre enn den
teksten, Codex Receptus, som man hadde brukt til da.
Den førstnevnte ble funnet i 1844 i Catharina-klosteret ved

Sinaifjellet av en tysker som het Tiscendorf. Denne håndskriften
gikk tilbake til 300-tallet etter Kristus.
Den andre hådskriften ble funnet i 1881 i Vatikanets biblio

tek, som lå i kjelleren under Vatikanet. Denne gikk også tilbake
til 300-tallet etter Kristus.

De to engelske Bibel-forskeme Westcott og Horst utarbeidet
en delvis ny grunntekst på grunnlag av disse to funnene.
Både Erasmus fra Rotterdam og Martin Luther brukte Codex

Receptus som grunnlag når de gav ut sine N.T. Det første ble
gitt ut på gresk i 1516 og på tysk i 1519. Det samme var tilfellet
med King James-Bibelen som kom ut i 1611.
Da den nye norske Bibelen kom ut i 1904, var det også Codex

Receptus som lå til grunn for oversettelsen. Det ble fra flere
hold i Norge reist kritikk for at man ikke tok nok hensyn til de
nye funnene i denne Bibel-oversettelsen. Til og med lekmanns-
høvdingen Lars Dale tok del i denne kritikken.
Da bokmåls-Bibelen kom ut i en revidert utgave i 1930, tok

man hensyn til dette, slik at en benyttet seg en del av de to nye
funnene.

I 1978 kom det ut en ny Bibel-oversettelse på norsk. Denne
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har forlatt den opprinnelige tekst, som var Codex Receptus, og
lagt de to andre til grunn for arbeidet. Som en reaksjon på dette
gav Arthur Berg, Toralf Gilbrant og Carl Fredrik Wisløff ut en
ny Bibel i 1988. Denne Bibelen bygger i større grad på Codex
Receptus enn Bibelen fra 1978.

I tillegg til dette er Bibelen fra 1978 en mer fri gjengivelse av
grunntekstene, mens Bibelen fra 1988 forsøker å holde seg så
nær inntil den opprinnelige tekst som mulig. Den er meget lik
vår Bibel fra 1930.

Av det som er skrevet ovenfor, ser vi at det er strid om hvilken
eller hvilke grunntekster man skal legge til grunn for oversettel
sen av N.T. Vi skal i det følgende se hvilke argumenter de 2
forskellige fraksjonene bruker:

1.) De som ønsker å bruke den nye grunnteksten til Westcott
og Horst, har følgende argumenter for sitt syn:
a) Den nye grunnteksten bygger på to manuskripter, Codex

Sinaiticus og Codex Vaticanus, som er 100 ̂  eldre enn
Codex Receptus. I og med at de er eldre, så må de være de
beste grunntekstene.

b) Den katolske Bibelen, Vulgata, bygger på disse to grunn
tekstene. Ved at man bruker den nye grunnteksten, får
man en enhetlig Bibel i kristenheten. Dette agumentet har
et økumenisk siktemål.

c) Disse to grunntekstene bygger på den såkalte «aleksand-
rinske grunnteksten.» Dette er den grunnteksten som ble
utarbeidet i Aleksandria.

2.) De som ønsker å bruke Codex Receptus, har følgende
argumenter:

a) Denne grunnteksten bygger på den såkalte «bysantinske
grunnteksten.» Det er den grunnteksten som ble utar
beidet i Bysantin.

b) 90—95 prosent av alle håndskrifter til Bibelen by^er på
denne teksten. Den blir også derfor kalt for «Majoritets
Teksten.» I og med at de aller fleste har brukt denne
grunnteksten, når de har oversatt Bibelen, må den være
den mest pålitelige.

c) De mener at Origenes, som blant andre utarbeidet den
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aleksandrinske grunnteksten, har forandret den på en
rekke punkter. '

d) De mener at de engelske Bibel-forskeme Westcott og
Horst, som utarbeidet den nye grunnteksten på grunnlag
av Codex Sinaiticus og Codex Vaticanus, var katolikker.

e) De mener at den nye grunnteksten til Westcott og Horst
svekker Jesu guddom i framstillingen av Jesus som Gud.

f) De mener at det er mange feil i den nye grunnteksten.
g) De mener at både Codex Sinaiticus og Codex Vaticanus

innbyrdes ikke stemmer overens. Bare i de 4 evangeliene
er det i det hele 3000 slike uoverenstemmelser.

h) De mener at både Codex Sinaiticus og Codex Vaticanus er
full av rettelser og korrigeringer, som er gjx>rt av for
skjellige personer.

i) De mener at både Codex Sinaiticus og Codex Vaticanus har
utelatt en god del av den opprinnelige grunnteksten.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvor mange håndskrifter eller deler av håndskrifter har vi
ta N.T.?

2.) Hva heter «håndskrift» på gresk?
3.) HvUke to nye manuskripter tU N.T. ble funnet på 1800-

taUet?

4.) Hva heter disse to grunntekstene?
5.) Hva het de to engelske Bibel-forskeme som utarbeidet en

delvis ny gmnntekst på grunnlag av disse to nye funnene?
6.) Hva heter den grunnteksten som man hittU hadde brukt

innenfor den protestantiske kirken?
7) Hvilken grunntekst av N.T. bygde både Luther-Bibelen og

King James-Bibelen på?
8.) Gi en beskrivelse av det norske Bibel-arbeidet fra 1904 og

fram ta i dag.
9.) Hvake argumenter bruker de som ønsker å benytte seg av

Codex Sinaiticus og Codex Vaticanus i utarbeidelsen av
N.T.?

10) Hvilke argumenter bruker de som ønsker å benytte seg av
Codex Receptus?
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DEN ALBKSANDRINSKE
OG DEN BYSANTINSKE GRUNNTEKSTEN.

Jeg vil i det følgende sitere en meget god og oversiktlig artik
kel, som Bo Hagstedt har skrevet om den problematikken, som
vi har berørt ovenfor. Han har aller vennligst gitt meg tillatelse
til å gjengi og å bruke artikkelen i min bok.

Til tross for at artikkelen er skrevet ut ifra svenske forutset
ninger og har en svensk Bibel-bakgrunn, så har artikkelens
generelle opplysninger stor betydning og verdi for alle som er
interessert i disse spørsmålene.
Denne artikkelen stod i det svenske bladet: Vekkelsesropet.

Tema nr. 11: «I 1917 års svenske Bibel-oversettelse og senere
utgaver kan man i deres noter iblant lese følgende: «Disse ver
sene er ikke til stede i de eldste og viktigste tekstkildene og synes
å være tillagt som en avslutning på evangeliet.» Derfor er store
tekstavsnitt, slik som Mark.16,9-20 og Joh.7,53-8,11, satt i
klammer.

En hel del vers er blitt tatt bort fra vår gamle svenske Bibel, da
de ikke finnes i de eldste håndskriftene. Sakte smyger tvilen seg
over den observante Bibel-leseren: «Har Jesus sagt dette? Eller
har noen lagt til dette? Siden er det ikke langt ifi^a at man hører
den gamle slanges spørsmål: «Har Gud virkelig sagt?»
For den som har Guds ord som grunn, kjennes ikke slike tvil

og spørsmålsstillinger rett. La oss se hva Herren sier i sitt eget
ord: Salme 12,7—8: «Herrens ord er rene ord, likesom sølv som
er renset i en smeltedigel på jorden, 7 ganger renset. Du, Herre,
vil BEVARE DEM, du vil VOKTE DEM for denne slekt for
alltid.»

Slik kan vi lite på det, og derfor har Herren gjennom århund
rene bevart sitt ord til tross for djevelens mange angrep. De
forskjeller som kommer fram er ikke avgjørende som frelses-
grunner, men ved å peke på den rette og ufeilbare teksten, kan
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vi stå imot alle dem som vil så tvil om Guds ord. Gjennom et
kort tilbakeblikk skal vi se hvilken grunntekst som er Guds
bevarede og ufeilbare ord.

ORIGENES.

I byen Antiokia, der de først kom til å bli kalt kristne, gjorde
de troende EKSAKTE kopier av ORGINALHÅNDSKRIF-
TENE. Fra Antiokia ble det sendt misjonærer ned til Egypt og
til og med til Alekandria, den nest største byen på den tiden. I
Aleksandria levde på den tiden mange av de lærdeste og største
filosofene. En del av disse lærde filosofene ble kristne og startet
en skole. En av studentene, Origenes, kom til å bli en «høyt
aktet kirkefader, som utarbeidet det fremste Bibel-forskninsar-
beidet i oldkirken, Hexapla.» (I denne Bibel-utgaven satte Ori
genes opp 5 forskjellige Bibel- oversettelser ved siden av den
hebraiske teksten av G.T. Denne utgaven skulle også brukes i
diskusjon med jødene om den rette utleggingen av G.T. Ordet
«Hexapla» kommer av det greske ordet for tallet 6, som er
«hex.»)
(Den kristne) Origenes var dypt påvirket av platonismen, som

inndelte tilværelsen i forskjellige nivåer, samt gresk filosofi. På
denne måten mente Origenes at Sønnen var ringere enn Fade
ren, og at Faderen gjennom Sønnen hadde skapt Den Hellige
Ånd. Dessuten trodde han at sjelen eksisterte før jordelivet, og
at alle skulle bli frelst til slutt.

Origenes syn på Skriftene var at de var til liten nytte for dem
som forstår Skriften, slik som den er skrevet. Han var en stor
allegoriker, d.v.s. symbolikker, og stod for en allegorisk lesning
av Bibelen. Origenes utarbeidet veldige kommentarer til alle
bøkene i Bibelen.

Ut ifra sitt kommenterende resonnement mente Origenes at
en smakløs skriver hadde lagt til et uttrykk, da Jesus talte med
den rike unge mannen i Mat. 19,16-21. Ordet som Origenes
mente var tillagt, var ordet «fullkommen», i vers 21. På denne
måten kastet han tvil over Guds ord. Han trodde ikke at Guds
ord var ufeilbart, og han kjente seg derfor fri til å gjøre forand-
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ringer, dersom han ikke likte det som stod.
Origenes forsøkte på denne måten å justere Skriftene, litt her

og litt der. I den lesningen som Origenes anbefalte, ansåg han at
1. Joh.5,7 var tillagt og tok det bort. «For tre er de som vitner i
himmelen: Faderen, Ordet og Den Hellige Ånd. Og disse tre er
ett.»

En viktig årsak til at han gjorde dette, var at dette verset ikke
stemte med det platoniske Guds-bildet, som Origenes hadde.
I begynnelsen av 300-tallet ble Konstantin keiser og omvendte

seg til kristendommen, men til tross for det fortsatte han å tilbe
solen (Baal eller Nimrod). Eusebius, som personlig var en meget
god venn av keiseren, hadde samme tro som Origenes, og hadde
samlet ikke mindre enn 800 av Origenes brev. Når Eusebius tok
fram de 50 Biblene, (for å bestemme hvilken grunntekst som var
den riktige), ble det som en følge av dette den grunntekst som
Origenes stod for. Denne grunntekst ble kalt for Den Aleksand-
rinske og utgjør den grunntekst som den Romersk-katolske
kirkens Vulgata-Bibel bygger på. De to eldste håndskrifter fra
300-tallet, Codex Sinaiticus og Codex Vaticanus, bygger på Den
aleksandrinske grunnteksten.
Når det gjelder G.T., så ligger Septuagintas oversettelse til

gnmn. En oversettelse som de 70 gresktalende jødene utførte i
Aleksandria fra hebraisk til gresk ca. 200 f.Kr.

NYE MANUSKRIPTER.

Samtidig fortsatte de kristne i Antiokia å kopiere av orginal-
skriftene og førte dem videre, og de kom bl.a. i hendene på
valdenseme i Nord-Italia samt folk i Sør-Frankrike og i Storbri
tannia.

Det bysantinske riket med Konstantinopel som hovedstad og
etterhvert Den gresk-ortodokse kirken har alltid bygd sin offisi
elle Bibel på denne grunnteksten (Den Antiokiske grunnteks
ten.)

Helt fram til 1453 e. Kr. var den katolske Vulgata-Bibelen den
herskende i Vesten, men det året falt Konstantinopel i tyrkernes
hender. Mange greske lærde flyktet med sine gamle og dyrebare
manuskripter til Vesten, deribant greske manuskripter til N.T.
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Disse nytilkomne manuskripter kom til å bli til verdifull hjelp for
de nyoppvåknede reformatorene Erasmus, Martin Luther, m.jEl.
Den luther-tyske Bibel kom senere til å bygge på Den antiokiske
grunnteksten, som nå ble kalt for den berømte Textus Receptus
(den godkjente teksten.)

I motsetning til den katolske kirken ansåg Luther at de apok
ryfiske skriftene ikke var kanoniske (ikke Guds ord) og satte
dem i en særskilt del mellom G.T. og N.T. Jødene anser også de
apokryfiske bøkene for ikke å være kanoniske.
Den store klassiske Bibel-oversettelsen «King James Version»

fra 1611 bygde også på Textus Receptus. Når de oversatte G.T.,
bygde de på den hebraiske grunnteksten, som var fri fra alek-
sandrinsk og gresk innflytelse, den såkalte Massoretiske grunn
teksten.

1 King James Bibel-utgave tok man ikke i det hele tatt med De
apokryfiske bøkene. Kampen om De apokryfiske bøkene mel
lom katolikker og protestanter på 1500-1600-tallet bestod i at
disse bøker ga katolikkene støtte for mange av deres villfarelser.
Gustav Vasa i Sverige gikk på Luthers linje og i 1541 fikk vi
Gustav Vasa-Bibelen, som var en direkte oversettelse av Lut
hers tyske Bibel. Denne reformasjons-Bibelen ble det svenske
folkets Bibel i nesten 400 år, etter som både Gusav den 2. Adolfs
Bibel fra 1618 og Karl den 12 s Bibel fra 1703 er nærmest bare
videreføringer.
Følgende sitat er hentet fra Studiebibelen om Den bysantinske

grunnteksten: «På grunn av sin utbredelse har den fått navnet
«Riksteksten.» Den har også blitt kalt den tradisjonelle eller
traderte teksten, fordi den i alle århundredene i Europas kirker
har blitt betraktet som N.T.s erkjente grunntekst.»
Den bysantinske teksten ble også kalt «Majoritetsteksten»,

fordi 90—95 prosent av alle hån^krifter representerte denne
teksten.

I slutten av 1800-tallet gjennomførte to professorer i Cam
bridge- Westcott og Hort- en revisjon av Textus Receptus i
England. De to nye funnene som man hadde gjort på 1800-tallet
av Codex Sinaiticus og Vaticanus, utgjorde grunnlaget for deres
arbeid med å arbeide fram en ny gresk grunntekst. Ettersom
disse håndskrifter var eldst, mente de at de var de beste.
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Disse to grunntekster har likevel slike feil at til tross for at
professorene forsøkte å komplettere den ene med den andre, så
måtte man ta Den bysantinske grunnteksten til hjelp. Westcott
og Hort gjennomførte sitt Bibel-forskningsarbeid i en kommi
sjon, som arbeidet i 20 år i den største hemmelighet, fordi de
fiyktet en proteststorm mot dem som førsøkte å røre Textus
Receptus. Den greske grunnteksten som Westcott og Horst
arbeidet fram, er den samme som Den Aleksandrinske, d.v.s.
samme som Origenes- Eusebius- Vulgata- Bibel.
Noe som få mennesker kjenner til, er at Westcott og Horst

egentlig var katolikker, at Horst uttrykte sin avsky for Textus
Receptus allerede i 1851, før Bibel-kommisjonen hadde begynt.
Noen i Bibel-konunisjonen hadde gått imot at noen skulle få
arbeide med Bibel-oversettelsen som fornektet Kristi guddom.
«Om kommisjonen aksepterer dette», skrev Wetscott, «må mitt
arbeid slutte.»

Med kjennskap til disse sjokkerende opplysninger, forstår
man hvilke hensikter Westcott og Horst tjente. De tjente Den
katolske kirkens hensikter, fordi den greske grunntekst, som de
fikk den protestantiske verden til å anta, var mer eller mindre
den samme som katolikkenes Vulgata-Bibel.»

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke ideer hadde Origenes om forholdet mellom Gud,
Jesus og Den Hellige Æd?

2.) Hvorfor forandret Origenes på en del av tekstene i Bibe
len?

3.) Hva er «Hexapla»?
4.) Hva vil det si at Origenes var allegoriker?
5.) Hvorfor tok Origenes bort l.Joh.5,7?
6.) Hva skal det stå der?
7.) Hva skjedde med keiser Konstantin på begynnelsen av

300-tallet?

8.) Hvorfor tilbad Konstantin både Gud og solen?
9.) Hvilken guddom var solen et bilde på?
10.) Hvilken håndskrift til Bibelen ble valgt av Konstantin?
11.) Hva er Den bysantinske grunnteksten?
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12.) Hvilken håndskrift er Vulgata bygd på?
13.) Hva er Vulgata?
14.) Hvilken grunntekst hadde kirkene i Østen?
15.) Hvilke forskjellige navn har vi på denne grunnteksten?
16.) Hvordan ble denne grunnteksten kjent i Vest-Europa på

1400-taUet?
17.) Hva betyr Textus Receptus»?
18.) Hva er De apokryfiske bøkene?
19.) Hva gjorde Luther med disse i sin Bibel?
20.) Hvordan ser den romersk-katolske kirken på disse?
21.) Hvorfor er ikke disse kommet med i King James overset

telsen?

22.) Hvor mange prosent av grunntekstene bygger på Tectus
Recepts?

23.) Hvorfor forsøkte Westcot og Horst å revidere Textus
Receptus på 1800-tallet?

25.) Hvilke to andre gruiintekster brukte de til dette arbeidet?
26.) Hvorfor ønsket Westcott og Horst å utarbeide en katolsk

Bibel i det protestantiske Europa?
27.) Hvilken tilhørighet hadde de tU den romersk-katolske

kirken?
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SAMMENLIGNENDE EKSEMPLER.

«Siden 1881 bygger alle nyutkomne Bibel-oversettelser på
Westcott og Horsts greske grunntekst. Når den nye svenske
Bibel-oversettelse kom ut i 1917, bygde man på den nye grunn
teksten og måtte derfor ta bort en hel del vers i N.T. og satte
paranteser omkring visse tekstavsnitt. Vår gamle, snart 400-
årige reformasjons-Bibel ble overkjørt av en ny oversettelse,
som følger katolikkenes Vulgata-Bibel. Dermed ble det sådd tvil
om en del av Guds ord. Det var tragisk.
Ved en sammenligning av den Bibel-kommisjonen som gikk

foran King James fra 1611, og den som Westcott og Horst ledet,
finner vi følgende forskjeller:
King James Bibel-kommisjonen omfattet 6 separate arbeids

grupper, som arbeidet selvstendig med forskjellige tekstavsnitt.
Når en gruppe var ferdig med et tekstavsnitt, sendte man det til
granskning av en av de andre gruppene. På denne måten elimi
nerte man risikoen for at et fåtall personer skulle kunne
dominere og få igjennom alle sine ønskemål. Man arbeidet med
kongens bifall, og det var offentlig kjent. Nesten alle var prote
stanter.

Westcott og Horsts Bibel-kommisjon bestod bare av en eneste
gruppe, som begge disse to dominerte. Man arbeidet i største
hemmelighet i 20 år. Westcott og Horst var katolikker.
Hvilken Bibel-kommisjon liter vi på? Hvilke menn liter vi

mest på?
La oss nå gjøre en liten sammenligning mellom de to ulike

grunntekstene, for å se hvilken som viser seg å være den mest
korrekte:

1.) I G.T. der Den aleksandrinske kalles Septuaginta, finner
vi f.eks. i 2. Sam.21,19: «Igjen stod en strid med Sistrene ved
Gob, Elhanan, Jaare- Oregoms sønn, betlehemitten slo da ned
gatitten Goliat, som hadde et spyd, hvis skaft lignet en vever-
stang.»
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Men sier den observante leser, var det ikke David som slo ned
Goliat? Jo, det var det. Dersom vi nå ser på Den Massoretiske
grunnteksten, som King James bygger på, finner vi at det står
det samme foruten følgende viktige ord: «Goliats broder.» Nå
ser vi at det stemmer. Ettersom David slo ned Goliat, måtte det
være Goliats bror Elhanan slo ned. Den Massoretiske teksten er
den mest korrekte.

2.) I Septuaginta Ordsp. 8,22 står det: «Herren skapte meg
som sitt første verk, i eldgammel tid, før han gjorde noe annet.»
De fleste er enige om at det er Jesus som blir beskrevet her. Når
striden om Kristi guddom blusset opp på 300-tallet, brukte aria-
neme dette Skrift-stedet som støtte for sin lære om at Faderen
hadde skapt Sønnen.
Men i King James versjon står det: «The Lord possessed me in

the beginning of his way, before his works of old.» Når man
oversetter dette fritt, blir det: «Herren har hatt (eid) meg i
begynnelsen av sin vei, før sine gjerninger fra fordum.» Igjen er
den Massoretiske mer korrekt, fordi Jesus ikke er skapt, men
født. Det finnes mer en kunne ha tatt opp fra G.T., men for at
det ikke skal bli for langt, så går vi over og undersøker N.T.

3.) I Den aleksandrinske står det i Mat. 1,19: «Nå var Josef,
hennes mann, en rettskaffen mann og ville ikke utsette henne
for vanære, derfor bestemte han seg for å skilles fra henne i
hemmelighet.» Ordene «å skille seg» er ikke et bra uttrykk, da
man lett kan tro, at de da var gift.
I Den bysantinske står det samme fram til: «overgi henne i

hemmelighet», hvilket er mer korrekt.
4.) I Joh.9,35 står det i Den aleksandrinske: Tror du på

Menneskesønnen?» (Jesu guddom er svekket.)
I Den bysantinske står det: «Tror du på Guds Sønn?»
5.) I Luk.2,33 står det i Den aleksandrinske: «Og hans far og

mor undret seg over det som ble sagt om ham.» Var Josef Jesu
far? Nei!

I Den bysantinske står det: «Og Josef og hans mor», hvilket er
det rette.

6.) I Den aleksandrinske står det i Mark. 1,2—3: «Så er skre
vet hos profeten Esaias: Se, jeg sender ut min engel foran deg,
og han skal berede veien for deg. Hør røsten av en som roper:
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Bered veien for Herren, gjør stiene jevne for ham.»
Men når vi undersøker nærmere, ser vi at det første sitatet er

fra profeten Malakias og det andre fra profeten Esaias. Visste
ikke Markus dette?

I Den bysantinske står det samme, men i stedet for «profeten
Esaias» står det «i profetene.» Det sistnevnte er helt korrekt, da
det er to profeter som blir sitert.
7.) I Ap.gj. 8,36—38 står det i Den aleksandrinske: «Da sa

hoffmannen: Se her er vann. Hva hindrer at jeg kan døpes? Og
han lot vognen stanse, og de steg begge ned i vannet».
Men i Den Bysantinske står det: «Se, her finnes vann. Hva

hindrer at jeg blir døpt? Filip sa til ham: Dersom du tror av hele
ditt hjerte, så kan det skje. Han svarte og sa: Jeg tror at Jesus
Kristus er Guds Sønn. Og han lot vognen stanse.»
Her ser vi hvilken veldig forskjell. I Den aleksandrinske er det

utelatt hele vers 37, som inneholder en viktig bekjennelse av
hoffmannen at han trodde at Jesus Kristus var Guds Sønn.
Foruten denne utelatelse av vers 37 angir den svenske Bibel-

konumsjonen av 1917 ytterligere 16 vers, som man har tatt
bort,de har grunnet sitt arbeid på Westcott og Horsts nye greske
grunntekst. Utover dette finnes det ytterligere utelatelser, slik
som en mening eller et ord eller en annen oversettelse som f.eks.
I.Tim. 3,16, der man skriver «han» i stedet for «Gud.»
Det finnes mye mer som en kunne ha tatt opp, men dette er

nok til at en kan si at Den bysantinske grunnteksten er mye mer
eksakt, når en sammenligner med Den aleksandrinske.
Det kan S3mes merkelig at alle moderne Bibel-oversettelser

bygger på Den Aleksandrinske teksten- da bare 5-10 prosent av
alle oppbevarte manuskripter er i overenstemmelse med denne.
Dette fører videre til at mange Bibel-vers går tapt. Dette har dog
ingen betdyning for frelsen.
Det er også merkelig at man anser at de eldste manuskripter

fra 300-tallet er de beste, og at alle senere manuskripter som er i
overenstenunelse med Den bysantinske- der flere vers inngår—
anses å være tillagt senere.
Men verken Sinaiticus eller Vaticanus har med Markus

16,9—20, og det til tross for at antikkens folk siterte fra dette
tekstavsnittet. Noen eksempler er Irenaeus, som levde på slut-
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ten av 100-tallet, på 200-tallet av Vincentius på det store kir
kemøtet i Kartago, på 300-tallet av Eusebius. (Which Bible.
s.168-169.)

Således er Mark. 16,9—20 ikke tillagt etter 400-tallet. Det
fantes med allerede på 200-tallet. Altså kan vi ikke si at de eldste
manuskripter fra 300-tallet er best, uten at vi sammenligner dem
med alle andre, for å se om de er til å stole på.

SUPERKIRKENS BIBEL.

Vi har sett at flere vers forsvant med 1917 års Bibel-utgaven. I
den nye Bibelen, som vi regner med å få i begynnelsen av
1990-tallet, så kommer dessuten De apokryfiske bøkene inn
igjen. Det som burde ha vært med, tar man bort, og det som ikke
burde ha vært med, tar man med i stedet. (Åp.22,18-19.)
Det interessante er at ALT STORT SETT STEMMER OVE

RENS MED DEN KATOLSKE VULGATA-BIBELEN.
DETTE ER ET TIDSTEGN. Mange Bibel-forskere, som i nav
net er protestanter, har mistet synet og ser ikke det rette foran
det som er galt. Mørket leirer seg, og det er ikke merkelig at
man velger å bruke de ca. 5 prosent korrumperte manuskripter,
da alle i fellesskap holder på å arbeide fram EN INTERJ^ASJO-
NAL ØKUMENISK BIBEL, som katolikker og protestanter
kan bh enige om.
Denne økumeniske Bibelen (Vulgata) kommer siden til å

ligge til grunn for DEN STORE ØKUMENISKE SUPERKIR-
KEN, som Antikrist kommer til å stige fram fra. Men takk og
lov for at Herren har ordnet det slik, at så godt som 95 prosent
av alle de som har kopiert den hellige Skrift, har ingen våget å
legge noe til eller trekke noe fra. Det er bare Origenes og hans
etterfølgere som har våget det.
Man pleier å si at på seg selv kjenner man andre. Dette passer

bra på Origenes, da han kunne tenke seg å kopiere, før han
hadde lagt til noen ord og vers her og der. Ettersom han ikke var
fremmed for å gi seg inn på å korrigere Skriften, trodde han
sannsynUgvis at andre hadde gjort det også. Men etter som Jesus
advarte oss imot å både legge noe til og trekke noe fra Guds ord,
så har ca. 95 av aUe kristne avskrivere respektert den advarselen,
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og derfor har vi fortsatt Guds ord bevart i Textus Receptus, Den
bysantinske grunnteksten, som King James bygger på. Guds ord
står fast. Det har ikke forandret seg.
La oss holde fast ved det, seiv om vi kommer ti! å være få som

velger denne grunnteksten. Vi ser på alle områder hvordan
mørket leirer seg mer og mer. Men la oss ikke bli slått ned, for
SNART KOMMER JESUS.»

1.

2.

3.

4.

5.

Spørsmål og oppgaver.

Hvilke forskjeller var det mellom den Bibel-kommisjonen
som utarbeidet King James-Bibelen, og den kommisjonen
som ble ledet av Westcott og Horst?
Hvilke forskjeller er det mellom disse to tekstene i 2.Sam.
21,19, Ords.8,22, Mat.1,19, Joh.1,35, Luk.2,33 og
Ap.gj.8,36-38?
Hvor mange prosenter av grunntekstene er i overenstem-
melse med Den aleksandrinske grunnteksten?
Hvor mange prosent er i overenstemmelse med Den bysan
tinske grunnteksten, som er det samme som Textus Recep
tus?

Hvorfor kan ikke Markus 16,9-20 være tillagt Bibelen
etter 400- tallet?

Hva er begrunnelsen for at de fleste Bibel-oversetteme
ønsker å bruke Vaticanus og Sinaiticus som grunnlag for
oversettelsen av N.T.?

Hvorfor ønsker de fleste Bibel-oversettere en internasjonal
økumenisk Bibel?
Hvordan vil denne Bibelen bli?
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FAKTA OM VATICANUS.

Jeg vil i det følgende sitere det som Vekkelsesropet.
Temanr.ll, sier som en kommentar til Bo Hagsteds artikkel:
Den aleksandrinske og bysantinske grunnteksten, som vi har
sitert ovenfor. Jeg siterer: «Den ble nedtegnet år 350 på fint
«vellum» (garvet dyrehud) o^ er fortsatt i utmerket forfatning.
Den ble funnet i Vatikanets bibliotek år 1481. Til tross for at den
er i utmerket forfatning, utelater den:
a) l.Mos.1,1-46,28.
b) Salmene 106—138.
c) Matteus 16,2—3.
d) Paulus brever.
e) Hebr.9,14-13,25.
f) Åpenbaringsboka.
Disse Skrift-avsnitt er sannsynligvis utelatt med hensikt.

Dessuten- bare i evangeliene mangler 237 ord, 452 artikler og
hele 748 meninger, som finnes i hundretalls av senere kopier,
alle sammem med samme ord på samme steder, samme artikler
på samme steder, og samme meninger på samme steder. Dette
skriftet, Vaticanus, var tilgjengelig for oversetterne av King
James-Bibelen, men de brukte den ikke av den grunn at de
visste, at den var UPÅLITELIG. Vaticanus inneholder også
Apokryfene.

FAKTA OM SINAITICUS.

Sinaiticus (nedskrevet ca. år 350) er en håndskrift som ble
oppdaget år 1844 på en søppelhaug i St. Katarinas Kloster nær
ved Sinai-fj ellet av en mann ved navn Tischendorf. Den innehol
der nesten hele Det Nye Testamente, pluss «Hermas Hyrden»
og «Bamabas brev» som tillegg til N.T.
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Sinaiticus er MEGET UPÅLITELIG, det lar seg lettest kon
statere ved å undersøke teksten selv. En mann ved navn John

Burgeon tilbrakte flere år med å undersøke ethvert tilgjengelig
manuskript til N.T. Han skriver følgende om Sinaiticus: «På
mange steder er 10, 20, 30, 40 ord gått tapt på grunn av rent
slurv. Bokstaver, ord eller til og med hele setninger er ofte
skrvet tvers over hverandre, eller påbegynt og avbrutt med det
samme, mens den s^pre -tabben er det forholdet at et stykke er
utelatt av den grunn at det slutter med det samme ord som det
neste stykket. Dette forekommer ikke mindre enn 115 ganger i
N.T.»

Dette er ikke alt. På nesten hver side av manuskriptet er det
rettelser og forandringer, som er gjort av 10 ulike personer.
Noen av disse rettelsene ble gjort omtrent samtidig med at
avskriften ble gjort, men de fleste av dem er gjort i det sjette og
syvende århundre. Phillip Maro, en dyktig amerikansk advokat,
skrev en bok med tittelen: «Which Version» i begynnelsen av
1900- tallet. Han skriver følgende om Sinaiticus: «Av disse fakta
kan vi slutte oss til at Codex Sinaiticus mangler og feil i ethvert
henseende fullt ut ble erkjent av dem som var best kjent med
den, helt ifra den første begynnelse og like til at den til slutt ble
kastet til side og ansett som verdiløs for ethvert praktisk for
mål.»

Jo Vaticanus og Sinaiticus er sant nok de eldste, men de er
IKKE DE BESTE MANUSKRIPTER. Det er på dette punktet
at de moderne oversetterne har tatt feil. I sin uforstand aksep
terte de Vaticanus og Sinaiticus bare på grunn av at de var eldst.
De gjorde aldri noe forsøk på å få rede på hvorfor de var så
meget ulike de greske tekster, som sanne kristne alltid visste at
de var Guds ufeilbarlige ord.»

Spørsmål og oppgaver.

1.) Når og hvor ble Codex Vaticanus funnet?
2.) Hvilke tekster mangler i denne Bibelen?
3.) Hvor mange ord, artikler og meninger mangler i N.T.?
4.) Hvordan skal vi bedønune denne håndskriften?
5.) Hvorfor ønsket ikke de som arbeidet med King James-

oversettelsen å bruke Codex Vaticanus?
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6.) Når ble Codex Sinaiticus nedtegnet?
7.) Hva inneholder denne teksten?
8.) Hvorfor er denne grunnteksten meget upålitelig?
9.) Hva sier John Burgeon om dette manuskriptet?
10.) Hvorfor ble 115 Bibel-avsnitt utelatt av denne grunnteks

ten?

11.) Hvor mange forskjellige personer har foretatt rettinger i
dette manuskriptet?

12.) Hva sier Phillip Mauro om dette manuskriptet?
13.) Hvor mange rettinger er det i Codex Sinaiticus?
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EN SAMMENLIGNING MELLOM CODEX RECEPTUS

OG EN DEL MODERNE BIBEL-OVERSETTELSER.

Når vi sammenligner de moderne Bibel-oversettelsene med
Codex Receptus, vil det være fra 5000 til 36000 forandringer i de
nye Biblene. Dette vil naturligvis variere fra en tekst til en
annen.

Vi skal i det følgende nevne en del av de moderne Bibel
utgavene, som vi har:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Revised Standard Version.

Nestles Greske Tekst.

Goodspeeds Nye Testamente.
Westcotts og Horsts Greske Testamente.
Tischendorfs Nye Testamente.
New English Nye Testamente.
Williams Nye Testamente.
Berkleys Version Nye Testamente.
New American Standard Bible.

Riverside Nye Testamente.
New World Oversettelse.

Good News For Modem Man.

Moffatts Nye Testamente.
Von Sodens Nye Testamente.
Wuests Utvidede Nye Testamente.
Det Tyvende Århundredes Nye Testamente.
Tregelles Greske Nye Testamente.
Weymouths Nye Testamente.
Panins Numereriske Nye Testamente.
Moultons Nye Testamente.
Amplifiede Nye Testamente.
Alfords Greske Nye Testamente.
Revised Version av 1881.

American Standard Version.
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25.) Godbeys Nye Testamente.
26.) Parallel Column Nye Testamente.
27.) Diaglot Nye Testamente.
28.) Montgomerys Nye Testamente.
29.) Lachmanns Nye Testamente.
30.) Phillips Nye Testamente.
31.) Living Nye Testamente.
32.) Ferrer Fentons Nye Testamente.
33.) Latin Nye Testamente.
34.) Darbys Nye Testamente.
35.) Confraternity Nye Testamente.
36.) Douay Version Nye Testamente.
37.) Griesbachs Greske Nye Testamente.
38.) Wordsworths Greske Nye Testamente.
39.) Norlies Srmplified Nye Testamente.
40.) Lamsas Nye Testamente.
41.) John Wesleys Nye Testamente. ^
42.) New International Version.
43.) Bibelen. Norsk oversettelse av 1978.
44.) Bibelen. Den Hellige Skrift. Norsk oversettelse av

1988.

45.) Scofield Reference Bible.
Vi skal i det følgende sammenligne en del utsagn i to av de nye

Bibel- utgavene med den samme teksten i King James Bibel
oversettelse, som bygger helt på Textus Receptus, for å se på en
DEL av alle de forandringene som er blitt gjort opp igjennom
kirkens historie. Vi oppforder leserne til å sammenligne med
teksten i de Biblene som de måtte ha, slik at de eventuelt kan
korrigere en del av det som er galt.
Vi skal også kommentere de forandringene som er gjort.
1.) «Men Noah fant YNDEST for Guds øyne.» (l.Mos.6,8.)

(New American Standard Bible.)
1.) «Men Noah fant NÅDE for Guds øyne.» (King James.)
Kommentar: Det er stor forskjell på det å finne yndest og det

å finne nåde for Guds øyne. Det er Guds nåde som firelser et
menneske, og ikke den yndest som vi måtte finne hos Gud. Den
kan ikke fielse et menneske.

2.) «Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som
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forbanner deg, vil jeg forbanne, og ved deg skal alle folk
verden VELSIGNE SEG SELV.» (I.Mos. 12,3.) (Revised Stan
dard Version.)
2.) «Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og forbanne

den som forbanner deg, og i deg skal alle folk på jorden bli
velsignet.» (King James.)
Kommentar: I det første utsagnet kommer den romersk

katolske læren klart til uttrykk om at det ikke er Guds velsig
nelse som frelser, men det er egne gjeminer. Det er stor forskjell
på å velsigne seg selv og det å bli velsignet. I det første tilfellet
blir en velsignet ved egne gjerninger, men det er Gud som
velsigner i det andre tilfellet. Det er kun den sistnevnte velsig
nelsen som gir frelse.
3.) «Kongespiret skal ikke vike fra Juda, til han kommer, som

det tilhører.» (l.Mos.49,10.) (Revised Standard Version.)
3.) «Kongespiret skal ikke vike fra Juda, før Shiloh (Freds

fyrsten) kommer, og til ham skal folket samle seg.» (King
James.)
Kommentar: I det første eksemplet kommer det ikke fram at

det jødiske folket skal samle seg til Messias, og at han skal styre
det i den messianske tidsperioden. Den romersk katolske kirken
betrakter seg selv som en konkurrent til Jesti styre i 1000 års-
riket. Den ønsker selv å underlegge seg hele verden og styre
den. Dette er også hovedgrunnen til at den ennå ikke har aner
kjent Israel som egen stat.

4.) «Og etter at denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg
UTEN MITT LEGEME skue Gud.» (Job 19,26.) (Revised
Standard Version.)
4.) «Og etter at denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg UT

FRA MITT LEGEME skue Gud.» (King James.)
Kommentar: I det første utsagnet blir den legelige oppstan

delsen benektet. Denne forandringen går tilbake til den liberale
teologien som har benektet alle frelsessannhetene som vi har i
Bibelen.
5.) «Som ditt navn. Gud, så er din pris inntil jordens ender,

din høyre hånd er full av SEIER.» (Salm.48,11.) (Revised Stan
dard Version.)
5.) «Som ditt navn. Gud, så er din pris inntil jordens ̂nder,
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og din høyre hånd er full av RETTFERDIGHET.» (King
James.)
Kommentar: Det er stor forskjell på seier og rettferdighet.

Det er det siste som frelser et menneske.

6.) «Og han KAN HA HERREDØMME fra hav til hav, og
fra elven og inntil jordens ender.» (Salm.72,8.) (Revised Stan
dard Version.)
6.) «Og han SKAL HA HERREDØMME fra hav til hav, og

fra elven og inntil jordens ender.» (King James.)
Kommentar: Det er stor forskjell på det at Messias kan ha og

det at han skal ha herredømme over hele verden. Her blir Jesu
messianske styre redusert til noe som er usikkert, og som han
kanskje kommer til å få. Men er det noe som er helt sikkert, så
er det Jesu styre i 1000 års-riket, for det har sin basis i hans
forsonergjeming. Alt som har sin basis i Jesu forsonergjeming,
er sikkert.

7.) «MÅ ALLE KONGER FALLE NED FOR HAM, aUe
hedninger skal tjene ham.» (Salm.72,11.) (Revised Standard
Version.)
7.) «Alle konger SKAL FALLE NED FOR HAM, alle hed

ninger skal tjene ham.»(King James.)
Kommentar: Det første utsagnet uttrykker et ønske om at alle

konger må falle ned for Messias. Det andre utsagnet sier at alle
kongene skal falle ned for ham. I dette tilfellet blir også det
messianske verdensriket redusert, og det er ikke noe rart, for
den romersk katolske kirken ønsker selv dette verdensherre
dømmet.

8.) «Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, EN UNG
KVINNE skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og hun gir
ham navnet Immanuel.» (Es.7,14.) (Revised Standard Version.)
8.) «Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, EN

JOMFRU skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og hun gir
ham navnet Immanuel.» (King James.)
Kommentar: Det er forskjell på en ung pike og en jomfhi. I

dette tilfellet blir jomfrufødselen svekket og benektet. Denne
forandringen går ̂ bake til den liberale teologien.

9.) «Se, med rettfercHget skal kongen (Messias) styre, og
fyrstene skal styre etter rett, OG ENHVER skal være som et
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skjul for vinden og et ly for regnskyll...»(Es.32,1-2.) (Revised
Standard Version.)
9.) «Se, med rettferdighet skal kongen styre, og fyrstene skal

styre etter rett, og EN MANN (MESSIAS) skal være som et
skjul for vinden og et ly for regnskyll. (King James.)
Kommentar: I dette tilfellet blir også Messias oppgaver i riket

for Israel redusert. Det er Messias som skal være som et skjul for
vinden og ikke enhver person.

10.) «Hvor lenge vil du vanke omkring, du frafalne datter?
For Herren skaper noe nytt i landet: EN KVINNE VÆRNER
EN MANN.» (Jer.31,22.) (Revised Standars Version.)

10.) «Hvor lenge vil du vandre omkring, du frafalne datter?
For Herren skaper noe nytt i landet: KVINNEN (ISRAEL)
SKAL OMGI EN MANN (GUD)» (King James.)
Kommentar: Den romersk katolske kirken har ment at det her

er snakk om at jomfru Maria beskyttet Jesus i sin livmor. Dette
er ikke en korrekt oversettelse. Her er det snakk om at kvinnen,
som er Israel, skal omgi sin mann, som er Gud, i 1000 års-riket.

11.) «Han tok atter til orde og sa: Men jeg ser fire menn som
går midt inne i ilden, og de er ikke såret, og den fjerde ser ut
som EN SØNN AV GUDENE.» (Dan.3,25.) (Revised Standard
Version.)

11.) «Han tok atter til orde og sa: Men jeg ser fire menn som
går midt inne i ilden, og de er ikke såret, og den fjerde ser ut
som GUDS SØNN.» (King James.)
Kommentar: I det første tilfellet blir Messias sammelignet

med hvilken som helst av hedningenes guder. I det siste tilfellet
blir han framstilt som Guds Sønn. Vi vet at i den romersk
katolske kirken blir Jesu person redusert på bekostning av
jomfru Maria.

Videre er dette en forandring som både kan være gjort av
Origenes og av den liberale teologien.

12.) «JEG VIL ØDELEGGE DEG, ISRAEL, HVEM KAN
IHELPE DEG?» (Hos. 13,9.) (Revised Standard Version.)

12.) «Å ISRAEL, DU HAR ØDELAGT DEG SELV, MEN
I MEG ER DIN HJELP.» (King James.)
Kommentar: I det første tilfellet blir det sagt at det er Gud

som har ødelagt Israel, og at ingen kan hjelpe det. I det andre
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tilfelle blir det sagt at det er Israel selv som har ødelagt for seg
selv, og at Gud vil hjelpe det. Disse to utsagnene motsier hver
andre, og det første utsagnet gir uttrykk for erstatningsteolo
gien, som går ut på at Israel er ødelagt, og at den katolske kirken
har tatt dets plass, løfter og oppgaver. Erstatningsteologien er
ikke sannhet, men den er inspirert av denne verdens fyrste, som
er Satan.

Erstatningsteologien har sitt første utspring i den romersk
katolske kirken, men den er også dessverre ført videre både av
den reformerte og den lutherske kirken.

13.) «Men du Betlehem, Effata, som er liten til å være blant
Judas tusener! Av deg skal det utgå for meg en som skal være
hersker over Israel, og hans utgang er FRA GAMLE DAGER.»
(Mika 5,1.) (Revised Standard Version.)

13.) «Men du Betlehem, Effata, som er liten til å være blant
Judas tusener. Av deg skal det utgå for meg en som skal være
hersker over Israel, og hans utgang er FRA FORDUM, FRA
EVIGHETS DAGER.» (King James.)
Kommentar: I det første tilfellet blir Messias framstilt som et

menneske, som har sin begynnelse i gamle dager. Det korrekte
er at Messias er Gud, og at han er fra evighet av. Han har verken
begynnelse eller ende. Han er fra evighet og til evighet.
Denne forandringen går tilbake til Origenes, som mente at

Jesus ikke er Gud. Han mente at Gud hadde skapt Jesus som sitt
første verk.

14.) «Fryd deg storlig, Sions datter! Rop høyt, Jerusalems
datter! Se, din konge kommer til deg, TRIUMFERENDE OG
SEIERSRIK, fattig og ridende på et asen, på aseninnens unge
fole.» (Sak.9,9.) (Revised Standard Version.)

14.) «Fryd deg storlig, Sions Datter! Rop høyt, Jerusalems
datter! Se, din konge kommer til deg, RETTFERDIG ER HAN
OG FULL AV FRELSE, fattig og ridende på et asen, på asenin
nens unge fole.» (King James.)
Kommentar: I det første tilfellet er Jesu frelsesverk tatt bort.

Han kommer ikke bare med triumf og seier, men han kommer
også med rettferdighet og frelse. I den romersk-katolske kirken
er Jesu frelsesverk redusert. I tillegg til Jesu forsonergjeming
mener den romersk katolske kirken at det er nødvendig med
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bønner til jomfru Maria og de andre helgenene, kirkens bønner,
kirkens avlat, messeofferet og bønn til brødet i nattverden, som
blir betraktet som Jesus selv.

15.) «Og dersom noen spør: Hva er det for sår du har PÅ
DITT KINN OG DIN RYGG? vil han si: Jeg kom I KLAM
MERI I HUSET TIL EN VENN.» (Sak. 13,6.) (Living Bible.)

15.) «Og en skal si til ham: Hva er disse sår I DINE HEN
DER? Da skal han svare: Det er de sår som jeg fikk I HUSET
TIL MINE VENNER (JØDENE).» (King James.)
Kommentar: Det første utsagnet er en helt fri oversettelse av

flere forhold, og det kommer på ingen måte fram at dette gjelder
Jesu forsonergjeming på Golgata, hvor han fikk disse sårene i
sine hender. Det var også for jødenes synder at han led forso-
ningsdøden, men ikke bare for deres synder, men for hele ver
dens synd.

16.) «Mens han talte alt dette til dem, se, da kom en
synagoge-forstander og FALT NED FOR HAM og sa: Min
datter er nettopp død, men kom og legg din hånd på henne, så
vil hun leve.» (Mat.9,18.) (New American Standard Bible.)
16.) «Mens han talte dette til dem, se, da kom en synagoge-

forstander og TILBAD HAM og sa: Min datter er nettopp død,
men kdm og legg din hånd på henne, så vil hun leve.» (King
James.)
Kommentar: Det er stor forskjell på å falle ned for en person

og å tilbe en person. I det første tilfellet gir en uttrykk for at en
har ærefrykt for en person, men i det andre tilfellet anser en
personen som guddommelig. Det er bare Gud som skai tilbedes
på en slik måte. S3magoge-forstanderen anerkjente dermed
Jesus som Gud.

Den første teksten gir ikke uttrykk for det forholdet at Jesus
er Gud.

17.) «Og da han så Jesus langt borte, løp han til og FALT^
NED FOR HAM.» (Mark.6,8.) (New American Standard
Bible.)

17.) « Og da han så Jesus langt borte, løp han til og TILBAD
HAM.» (King James.)
Kommentar. Se kommentaren ovenfor.
18.) «Men Maria sa til engelen: Hvorledes skal dette gå til,
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siden jeg ikke har noen EKTEMANN.» (Luk.1,34.) (New Ame-
rican Standard Bible.)

18.) «Men Maria sa til engelen: Hvorledes skal dette gå til, da
jeg ikke vet av en MANN.» (King James.)
Kommentar. Det første eksemplet betyr at Maria skal få

barnet Jesus med sin ektemann. Dette utsagnet benekter jom
frufødselen og det forholdet at det er Den Hellige Ånd som er
«far» til barnet.

19.) «OG HANS FAR OG HANS MOR undret seg over det
som ble talt om ham.» (Luk.2,33.) (New American Standard
Bible.)

19.) «OG JOSEF OG HANS MOR undret seg over det som
ble tsdt om ham.» (King James.)
Kommentar: I dette tilfellet blir også Marias jomfrufødsel

benektet. Josef var ikke Jesu biologiske far. Den treenige Gud
er Jesu far.

20.) «Og Jesus svarte ham: Det er skrevet: Mennesket lever
ikke av brød alene.» (Luk.4,4.) (New American Standard
Bible.)

20.) «Og Jesus svarte ham: Det er skrevet: Mennesket lever
ikke av brød alene, MEN AV HVERT GUDS ORD.» (King
James.)
Kommentar: I det første tilfellet er det utelatt det forholdet at

uten Guds ord, så kan ikke mennesket leve. Når man utelater
ting, blir Guds ord svekket og sannheten kommer bort.

21.) «Kom i hu hvorledes han talte mens h^ ennå var i
Galilea, da han sa.» (Luk.24,6.) (New American Standard
Bible.)

21.) «HAN ER IKKE HER, HAN ER OPPSTANDEN,
kom i hu hvorledes han talte mens han ennå var i Galilea, da han
sa.» (King James.)
Kommentar: I dette tilfellet blir Jesu oppstandelse og forso-

ningsverk svekket. Dersom ikke Jesus er stått opp fra de døde,
da er vi ennå i våre synder, men han er stått opp fra de døde, og
vi har syndenes forlatelse ved troen på ham.
22.) «Den som tror på Sønnen, har evig liv, men den som

ikke ADLYDER Sønnen, skal ikke se livet, men Giids vrede
blir over ham.» (JoL3,36.) (New American Standard Bible.)
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22.) « Den som tror på Sønnen, har evig liv, men den som
ikke VIL TRO PÅ Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede
blir over ham.» (King James.)
Kommentar; I dette tilfellet blir frelsesgrunnlaget forandret.

Det er ikke vår adlydelse av Jesus som frelser oss, men det er vår
tro på ham. Underkastelse er uttrykk for gjerninger, men vi er
frelst ved tro uten gjerninger.

23.) «Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: DEN
SOM TOR, har evig liv.» (Joh.6,47.) (New American Standard
Bible.)
23.) «Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: DEN

SOM TROR PÅ MEG, har evig liv.» (King James.)
Kommentar: I dette tilfellet blir troens siktemål borte. Det er

ikke sant at enhver som tror, blir frelst. Det er den som tror på
Jesus, som blir frelst.
24.) «Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut, og da han

traff ham, sa han: TROR DU PÅ MENNESKESØNNEN?»
(Joh.9,35.) (New American Standard Bible.)

24.) «Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut, og da han
traff ham, sa han: TROR DU PÅ GUDS SØNN?» (King
James.)
Kommentar: Her blir det forholdet svekket at Jesus er Guds

Sønn og ikke bare sønn av et menneske. Han er begge deler.
25.) «Så gi da akt på dere selv, og på hele den hjord som Den

Hellige Ånd satte dere til tilsynsmenn over, for å vokte Guds
menighet, som han vant seg ved SIN SØNNS BLOD.»
(Ap.Gj.20,28.) (New American Satndard Bible.)

25.) «Så gi da akt på dere selv, og på hele den hjord som Den
Hellige Ånd satte dere til tilsynsmenn over, for å vokte Guds
menighet, som han vant seg ved SITT EGET BLOD.» (King
James.)
Kommentar: I det første tilfellet blir det forholdet svekket at

Jesus er det samme som Gud. Det var ved Guds blod at forso
ningen skjedde.
26.) «Men du, hvorfor dømmer du din bror? eller du, hvorfor

ringeakter du din bror? Vi skal jo alle stilles fram for GUDS
DOMSTOL... Så skal da hver av oss gjøre regnskap for Gud.»
(Rom. 14,10 og 12.) « (New American Standard Bible.)
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26.) «Men du, hvorfor dømmer du din bror? eller du, hvorfor
ringeakter du din bror? Vi skal jo alle stilles fram for JESU
DOMSTOL... Så skal da hver av oss gjøre regnskap for Gud.»
(King James.)

Kommentar: I det første tilfellet kommer det ikke klart fram
at Jesu domstol er det samme som Guds domstol. Jesus er

dermed det samme som Gud.

27.) «i hvem vi har forløsningen, SYNDENES FORLA
TELSE.» (Kol. 1,14.) (New American Standard Bible.)

27.) «i hvem vi har forløsningen, SYNDENES FORLA
TELSE VED HANS BLOD.» (King James.)
Kommentar: I den første oversettelsen kommer det ikke fram

at det er ved Jesu blod at vi har syndenes forlatelse. Jesu forso-
ningsverk er dermed svekket i dette utsagnet.
28.) «Og som enhver må bekjenne, stor er den gudfryktens

hemmelighet: HAN som ble åpenbart i kjød, ble rettferdiggjort i
Ånden, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden,
opptatt i herlighet.» (New American Standard Bible.)
(l.Tim.3,16.)

28.) «Og uten motsigelse stor er den gudfryktens hemmelig
het: GUD som ble åpenbart i kjød, ble rettferdiggjort i Ånden,
sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, opptatt i
herlighet.» (King James.)
Kommentar: I den første oversettelsen kommer det ikke fram

at dette gjalt Gud. Det var med Gud at alt dette skjedde. Jesus
er dermed det samme som Gud.

29.) «mens vi venter på det salige håp og ÅPENBARELSEN
AV VÅR GUDS OG VÅR STORE FRELSER JESU KRISTI
HERLIGHET». (New American Standard Bible.)
29.) «mens vi venter på det salige håp og DEN HERLIGE

ÅPENBARELSEN AV VÅR STORE GUD OG VÅR FREL
SER JESUS KRISTUS.» (King James.)
Kommentar: I den første oversettelsen kommer ikke det for

holdet fram at det er Jesu åpenbarelse som er vårt salige håp.
Det er ikke åpenbarelsen av hans herlighet som er vårt håp, men
det forholdet at han selv kommer og tar oss til seg.

30.) «For både den som helliggjør, og de som blir hellig-
gjorte, har alle EN OPPRINNELSE, derfor skammer han seg
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ikke ved å kalle dem brødre.» (Hebr.2,11.) (New American
Standard Version.)

30.) «For både den som helliggjør, og de som blir hellig-
gjorte, er alle AV EN, derfor skammer han seg ikke ved å kalle
dem brødre.» (King James.)
Kommentar: I den første oversettelsen kommer det fram at

Jesus har en opprinnelse eller begynnelse. Dette er galt. Han er
fra evighet og til evighet, for han er Gud.

31.) «og lenges som nyfødte barn etter DEN ÅNDELIG
UFORFALSKEDE MELK, SLIK AT DERE KAN VOKSE
VED DEN TIL FRELSE.» (l.Pet.2,2.) (New American Stan
dard Version.)

31.) «Som nyfødte barn lenges etter DEN OPPRIKTIGE
MELK AV ORDET, SLIK AT DERE KAN VOKSE VED
DEN.» (King James.)
Kommentar: I den første oversettelsen kommer det fram at

det er den åndelige uforfalskede melk som gir oss frelse. Dette
er ikke riktig. Vi skal vokse ved melken, som er Guds ord, men
frelsen får vi ved troen på Jesus. Det er ikke gjerningene som
frelser oss, men troen på Jesus.

32.) «Da nå Kristus har lidt i kjødet, så væpne og dere dere
med den samme tanke, at den som har lidt i kjødet, er ferdig
med synden.» (l.Pet.4,1.) (New American Standard Version)
32.) «Da nå Kristus har lidt i kjødet FOR OSS, så væpne og

dere dere med den samme tanke, at den som har lidt i kjødet, er
ferdig med synden.» (King James.)
Kommentar: I den første oversettelsen kommer det ikke fram

at Jesus har lidt for oss. Den første oversettelsen er dermed en
fornektelse av Jesu forsonergjeming.
Når vi sammenligner disse moderne Bibel-oversettelsene med

Textus Receptus, ser vi at følgende bibelske sannheter er benek
tet eller svekket:

a ) Det er nåden som frelser og ikke gode gjerninger,
b ) Det er troen pøå Jesus som frelser,
c ) Det er Jesu blod som frelser,
d ) Vi får syndenes forlatelse ved Jesu blod.
e ) Jesu forsonergjeming blir benektet,
f ) Riket for Israel er svekket.
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Jesus som konge i dette riket er svekket.
Den legemlige oppstandelsen er svekket.
Jomfufødselen er svekket.
Jesus blir redusert til å være en gudesønn.
Det blir benektet at Jesus ikke er fra evighet av.
Det blir benektet at Jesus er Gud.

Det blir hevdet at det er Gud som skal ødelegge Israel.
Jesu gjenkomst blir benektet.
Jesu oppstandelse blir benektet.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvor mange forandringer kan vi finne i de moderne Bib
lene, når vi sammenligner dem med Codex Receptus?

2.) Hvilke forskjellige moderne Bibel-utgaver har vi tatt med i
oversikten?

3.) Hvilke 32 forandringer har vi tatt med i oversikten?
4.) Hvorfor er 15 bibelske sannheter enten svekket eller

benektet i de moderne Bibel-oversettelsene.

5.) Hvilke 15 sannheter er dette?
6.) Hvilke personer, retninger innenfor teologien og kirkelige

organisasjoner er det som står bak de forskjellige forand
ringene?
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EN SAMMENLIGNING MELLOM CODEX RECEPTUS

OG DEN NORSKE BIBELEN AV 1978.

I og med at den norske Bibelen av 1978 ikke bygger uteluk
kende på Codex Receptus, men derimot i stor utstrekning på
Codex Vaticanus og Codex Sinaiticus, så er det mange Bibel
vers som er forandret i denne Bibel-utgaven. (Mange av disse
forandringene vil også være til stede i den norske Bibel av 1930,
da den også bygger på de romersk katolske grunntekstene ved
siden av Codex Receptus.)
Når vi vurderer de forandringene, som er gjengitt nedenfor,

ser vi at den nye Bibel-oversettelsen fra 1978, svekker følgende
forhold ved Jesu person og oppgaver:
a) Jesu forhold til Gud.
b) Jesus som Kristus d.v.s. Messias.
c) Jesu forsoning.
d) Jesu himmelfart.
e) Jesu tilstedeværelse i himmelen i dag.
f) Jesu gjenkomst til den kristne menighet før trengselstiden.
Vi skal i det følgende gjengi en del Bibel-steder fra N.T., for å

vise en LITEN DEL av de forandringene som har funnet sted.
En del av Bibel-tekstene fra 1978-oversettelsen vil også være satt
i klammer eller til og med helt utelatt. Dette vil være begrunnet
med at disse versene ikke finnes i de eldste grunntekstene, som
er de romersk katolske tekstene.

Vi gjengir Bibel-teksten fra 1978 først, og deretter sammenlig
ner vi den med teksten fra King James-Bibelen.

1.) «Led oss ikke inn i fnstelse, men frels oss fra det onde;
(For riket er ditt, og makten og æren i all evighet.)» (Mat.6,13.)
(Bibelen av 1978.)

1.) «led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde, for
riket er ditt og makten og æren i all evighet.» (King James.)
Kommentar: I det første tilfellet er hele siste del av Bibel-
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stedet satt i klamme, med den begrunnelsen at disse versene
ikke finnes i de eldste håndskriftene. Dette svekker det forhol
det at Jesus skal være konge i riket for Israel og styre i all
evighet.

2.) «Da skrek de: Hva har vi med deg å gjøre, DU GUDS
SØNN?» (Mat.8,29.) (Bibelen av 1978.)

2.) «Da skrek de: Hva har vi med deg å gjøre, JESUS, DU
GUDS SØNN?» (King James.)
Kommentar. Her er ordet «Jesus» utelatt i den første overset

telsen. Dette svekker det forholdet at Jesus er Guds Sønn.
3.) «Og han forbød disiplene strengt å si til noen at han var

MESSIAS.» (Mat. 16,20.) (Bibelen av 1978.)
3.) «Og han forbød disiplene strengt å^si til noen at han var

JESUS MESSIAS.» (King James.)
Kommentar: I det første tilfellet er ordet «Jesus» utelatt.

Dette svekker det forholdet at Jesus fra Nasaret er Messias.
4.) «Våk derfor, for dere vet ikke dagen eller timen.»

(Mat.25,13.) (Bibelen av 1978.)
4.) «Våk derfor, for dere vet ikke dagen eller timen DA

MENNESKESØNNEN KOMMER.» (King James.)
Kommentar. I det første tilfellet er ordene «da Menneskesøn-

nen konuner.» utelatt. Dette svekker det forholdet at Jesus skal
komme tilbake fra himmelen til jorden.
5.) «og sa: Tiden er kommet. Guds rike er nær. Vend om og

tro på EVANGELIET.» (Mark.1,15.) (Bibelen av 1978.)
5.) «og sa: Tiden er kommet. Guds rike er nær, omvend dere

og tro på EVANGELIET OM GUDS RIKE.» (King James.)
Kommentar: I det første tilfellet er ordene «om Guds rike»

tatt bort. Dette svekker det forholdet at det var et bestemt
evangelium som Jesus forkynte, nemlig evangeliet om at riket
for Israel var nær.

6.) (Hele verset er utelatt.) (Mark. 11,26.) (Bibelen av 1978.)
6.) «MEN DERSOM DERE IKKE FORLATER, DA

SKAL HELLER IKKE DERES FADER I HIMMELEN FOR
LATE DERES OVERTREDELSER.» (King James.)
Konunentar: I det første tilfellet er hele dette Bibel-stedet

utelatt, og grunnen til det er det forholdet at man ikke forstå at
Jesus forkynte innenfor den jødiske lovs ranuner. Den som ikke
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tilgav selv, fikk ikke tilgivelse. (Se mine bøker: Jødenes Konge.
Bind 1, 2, 3 og 4, hvor jeg skriver mye om dette.)
7.) «HANS FAR og mor undret seg over det som ble sagt om

ham.» (Luk.2,33.) (Bibelen av 1978.)
7.) «JOSEF og hans mor undret seg over det som ble sagt om

ham.» (King James.)
Kommentar: I det første tilfellet er ordet «Josef» forandret til

«hans far.» Dette er ikke korrekt. Josef var ikke Jesu biologiske
far. Det er Gud som er Jesu far. Denne forandringen er gjort i
den hensikt å svekke jomfrufødselen.

8.) «Mange ble befridd for onde ånder som skrek og ropte:
Du er GUDS SØNN,...» (Luk.4,41.) (Bibelen av 1978.)
8.) « Mange ble befridd fra onde ånder som skrek og ropte:

Du er KRISTUS GUDS SØNN.» (King James.)
Kommentar: I det første tilfellet er ordet «IGistus» utelatt.

Dette svekker det forholdet at Jesus både er Messias og Guds
Sønn.

9.) «Menneskene i denne slekt, hva skal jeg sammenligne
dem med?» (Luk.7,31.) (Bibelen av 1978.)
9.) «OG HERREN SA: Menneskene i denne slekt, hva skal

jeg sammenligne dem med?» (Kong James.)
Kommentar: I det første tilfellet er ordene «og Herren sa»

utelatt. Dette er gjort i den hensikt å svekke det forholdet åt
Jesus er Herre. I G.T. var ordet «Herre» (hebr.adonai) brukt
om Gud, og når det samme ordet (gr.kyrios) brukes om Jesus i
N.T., så betyr det at Jesus er Gud.

10.) «Og han sa: JESUS, husk på meg når du kommer i ditt
rike» (Luk.23,42.) (Bibelen av 1978.)

10.) «Og han sa: JESUS, HERRE, kom meg i hu når du
kommer rike (Jesu gjenkomst.)» (King James.)
Se konunentaren ovenfor.

11.) «for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.»
(Joh.3,15.) (Bibelen av 1978.)

11.) «for at hver den som tror på ham, IKKE SKAL FORTA
PES, men ha evig liv.» (Joh.3,16.)
Kommentar: Her er ordene «ikke skal fortapes» utelatt i det

første tilfellet. Dette svekker det forholdet at hver den som ikke
tror på Jesus, den går fortapt for Guds rike.
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12.) «og de sa til kvinnen: Nå tror vi ikke lenger på grunn av
det du sa. For vi har selv hørt, og vi vet nå at han i sannhet er
verdens frelser. «(Joh.4,42.) (Bibelen av 1978.)

12.) »og de sa til kvinnen: Nå tror vi ikke lenger for din tales
skyld, for vi har selv hørt, og vi vet at KRISTUS sannelig er
verdens frelser.» (Luk.4,42.)
Kommentar. I det første tilfellet er ordet: «Kristus» utelatt.

Dette svekker det forholdet at det er Jesus som er verdens
frelser.

13.) «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror, har evig
liv.» (Joh.6,47.) (Bibelen av 1978.)

13.) «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror PÅ
MEG, har evig liv.» (Luk.6,47.) (King James.)
Kommentar: 1 det første tilfellet er ordene: «på meg» utelatt.

Dette svekker det forholdet at det utelukkende er troen på Jesus
som gir et menneske del i frelsen.

14.) «og vi tror og vet at du er Guds hellige.» (Joh.6,69.)
(Bibelen av 1978.)

14.) «og vi tror og vet at du er KRISTUS, SØNNEN AV
DEN LEVENDE GUD.» (Joh.6,69.) (King James.)
Kommentar: 1 det første tilfellet er ordene «Kristus, sønnen

av den levende Gud» utelatt. Dette svekker det forholdet at
Jesus er Guds Sønn..

15.) «Om en liten stund ser dere meg ikke lenger. Og om en
liten stund igjen skal dere se meg.» (Joh. 16,16.) (Bibelen av
1978.)

15.) «Om en liten stund ser dere ikke meg lenger, og atter om
en liten stund skal dere ikke se meg, FOR JEG GÅR TIL
FADEREN.» (King James.)
Kommentar: I det første tilfellet er ordene «for jeg går til

Faderen» utelatt. Dette svekker det forholdet at Jesus er Guds
Sønn og at han drog til himmelen etter sin oppstandelse fra de
døde. Det siste er et av bevisene på at han er Guds Sønn.

16.) «Dere er dyrt kjøpt, og prisen betalt. Bruk da legemet til
Guds ære!» (l.Kor.6,20.) (Bibelen av 1978.)

16.) «for dere er dyrt kjøpt. Ær da Gud i deres legemer, OG I
DERES ÅND, SOM ER GUDS ÅND.» (l.Kor.6,20.)
Kommentar: I det første tilfellet er ordene «og i deres ånd,
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som er Guds Ånd» utelatt. Dette svekker det forholdet at frelsen
består i å ha Den Hellige Ånd i sitt hjerte. Dette utelukker at en
får frelsen ved gjerninger eller ved andre ting.

17.) «takket, brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for
dere. Gjør dette til minne om meg!» (l.Kor.11,24.) (Bibelen av
1978.)

17.) «takket og brøt det og sa: TA DETTE OG ET DET.
Gjør dette til minne om meg.» (King James.)
Kommentar: I det første tilfellet er ordene «ta dette og et det»

utelatt. Dette er gjort for å svekke nattverdens betydning.
18.) «Det første menneske var fra jorden og dannet av jord,

det annet menneske er fra himmelen.» (1.Kor. 15,47.) (Bibelen
av 1978.)

18.) «Det første menneske var fra jorden og dannet av jord,
det andre menneske er HERREN ÅV HIMMELEN.» (King
James.)
Kommentar: I det første tilfellet er ordet «Herren, av himme

len» utelatt. Dette er gjort for å svekke det forholdet at Jesus er
av himmelsk opprinnelse, og at han er Gud.

19.) «Herren Jesu nåde være med dere!» (1.Kor. 16,23.)
(Bibelen av 1978.)

19.) «Herren Jesu KRISTI nåde være med dere!» (King
James.)
Kommentar: I det første tilfellet er ordet «Kristi» utelatt.

Dette er gjort for å svekke det forholdet at Jesus er Kristus
d.v.s. Messias.

20.) «Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss
med seg selv og gav oss forsoningens tjeneste.» (2.Kor.5,18.)
(Bibelen av 1978.)

20.) «Men alt det er av Gud, han som ved JESUS KRISTUS
forsonte oss med seg selv og gav oss forlikelsens tjeneste.» (King
James.)
Kommentar: I det første tilfellet er ordet «Jesus» utelatt.

Dette er gjort for å svekke det forholdet at Jesus er Kristus.
21.) «Jeg mener altså dette: En pakt som allerede er opprettet

av Gud, blir ikke opphevet av loven som kommer 430 år senere,
slik at løftet settes ut av kraft.» (Gal.3,17.) (Bibelen av 1978.)

21.) «Dette er da min mening: En pakt som forut er stadfestet
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av Gud I KRISTUS, gjør ikke loven, som er ̂ tt 430 år etter,
ugyldig, så den skulle gjøre løftet til intet.» (King James.)
Kommentar: I det første tilfellet er ordene «i Kristus» utelatt.

Dette er gjort for å svekke det forholdet at Jesus allerede var til
stede ved stadfestelsen av Abraham-pakten.

22.) «Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du
sønn, er du også arving, innsatt av Gud.» (Gal.4,7.) (Bibelen av
1978.)
22.) «Så er du ikke lenger træl, men sønn, men er du sønn, da

er du og arving, innsatt av Gud I KRISTUS.» (King James.)
Kommentar: I det første tilfellet er ordene «i Kristus» utelatt.

Dette er gjort i den hensikt å svekke det forholdet at det er Jesu
forsonergjeming som ligger til grunn for vår frelse og vårt sønne-
forhold til Gud.

23.) «og bringe Guds frelsesplan fram i lyset, den hemmelig
het som fra evighet av har vært skjult i Gud, han som skapte alt.»
(Ef.3,9.) (Bibelen av 1978.)

23.) «og å opplyse alle om hvorledes husholdningen er med
den hemmelighet som har vært skjult fra evige tider i Gud, som
har skapt alt VED JESUS KRISTUS.» (King James.)
Kommentar: Her er ordene: «ved Jesus Kristus» utelatt i det

første tilfellet. Dette er gjort for å svekke det forholdet at Jesus
er Gud, og at han har skapt alle ting.

24.) «Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen.» (Ef.3,14.)
(Bibelen av 1978.)

24.) «Derfor bøyer jeg mine knær for VÅR HERRE JESU
KRIST FAR, Faderen.» (King James.)
Kommentar: I det første tilfellet er ordene: «vår Herre Jesu

Kristi far» utelatt. Dette er gjort for å svekke det forholdet at
Gud er Jesu Kristi far.

25.) «For vi er lemmer på hans legeme.» (Ef.5,30.) (Bibelen
av 1978.)
25.) «for vi er lemmer på hans legeme, AV HANS BEN OG

AV HANS KJØTT.» (King James.)
Kommentar: I det første tilfeUet er ordene: «av hans ben og av

hans kjøtt» utelatt. Dette er gjort for å svekke det forholdet at vi
som tror på Jesus, er gjort lik med Jesus. Dette gjelder både den
åndelige og den legemlige siden ved Jesus.
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26.) «Og i ham har vi forløsningen, tilgivelse for syndene.»
(Bibelen av 1978.)

26.) «i hvem vi har forløsningen, VED HANS BLOD, synde
nes forlatelse.» (King James.)
Kommentar: I det første tilfellet er ordene «ved hans blod»

utelatt. Dette er gjort i den hensikt å svekke det forholdet at det
er ved Jesu lidelse og død at vi er frelst. Uten at blod blir utgydt,
kan ingen bli frelst. Dette utelukker enhver gjerning fra mennes
kenes side.

27.) «Så skal han styrke deres hjerter, og dere skal stå uklan
derlige i hellighet for vår Gud og Far når vår Herre Jesus
kommer med alle sine hellige.» (l.Tess.3,13.) (Bibelen av 1978.)
27.) «for at han kan styrke deres hjerter, så de blir ulastelige i

hellighet for vår Guds og Faders åsyn, når vår Herre Jesus
KRISTUS kommer med alle sine hellige.» (King James.)
Kommentar: I det første tilfellet er ordet «Kristus» utelatt.

Dette er gjort i den hensikt å svekke det forholdet at Jesus er
Kristus, og at han skal komme tilbake sammen med de hellige.
28.) «For dette ble jeg satt til forkynner og apostel— jeg sier

sannhet, jeg lyver ikke— en lærer for hedningene i tro og sann
het.» (I.Tim.2,7.) (Bibelen av 1978.)
28.) «og for dette ble jeg satt til forkynner og apostel, jeg sier

sannhet I KRISTUS, jeg lyver ikke— en lærer for hedningene i
tro og sannhet.» (King James.)
Kommentar: I det første tilfellet er ordene «i Kristus» utelatt.

Dette er gjort i den hensikt å svekke det forholdet at Guds ord er
det samme som Kristi ord.

29.) «La ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et
forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet!»
(l.Tim.4,12.) (Bibelen av W8.)

29.) «La ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et
forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, I ÅlTOEN, i
tro, i renhet!» (King James.)
Kommentar: I det første tilfellet er ordene: «i Ånden» utelatt.

Dette er gjort i den hensikt å svekke det forholdet at enhver som
vil være en kristen, må ha Den Hellige Ånd i sitt hjerte som pant
og innsegl til forløsningens dag.

30.) «Herren være med din ånd! Nåden være med dere!»
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(2.Tim.4,22.) (Bibelen av 1978.)
30.) «Herren JESUS KRISTUS være med din ånd! Nåden

være med dere!» (King James.)
Kommentar: I det første tilfellet er ordene: «Jesus Kristus»

utelatt. Dette er gjort i den hensikt å svekke det forholdet at
Jesus er det samme som Herren.

31.) «Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans
vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han
hadde fullført renselse for våre synder, satte han seg ved Majes
tetens høyre hånd i det høye.» (Hebr.1,3.) (Bibelen av 1978.)
31.) «han som er avglansen av hans herlighet og avbildet av

hans vesen og bærer alle ting ved sin krafts ord, og som derfor,
da han hadde gjort renselse for våre synder VED SEG SELV,
satte seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.» (King James.)
Kommentar: I det første tilfellet er ordene: «ved seg selv»

utelatt. Det er gjort i den hensikt å svekke Jesu forsonergjer-
ning. Det var ved sitt liv og ved sitt offer på Golgata at han
gjorde renselse for våre synder.

32.) «For en kort tid stilte du ham lavere enn englene. Men
med ære og herlighet kronte du ham.» (Hebr.2,7.) (Bibelen av
1978.)
32.) «Du gjorde ham lite ringere enn englene, med herlighet

og ære kronte du ham, OG SATTE HAM OVER ALT DITT
VERK.» (King James.)
Kommentar: I det første tilfellet er ordene: «og satte ham over

alt ditt verk» utelatt. Dette er gjort for å svekke Jesu posisjon
som den som er satt over alt Guds verk. Til tross for at han for

en liten stund ble gjort lavere enn englene med hensyn til posi
sjon, ble han likevel satt til hersker over hele skaperverket.

<33.) «Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et him
melsk kall. Gi akt på Jesus, den apostel og yppersteprest som vi
bekjenner.» (Hebr.3,1.) (Bibelen av 1978.)
33.) «Derfor, hellige brødre, dere som har fått tak i et him

melsk kall, gi akt på Jesus KRISTUS, den apostel og ypperstep
rest som vi bekjenner.» (King James.)
Kommentar: I det første tilfellet er ordet: «Kristus» utelatt.

Dette er gjort i den hensikt å svekke det forholdet at Jesus fra
Nasaret er jødenes Kristus eller Messias.

-435-



34.) «Når Kristus altså har lidt under sitt jordeliv, så skal dere
væpne dere med den samme tanken: Den som har lidt her i livet,
er ferdig med synden.» (l.Pet.4,1.) (Bibelen av 1978.)
34.) Da nå Kristus har lidt i kjødet FOR OSS, så væpne og

dere dere med den sanune tanke, at den som har lidt i kjødet, er
ferdig med synden.« (King James.)
Kommentar: I det første tilfellet er ordene «for oss» utelatt.

Dette er gjort i den hensikt å svekke Jesu forsonergjeming
overfor de troende.

35.) «Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av
Gud. Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme.
Og den er allerede nå i verden.» (l.Joh.4,3.) (Bibelen av 1978.)
35.) «Og hver ånd som ikke bekjenner at Jesus ER KRIS

TUS, KOMMET I KJØD, ER IKKE AV GUD. Og detter
Antikristens'ånd, som dere har hørt kommer, og den er allerede
nå i verden.» (King James.)
Kommentar: I det første tilfellet er ordene «er Kristus, kom

met i kjød, er ikke av Gud.» utelatt. Dette er gjort for å svekke
to forhold ved Jesus. For det første er Jesus jødenes Messias.
For det andre er Gud kommet i kjød ved personen Jesus.

Jesus er Gud.

36.) «For det er tre som vitner: Ånden og vannet og blodet,
og disse tre samstemmer.» (l.Joh.5,7-8.) (Bibelen av 1978.)

36.) «For det er tre som vitner I HIMMELEN: FADEREN,
ORDET OG DEN HELLIGE ÅND, OG DISSE TRE ER
ETT. Og det er tre som vitner PÅ JORDEN: Ånden, vannet og
blodet, og disse tre samstemmer.» (King James.)
Kommentar: I dette tifellet er ordene « i himmelen: Faderen,

Ordet og Den Hellige Ånd, og disse tre er ett» og ordene «på
jorden» tatt bort. Dette er gjort i den hensikt å fornekte føl
gende forhold:
a) At Jesus for opp til hinmielen etter sin oppstandelse.
b) At han i dag sitter ved Faderens høyre hånd i himmelen.
c) At han er Gud.
d) At han vitner sammen med Gud og Den Hellige Ånd.
e) At han er Guds ord, som er fra evighet av.
Denne forandringen går utvilsomt tilbake til Origenes, som

benektet at Jesus er det samme som Gud. Han mente til og med
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at Jesus ikke hadde eksistert som historisk person. Han betrak
tet Jesus som det Logos, som Gud hadde skapt, for å bringe
fornuft i skaperverket.
Han benektet videre Jesu jordeliv, Jesu død for synden, Jesu

oppstandelse fra de døde, Jesu himmelfart og Jesu tilstedevæ
relse i himmelen i dag.
Han mente videre at Gud gjennom Jesus hadde skapt Den

Hellige Ånd, som dermed stod på et lavere trinn enn Jesus.
37.) «Til et kongerike har du gjort dem, til prester for vår

Gud, og de skal herske på jorden.» (Ap.5,10.) (Bibelen av
1978.)
37.) «og gjorde OSS til et kongerike og til prester for vår

Gud, og VI SKAL VÆRE KONGER på jorden.» (King
James.)
Kommentar: I det første tilfellet er ordene «oss» og «vi»

forandret til «dem» og de«. Dette er gjort i den hensikt å svekke
det forholdet at de 24 eldste representerer den kristne menighet
i himmelen. Når vi oversetter disse ordene riktig, beviser de at
den kristne menighet blir bortrykket til Herren før den siste og
syttiende åruken og er i hinunelen under HELE TRENGSELS-
PERIODEN.

I og med at den romersk katolske og den protestantiske kirken
i overveiende grad har ment at den kristne menighet skal gjen
nom hele trengselstiden, er disse to ordene blitt forandret.

38.) «Fylt av raseri mot kvinnen gikk draken avsted for å føre
krig mot de andre av hennes ætt, mot dem som følger Guds bud
og holder fast ved vitnesbyrdet om Jesus.» (Åp.12,17.) (Bibelen
av 1978.)

38.) «Og dragen ble vred på kvinnen og drog avsted for å føre
krig mot de andre av hennes ætt, de som holder Guds bud og har
Jesu KRISTI vitnesbyrd.» (King James.)
Kommentar: I det første tilfellet er ordet «Kristi» utelatt.

Dette er gjort i den hensikt å svekke det forholdet at Jesus er
jødenes Messias. Disse jødene har det vitnesbyrdet at Jesus fra
Nasaret er jødenes Messias.
39.) «Og de drog opp over den vide jord og omringet de

helliges leir og den elskede stad. Men ild falt ned fra himmelen
og fortærte dem.» (Åp.20,9.) (Bibelen av 1978.)
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39.) «Og de drog opp over den vide jord og kringsatte de
helliges leir og den elskede stad. Og ild falt ned fra himmelen
FRA GUD og fortærte dem.» (Åp.20,9.)
Kommentar: I det første tilfellet er ordene: «fra Gud» utelatt.

Dette er gjort i den hensikt å svekke det forholdet at straffen
kommer fra Gud. (King James.)
40.) «folkeslagene skal vandre i stadens lys, og kongene på

jorden bærer sin herhghet inn i den.» (Åp.21,24.) (Bibelen av
1978.)
40.) «Folkeslagene, AV DEM SOM ER FRELST, skal

vandre i dens lys, og kongene på jorden bærer sin herlighet inn i
dem.» (Åp.21,24.) (King James.)
Kommentar: I det første tilfeUet er ordene: «av dem som er

frelst» utelatt. Dette er gjort i den hensikt å svekke det forholdet
at fortapelsen er en virkelighet for dem som ikke får i frelsen.
De som går fortapt, får ikke adgang til det himmelske Jerusa
lem, men skal forbli i ildsjøen i all evighet.
Når vi sammenligner disse 40 Bibel-stedene fra Bibelen av

1978 med den opprinnelige grunnteksten, slik som den forekom
mer i Codex Receptus, ser vi klart at følgende bibelske sannhe
ter er svekket ved den nye Bibel- oversettelsen av 1978:
a) At Jesus er Gud.
b) At Jesus er Kristus d.v.s. Messias.
c) At Jesus er Herre.
d) At Jesu forsonergjeming er det eneste som frelser.
e) At Jesus for opp til himmelen etter sin oppstandelse.
f) At Jesus er tilstede i himmelen i dag.
g) At Gud, Jesus og Den Hellige Ånd er det samme.
h) At Jesus skal konune tilbake og hente den kristne menig

het før trengselstiden på 7 år.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke forandringer er gjort i disse 40 Bibel-stedene, som vi
har referert ovenfor?

2.) Hvorfor er de gjort?
3.) Hvilke personer, teologiske retninger eller kirkehge orga

nisasjoner er det som har gjort de enkelte forandringene?
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DOMMEN OVER BYEN ROMA.

DEN TREDJE RETROSPEKTIVE BESKRIVELSEN.

«Deretter så jeg en annen (gr.allon) engel stige ned fra him
melen, han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av hans
herlighet, og han ropte med sterk røst og sa: Falt, falt er Baby
lon, den store, og den er blitt et bosted for onde ånder, og et
fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet
fugl, for av hennes (den store skjøges) horelevnets vredesvin har
alle folk drukket, og kongene på jorden har drevet hor med
henne, og kjøpmennene på jorden er blitt rike av hennes vellev-
nets fylde.» (Åp.18,1—3.)
Ap. 18,1-3 er den tredje retrospektive beskrivelsen som vi

har i Åpenbaringsboka. Den beskriver byen Romas fall på et
tidligere tidpunkt enn det skal skje. Selve ødeleggelsen finner
sted fra v.6—24.

Mens kapittel 17 blant annet beskriver Antikristens ødeleg
gelse av den store skjøgen, som uten tvil er den romersk
katolske kirken, og hennes mange døtre, så beskriver Åp. 18
ødeleggelsen av selve byen Roma og det økonomiske systemet
som byen representerer. Byen har vært sentrum i skjøgekirken
og er fortsatt et sentrum for verdenshandelen.
Byen Roma blir dømt fordi den har latt seg influere av skjøge

kirken, og fordi den har vært sentrum for en verdenshandel som
har utnyttet menneskene. Byen Roma vil både bli et religiøst og
et finansielt sentrum i verden i endens tid.

Vi vet at Brysell i dag er hovedstaden i EF, men denne vil
etter hvert bli flyttet til byen Roma.
Den såkalte Roma-traktaten, som er gnmnloven i EF, vil være

det teoretiske grunnlaget for Romas betydningsfulle stilling som
verdens hovedstad i endens tid.
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DEN SISTE ADVARSELEN.

«Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne
(både den store skjøgen og byen Roma), mitt folk, for at dere
ikke skal få del i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen
av hennes plager! For hennes synder når like til himmelen, og
Gud har kommet hennes urettferdige gjerninger i hu.»
(Åp.18,4-5.)
Guds folk, som er de troende, blir bedt om å forlate både

byen Roma og det religiøse og økonomiske systemet som det
representerer, for det skal ødelegges. Dersom de ikke gjør det,
vil de får del i den straffen som skal ranune byen og de hedenske
systemene som byen representerer.

Dette betyr også at Guds folk skal leve i renhet og helliggjø
relse, for snart kommer Jesus. Han skal ikke bare dømme ver
den, men han skal også bedømme hver troendes liv.
Vi har flere eksempler, både fra Bibelen og eUers fra andre

kilder, at Guds folk ble advart på forhånd, slik at de kunne
forlate en by eller et område, som skulle bli ødelagt i forbindelse
med Guds straff.

Dette skjedde med Lot og hans familie i forbindelse med
Guds dom over Sodoma og Gomorra. «Og da han nølte, tok
mennene ham og hans hustru og hans to døtre ved hånden, fordi
Herren ville spare ham, og de førte ham ut og slapp ham ikke før
de var ute av byen. Da de hadde ført dem ut, sa den ene: Fly for
ditt livs skyld, se deg ikke tilbake og stans ikke på hele sletten,
fly opp i fjellene, for at du ikke skal bli revet bort!»
(l.Mos.19,16-17.)
Det sanune skjedde også i forbindelse med Jerusalems ødeleg

gelse i år 70 etter Kristus. På grunn av at det ble en stans i
kamphandlingene om byen, greide de troende i Jerusalem å
slippe bort fra byen. De drog til Pella, hvor de slo seg ned, og
unnslapp på denne måten den dommen som Gud lot ramme
Jerusalem.

Det samme vil skje i forbindelse med at Antikrist invaderer
Jerusalem i den store trengselen. De troende jøder har allerede
fått beskjed av Jesus, om at de må rømme ut av byen, for at de
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ikke skal få del i de forfølgelsene mot dem, som Antikrist vil
sette i gang. De kommer til å rømme opp i fjellene og ut i
ørkenen. Vi regner med at mange av dem kommer til å oppholde
seg i byen Petra. «Når dere da ser ødeleggelsens vederstyggelig
het, som profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn
(templet)—den som leser det, han se til å skjønne det!— da må
de som er i Judea, fly til fjells, og de som er på taket, ikke stige
ned for å hente noe fra sitt hus, og den som er ute på marken,
ikke vende tilbake for å hente sin kappe. Ve de fruktsommelige
og de som gir die, i de dager! Men be om at deres (lukt ikke må
skje på sabbaten! for da skal det være så stor en trengsel som
ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nå, og heller ikke
skal bli!» (Mat.24,15-21.)

DOMMEN OVER BYEN ROMA
OG VERDENSHANDELEN.

Gi henne igjen som hun har gitt, og gjengjeld henne dobbelt
etter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det beger hun
har iskjenket! Så meget som hun har opphøyet seg og levd i
vellevnet, så meget skal dere gi henne av pine og sorg! Fordi hun
sier i sitt hjerte; Jeg sitter som dronning og er ikke enke, og sorg
skal jeg aldri se, derfor skal hennes plager komme på en dag
(plutselig), og hun skal bli oppbrent med ild, for sterk er Gud
Herren, som dømte henne.« (Åp.18,6-8.)
Byen Roma og det religiøse og økonomiske systemet, som den

representerer, blir dømt for to forhold. Det er for det første
fordi byen har opphøyet seg og levd i vellevnet og utnyttet andre
folk og nasjoner. Dette gjelder både den utstrakte luksusen som
pavene og keiserne har omgitt seg med både i fortid, nåtid og
framtid.

For det andre blir byen ødelagt på grunn av dens hovmod og
stolthet. Den tror at den er dronning, og at den bestandig skal ha
sin ledende posisjon. På sanune måten som Babylon i gammel
tid ble ødelagt, skal Gud ødelegge byen ved å sende ild mot den.

Straffen som den skal lide, skal være dobbel. Dette doms-
grunnlaget refererer seg til jødisk lov, der den som er ansvarlig
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for tap eller skade, måtte betale det dobbelte igjen. «Hver gang
det gjelder svikefull adferd med gods, enten det er en okse eller
et asen eller et får eller klær eller i det hele noe som er kommet
bort, og så en sier; her er det, da skal saken mellom de to
komme ti'am for Gud, den som Gud dømmer skyldig, han skal gi
sin neste dobbelt igjen.» (2.Mos.22,9.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvorfor blir byen Roma og dets religiøse og økonomiske
system dømt av Gud?

2.) Hvordan vil byen se ut etter at Gud har dømt den?
3.) Hva vil være det teoretiske grunnlaget for Romas store

betydning i endetiden?
4.) Hvordan lyder den siste advarselen til Guds folk?
5.) Nevn eksempler fra frelseshistorien, der Guds folk er blitt

advart på forhånd, når et land eller en by skulle ødelegges?
6.) For hvUke to forhold blir byen Roma og dets økonomiske

system dømt?
7.) Hvilken straff får byen?
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KONGENE PÅ JORDEN KLAGER OVER ROMAS FALL.

«Og kongene på jorden, som har drevet hor og levd i vellevnet
med henne, skal gråte og jamre seg over henne, når de ser røken
av hennes brann, mens de står langt borte av frykt for hennes
pine, og de skal si: Ve, ve, du store by Babylon, du sterke by, at
din dom er kommet i en time!» (Åp. 18,9—10.)
Kongene på jorden, som har beriket seg på grunn av det

økonomiske systemet som byen Roma representerer, står langt
borte fra hennes ødeleggelse og beklager at byen er blitt ødelagt,
for det betyr bl.a. at den handelen som de har hatt med byen,
kommer til å opphøre og de mister sine inntekter.

KJØPMENNENE PÅ JORDEN
KLAGER OVER ROMÅS FALL.

«Og kjøpmennene på jorden skal gråte og sørge over henne,
fordi ingen mere kjøper deres skipsladninger, skipsladninger av
gull og sølv og edelsteiner og perler og fint lin og purpur og silke
og skarlagen, og allslags velluktende tre og allslags kar av elfen
ben og allslags kar av kostelig tre og av kobber og jern og
marmor, og kanel og hårsalve og røkelse av myrra og virak og
vin og olje og fint mel og hvete og storfe og får og hester og
vogner og træler og menneskesjeler. Og den frukt som din sjel
hadde lyst til, er blitt borte for deg, og alt det fete og glimrende
er blitt borte for deg, og aldri mer skal noen finne det igjen. De
som handler med silke, de som er blitt rike ved henne, skal stå
langt borte av frykt for hennes pine og gråte og sørge og si: Ve,
ve, den store by, som var kledd i fint lin og purpur og skarlagen
og lyste av gull og edelsteiner og perler, at så stor en rikdom er
ødelagt i en time (på en kort tid.)» (Åp. 18,9-16.)
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På samme måte som kongene på jorden beklager kjøpmen
nene på jorden at byen Roma er ødelagt. Dette gjør at de ikke
lenger kan handle med byen og det økonomiske utbyttersyste-
met som byen representerer.

SJØMENNENE PÅ JORDEN
KLAGER OVER ROMAS FALL.

«Og hver styrmann og hver skipsfører og alle sjøfolk og alle de
som ferdes på havet, stod langt borte, og ropte da de så røken av
hennes brann, og sa: Hvem er lik den store by? Og de kastet støv
på sine hoder og ropte med gråt og sorg og sa: Ve, ve, den store
by, hvor alle som har skip i sjøen, er blitt rike av dens kostbarhe
ter, at den er lagt øde i en time.» (Åp. 18,17—19.)
Sjømennene på jorden, som ser den ulykken som er rammet

byen Roma og det økonomiske systemet som byen står som en
eksponent for, beklager også at byen og systemet er ødelagt.

DE HELLIGE SKAL GLEDE SEG.

«Fryd deg over den, du himmel, og dere hellige, og dere
apostler og profeter, fordi Gud har holdt dom over den for
dere!» (Åp. 18,20.)
I all denne ve-klagen over at Roma blir ødelagt av Herren, så

skal de hellige glede seg, for de vet at nå er det ikke lenge til Jesu
gjenkomst til jorden og opprettelsen av 1000 års-riket. I dette
riket er det ikke lenger egoismen og utbyttingen som skal stå i
sentrum, men Guds-rikets prinsipper med rettferdighet og lik
fordeling for alle mennesker.

DEN ENDELIGE ØDELEGGELSEN AV BYEN ROMA.

«Og en veldig engel løftet en stein som en stor kvernstein og
kastet den i havet og sa: Så skal Babylon, den store by, kastes
ned med hast og ikke finnes mer. Og lyd av harpespiUere og
sangere og fløytespillere og basunblåsere skal ikke mere høres i
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deg, og ingen som driver noen kunst, skal mere rinnes i deg, og
lyd av kvern skal ikke mere høres i deg, og lys av lampe skal ikke
mere skinne i deg, og røst av brudgom og brud (gr.nymfes) skal
ikke mere høres i deg, for dine kjøpmenn var stormennene på
jorden, fordi alle folk ble ført vill ved din trolldom. Og i den ble
det funnet blod av profeter og hellige og av alle dem som er
myrdet på jorden.» (Åp. 18,21-24.)
Romas endelige ødeleggelse begynner med en symbolsk hand

ling. På samme måten som denne veldige engelen kastet kverns
teinen i havet, skal også Roma ødelegges og aldri mer eksistere.
Alle de aktivitetene, som har utfoldet seg i byen, skal opphøre å
eksistere, på grunn av at byen og det som den har stått for, har
ført folkene i verden bort ifra Herren.

I tillegg til dette har det foregått store myrderier av de hellige i
byen. Vi nevner at både Peter og Paulus led martyrdøden i
denne byen. Likeledes vet vi at mange tusen martyrer mistet
sine liv i denne byen under de forskjellige keiserne.
I tillegg til dette har denne byen vært sentrum for den romersk

katolske kirken, og man vet at dette kirkesamfunnet har vært
ansvarlig for drap av mange millioner mennesker.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvorfor klager kongene, kjøpmennene og sjøfolkene på
jorden over byen Romas fall?

2.) Hvem kommer til å glede seg over at Roma blir ødelagt?
3.) Hvilke symbolsk handling går foran Romas ødeleggelse?
4.) Hvorfor blir byen dømt?
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LOVPRISNING I HIMMELEN.

«Deretter hørte jeg likesom lyden av en sterk lyd av en stor
skare i himmelen, som sa: Halleluja! Frelsen og æren og makten
tilhører vår Gud! for sanne og rettferdige er hans dommer, han
har dømt den store skjøge, hun som ødela jorden med sitt
horelevnet, og han har krevd sine tjeneres blod av hennes hånd.
Og de sa annen gang: Halleluja! Og røken av henne stiger opp i
tidsaldrenes tidsaldere. Og de 24 eldste (som representerer den
kristne menighet) og de 4 livsvesener (som representerer hele
skapningen) falt ned og tilbad Gud, som satt på tronen, og sa:
Amen! Halleluja! Og en røst gikk ut fra tronen, som sa: Lov vår
Gud, alle dere hans tjenere, og dere som frykter ham, både små
og store! Og jeg hørte likesom en lyd av en stor skare og som en
lyd av mange vann og som lyd av sterke tordener, som sa:
Halleluja! for Gud Herren, den allmektige, er blitt konge!»
(Åp.19,1-6.)

I Åp.18,20 blir de hellige oppfordret tii å fryde seg, for Gud
har ødelagt byen Roma og dets økonomiske system. Nå bryter
lovsangen ut i himmelen. De forskjellige kategorier av troende
oe englene i himmelen lovpriser Gud fordi han er blitt KONGE
PÅ SION.
For første gangen i N.T. hører vi ordet: Halleluja bli brukt.

Det ble brukt ofte i gammel-testamentlig tid. Dette indikerer
også at frelseshistoien nå går over i en JØDISK TIDSPERI
ODE, som er riket for Israel.

Selve ordet: «Halleluja» kommer av det hebraiske «Hallel-
Jah», som betyr «pris dere. Herren (Jahveh)» eller «priset være
Herren». <Jah» er en forkortet form av «Jehovah».
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LAMMETS BRYLLUP.

«La oss glede og fryde oss for Lammets bryllup (1000 års-
riket) er kommet, og hans hustru (gr. he gyne) har gjort seg
rede, og det er gitt henne (hun er blitt lovet) å kle seg i rent og
skinnende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige
(gode) gjerninger. Og han sier til meg: Skriv: Salige er de som er
innbudt til Lammets bryllups-nattverd! Og han sier til meg:
Dette er Guds sanne ord. Og jeg falt ned for hans føtter for å
tilbe ham, og han sier til meg: Var deg for det! Jeg er din og dine
brødres medtjener, de som har Jesu vitnesbyrd (vitnesbyrdet om
Jesus). Gud skal du tilbe! For Jesu vitnesbyrd (vitnesbyrdet om
Jesus) er profet-ordets ånd.» (Åp. 19,7—10.)
LAMMETS BRYLLUP ER 1000 ÅRS-RIKET. Hele denne

perioden blir betraktet som et bryllup eller som en periode med
fest. Denne perioden var nær for Israel og jødene ved Jesu første
komme, men da både de religiøse lederne og store deler av
folket forkastet Jesus fra Nasaret som kongen i dette riket, for
han bort igjen til Faderen. Han lovet imidlertid sine apostler og
disipler at han ville komme tilbake på et senere tidspunkt,
nærmere bestemt etter 2 dager, som er 2000 år. (Hos.6,2.)
Vi skal i det følgende vise at «hustruen» i Lammets bryllup,

ikke er den kristne menighet, men derimot det firelste Israel i
endens tid:

a) I gammel-testamentlig tid var jødene Guds brud, og det
var Guds planer at jødefolket skulle bli hans hustru ved
Jesu første komme, men da Guds planer ikke kunne la seg
realisere fullt ut, ble Guds planer med Israel lagt til side,
og Gud tok seg ut et nytt eiendomsfolk, som består både av
jøder og hedninger. Det er den kristne forsamlingen, som
er Jesu legeme. Dette er en HELT ANNEN FREL^ES-
FORSAMLING ENN DEN JØDISKE BRUDEN eUer
HUSTRUEN.
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h) Den jødiske «hustruen» har gjort seg rede for å møte
Jesus, som er brudgommen, på slutten av den store treng
sel. Dette viser også at det her ikke er snakk om en
beskrivelse av den kristne menighet, for den har gjort seg
rede til å møte Jesus som sin frelser allerede ved begynnel
sen av trengselstiden.

c) En annen ting som viser at hustruen ikke er det samme som
den kristne menighet, er det forholdet at den frelsesdrak-
ten som «hustruen» bærer, er en helt annen enn den som
den kristne menighet har. Den kristne menighets frelses-
drakt er «de kvite klær» (gr. himatiois levkois.) «Og rundt
omkring tronen var det 24 troner, og på tronene så jeg 24
eldste sitte, kledd i kvite klær (gr.himatiois levkois) med
gullkroner på sine hoder». (Åp.4,4.)

I Åp. 19, 8 blir frelsesdrakten til «hustruen» kalt for «rent og
skinnende fint lin (gr.byssinon katharon kai lampron). For det
fine lin er de helliges rettferdige (gode) gjerninger.»

Dette betyr at den jødiske loven er kommet inn igjen som
forpliktelse og indirekte ffelsesvei. Ved den kristne menighets
bortrykkelse i begynnelsen av trengselstiden, blir den frie nådes
tidsperiode avsluttet, og vi er på dette tidspunktet i framstillin
gen kommet inn i de frelsesprinsippene som skal råde i 1000
års-riket. (Se mine bøker: Jødenes Konge. Bind 1, 2, 3 og 4.)
Hva som gjelder uttrykket «Jesu vitnesbyrd», så har det to

betydninger på gresk. Det kan bety:
a) Det vitnesbyrdet som de troende gir om Kristus. Dette

konuner til utrykk både i det som er skrevet og i personlige
vitnesbyrd.

b) Det vitnesbyrdet som Jesus gir om seg selv. Dette kommer
til utrykk i både det som han sa og gjorde, og mye av det er
nedskrevet både i G.T. og i N.T.

DEN SENTRALE KRAFTEN i profetordet er Den Hellige
Ånd. Den kan både virke ved menneskenes vitnebyrd om Jesus
og Jesu eget vitnesbyrd om seg selv og andre forhold.
Vi vet at den kristne menighet er koblet inn i jødenes løfter og

oppgaver, men den kristne menighet har ikke overtatt jødenes
oppgaver og benevnelser. I og med at de troende jøder i gam
meltestamentlig tid ble betegnet som Guds «brud», vil de også
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være både «brud» og «hustru» i 1000 års-riket. Den kristne
menighet derimot er Jesu legeme, (Se kapitlene: Israel er Her
rens brud og hustru og En samme^gning mellom den jødiske
bruden og det kristne legemet.)
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JESU GJENKOMST OG DOMMEN OVER
SATAN, ANTIKRIST, DEN FALSKE PROFET

OG KONGENE PÅ JORDEN.

«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 hans øyne er som ildslue, og på hans hode
er det mange kroner (gr. diademata polla), og han har et navn
skrevet som ingen kjenner uten han selv, og han er kledd i et
kledebon (kappe) (gr.himation) som er dyppet i blod, og han er
kalt Guds ord (gr. ho logos tu theu). Og hærene (englene) i
himmelen fulgte ham på kvite hester, kledd i hvitt og rent fint lin
(gr.byssinon levkon). Og av hans munn går det ut et skarpt
sverd, for at han med det skal slå hedningene, og han skal styre
dem med jernstav, og han treder vinpersen (Harmageddon) med
Guds, den allmektiges, strenge vredes vin. Og på sitt kledesbonn
(gr.to himation) og på sin lend har han et navn skrevet: KON
GERS KONGE og HERRERS HERRE. Og jeg så en engel
som stod i solen, og han ropte med høy røst og sa til alle fuglene,
som flyver under det høyeste av himmelen: Kom hit og samle
dere til Guds store måltid, for å ete kjøtt av krigshøvdinger og
kjøtt av veldige og kjøtt av hester og av dem som satt på dem, og
kjøtt av alle, fiie menn og træler, små og store! Og jeg så dyret
og kongene på jorden og deres hærer samlet, for å føre krig mot
ham som satt på hesten, og mot hans hær. Og dyret ble grepet,
og sammen med det den falske profet, han som for dets øyne
hadde gjort de te^ 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.»
(Åp.19,11-21.)

Dette er en beskrivelse av slaget ved Harmageddon, som er
det siste store oppgjøret mellom Gud og Satan før opprettelsen
av 1000 års-riket.

Slaget ved Harmageddon blir også kalt for GUDS STORE
MÅLTID. Det er djn^ene og fuglene på jorden som er innbudt til
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dette store måltidet, og dette er beskrevet flere steder i G.T. De
er GJESTENE i dette måltidet. «Vær stille for Herren, Israels
Gud! For Herrens dag er nær. Herren har stelt til en offerslak-
ting, han har innvidd sine gjester.» (Sef.1,7.)
«Da svarte de og sa til ham: Hvor, Herre? Han sa til dem:

Hvor det døde legemet er, der skal gribbene samles.»
(Luk. 17,37.)

HVA LIGGER I BENEVNELSEN

«BABYLON» I ÅPENBARINGSBOKA?

Det har opp igjennom fortolkningshistorien vært flere tolknin
ger av hva som ligger i benevnelsen Babylon, slik som den blir
brukt i Bibelen. Jeg vil i det følgende referere til det som
Studiebibelen. Bind 4. s,911—931 sier om dette:

1.) En del Bibel-forskere som Bullinger og Seiss mener at
dette betyr at Babylon i Irak skal spille en ledende rolle i
endetidsbegivenhetene og få igjen den betydningen denne byen
hadde i oldtiden med henblikk på religion, politikk og handel.
En konsekvens av denne tolkningen blir da at Babylon i Irak

skal bygges opp igjen, at Irak skal bli en stormakt i endentiden,
og at alle profetiske utsagn i G.T. og N.T., der ordet Babylon
blir brukt, går på enten byen Babylon eller det moderne Irak.
(Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1: Kapittel: Det gamle
Babylon skal bygges opp igjen.)
2.) En del Bibel-tolkere som Zundel, Herder og Hartwig

mener at Babylon er et dekknavn på Jerusalem. De begrunner
dette med det forholdet at Jerusalem i Åp. 11,8 blir beskrevet
som «den store by», som «i åndelig mening kalles Sodoma og
Egypten...» «Og deres lik skal ligge på gaten i den store by, den
som i åndelig mening kalles Sodoma og Egypten, der hvor og
deres Herre ble korsfestet.» (Åp.11,8.)

3.) De aller fleste Bibel-tolkere mener at Babylon i endens tid
er en beskrivelse av Roma. Dette gjelder både kirkefedrene som
Tertullian, Hieronymus, Ambrosius, Ecumenius, Augustin og
Eusebius, romersk katolske Bibel-forskere som Beda, Thomas
Aqiuinas, Someron, Bellarmine, Lapide, Ribera og flere prote
stantiske forskere.
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Barnes sier at «alle respekterte tolkere er enige i at det refere
rer til Roma, enten det hedenske, kristne eller pavelige Roma.»

Til tross for at det er stor enighet blant Bibel-tolkeme om at
Babylon refererer seg til Roma, så blir det store spørsmålet om
det er det verdslige og keiserlige Roma det dreier seg om, eller
om det gjelder det pavelige Roma.

Det er 3 hovedtolkninger som mener at det dreier seg om det
keiserlige Roma, og det er:

a) DEN KATOLSKE TOLKNINGEN. Denne tolkningen
kan spores tilbake til kirkefedrene og ble ført videre av den
romersk katolske kirken i middelalderen. Larmine begrun
ner dette på følgende måte: «Johannes i Åpenbaringsbok
en kaller Roma for Babylon, for der var ingen annen by på
hans tid som regjerte over jordens konger».

Bosset sier følgende om dette: «Kjennetegnene er så sikre, at
det er lett å finne Roma under Babylons bilde».
Burg sier følgende om dette: «Bildet av en skjøge som sitter

over de mange vann, og som gjorde hele jorden drukken ved sitt
gullbeger, er tatt fra Jer.51,7,13, hvor det framstiller det baby
lonske rike. Profeten Nahum bruker et lignende bilde om
Ninive, 3,4. Johannes anvender det på det hedenske Roma».
b) DEN TIDSHISTORISKE TOLKNINGEN. Denne tolk

ningen er nærmest å betrakte som en moderne, liberal
bearbeidelse av den katolske oppfatningen. For denne
fortolkningsmodellen er det som fortelles om skjøgen
Babylon, skildringer om forhold og begivenheter i det
gamle keiserlige Roma. Disse forestillingene er oppbland
et med gammeltestamentlige forestillinger. Utsagnene om
skjøgen Babylon dreier seg ikke om profetier som skal gå i
oppfyllelse i framtiden, men de peker fram mot Romas
ødeleggelse.

c) DEN SPIRITUALISERENDE TOLKNINGEN. Den
mener at de profetiske utsagn om den store skjøgen tar
utgangspunkt i det keiserlige Roma. Dette viser oss skjø
gen på et gitt tidspunkt. Skjøgen vil være den samme til
enhver tid. Babylon står for verdslighet og alt det som drar
menneskene bort fra Gud.
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Hendriksen gir uttrykk for dette synet på følgende måte:
«Babylon sett på denne måte er fortidig, nåtidig og framtidig.
Dets form endres, dets vesen består. La oss minnes at skjøgen,
Babylon, er meget nær forbundet med dyret.. .Vi konkluderer
da med at også skjøgen representerer verden som sentrum for
antikristelig forfølgelse på ethvert tidspunkt av historien. At
skjøgen, Babylon, var nærværende i en form eller legemliggjø
relse til Roma i Johannes egen tid. Her er det klar referanse til
Roma.»

Morris sier følgende om dette: «I Johannes egen tid står dette
for Roma. Men i endetiden er det mennesket i organisert sam
funn.»

Det som kjennetegner disse tre fortolkningsmåtene er det
forholdet at de legger det keiserlige Roma i antikken til grunn
for sin tolkning. De betrakter Babylon som et bilde på verdslig
het og firafall til enhver tid.
I motsetning til disse tolkningsmodellene står den protestan

tiske kirkehistoriske og det eskatologiske synet, som mener at
Babylon står for det pavelige Roma og for frafall fra kristendom
men.

d) DEN PROTESTANTISKE KIRKEHISTORISKE TOLK
NINGEN. Den hevder at en må forsøke å innordne hele

kirkehistorien i det mønster som Åpenbaringsboka beskriver.
Paven ble ansett for å være Antikrist, og pavedømmet var
den store skjøgen. Både reformasjonens forløpere som Wick-
liff og Johan Hus og refomatorene selv, som Luther, Melanc-
hton, Calvin, Zwingli, John Knox og Tyndale, hadde dette
synet. Det er til og med tatt med i Schmalkadiske artikler,
S.314 at paven er Antikrist.

e) DEN ESKATOLOGISKE TOLKNINGEN. Den benytter
både det keiserlige og det pavelige Roma som bakgrunn
for de framtidige utsagn om Babylon og den store skjøgen.
Endetidens Babylon blir derfor et verdensomfattende reli
giøst- politisk system som omfatter all falsk religion. Noen
vil hevde at dette skjer under ledelse av paven. Utsagnene
om dyret og den store skjøge angår endetiden.

Når vi studerer Bibelen og Åpenbaringsboka, er det ikke tvil
om at den ekskatologiske tolkningen er den riktige. I Åpenba-
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ringsboka er begrepet «Babylon» brukt om følgende 4 forhold:
a) Det er brukt om DEN ROMERSK KATOLSKE KIR
KEN, som uten tvil er den store skjøgen og mor til de
andre skjøgene. Som vi vet, og som vi har dokkumentert
ovenfor i flere kapitler, har den romersk katolske kirken
tatt opp i sitt religiøse system og ført videre læresetningene
og tradisjonene til det religiøse systemet som ble utar
beidet i det gamle Babylon. På denne måten representerer
den romersk katolske kirken all falsk religion i verden.

Pave-kirken søker videre kontakt med de falske religionene i
verden, og paven hevder at de som utøver disse, også får del i
frelsen.

b) ANTIKRISTEN hører også med i det som går under
begrepet «Babylon», for han har et intimt samarbeid med
den store skjøgen i store deler av trengselstiden. Den
romersk katolske kirken kontrollerer Antikrist, som i slut
ten av trengselstiden river seg løs fra den romersk katolske
kirkens kontroll og innflytelse, og ødelegger den. Den
romerske keisermakten vil seire over den romersk

katolske kirken.

At det her er snakk om det moderne Roma, viser beligg-
henheten til den store skjøgen. Den er bygd på 7 fjell. Disse
Qellene er: Capitolinum, P^atium, Aventius, Qurinalis, Vimi-
nalis, Esqulinus og Caelinus. Dette kan ikke være en besloivelse
av det gamle Babylon. Det var ikke bygd på 7 fjell, men det lå
derimot på Sinear-sletta, mellom elvene Eufrat og Tigris.
I og med at den store skjøges by på en spesiell måte er Roma,

er det dermed bevist at den romersk katolske kirken er sentrum i

skjøgekirken.
c) Babylon er videre et POLITISK SYSTEM, som har herre

dømmet over hele verden. Ved siden av at den romersk
katolske kirken er en religiøs stormakt, som har ca. 900
millioner tilhengere, representerer den også en verdslig
stat, Vatikan-staten. Den romersk katolske kirken utøver
sin politiske makt både gjennom sin religion og gjennom
vanlige politiske kanaler.

Den romersk katolske kirken utgjør i vår tid DEN STØRSTE
POLITISKE MAKTFAKTOREN som vi har, og kongene på
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jorden er allerede i dag redd for den innflytelsen som den har.
Denne vil bare øke i den tiden som kommer.
d) Babylon er et ØKONOMISK SYSTEM, som vil inneslutte

hele verden. Den romersk-katolske kirken er også i dag en
betydelig økonomisk faktor, som besitter verdier av mer
enn 12026040000 dollar. Etter som EF stadig vekk utvider
seg til å gjelde flere stater, vil både det og den romersk
katolske kirken øke sin handelsvirksomhet og sin rikdom
på bekostning av andre stater i verden. (Se min bok: Jesu
Gjenkomst. Bind 1, s. 319-331, hvor jeg skriver mer om
den romersk katolske kirken.)

e) Selve byen Roma blir også betegnet som «Babylon»,
«mens de står langt borte av frykt for hennes pine, og de
skal si: Ve, ve, du store by Babylon, at din dom er kommet
i en time.» (Åp. 18,10.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Spørsmål og oppgaver.

Hva mente Bulinger og Seiss om begrepet «Babylon»?
Hva mente Zundel, Herder og Hartwig om dette begre
pet?
ilken oppfating har de alle fleste Bibel-tolkere?
Hva er den katolske tolkningen av dette?
Hva er den tidshistoriske tolkningen?
Hva er den spiritualiserende tolkningen?
Hva er den protestantiske kirkehistoriske tolkningen?
Hva er den eskatologiske tolkningen?
Hvilken av disse tolkningen er den riktige?
Hvilke 5 betydninger av benevnelsen «Babylon» beskrivei
Åpenbaringsboka?
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ISRAEL ER HERRENS BRUD OG HUSTRU

Vi vet at der er to oppfatninger innenfor fortolkningen om
hvem det er som er Herrens brud og hustru. Den ene oppfatnin
gen går ut på at det er den kristne menighet som er Herrens brud
og hustru, mens den andre hevder at det er de troende jødene
som er Herrens brud og hustru.
De fleste Bibel-fortolkeme i dag innenfor den lutherske for-

tolkningstradisjonen hevder at den kristne menighet er Jesu
brud, og at bryllupet skal holdes i himmelen. DETTE ER
GALT. Herrens brud har bestandig vært jødefolket. Selv om vi
hedningetroende er koblet inn i jødenes løfter og pakter, har vi
på ingen måte tatt fra dem deres kall, oppgaver, løfter, beskri
velser og benevnelser. GUDS LØFTER OG OPPGAVER TIL
JØDEFOLKET STÅR FAST. Ingen kan rokke ved det, og Gud
angrer ikke på sine kall, nådegaver og oppgaver.
I min lesning av kristen litteratur har jeg sett følgende oppfat

ninger av hvem som er Jesu eller Guds brud:
a) De fleste fortolkerne mener at Herrens brud og hustru er

den kristne menighet.
b) M. Basilea Schlink mener at Herrens brud er alle troende

mennesker. Hun skriver følgende om dette i sin bok: Jesu
Kristi brud. s,14: «Derfor skuer himmelen kjasrlig og håpe
fullt ned på enhver Jesu brud som hjelper til så brudeska-
ren etter årtusener endelig blir fullendt og tiden for Lam
mets bryllup kan komme.»

c) Allan K. Hansen skriver i misjonsbladet «Vægteren.» nr.2.
1990. at Israel er Guds brud, mens den kristne menighet er
Kristi brud. Han skriver bl.a. følgende: «Med hensyn til
Israel vil jeg understreke at Israel er Guds (Faderens) brud
og kan derfor ikke være Kristi brud... Hvis Faderen og
Sønnen skulle ha sanune brud, så ville Gud tolerere for-
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hold i den åndelige verden som ikke tillates i den fysiske
verden.»

d) Johan Henrik Jørgensen mener at den kristne menighet er
Jesu himmelske brud, mens Israel er Jesu jordiske brud.
Han deler videre Lammets bryllup inn i to avdelinger, idet
han mener at den kristne menighets bryllup med Jesus vil
finne sted i et tidsrom på 7 år. Det vil finne sted i tidsinter
vallet mellom den kristne menighets bortrykkelse og Jesu
gjenkomst sammen med alle de hellige. Når Jesus kommer
tilbake til Israel og Jerusalem, vil han feire bryllup med
den jødiske bruden. Dette kommer til uttrykk i bladet
Evangelisten nr. 12—15 fra 1988.

Scofield Reference Bible hevder også dette synet. På s.922
står det følgende om dette: «At Israel (her: de ti stammene) er
Jehovahs hustru (Se Hos.2,16—23), nå forkastet, men hun skal
bli gjenopprettet, er den klare undervisning i disse Bibel-ver-
sene. Dette forholdet må ikke bli sammenblandet med forholdet
mellom Kristus og kirken. (Joh.3,29.) I hemmeligheten med den
guddommelige treenighet er begge sann. Det Nye Testamentet
snakker om kirken som en jomfru, som er gift med en mann
(2.Kor.ll,l-2.), noe som aldri kunne bli sagt om en utro
hustru, som blir gjenopprettet ved nåde. Israel er den gjenopp
rettede og tilgitte hustru til Jehovah. Kirken er jomfru-hustruen
til Lammet (Joh.3,29, Åp.19,6-8.). Israel er Jehovahs jordiske
hustru. Kirken er Lammets himmelske brud.»

e) Egil A. Wyller mener at både jødene og den kristne menig
het er Jesu brud. Han skriver følgende om dette i en
artikkel med tittelen: Salomos Høysang-et bibelsk sang-
spill. Den stod i Dagen den 16—2.1991: «Jødisk forstått
innebærer dette at Bruden og hennes kor av jomfruer står
for Israels folk, hvis sjel vansmekter etter Herren. Og for
oss å forstå er det i virkeligheten Fredsfyrsten hun lenges
etter, den balsam for sjelen som er Jesu hellige navn, det
navn engelen hadde nevt før han ble unnfanget i mors liv
(Luk.2,21.) Motta Den Hellige Ånd, sa Jesus, og åndet på
sine disipler (Joh. 20,22.) Det er, når alt kommer til alt, vi
disipler som er Bruden: menigheten, de helliges samfunn—
det er du og jeg som roper i Brudens skikkelse... Det er
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forferdelig å havne i den levende Guds hender, heter det i
Hebreerbrevet, og hvorfor? Fordi vi jøder og kristne i
følge Salomos Høysang ikke bare er'Guds utvalgte folk,
men Guds utkårede, hans øyesten og brud...»

f) Paul Cain mener at den kristne menighet er Herrens brud.
Dette kommer til uttrykk i et intervju som bladet: Visjon.
nr.2.1991 hadde med ham. Der står det følgende: «Ef.5,27
taler om en hellig og ubeflekket brud. (Ordet brud er ikke
nevnt i dette Skriftstedet. Undertegnedes kommentar.) Åp
19,7 taler om at «hans brud har gjort seg rede.» Mange
venter på at Herren skal gjøre sin menighet rede, men her
står det at hun gjør seg selv rede. Menigheten har ennå et
godt stykke vei å gå når det gjelder å ikle seg det skinnende
fine lin. Den Hellige Ånd er ikke så naiv at den ber oss å ta
på noe vi alt har på, eller å gjøre noe vi alt har gjort. Disse
vers refererer til menighetens stilling på jorden når Jesus
kommer tilbake. Herren vil på en unik måte rense og
hellige sin menighet før han kommer tilbake»

Stig Wikstrøm gir uttrykk for det samme synet. Han skriver
følgende om dette i bladet: Hemmets Venn. nr. 37.1991: «Hva
som gjelder tolkningen av de 10 jomfruene (Mat.25), så er
oppfatningene delte. Jeg har i et tidligere svar i denne spalten
sa^ at jeg tror at denne lignelsen har med Israel å gjøre- ikke
forsamhngen, Kristi brud— å gjøre. Et av bevisene for det er at
flere håndskrifter har følgende formulering om de 10 brudejomf
ruene: De gikk ut for «å møte brudgommen og bruden.» Dette
forekommer for eksempel i Vulgata, James Moffats oversettelse
og i David Hedegårds oversettelse som en note.
Mye får da en tydelig forklaring. Liknelsen beskriver i så fall

Israel— brudejomfruene— i deres venting på dagen når Kristus
(brudgommen) kommer tilbake med bruden (forsamlingen) for
å ta seg av Israel.»
g) Moshe I. Ben-Mair mener at de ortodokse jødene av i dag

er Herrens hustru, at de Jesus-troende jødene er Herrens
brud, og at de sekulariserte jødene er horkvinnen. Han
mener videre at den jødiske bruden og det kristne legemet
ut^ør to forskjellige fi'elseslinjer i frelseshistorien. Det
kristne legemet oppstod først ved Paulus sin fork3mnelse.
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Han skriver dette i en artikkel i Karmel, Israel-Nytt.
nr. 19.1989.

h) Eyvind Sivertsen mener at Israel er Herrens brud og
hustru, mens den kristne menighet er Herrens legeme.
Han skriver følgende om dette i sin bok: Tidernes Tegn i
lyset fra Jesu Kristi Åpenbaring. s,145: «Nei, det tør være
en rett bibelsk tolkning å tyde Lammets brud som Israel,
enten man så tenker på kvinnen, som kommer fram fra sitt
skjul i ørkenen (Åp.12,14, sml. Høys.8,5), for å ta sine
vingårder i besittelse (Hos.2,14 flg.) eller på dem, som går
«seirende ut av kampen med dyret og dets bilde og dets
navns tall» 15,2.»

i) O.K.Indergaard mener at både Herrens brud og hustru er
jødiske frelsesforsamlinger. Han kaller det omvendte Israel
i endens tid for «hustru-bruden på nytt i Lammets bryllup.»
(Se hans bøker: Temaer i bibelsk profeti. Del 1, 2 og 3.)

j) Regine Haugseth mener at jødene er Jesu brud. Hun skri
ver følgende om dette i Dagen av den 15-12. 1990: «Exo-
dus, det er den utvalgte bruden som nå haster hjem til
løfteslandet Israel. Der skal de gjøre seg i stand til å møte
brudgommen, når han kommer og setter sine føtter på
Oljeberget.

Når den jordiske brudgom har valgt den han vil leve sammen
med, og bryllupsdagen er bestemt, blir innbydelsen sendt ut. I
Mat.22,1—14 leser vi om kongesønnens bryllup. Mellom far og
sønn er det klargjort hvem bruden er, og så blir innbydelsen
sendt ut. Til deg og til meg. Vi er gjester, ikke brud. Som så mye
annet har vi hedningekristne stjålet brudens plass fra jødene.
Den dagen Han kommer, skal de juble ut: Velkommen være han
som kommer... Og vi skal oppleve som gjester å juble med. For
en ære å få være gjester i kongesønnens bryllup.»
Gjennom hele Bibelen er Israel framstilt under bildet av

KVINNEN, enten som MOR, som EN LITEN PIKE, som EN
UNG PIKE, som SØSTER, som BRUDEN, som EKTEHU-
STRUEN, som HORKVINNEN, som SKJØGEN eller som
ENKEN. Forholdet mellom Gud og Israel blir beskrevet som et
ekteskap, der Gud er ektemannen og Israel eller jødene er
bruden eller hustruen. DETTE EKTESKAPET MELLOM
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GUD OG ISRAEL BLE INNGÅTT VED SINAI. Hele Israel
ble Herrens ektehustru, og Herren ble Israels ektemann. I for
bindelse med lovgivningen på Sinai sa hele folket to ganger at de
ville holde alle de budene som Herren påla dem. «Da svarte
folket alle som en og sa: Alt det Herren har sagt, vil vi gjøre. Og
Moses bar folkets ord tilbake til Herren.» (2.Mos.l9,8.)
«FOR DIN SKAPER ER DIN EKTEMANN, Herren, hær

skarenes Gud, er hans navn, og Israels Hellige er din gjenløser,
all jordens Gud kalles han.» (Es.54,5.)

I Esekiel, kap. 16, blir Juda framstilt både som som liten
pike, som en ung pike og som søster til både Samaria (de ti
stammene) og Sodoma. «Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så: Menneskesønn! Forehold Jerusalem dets vederstygge
ligheter og si: Så sier Herren, Israels Gud, til Jerusalem: Ditt
opphav og din avstamning er fra kananittenes land, en amoritt
var din far, og en hetittkvinne din mor. Og med din fødsel gikk
det således til: Den dag du ble født, ble din navlestreng ikke
avskåret, og du ble ikke tvettet ren med vann og ikke inngnidd
med salt og ikke svøpt i svøp. Intet øye ynkedes over deg, så de
gjorde noe sådant med deg og forbarmet seg over deg, men du
ble kastet ut på marken den dag du ble født, fordi de ikke ønsket
at JU skulle leve. Da gikk jeg (Gud) forbi deg og så deg sprelle i
ditt blod, og jeg sa til deg: Du som ligger der i ditt blod, LEV!
Ja, jeg sa til deg: Du som ligger der i ditt blod, lev! Jeg gjorde
deg til mange tusen som vekstene på marken, og du vokste og
ble stor og nådde den høyeste skjønnhet, brystene ble faste, og
ditt hår vokste. Men du var naken og bar. Da gikk jeg forbi deg,
og se, din tid var kommet, elskovens tid, og jeg bredte min
kappe over deg og skjulte chn blusel, og jeg tilsvor deg troskap
og gjorde pakt (Abraham-pakten) med deg, sier Herren, Israels
Gud, og du ble min. Og jeg tvettet deg med vann og skylte
blodet av deg og salvet deg med olje. Jeg kledde deg med
utsydde klær og hadde på deg sko av takasskinn, og jeg bandt
fint lin om deg og hyllet deg i silke. Jeg prydet deg med smykker,
og jeg la armbånd om dine hender og et kjede om din hals. Jeg
satte en ring i din nese og øreringer i dine ører og en prektig
krone på ditt hode. Så smykket du deg med gull og sølv, og
din kledning var av fint lin og silke og utsydd tøy, fint mel
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og honning og olje åt du, og du ble overmåte vakker og
VEL SKIKKET TIL KONGEDØMME (i riket for Israel.)»
(Esek.16,1-13.)

«Din større søster er Samaria med sine døtre, hun som bor ved
din venstre side, og din mindre søster, som bor ved din høyre
side, er Sodoma og hennes søstre.» (Jer. 16,46.)
«Og Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn!

Der var to kvinner (Israel og Juda), døtre av en mor. De drev
hor i Egypten, i sin ungdom drev de hor, der trykket de deres
bryster, der kjente de på deres jomfruelige barm.»
(Esek.23,1-3.)
«Da sa jeg om den utsUtte skjøge: Nå driver de rett hor med

henne, ja med henne. De gikk inn til henne som folk går inn til
en skjøge, således gikk de inn til Ohola (Israel) og Oholiba
(Juda), de utuktige kvinner.» (E«ek.23,43—44.)
«Gå i rette med deres mor, gå i rette med henne! For hun er

ikke min hustru, og jeg er ikke hennes mann. Få henne til å ta
sine horeminer bort fra sitt ansikt og sine utuktige fakter bort fra
sine bryster, for at jeg ikke skal kle henne naken og stille henne
fram som hun var den dag hun ble født, og gjøre henne lik en
ørken, et tørt land, og la henne dø av tørst! Og hennes barn vil
jeg ikke.miskunne meg over, for de er horebarn. For deres mor
har drevet hor, hun som fødte dem, har båret seg skammelig
ad— hun sa: Jeg vil gå etter mine elskere, de som gir meg mitt
brød og mitt vann, min ull og mitt lin, min olje og mitt vin. Se,
derfor stenger jeg din vei med tomer, jeg reiser en mur foran
henne, så hun ikke finner sine stier, når hun løper etter sine
elskere, skal hun ikke nå dem, skal hun ikke finne dem. Da skal
hun si: JEG VIL VENDE TILBAKE TIL MIN FØRSTE
MANN (GUD), for dengang hadde jeg det bedre enn nå.»
(Hos.2,1-7.)

Store deler av Israel var dessverre utro mot sin ektemann,
både i vandringen i ørkenen i 40 år og etter at jødene kom inn i
landet og bosatte seg der. På gmnn av at jødene ikke ville følge
Herrens bud og lover, oppstod det et brudd og en skilsmisse
mellom Herren og Israel. «MEN DERES MISGJERNINGER
HAR GJORT SKILLSMISSE MELLOM DERE OG DERES
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GUD, og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke
hører.» (Es.59,2.)

Etter at det hadde oppstått skilsmisse mellom Herren og
Israel, ble store deler av jødefolket beskrevet som en enke. Det
er en kvinne som har mistet sin mann. «Frykt ikke, du skal ikke
bli skuffet, og vær ikke skamfull, du skal ikke bli til skamme!
Din ungdoms skam skal du glemme, og din enkestands vanære
skal du ikke mere komme i hu.» (Es.54,4.)
Som en naturlig konsekvens av denne skilsmissen mellom

Gud og hans folk opphørte store deler av det jødiske folket med
å være Herrens hustru. Herren forkastet det utroe Israel og gav
det skilsmissebrev. «Og jeg så at enda jeg hadde latt den fra
falne, Israel (Nord-riket), fare og gitt henne skilsmissebrev,
fordi hun hadde drevet hor, fryktet allikevel ikke henns søster
Juda, den troløse, men gikk avsted og drev hor hun også, og
med sitt frekke hor vanhelliget hun landet, og hun drev hor med
stein Og med tre.» (Jer.3,8—9.)
Ovenfor det trofaste Israel HAR GUD ALDRI OPPHØRT

Å VÆRE JØDENES EKTEMANN. Gud sier selv i sitt ord at
han hater skilsmisse. «Men har ikke en (Abraham) gjort det
(^ftet seg med en annen kvinne) og er enda blitt i live? Men hva
gjorde denne ene? Han ville oppnå den ætt Gud hadde lovet
ham, men dere skal ta vare på deres liv, og mot din ungdomshu-
stru må du ikke være troløs. FOR JEG HATER SKILSMISSE,
sier Herren, Israels Gud, en dekker dermed sitt kledebonn med
vold, sier Herren, hærskarenes Gud. Så ta da vare på deres liv
og vær ikke troløse.» (Mal.2,15-16.)
I forbindelse med Israels omvendelse som folk og levning i

endetiden, vil Herren ta hele Israel til seg på nytt som sin brud
og ektehustru. Israels frelse i endetiden er en av de viktigste
frelsesbegivenhetene i frelseshistorien. Den dagen, da dette
skjer, vil også jødene som folk og som levning inngå i den nye
pakt i Jesu blod, som er Golgata-pakten. Fra Guds side er den
opprettet med jødefolket, men en pakt er for to parter. Det er
ilie nok at Gud inngår pakten. Jødefolket må også gjøre det.
«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
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jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land, den
pakt med meg som de brøt, ENDA JEG VAR DERES EKTE
MANN, sier Herren». (Jer.31,31—32.)
«Se, derfor vil jeg lokke og føre henne ut i ørkenen, og tale

vennUg til henne, og så snart hun kommer derfra, vil jeg gi
henne hennes vingårder igjen og gjøre Akors dal til en håpets
dør for henne, og hun skal takke der, som i sin ungdoms dager,
som den dag hun drog opp fra Egyptens land. Og det skal skje på
den dagen, sier Herren, at du skal rope: MIN MANN! Og du
skal ikke mere rope til meg: Min Baal! Og jeg vil den dagen
gjøre en pakt for dem med markens dyr og himmelens fugler og
jordens kryp, og bue og sverd og krig vil jeg sønderbryte og
utrydde av landet, og jeg vil la dem bo i trygghet. Og jeg vil
trolove meg med deg i tidsalderen, jeg vil trolove meg med deg i
rettferdighet og rett, i miskunnhet og barmhjertighet, og jeg vil
trolove meg med deg i trofasthet, og du skal kjenne Herren.»
(Hos.2,14-20.)

Forholdet mellom Gud og Israel blir gjennom hele Bibelen
framstilt som forholdet mellom brud og brudgom, og når en
jødisk kvinne og mann inngikk ekteskap, så skulle dette minne
dem om jødenes ekteskap med Herren.
A. Eldersheim sier følgende om dette i sin bok: The life and

times of Jesus the Messiah: «Det synes som om forholdet mel
lom Herren og hans folk (Israel), som brud og brudgom alltid
var i jødenes tanker i forbindelse med bryllupsfeiringen. En kan
derfor si at BRUDEPARET PÅ BRYLLUPSDAGEN SYM
BOLISERTE GUDS EKTESKAPELIGE FORENING MED
ISRAEL.»

Vi kan si at det er følgende faser i ekteskapet mellom Gud og
Israel:

1.) Tiden fra utkallelsen av Abraham og til lovgivningen på
Sinai representerte forlovelsestiden.

2.) Ved Sinai inngikk hele folket ekteskap med Gud. De
lovet alle som en at de ville holde alle de bud og forskrifter som
Herren påla dem. Selve SINAI-PAKTEN BLIR DERMED Å
BETRAKTE SOM EN EKTESKAPSPAKT.

3.) Det store flertall av jødene var utro mot sin ektemann,
både i vandringen i ørkenen i 40 år, og etter at jødene var
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kommet inn i landet. På grunn av jødenes utroskap mot Herren
ble det skilsmisse mellom Gud og store deler av jødefolket.
«Men deres misgjerninger har gjort skilsmisse mellom dere og
deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn (Messias) for
dere, så han ikke hører.» (Es.59,2.)
«Bar dere fram for meg slaktoffer og matoffer i ørkenen i de

40 år, Israels hus? Nei, dere bar deres konges (Moloks eller
Nimrods) telt og deres bilders fotstykke, deres guds stjerne, som
dere hadde gjort dere.» (Amos 5,25-26.)
«Men Gud vendte seg bort, og overgav dem til å dyrke him

melens hær (stjernene), som skrevet er i profetenes bok: Israels
hus! gav dere meg vel slaktoffer cg andre offer i 40 år i ørkenen?
Nei, dere bar med dere Moloks telt og guden Remfans stjerne,
de bilder som dere gjorde for å tilbede dem, og jeg vil fljrtte dere
bort hinsides Babylon.» (Ap.gj.7,42-43.)
På grunn av denne utroskapen mot Herren og på grunn av at

jødefolket ikke holdt Mose-loven, så måtte Herren straffe jøde
folket på forskjellige måter opp igjennom deres historie. Han
straffet dem i ørkenen. Han straffet dem ved inngangen til det
lovede landet. Det var bare to mann av alle de menneskene som

hadde vært med på utgangen fra Egypt, som fikk komme inn i
det lovede landet, og det var Josva og Kaleb.
Gud straffet jødefolket videre ved landflyktighetene til Assy

ria, Babylon og Egypt.
Da jødefolket i^e ville ta imot Messias, da han kom til dem

første gangen, måtte Herren straffe dem med den store landflyk
tigheten, som begynte i år 70 etter Messias og varer ennå den
dag i dag.
Mens jødene har vært ute i landflyktigheten, har hedningene

straffet jødene på de forferdeligste måter. De har undertrykt,
diskriminert og drept dem i stort antall. Det foreløpige høyde
punktet i dette fikk vi i forbindelse med nazistenes blinde raseri
mot Guds folk, der over 6 millioner jøder ble drept.
Hedningenes mange onde anslag mot jødefolket hører ikke

med til Guds planer eller Guds straff av jødefolket. Det får
hedningene selv bære ansvaret for. Herren var bare litt vred på
jødene, men hedningene tok seg selv til rette og drepte jødene.
«Engelen som talte med meg, sa til meg: Rop ut disse ord: Så
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sier Herren, hærskarenes Gud: JEG ER SÅRE NIDKJÆR
FOR JERUSALEM OG SION, OG SÅRE VRED ER JEG PÅ
DE TRYGGE HEDNINGEFOLK, for jeg var bare litt vred,
men de hjalp til med ulykken (over folket.)» (Sak.1,14-15.)
4.) Det var ikke alle jødene som var utro mot Herren. Disse

hører fortsatt med til Herrens brud og hustru.
5.) Etter at Herren hadde ført inn sine nye og reviderte

planer med jødefolket i ny-testamentlig tid, og etter at dette ble
åpenbart og forkynt av Paulus, så får vi en ny frelsesorden og en
ny frelsesforsamling, og det er det kristne legemet, som består
både av troende jøder og troende hedninger. De jødene som i
vår tid kommer til en personlig tro på Jesus fra Nasaret, hører
ikke med til den jødiske brudeskaren, men de hører med til det
kristne legemet.
6.) Etter den kristne menighets bortrykkelse før den siste og

syttiende åruken for Israel og Jerusalem, uttar Herren seg på
nytt sin brud og sin hustru blant de forskjellige jødiske frelses-
grupperingene i endetiden. Denne utkallelsestiden vil vare i 7 år.
7.) VED JØDENES FRELSE I ENDENS TID INNGÅR

IGJEN GUD EKTESKAP MED HELE ISRAEL. Selve bryllu
pet skal inngåes på jorden mellom Gud og de forskjellige
jødiske frelsesforsamlingene. Bryllupet skal vare i 1000 år. DEN
NYE PAKT I JESU BLOD BLIR DEN NYE EKTESKAPS-
PAKTEN MELLOM GUD OG JØDEFOLKET.
I tillegg til Golgata-pakten kommer også en god del av Guds

lov tilbake som forpliktelse for å få del i frelsen. Vi må huske på
at 1000 års-rikets periode i utganspunktet er en genuin jødisk
periode. Jødene skal ikke lenger være satt til side i Guds ordnin
ger. Jødene blir da de fremste i verden når det gjelder Guds-
styret. De skal regjere som prester og konger i Guds teokrati på
jorden. «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg VIL OPP
RETTE 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 håmden for å føre dem ut av
Egyptens land, den pakt (Sinai-pakten) 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
vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte, og jeg vil
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være deres Gud, og de skal være mitt folk.» (Jer.31,31-33.)
Hva som gjelder selve navnet på bruden, så er hun

kalt for Sulamit. Dette ordet er en feminin variant av ordet
Salomo, som har samenheng med ordet «shalom», som betyr
frelse, fred, helhet, sunnhet, rikdom og lykke. Når Israel som
rest og som levning får del i frelsen, da blir det endelig Jesu
hustru. «Vend om, vend om, Sulamit! Vend om, vend om, så vi får
se på deg!—Hva vil dere se på Sulamit?—En dans som i Maha-
naim!» (Høys.6,13.)
«Jeg var en mur, og mine bryster som tåmer, da vant jeg

yndest for hans øyne og fikk fred (hebr.shalom)» (Høys.8,10.)
Det utroe Israel er framstilt som en horkvinne i G.T. «Hvor

den er blitt til en horkvinne, den trofaste by (Jerusalem), som
var fuU av rett, hvor rettferd hadde hjemme, og nå— mordere!»
(Es.1,21.)
«Men kom hit, dere trollkvinnens bam, dere horkars og hork

vinnes yngel.» (Es.57,3.)
«Da ble regnbygene holdt tilbake, og vårregnet falt ikke, men

du (Juda) hadde EN HORKVINNES PANNE, du viUe ikke
skamme deg.» (Jer.3,3.)
«DU HORKVIN^Æ, som i stedet for din mann tar imot

fremmede!» (Esek. 16,32.)
«Da Herren begynte å tale til Hoseas, sa Herren til ham: Gå

og få deg en horkvinne og horebam! For landet driver hor og
følger ikke mere Herren.» (Hos.1,2.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke 2 forskjellige oppfatninger er det angående hvem
som er Jesu brud og hustm?

2.) Hvem er det som er Jesu brud og hustru?
3.) Hva mener M. Basilea Schlink om dette?
4.) Hva mener Allan K. Hansen om dette?
5.) Hva mener Johan Henrik Jørgensen om dette?
6.) Hva mener Egil A. Wyller om dette?
7.) Hva mener Paul Cain om dette?
8.) Hva mener Moshe Ben-Mair om dette?
9.) Hva mener Eyvind Sivertsen om dette?
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10.) Hva mener O.K.Indergaard om dette?
11.) Hva mener Regine Haugseth om dette?
12.) Under hvilke 3 kvinnebetegnelser er Israel beskrevet i

G.T.?

13.) Når ble ekteskapet mellom Gud og Israel inngått?
14.) Hvorfor oppstod det skilsmisse mellom Gud og store deler

av det jødiske folket?
15.) Når vil Herren igjen ta til seg jødene som sin brud og

hustru?

16.) Hva symboliserte ekteskapet mellom mann og kvinne i
Israel?

17.) Hvilke 7 forskjellige faser har ekteskapet mellom Herren
og Israel?

18.) Hvilken kvinnebetegnelse er brukt om det utroe Israel?
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SALOMOS HØYSANG.

Det var ikke alle jødene som var utro mot sin ektemann i
gammel- testamentlig tid. De som var trofaste, blir i G.T. fra
mstilt som Herrens brud (hebr.«kallah», gresk «nymfe.») Dette
kommer særlig til uttrykk i Salomos Høysang, som er en frelses-
historisk gjennomgang av Jesu første møte med den jødiske
nasjonen, jødenes forkastelse av sin Messias og jødenes frelse i
endetiden. I Salomos Høysang har den jødiske bruden følgende
beskrivelser:
a) «Sort er jeg, men yndig.»
b) «du-fagreste blant kvinner.»
c) «hvor fager du er, min venninde.»
d) «jeg er Sarons blomst, dalens lilje.»
e) «alt er fagert ved deg, min venninde.»
f) «min søster, min brud.»
g) «min søster, min venninde, min due, du rene.»
h) «den fagreste blant kvinner.»
i) «du er fager som Tirsa, min venninde, skjønn som

Jerusalem.»
j) «men en er min due, min rene.»
k) «du høvdingedatter.»
1) «hvem er hun som kommer opp fra ørkenen,

støttende på sin elskede.»

Disse beskrivelsene av den jødiske bruden refererer seg til
følgende Bibel-vers: «Sort er jeg, men yndig, dere Jerusalems
døtre (menigheter av hedningetroende), som Kedars telter, som
Salomos telttepper.» (Høys. 1,5.)
«Vet du det ikke, du fagreste blant kvinner, så gå ut i fårenes

spor og vokt dine kje ved hyrdenes hytter.» (Høys. 1,8.)
«Hvor fager du er, min venninde, hvor fager du er! Dine øyne

er duer.» (Høys. 1,15.)
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«Jeg er Sarons blomst, dalens lilje.» (Høys.2,1.)
«Alt er fagert ved deg, min venninde, og det er intet lyte på

deg.» (Høys.4,7.)
«Hvor liflig din kjærlighet er, min søster, min brud! Hvor

meget bedre er ikke din kjærlighet enn vin, og duften av dine
salver bedre enn alle velluktende urter!» (Høys.4,10.)

«Jeg (bruden) sover, men mitt hjerte våker, da lyder min
elskedes (brudgommens) røst— han banker på: Lukk opp for
meg, min søster, min venninde, min due, du rene! For mitt hode
er full av dugg, mine lokker av nattens dråper.» (Høys.5,2.)
«Hvor er din elskede gått hen, du fagreste blant kvinner, hvor

har din elskede tatt veien, så vi kan lete etter ham sammen med
deg?» (Høys.6,1.)
«Du er fager som Tirsa, min venninde, skjønn som Jerusalem,

fryktelig som hærskarer med sine banner.» (Høys.6,4.)
«Men en er min due, min rene, hun, sin mors eneste, hennes

utkårede som fødte henne, jomfruer så henne og priste henne
lykkelig, dronninger og medhustruer så henne og priste henne.»
(Høys.6,9.)

«Hvor fagert du skrider fram i dine sko, du høvdingedatter!
Dine lenders rundinger er som smykker, et verk av kunstner-
hånd.» (Høys.7,1.)
«Hvem er hun som kommer opp fra ørkenen, støttende seg på

sin elskede?- Under epletreet vekket jeg deg, der ble din mor
(Israel) forløst med deg, der ble hun forløst (Israels frelse i
endetiden), som fødte deg.» (Høys.8,5.)
Det jødiske folket hadde lenge ventet på og lengtet etter sin

Messias, men da han kom (i tidens fylde) ville ikke den jødiske
bruden lukke opp for ham med det samme. Dette førte til at
brudgonunen, som er Jesus fra Nasaret, forlot Israel og bruden.

Etter at det hadde skjedd, lette den jødiske nasjonen etter sin
Messias. Det gjør den fortsatt, men nå er det ikke lenge til han
kommer.

Et av jødenes kjennemerker opp igjennom hele frelseshisto-
rien er DERES LENGSEL og LETING ETTCR MESSIAS,
men de har ikke funnet ham til nå, for de har ikke lett, verken
etter rett mann eller på rett plass. «Jeg (brudgonunen) er kom
met til min have (Israel), min søster, min brud! Jeg har plukket
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min myrra og min balsam, jeg har ett min honningkake og min
honning, jeg har drukket min vin og min melk. Et, venner og
drikk! Drikk dere lystige, mine elskede! Jeg (bruden) sover,
men mitt hjerte våker, da lyder min elskedes røst- han banker
på: LUKK OPP FOR MEG, min søster, min venninde, min
due, du rene! For mitt hode er full av dugg, mine lokker av
nattens dråper. Jeg (bruden) sa: Jeg har tatt av meg min kjortel,
skulle jeg da ta den på igjen? Jeg har tvettet mine føtter, skulle
jeg da skitne dem til? (Jødenes mange unnskyldninger for ikke å
ta imot Jesus fra Nasaret som deres Messias.) Min elskede rakte
sin hånd inn gjennom luken, da ble mitt hjerte rørt for hans
skyld. Jeg stod opp for å lukke opp for min elskede, og mine
hender dryppet av myrra, mine fingre av flytende myrra, som
vætte låsens håndtak. Jeg lukket opp for min elskede, men MIN
ELSKEDE HADDE VENDT OM OG GÅTT BORT (til him
mel^), min sjel var ute av seg selv over håns ord. JEG LETTE
ETTER HAM, MEN FANT HAM IKKE, JÉG ROPTE PÅ
HAM, MEN HAN SVARTE IKKE.» (Høys.5,1-6.)

I Salomos Høysang blir videre Jerusalems døtre, som er et
bilde på hedningetroende forsamlinger, bedt om å lete etter
brudgommen sammen med Israel. Dersom de fant ham, så må
de fortelle ham at bruden er syk av kjærhghet etter sin Messias.
«Jeg ber dere inderlig, dere Jerusalems døtre! Om dere finner
min elskede, hva skal dere si til ham?- AT JEG ER SYK AV
KJÆRLIGHET.» (Høys.5,8.)

De hedningetroende forsamlingene blir videre bedt om at de
ikke må framsk3mde det jødiske folks kjærlighet til Jesus fra
Nasaret, før kjærUgheten selv var moden til det. Dette betjrr at
det går ikke an verken ved misjonsengasjement eller overtalel
ser å frelse den jødiske nasjonen, før tiden er kommet så langt at
jødefolket selv ønsker dette. Jødenes frelse skjer i forbindelse
med den store trengselen. «Jeg (bruden) ber dere inderlig, dere
Jerusalems døtre, ved rådyrene eUer ved hindene på marken, at
dere ikke vekker eller egger kjærligheten før den selv vil. HØR,
DER ER MIN ELSKEDE. SE, DER KOMMER HAN SPRIN
GENDE OVER FJELLENE, HOPPENDE OVER HAU
GENE». (Jesu gjenkomst (Høys.2,7—8.)
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Salomos Høysang forteller oss videre om Israels gjenppret-
telse og jødenes hjemkomst i moderne tid. Jødenes hjemkomst
og jødenes frelse tar sikte på opprettelsen av 1000 års-riket med
Jesus fra Nasaret som konge i dette riket. Når vi er kommet inn i
endens tid, er endelig tiden kommet så langt at de hedningetro-
ende forsamlingene kan be Israel om å omvende seg til Herren.
Vi hedningetroende skal leve på en slik måte at jødene blir
misunnelige på oss over at vi har funnet Messias og frelsen. (Se
Rom.10,19 og 11,11) «Jeg (bruden) gikk ned i nøttehaven, for å
se på dalens grønnende spirer (dalen er et bilde på jødenes
utlendighet), for å se om vinteren hadde satt skudd, om grana-
tepletræme stod i blomst. Før jeg visste av det, FØRTE MIN
SJEL MEG OPP PÅ MITT GJEVE FOLKS VOGNER (jøde
nes hjemkomst til Israel i. Vend om, vend om, Sulamit (den
jødiske bruden), så vi (de hedningetroende forsamlingene) får
se på deg!— Hva vil dere se på Sulamit?—(spør bruden.)
(Bruden svarer): En dans som i Mahanahim!» (Høys.6,11—13.)
(«Mahanaim» betyr «de to leire». Før Jakob møtte sin bror

Esau etter hjemkomsten fra Mesopotamia, møtte han Guds
engler. Det betydde at Gud skulle være med ham. Englenes
dans ved Mahanaim peker framover mot gleden og dansen i
1000 års-riket. Riket for Israel skal først og fremst være en
gledesperiode. «Og Jakob drog videre, og Guds engler møtte
ham. Da Jakob så dem, sa han: DETTE ER GUDS LEIR. Og
han kalte stedet for Mahanaim». (l.Mos.32,1-2.)
Salomos Høysang forteller oss både om Jesu føring av det

jødiske folket fra ørkenen og inn i Israel i endens tid og om
jødenes frelse i endetiden. «Hvem er hun (bruden) som kommer
opp fra ørkenen, støttende på sin elskede (Se Esek.20,34—38 og
Åp. 12,6—18.) Under epletreet vekket jeg deg, der ble din mor
(Israel) forløst med deg, der ble hun forløst, hun som fødte
deg». (Høys.8,5.)
I Salomos Høysang får vi også høre om at bruden har en liten

søster. Det er de troende jøder som omvender seg til Herren i
endetiden som rest og levning. De blir Messias hustru, (heb-
r.«ishshah», gresk «gyne»). «Vi har en liten søster, hun har ennå
ikke bryster. Hva skal vi gjøre med vår søster når den tid
kommer at hun får beilere? (Brudgommen sier:) Er hun en mur,
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vil vi bygge på den tinder av sølv (slik at hun blir uinntagelig for
andre enn Messias), er hun en dør, vil vi stenge den med seder-
planke (slik at ingen annen enn Messias skal slippe inn til
henne». (Høysangen 8,8—9.) (Se min bok: Jødenes Konge. Bind
4, s. 102-104.)

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva heter ordet «brud» og «hustru» på hebraisk og på
gresk?

2.) Hvilke beskrivelser har den jødiske bruden i Salomos Høy
sang?

3.) Hvilke forskjellige forhold er det Salomos Høysang beskri
ver?

4.) Hvorfor forlot Messias Israel ved sitt første komme?
5.) Hvem er Jerusalems døtre i Salomos Høysang?
6.) Hvilke 2 forhold blir Jerusalems døtre bedt om å gjøre i

forhold til Israel?
7.) På hvilken måte skal vi hedningetroende leve ovenfor

Israel?

8.) Hva betjT ordet Mahanaim, og hva refererer ordet seg til?
9.) Hvem er den lille søsteren som den jødiske bruden har?
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EN SAMMENLIGNING MELLOM DEN JØDISKE BRU
DEN

OG DET KRISTNE LEGEMET .

Av alle de frelsesforsamlinger som vi har i G.T., er den
jødiske bruden den som Herren setter mest pris på. Den består
av alle troende jøder helt fra Abraham av og til Jesu død og
oppstandelse på Golgata. Fra den tid av fikk vi en ny frelsesfor-
samling, og det er det kristne legemet. Dette er også en JØDISK
FRELSESFORSAMLING, men i og med at vi hedningetroende
ved Jesu frelsesverk har fått del i jødenes løfter, så hører også vi
med til Kristi legeme, «at hedningene er medarvinger og hører
med til legemet og har del med i løftet i Kristus Jesus ved
evangeliet.» (Ef.3,6.)
Den jødiske bruden og det kristne legemet er TO FOR

SKJELLIGE FRELSESFORSAMLINGER. Det er følgende
forskjeller på dem:

1.) Den første består av bare jøder, mens den siste består
både av jøder og hedninger. Disse to frelsesforsamlingene repre
senterer TO FORSKJELLIGE LINJER I FRELSESHISTO-
RIEN. Den første begynte med Abraham og får sin fortsettelse
ved jødenes omvendelse i endens tid, mens den andre fikk sin
begynnelse etter Golgata og varer inntil Jesu komme for den
kristne menighet.

2.) I den første frelsesforsamlingen spiller loven en stor rolle,
mens i den andre blir detlkke krevd at en skal overholde loven,
for å få del i frelsen. I den første frelsesforsamlingen har man to
rettferdighetsbegreper, og det er både lovens rettferdighet og
Jesu rettferdighet. I den kristne forsamlingens tid har man bare
Jesu rettferdighet. Det vil si at loven er satt til side som indirekte
firelsesvei. (Se mine bøker: Jødenes Konge. Bind 1, 2, 3 og 4.)

3.) Den første frelsesforsamlingen er delt i en hinunelsk og i
en jordisk frelsesforsamling, i det de troende jøder fra gamniel-
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testamentlig tid har en himmelsk tilknytning. Det kristne lege
met er en himmelsk forsamling.
Den ene del av den jødiske forsandingen er en himmelsk

ffelsesforsamling- på samme måten som den kristne forsamlin
gen er det, og den svarer til den del av Abrahams ætt som blir
benevnt som «stjernene på himmelen.» Vi vet at Herren førte
Abraham ut i nattemørket og viste ham himmelens stjerner, og
sa til ham at hans ætt skulle bli like tallrik som stjernene på
himmelen. «Og han førte ham utenfor og sa: Se opp til himme
len og tell stjernene, om du kan telle dem! Og han sa til ham: Så
skal din ætt bli.» (I.Mos. 15,5.)
Den andre delen av den jødiske frelsesforsamlingen svarer til

Guds løfte til Abraham om at hans ætt skulle bli som «støvet på
jorden.» Vi legger også merke til at dette løftet er gitt i forbin
delse med løftet om landet. Den jordiske frelsesforsamlingen
har en jordisk tilknytning. «For hele det land du ser, vil jeg gi
deg og din ætt for alltid. Og jeg vil la din ætt bli som støvet på
jorden, så skal også din ætt kunne telles.» (I.Mos. 13,15-16.)
Den himmelske del av den jødiske frelsesforsanilingen er

videre framstilt i Hebr. 11. Her får vi gjennom et helt kapittel
høre om de froende i G.T., som lengtet etter det himmelske
Jerusalem. De lengtet etter at Messias skulle komme med det
hunmelske Jerusalem og ta dem til seg i de boligene som han
hadde beredt for dem i denne byen. «ved tro oppholdt han
(Abr^am) seg som utlending og fremmed i det lovede landet
som i et frenuned land, i det han bodde i telt sammen med Isak
og Jakob, medarvinger til det samme løftet, for han ventet på
den stad som har de faste grunnvoller, og som Herren er bygg
mester og skaper til.» (Hebr. 11,9-10.)

«I tro døde aUe disse uten at de hadde oppnådd det som var
lovet, men de så det langt borte og hilste det og bekjente at de
var fremmede og utlendinger på jorden (i landet). For de som
sier slikt, gir dermed til kjenne at de søker et fedreland, og
dersom de hadde tenkt på det som de var kommet fra, da hadde
de jo hatt tid til å vende tilbake, men nå stunder de etter et
bedre, det er et himmelsk, derfor skammer Gud seg ikke ved
dem, ved å kalles deres Gud, for han har gjort en stad ferdig til
dem.» (Hebr.11,13-16.)
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«kvinner fikk sine døde igjen ved oppstandelsen, andre ble
utspent til pinsel og ville ikke ta imot utløsing, for at de kunne få
del i en bedre oppstandelse, andre fikk lide spott, ja bånd og
fengsel, de ble steinet, gjennomsaget, fristet, de døde for sverd,
de flakket omkring i fåreskinn, i gjeteskinn, de led mangel,
trengsel, hård medfart— verden var dem ikke verd— de vanket
om i utørkener og fjell og huler og jordkløfter. Og enda alle
disse fikk vitnesbyrd for sin tro, oppnådde de ikke det som var
lovet (en bedre oppstandelse og et liv i det himmelske Jerusa
lem), fordi Gud forut hadde utsett noe bedre for oss (Det bedre
er den kristne menighets bortrykkelse før trengselen), så de ikke
skuUe nå fullendelsen før oss.» (Hebr. 11,35-40.)
Når Jesus i Johannes 14,1—3 omtaler Jesu gjenkomst, er det

ikke Jesu komme for den kristne menighet som omtales, for den
er ikke omtalt i evangeliene, men det er Jesu gjenkomst til
jødene med det himmelske Jerusalem. 1 1000 års-riket vil him
melen være mye nærmere jorden enn den er i dag.«Deres hjerte
forferdes ikke! Tro på Gud og tro på meg! I min Faders hus
(himmelen) er det mange rom, var det ikke så, da hedde jeg sagt
dere det, for jeg går bort for å berede dere sted, og når jeg er
gått bort, kommer jeg igjen (Jesu gjenkomst til jødene) og vii ta
dere til meg, for at også dere kan være der jeg er.»
(Joh.14,1-3.)

4.) Den første frelsesforsamlingen har både himmelske og
jordiske løfter, mens det kristne legemet primært har himmelske
løfter. Dette betyr ikke at de himmelske forsamlingene ikke kan
delta i styret på jorden i rikets tid, men det betyr at deres
utgangspunkt ̂  være himmelen.
1 Salomos Høysang blir det også skilt klart mellom den jødiske

bruden i gammel-testamentlig tid og Jesu brud og hustru i
endens tid. For det første har vi allerede omtalt at den jødiske
bruden hadde en liten søster, som ikke var moden til kjærlighe
ten. Hun skulle vente til tiden var inne til at him kunne gi seg
hen til brudgommen, som er Messias. (Høys.8,8—9.)
For det andre blir det i Høysangen 8,5 stilt det spørsmålet:

Hvem det er som kommer opp fra ørkenen, og som støtter seg
på sin brudgom? Svaret er at det er den jødiske bruden i endeti
den, som blir Herrens hustru i kongesønnens bryllup, som er
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riket for Israel. «Hvem er hun som kommer opp fra ørkenen,
støttende på sin elskede? -Under epletreet vekket jeg deg, der
ble din mor (Israel) forløst med deg (jødenes frelse i endetiden),
hun som fødte deg.» (Høys.8,5.) (Se .O.K.Indergaards bøker:
Temaer i bibelsk profeti. Del 1,2 og 3, hvor han skriver mye om
forholdet mellom bruden og hustruen.)
Hva som gjelder de 3 benevnelsene BRUDGOMMEN, BRU

DEN OG HUSTRUEN, vil jeg sitere fra O.K.Indergaards bok:
Temaer i bibelsk profeti. Del 3. s,125, hvor det står: «Vi gjentar
atter vår oppfatning:
a) Jesus Messias er BRUDGOMMEN, hebr. chathan, gr.

nymfios, lat. sponsus, Mat.22,2, 25,1 og 10, Åp. 19,7.
b) Det frelste G.T.-Israel, som er det hinunelske Jerusalem,

er BRUDEN, hebr. kallah, gr. nymfe, lat. sponsa, Johs.
3,29, Hebr.il, Åp.22,17.)

c) Det nye, frelste, jordiske Israel i endens tid er
HUSTRUEN, hebr. ishahah, gr. gyne, lat. uxor,
Esek.16,60-63, Jer. 31,31-34, Hos. 2,14-23, 6,2,
Rom.11,23-27, Åp.19,7-8.)»

De troende jøder opp igjenmom frelseshistorien fordeler seg
på følgende 3 frelsesgrupperinger:
a) BRUDEN. Den består av bare jøder. Den blir uttatt fra

Abraham og inntil pinsefestens dag. Vi kan også kalle disse
troende jøder for Herrens gammel-testamentlige brud.

b) DET KRISTNE LEGEMET. Det består av både jøder og
hedninger, men mest av de siste. Det blir uttatt fra pinse
festens dag og inntil Jesu komme for den kristne menighe
ten.

c) HUSTRUEN. Den består av bare jøder. Det er de for
skjellige jødiske frelseskategoriene i den store trengselsti
den som skal komme over jorden. Sammen med de gam
mel-testamentlige troende jøder blir disse Lanunets hustru
i 1000 års-riket.

Vi møter Herrens brud og Herrens hustru igjen i Åpenba
ringsboka 19,7—9, hvor det står: La oss glede oss og fryde oss og
gi ham æren! for Lammets bryllup (1000 års-riket) er kommet,
og hans hustru (gr.he gyne) har gjort seg rede, og det er gitt
henne å kle seg i rent og skinnende fint lin (gr.byssinon). For det
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fine linet ar de helliges rettferdige gjerninger. Og han sier til
meg: Skriv: Salige er de (både jøder og hedninger) som er
innbudt til Lammets bryllups-nattverd! Og han sier til meg:
Dette er Guds sanne ord.

At det her er snakk om en jødisk frelsesforsamling, sees av
følgende forhold:

a) For det første er den frelseskledningen som hustruen bærer
en typisk jødisk kledning, som både inngikk i ypperstep
restens klær (2.Mos.28,3.) og i prestenes klær (2.Mos.39,
27-29.) Den heter på gresk «byssos.»

Dessuten vet vi at de troende jøder i gammel-testamentUg tid
var kledd i dette fine linet. «Da gikk jeg (Gud) forbi deg og så
deg, og se, din tid var kommet, elskhovens tid, og jeg bredte min
kappe over deg og sjulte din blussel, og jeg tilsvor deg troskap
og gjorde pakt med deg (både Abrs^am- og Sina-pakten), sier
Herren, Israels Gud, og du ble min. Og jeg tvettet deg med vann
og skylte blodet av deg og salvet deg med olje. Jeg kledde deg
med utsydde klær og hadde på deg sko av takasskinn, og jeg
bant FIOT LIN om deg og hyllet deg i silke. Jeg prydet deg med
smykker, og jeg la armbånd om dine hender og et kjede om din
hals. Jeg satte en ring i din nese og øreringer i dine ører, og en
prektig krone på ditt hode. Så smykket du deg med gull og sølv,
og din kledning var av fint lin og silke og utsydd tøy, fint mel og
honning og olje åt du, og du ble overmåte fager og vel skikket til
kongedømme (i rikets tid.)» (Esek.16,8—13.)
Den frelsesldedningen som det kristne legemet bærer, er en

løssittende kappe. Den heter på gresk «himation».

b) For det andre ser vi at det fine linet er de helliges rett
ferdige gjerninger, som denne frelsesforsamlingen kler seg
i. Dette betyr at det her er snakk om en jødisk frelsesfor-
samling, og at lovens rettferdighet er innført igjen. Ved
siden av denne kledningen har de også Jesu rettferdighets-
drakt, som de får ved troen på Jesus. De har dermed to
rettferdighetsdrakter.

Etter at det kristne legemet er bortrykket til Gud i begynnel
sen av trengselstiden, er DEN FRIE NÅDES TBDSPEMODE
SLUTT, og vi går inn i 1000 års- rikets firelsesprinsipper. Den
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jødiske loven vil litt etter hvert bli innført igjen som indirekte
frelsesprinsipp.
Det eneste frelsesprinsippet som gjelder i dag i den frie nådes

tidsperiode, er troen på Jesus som frelser. Dette er Paulus nye
budskap eller hans nye evangelium til den kristne menighet om
den frie nåden. Dette nye evangeliet hadde han fra Herren.
c) For det tredje ser vi at Herrens hustru har gjort seg rede

først ved slutten av den store trengselen. Dette viser også
at dette utsagnet ikke gjelder den kristne forsamlingen,
som blir bortrykket til Herren før trengselstiden. DETTE
UTSAGNET GJELDER ISRAELS FRELSE I ENDENS
TID.

5.) Den første frelseforsamlingen utgjør ikke en fullstendig
sammensmeltning med Jesus. Forholdet mellom dem er som
forholdet mellom mann og kvinne i ekteskapet. Når det gjelder
det kristne legemet så er vi fullstendig smeltet sammen med
Jesus, slik at han er hodet for legemet og hver enkelt troende
utgjør resten av legemet. Jesu Kristi legeme består av alle som er
kommet til en personlig tro på Jesus fra Nasaret som jødenes
Messias og verdens frelser. Denne frelsesforsamlingen blir tatt
ut i tidsrommet fra Golgata og inntil Jesu gjenkomst for den
kristne menigheten.
6.) Jesu gammel-testamentlige brud vil også få del i oppstan

delsen. men den vil ikke få del i bortrykkelsen, SOM BARE
ANGAR DEN KRISTNE MENIGHETEN. Bortrykkelsen er
en del av den første oppstandelse. Den jødiske bruden vil oppstå
i oppstandelsen på den siste dagen.
De aller fleste Bibel-tolkeme mener at den kristne menighet

er Herrens brud eller hustru. Mange av disse har ikke noe syn
for jødenes egenart og oppgaver. Dette er en del av den såkalte
erstatningsteologien. Den går ut på å frata jødene deres egenart,
oppgaver, løfter og til og med benevnelser. Disse blir da overført
på kirken, som de mener er det nye Israel. DETTE ER HELT
GALT. Gud fratar ikke jødene deres løfter selv om store deler
av folket har vært ulydige mot Gud opp igjennom frelseshisto-
rien. Gud lar løftene stå ved lag inntil forutsetningene er til stede
til at løftene kan oppfylles helt ut. I mellomtiden innfører han
nye frelsesordninger, for frelseshistorien må fortsette. Den stop-
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per ikke opp om vi mennesker er ulydige.
7.) Disse to forskjellige frelsesforsamlingene har forskjellige

titler og benevnelser i Bibelen. Dette skulle også vise oss at de er
to forskjellige ffelsesforsamlinger. I Salme 45, som er en beskri
velse av Jesu forening med de forskjellige jødiske og hedninge-
troende frelsesgrupperingene i 1000 års-riket, blir det frelste
Israel kalt med følgende benevnelser:
a) DRONNINGEN.
b) DATTER.
c) KONGEDATTEREN.
De troende hedninger av de forskjellige frelsesgrupperingene

blir kalt:

A) KONGEDØTRE.
B) JOMFRUER.
«Kongedøtre (hedningetroende forsamlinger) er blant dine

utvalgte, dronningen (det frelste Israel) står ved din høyre hånd i
gull fra Ofir. Hør, datter (det frelste Israel), og gi akt og bøy ditt
øre, og glem ditt folk og din fars hus, og la kongen (Messias) ha
sin lyst i din skjønnhet! For han er din herre, og du skal falle ned
for ham. Og Tyrus datter skal søke din yndest med gaver— de
rike blant folket. Såre herlig er kongedatteren (det frelste Israel)
der inne, hennes kledning er gjennomvirket med gull. I strukne
klær ledes hun fram til kongen, jomfruer (hedningetroende for
samlinger), hennes venninder, følger henne, de føres inn til deg.
De ledes fram med fryd og jubel, de går inn i kongens slott. I
dine fedres sted skal dine sønner trede, du skal sette dem til
fyrster på den hele jord. Jeg vil prise ditt navn i blant alle slekter,
derfor skal folkene love deg i tidsalderen (riket for Israel) og for
alltid.» (Salm.45,10—18.)
Salme 45 minner oss om det som Jesus sa i Joh. 10,16: «Jeg har

også andre får, som ikke hører med til denne sti (de troende
jøder på Jesu tid), også dem skal jeg føre fram, og de skal høre
min røst, og det skal bli en hjord, en hyrde.»
I Salomos Høysang blir de forskjellige troende hedningefor-

samlingene kalt:
a) JOMFRUENE.
b) JERUSALEMS DØTRE.
c) SEKSTI DRONNINGER.
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d) ÅTTI MEDHUSTRUER.
e) UNGE PIKER UTEN TALL.
«Liflig er duften av dine salver, ditt navn er en utgytt salve,

derfor elsker jomfruene deg (bruden.)» (Høys. 1,3.)
«Jeg ber dere inderlig, dere Jerusalems døtre, ved rådyrene

eller ved hindene på marken, at dere ikke vekker og ikke egger
kjærligheten, før den selv vil (Dette går på jødenes omvendelse i
endens tid.» (Høys.2,7.)

«Seksti dronninger har jeg og åtti medhustruer og unge piker
uten tall.» (Høys.6,8.)
I Esekiel 16,61 blir de hednigetroende forsamlingene kalt:
a) SØSTRE.
b) DØTRE.
«Og jeg vil konune i hu min pakt med deg i din ungdoms dager

(pakten med Juda om kongedømmet), og jeg vil opprette en
tidsalderlig pakt med deg. Og du skal komme din ferd i hu og
skanune deg, når du tar imot dine søstre, både dem som er
større enn du, og dem som er mindre enn du, og jeg gir deg dem
til døtre, enda de ikke hører med til din pakt». (Esek.l6,
60-61.)
Vi kan også legge merke til at det ikke bare er jødene som blir

kalt for «HERRENS HUSTRU.» Selve landet Israel blir også
kalt for Herrens ektehustru. Dette skal forklare den intime
sanunenhengen som det er mellom Guds planer og selve landet,
Eretz Israel. ISRAEL ER DET VIKTIGSTE LANDET PÅ
JORDEN. Herrens øye og omsorg hviler bestandig over dette
landet, «et land som Herren din Gud bærer omsorg for, alltid
hviler Herrens, din Guds øyne på det, fra årets begynnelse til
dets ende.» (5.Mos.11,12.)

Allerede før Herren gav de andre folkene sine land, så hadde
han utvalgt Israel til å være bosted for de 12 stammene. «Da den
Høyeste gav folkene arv, da han skilte menneskenes barn, satte
han folkenes landemerker etter tallet på Israels barn.»
(5.Mos.32,8.)

Esaias 62,4—5. blir selve landet kalt for Herrens «ektehustru.»
«Du skal ikke mer kalles den forlatte, og ditt land ikke mere en
ødemark, men du skal kalles min lyst, og DITT LAND SKAL
KALLES EKTEHUSTRU, for Herren har sin lyst i deg, og ditt
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land skal taes til ekte. For som en ung mann tar en jomfru til
ekte, således skal dine barn ta deg til ekte, og som en brudgom
gleder seg over sin brud, skal din Gud glede seg over deg.»
Det er ikke den kristne menighet som er Herrens brud eller

Herrens hustru. At dette er tilfelle, ses også av det forholdet at
da Jesus kom til jødene første gangen, sa døperen Johannes
følgende om Jesus og hans forhold til den jødiske bruden: «DEN
SOM HAR BRUDEN, HAN ER BRUDGOM, og brudgom
mens venn (Johannes), som står og hører på ham, gleder seg
storlig over brudgommens røst. Denne min glede er nå blitt
fullkommen.» (Joh.3,29.)
Den kristne menighet er aldri beskrevet som Jesu brud eller

som Herrens hustru. Ordet brud eller hustru forekommer ikke i

N.T. mellom Joh.3,29 og Åp. 19,7. som betegnelse for en frelses-
forsamling. Den kristne menighet er derimot framstilt som EN
REN JOMFRU for Herren og som HERRENS LEGEME.
«For jeg er nidkjær for dere, jeg sammenføyet dere jo til en
mann, for å framstille en ren jomfru for Kristus.» (2.Kor.ll,2.)
(Her kan vi legge merke til at det greske verbet «harmozo»

betyr både å forlove, sammenføye, sammenspleise, skape enig
het mellom og harmonisere. Det er naturlig at de oversetterne
som mener at den kristne menighet er Herrens brud, oversetter
dette ordet med «å forlove», men vi kan like godt oversette det
med «å sammenføye.»)

«Dere hustruer! Underordne dere under deres egne menn
som under Herren! for mannen er hustruens hode, likesom
Kristus er mannens hode, han som er sitt legemes frelser.»
(Ef.5,22-23.)

Den kristne menighet er Jesu legeme (gr.soma), som består av
alle de som er kommet til en personlig tro på Jesus fra Nasaret
som jødenes konge og som verdens forsoner fra pinsefestens dag
og inntil Jesu komme for den kristne menighet. Når Jesus kom
mer og henter sin menighet, da er legemet fullt, og vi får andre
og nye benevnelser på de troende, både i trengselstiden og i 1000
åre-riket.

Jesus er heller ikke framstilt som brudgommen for den kristne
menigheten. Han er framstilt som FRELSEREN og som
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HODET FOR MENIGHETEN. Han er sitt legemes frelser
(Ef.5,23.)

For Israel derimot er Jesus framstilt som brudgommen, som
kommer til Israel, for å frelse folket og opprette riket for Israel,
som er det samme som Lammets bryllup.
I den 5.lignelsen om himlenes rikes hemmeligheter i

Mat. 13,44 er Jesu brud og hustru i endetiden omtalt som
«SKATTEN I ÅKEREN.» «Himlenes rike er likt en skatt (den
jødiske bruden og hustruen) som var gjemt i en åker (verden),
og som en mann (Gud) fant og skjulte, og i sin glede gikk han
bort og solgte alt det han hadde (forsoningsverket), og kjøpte
åkeren (verden.)»
, Den lystne menigheten er derimot omtalt i Mat. 13,45—46-
som «DEN KOSTELIGE PERLEN.» «Atter er himlenes rike
likt en kjøpmann som søkte etter gode perler, og da han fant en
kostelig perle (den kristne forsamlingen), gikk han bort og solgte
alt det han hadde, og kjøpte den.»
At vi må skille mellom den jødiske bruden i gammeltesta

mentlig tid og den kristne meni^et, ser vi også av Hebreerbre
vet 11,39—40, hvor det står: «Og enda alle disse (de troende i
G.T.) fikk vitnesbyrd for sin tro, oppnådde de ikke det som var
lovet, fordi Gud forut hadde utsett noe bedre for oss (den
kristne menighet), så de ikke skulle nå fullendelsen (oppstandel
sen og 1000 års-riket) uten oss.»

Dette betyr at den kristne menighet skal fullendes før de
troende i ganunel-testamentlig tid. Den kristne menighet skal
fullendes ved bortrykkelsen, som skjer før trengselstiden, mens
den jødiske bruden skal fullendes ved oppstandelsen på den siste
dagen, som konuner etter at trengselstiden er slutt.
Den kristne menighet skal også fullendes før levningen av

jødene blir frelst i endens tid. Dette er også i samsvar med det
som Jakob sa på apostelmøtet i Jerusalem i 49-50. «Simeon har
fortalt hvorledes Gud fra først av drog omsorg for å få et folk av
hedninger for sitt navn (den kristne menighet). Og dermed
stemmer profetenes ord overens, således som det er skrevet:
Deretter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids falne
hytte (Det davidske kongedømmet), og det nedbrutte av den vil
jeg atter oppbygge, og jeg vil igjen oppreise den, for at de

-482-



tiloversblevne av menneskene skal søke Herren (Israels levning i
endens tid), ja, alle hedningefolkene, som mitt navn er blitt
nevnt over (ved misjonsvirksomhet i endetiden), som gjør dette,
som er kjent av ham fra evighet.» (Ap.gj.15,14—18.)

Vi kan også nevne at vi møter igjen jomfrubetegnelsen i
endetiden. (Ordet «jomfru» er på hebraisk «bethula», på gresk
«parthenos» og på latin «virgo.») Vi hører om de 5 gode og de 5
dårlige jomfruene i Mat.25,1-13. Dette er ikke en beskrivelse
av den kristne menighet. Den er bortrykket til Herren før treng
selstiden. Dette er en beskrivelse av den hedninge-kristne for
samlingen i endens tid. Da Herren lot vente på seg, slumret de
alle inn og sov. Det er ikke merkelig at Herren stiller spørsmå
let: Om han skal finne troen på jorden ved sin gjenkomst. «...
Men når Menneskesønnen kommer, mon han da skal finne troen

på jorden (eller i landet)?» (Luk. 1,8.)
Den ene halvdelen av denne forsamlingen fikk gå sammen

med brudgommen inn til bryllupsfesten, som er riket for Israel,
for de hadde til tross for sin søvn og sløvhet Den Hellige Ånd
som pant og innsegl i sin hjerter.
Det er jødefolket som er Herrens brud og hustru. Bryllupet er

det samme som selve 1000 års-riket. Det skal både feires i

himmelen og på jorden. 1000 års-riket har både en himmelsk og
en jordisk fase.

Vi har med dette gjennomgått det som Bibelen sier om forhol
det mellom Israel og det kristne legemet med hensyn til hvem
som er Jesu brud og hustru. Det kan ikke være tvil om at det er
Israel og jødene. Den kristne menighets mange hemmelighter er
ikke nevnt i G.T. Når vi kommer til den ny-testamentlige tid, så
forsvinner også ordene «brud» og «hustru» som betegnelser for
en troende firelsesforsamling, for da er jødefolket satt til side i
Guds planer. Vi møter Jesu brud og hustru igjen i Åp. 19,7—9,
for da nærmer vi oss jødenes omvendelse i endens tid.

Vi møter igjen benevnelsene «bruden» og «hustruen» enda to
ganger i Åpenbaringsboka, og det er i Åp.21,9 og Åp.22,17, og
der står det:

a) «Og en av de 7 engler som hadde de 7 skåler, fulle av de 7
siste plager, kom til meg og talte til meg og sa: Kom jeg vil
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vise deg bruden (gr.ten nymfen), Lammets hustru (gr.ten
gynaika.)

b) «Og Ånden og bruden (gr.he nymfe) sier: Kom! (Jesus),
og den som hører det, si: Kom! og den som tørster, han
komme, og den som vil, han ta livets vann uforskyldt».

I det første tifellet, som er en beskrivelse av den nye himmel
og den nye jord, er Jesu brud og hustru behandlet som en enhet.
Det er her snakk om jødiske i&relsesforsamlinger.
I det siste tilfellet er det den gammel-testamentlige bruden

som sammen med Den Hellige And sier at menneskene må
komme til Jesus, som er frelseren. «Bruden» kan ikke her være
en benevnelse på den kristne menighet, for den kristne menighet
er ikke uttatt før enn at Jesus kommer ned i lufthimmelen og
henter de troende til seg.
Vi har ikke bibelsk belegg ut ifra N.T. til å bygge opp en lære

om at den kristne menighet er Herrens brud eller hustru. De
Bibel-ordene som her blir brukt, er hentet fra 2.Kor. 11,2 og fra
Ef.5,31-32. Det første omhandler det forholdet at den kristne
menighet er en ren jomfru for Herren.
Det andre omtaler det forholdet at på samme måten som

mannen er kvinnens hode, er også Kristus hodet for den kristne
menighet.
Jeg er enig i det som Eivind Sivertsen sier om dette i sin bok:

Tidemes Tegn i lyset fra Jesu Kristi Åpenbaring. s,144, hvor det
står:

Når døperen ut ifra sin gammel-testamentlige Messias-for-
ventning (Mat. 11,3) taler om brud og brudgom med henblikk på
Jesus (Joh.3,29), er det mere enn sannsynlig at han har gjenopp
rettelsen av Israel-riket for øye, og Jesus betraktet seg jo selv (i
sitt jordeliv) som utsendt alene til de tapte får av Israels hus
(Mat.15,24.)

Når derfor kun Matteus, som særlig skriver ut fra dette syns
punktet, gjengir ord av Jesus om seg selv som brudgommen
(9,15), eller om jomfruene som går brudgonunen i møte
(Mat.25,l-flg.), er det langt rimeligere å knytte denne tale til
Israel enn til den nye pakts menighet.

Tilbake blir Paulus or|d i 2.Kor. 11,2 om menigheten som den
rene jomfru «trolovet med en mann» og i Ef.5,31—32 om den
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dype hemmelighet med forholdet mellom mann og kvinne) om
Kristus og menigheten som «et kjød». Men sammenholdt med
Paulus avgjorte tale, nettopp i Efeserbrevet, om menighetens
hemmelighet som Kristi legeme, kan der ikke bygges noe avgjø
rende på en enkelt uttalelse, «som tilsynelatende peker i en
annen retning...»

I tillegg til alt det som vi har skrevet ovenfor om dette, sier
Gud selv i sitt ord at Israel fortsatt er hans brud og hustru, at han
er jødenes ektemann, og at han på nytt vil ta jødene til seg som
sin brud og hustru. Dette skal skje i endens tid. Den kristne
menighet kan dermed ikke være Den treenige Guds brud. «Og
jeg vil trolove meg med deg i tidsalderen, jeg vil trolove meg
med deg i rettferdighet og rett, i miskunnhet og barmhjertighet,
og jeg vil trolove meg med deg i trofasthet, og du skal kjenne
Herren.» (Hos.2,19—20.)
«FOR DIN SKAPER ER DIN EKTEMANN, Herren, hær

skarenes Gud, er hans navn, og Israels hellige er din gjenløser,
all jordens Gud kaUes han. For som en forlatt kvinne med sorg i
sitt hjerte kaller Herren deg, EN UNGDOMSHUSTRU,
SKULLE HUN FORSKYTES, sier Herren. Et lite øyeblikk
forlot jeg deg, med stor barmhjertighet vil jeg samle deg.»
(Es.54,5-7.)

«For som en ung mann tar en jomfru til ekte, således skal^i^
barn ta deg til ekte, og SOM EN BRUDGOM GLEDER SEG
OVER SIN BRUD, skal din Gud glede seg over deg.»
(Es.62,5.)

Vi skal i det følgende gjenta de benevnelsene som Bibelen
bruker både på Israel, på de hedningetroende forsamlingene og
på den kristne menighet ut ifra de Sknft-ordene som vi har brukt
ovenfor: , i:. .
a) HORKVINNEN er det frafalne Israel gjennom hele frel-

seshistorien.

b) BRUDEN er det frelste Israel, både i gammeltestament
lig tid og i endetiden.

c) HUSTRUEN er det frelste Israel, både i gammel-testa-
mentlig tid og i endens tid, som får del i 1000 års-riket.

d) DRONNINGEN er det frelste Israel i 1000 års-riket.
e) DATTER er det frelste Israel i i 1000 års-riket.
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f) KONGEDATTER er det frelste Israel i 1000 års-riket.
g) KONGEDØTRE er troende hedningeforsamlinger i 1000

års-riket.
h) JOMFRUER er troende hedningeforsamlinger i 1000 års-

riket.

i) JERUSALEMS DØTRE er troende hedningeforsamlinger
i 1000 års-riket.

j) SEKSTI DRONNINGER er troende hedningeforsamlin
ger i 1000 års-riket.

k) ÅTTI MEDHUSTRUER er troende hedningeforsamlin
ger i 1000 års-riket.

1) UNGE PIKER UTEN TALL er troende hedningeforsam
linger i 1000 års-riket.

m) SØSTRE er troende hedningeforsamlinger i 1000 års-
riket.

n) DØTRE er troende hedningeforsamlinger i 1000 års-riket.
o) Landet Israel er Også kalt for HERRENS EKTEHU-

STRU.

p) Det kristne legemet blir kalt for EN REN JOMFRU FOR
KRISTUS.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hvilke 7 forskjeller er det mellom den jødiske bruden og
den kristne menighet?

2.) Hvem blir beskrevet i Hebr. 11?
3.) Hva blir beskrevet i Joh. 14,1—3?
4.) Hva sier O.K.Indergaard om de 3 benevnelsene: Brud

gommen, bruden og hustruen?
5.) Hvilke 3 forskjellige frelsesforsamlinger tilhører de tro

ende jødene?
6.) Hvem er Herrens hustru, som er beskrevet i Åp. 19,7—9?
7.) Hvilken frelseskledning er Lammets hustru kledd i?
8.) Hva er Lammets bryllup?
9.) Hva heter den ffelseskledningen som det kristne legemet

er kledd i?

10.) Hva er erstaningsteologien?
11.) Hvilke benevnelser er brukt om Israel i Salme 45?
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12.) Hvilke benevnelser er brukt om de hedningetroende for
samlinger i Salme 45, i Salomos Høysang og i Esek.16,61?

13.) Hva bUr landet Israel kalt i Es.62,4-5?
14.) Hva mente døperen Johannes da han sa: At den som har

bruden, han er brudgommen? (Joh.3,29.)
15.) Hvorfor forsvinner ordene brud og hustru i N.T. mellom

Joh.3,29 og Åp.19,7?
16.) Hvilke forskjellige betydninger har det greske verbet

«harmozo»?

17.) Hvilke relasjoner mellom Jesus og den kristne menighet
blir behandlet i 2.Kor.ll,2 og Ef.5,22—23?

18.) Hvem er «skatten i åkeren», som blir beskrevet i
Mat.13,44?

19.) Hvem er «perlen», som blir beskrevet i Mat.13,45—46?
20.) Hvem er de 10 brudejomfruene som blir omtalt i

Mat.25,1-13?
21.) Hva sier Gud i sitt ord om sitt framtidige forhold til Israel?
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KONGESØNNENS BRYLLUP.

Profeten Esaias forteller i det 40. kapitlet at da Jesus kom
første gangen, skulle døperen Johannes blant annet si til jødefol
ket at JERUSALEMS STRID VAR ENDT, AT DETS SKYLD
VAR BETALT, OG AT DET AV HERRENS HÅND
HADDE FÅTT DOBBELT IGJEN FOR ALLE SINE SYN
DER. «Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. Tal vennlig til
Jerusalem og rop til det at dets strid er endt, at dets skyld er
betalt, at det av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine
synder.» (Es.40,1-2.)

Dette betyr at Israel på dette tidspunktet HADDE SONET
for sin skyld mot Herren, og at riket for Israel dermed kunne ha
blitt opprettet i forbindelse med Jesu første komme, dersom
jødene hadde tatt imot Jesus som sin forsoner og konge. Da
dette ikke skjedde, ble det konkrete og historiske Guds- riket på
jorden utsatt med 2000 år, og vi fikk den kristne menighets tid.
Hva som gjelder et folks straff, så kan den sones på to for

skjellige måter:
a) Folket kan selv sone den kollektive skylden. I forbindelsen

med jødenes bortføring til Babylon i året 586 før Messias, så ble
det bestemt av Herren at denne bortvisningen skulle vare i 70 år.
Da denne tiden var gått, førte Herren den trofaste rest av jøder
tilbake til Israel. «Og hele dette land skal bli til en ørken, til en
ødemark, og disse folkeslag skal tjene Babels konge i 70 år. Men
når 70 år er til ende, da vil jeg hjemsøke kongen i Babel og
folket der, sier Herren, for deres misgjernings skyld, og jeg vil
hjemsøke kaldeernes land og gjør dem til tidsalderlige ørkener.»
(Jer.25,11-12.)
b) For det andre kan folket be Gud om tilgivelse for sin skyld

og omvende seg til Herren sin Gud. Da skal Gud tilgi det og
opprette det som folk og nasjon. Dette gjelder både Israel og
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hvilken som helst annen nasjon. «En gang taler jeg om et folk og
om et rike, at jeg vil rykke opp og rive ned og ødelegge, men
dersom det folk som jeg har talt om, vender om fra sin ondskap,
da angrer jeg det onde som jeg hadde tenkt å gjøre mot det.»
(Jer.18,7-88.)
(I parantes gjør vi oppmerksom på at det ikke behøver å være

noen motsetning mellom disse to måtene å bli tilgitt sin skyld på.
Den ene måten kan godt utfylle den andre.)
Da Jesus kom til Israel og jødene første gangen var alt ferdig

til at bryllupet eller den store nattverden kunne bli holdt. Det
kommer tydelig fram både i lignelsen om kongesønnens bryllup i
Mat.22,1-14 og lignelsen om den store nattverden i
Luk. 14,16-24 at bryllupet eller 1000 års-riket kunne ha blitt
opprettet ved Jesu første komme, for alt var da ferdig til at dette
kunne skje. Når forsoningen var fullbyrdet, kunne dette la seg
realisere. Dette kunne skje både før og etter Jesu himmelfart.
Det som Jesus venter på er atjødefolket skal anerkjenne ham

som deres Messias og be ham om å komme tilbake for å opprette
riket for dem. «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.)

«Så fatt da et annet sinn og vend om, foråt deres Synder må bli
utslettet, så husvalelsens tider (1000 års-riket) kan komme fra
Herrens åsyn (nærvære, person), og han kan sende den for dere
utkårede Messias, Jesus, som himmelen skal huse inntil de tider
da alt det blir gjennopprettet som Gud har talt om ved de hellige
profeters munn fra eldgamle dager av..» (Ap.^.3,19—21.)

Lignelsen om kongesønnens bryllup er en lignelse om Jesu
første tilbud til det jødiske folket om at han stod i ferd med å
opprette riket for jødene ved sitt første komme. Da de ikke ville
ta imot dette tilbudet, gikk tilbudet om å bli medlemmer av riket
ut til hedningene. Ved sin gjenkomst skal Jesus opprette riket
for Israel. «Og Jesus tok atter til ordet og talte til dem i lignelser
og sa: Himlenes rike er å ligne med en konge (Gud) som gjorde
bryllup (1000 års-riket) for sin sønn (Jesus). Og han sendte sine
tjenere (profetene) for å be de innbudne (jødene) komme til
bryllupet, men de ville ikke komme. Atter sendte han andre
tjenere (apostlene og disiplene) ut og sa: Si til de innbudne: Se,
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jeg har gjort i stand mitt måltid: mine okser og mitt gjøfe er
slaktet, og ALT ER FERDIG, kom til biyllupet! Men de brydde
seg ikke om det og gikk sin vei, den ene til sin åker, den annen til
sitt kjøpmannsskap, og de andre tok fatt på hans tjenere, hånte
dem og slo dem i hjel. Men kongen ble harm, og sendte sine
krigshærer ut og drepte disse manndrapeme og satte ild på deres
by (Det skjedde i år 70 etter Messias.) Deretter sier han til sine
tjenere: BRYLLUPET ER VEL FERDIG, men de innbudne
(det store flertall av jødene) var det ikke verd, gå derfor ut på
veiskjellene (ut til hedningene) og be til bryllups så mange dere
finner! Så gikk da disse tjenere ut på veiene og fikk sammen alle
de fant, både onde og gode, OG BRYLLUPSHUSET BLE
FULLT AV GJESTER. Da nå kongen gikk inn for å se på dem
som satt til bords, så han der en mann som ikke hadde bryllups-
kledning på. Og han sa til ham: Min venn! hvorledes er du
kommet inn her og har ikke bryllupskledning på! Men han tidde.
Da sa kongen til tjenerne: Bind hender og føtter på ham og kast
ham ut i mørket utenfor! Der skal være gråt og tenners gnissel.
FOR MANGE ER KALT, MEN FÅ ER UTVALGT.»
(Mat.22,1-14)
Denne lignelsen har følgende aspekter:
a) Kongesønnens bryllup er det samme som himlenes rike,

som er det samme som riket for Israel.
b) De innbudne til dette riket er både jøder og hedninger. Da

jødene ikke ville ta imot innbydelsen om himlenes rike,
fikk hedningene anledning til å bli medlemmer av det.

c) Alt var ferdig til at bryllupet, som er 1000 års-riket, kunne
holdes ved Jesu første komme.

d) Som straff for at jødene ikke ville ta imot Jesus fra Nasaret
som deres Messias, ble Jerusalem ødelagt i år 70 etter
Messias, og jødene måtte ut i den store landflyktigheten,
og hedningene fikk anledning til å bli medlemmer av Guds
rike.

e) Etter at Jesus kommer tilbake, skal han vurdere hvem som
er verdig til å gå inn som medlemmer i 1000 års-riket. Den
som ikke har bryllupskledningen på, kan ikke bli medlem i
riket for Israel. Bryllupskledningen står for den rettferdig-
hetsdrakten som hver enkelt troende skal ha. Rettferdig-
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hetsdrakten vil være forskjellig for de forskjellige frelse-
skategoriene, men det som forener alle troende i riket for
Israel er troen på Jesus fra Nasaret som verdens frelser og
som jødenes konge,

f) Frelsen går ut på om vedkommende får del i 1000 års-riket
eller ikke. Dette er den riktige vurderingen av hva det vil si
å bli frelst. Den som får del i riket for Israel, den blir frelst.
(Se min bok; Jesu Gjenkomst. Bind 1: Kapitlene: Den
riktige oversettelsen av «aion» og «aionios.»

Lignelsen om «den store nattverden» i Luk. 14,16—24 er også
en fortelling om hvem som får del i riket for Israel.

Jesus kom med tilbudet til det jødiske folket om å opprette
riket for Israel for dem. Jesu forkynnelse i evangeliene går først
og fremst ut på dette. Vi kan ikke uten videre sette likhetstegn
mellom Jesu forkynnelse til jødene p.d.e.s. og Paulus forkyn
nelse til den kristne menighet p.d.a.s. Det som er forskjellig i
disse to forkynnelsene er bl.a. lovaspektet. Jesus forkynte
innenfor Moselovens rammer, mens Paulus ikke stilte noen ytre
krav til hedningene, for at disse skulle få del i Guds rike. (Se
mine bøker: Jødenes Konge. Bind 1,2,3 og 4.)

Jesus sa selv i Luk.4,18—19 at han var kommet for å forkynne
«ET VELBEHAGBLIG ÅR» for jødene. Det er det samme
som 1000 års-riket. «Og Herrens Ånd er over meg, fordi han har
salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige, han har utsendt
meg for å forkynne fanger at de skal få fiihet, og blinde at de
skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, for å forkynne et
velbehagelig år fra Herren.»

Bryllupet i Kana i Galilea (Joh.3,1—11) var også et forbilde på
1000 års-riket. Det som kjennetegner denne fortellingen, er
følgende momenter:
a) Jesus var på reise til bryllupet, som skulle holdes på den 3.

dagen. De to dagene før bryllupet er ikke nevnt, men de
angår de to dagene eller de to tusen år som jødene har vært
i fornedrelse ute blant hedningene. Den tredje dagen står
for 1000 års-riket. Profeten Hoseas sier det samme. «Han

vil gjøre oss levende etter 2 dager (2000 år), på den 3. dag
(i 1000 års-riket) vil han oppreise oss, og vi skal leve for
hans åsyn (Messias)» (Hos.6,2.)
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b) Den tredje dagen er likeledes den første av de 7 dagene
som er omtalt i Joh.1,19-2,11, idet denne fortellingen er
oppdelt i to grupper av dager. Den første gruppen
(Joh. 1,19-52) består av 4 dager, mens den siste gruppen
(Joh.2,1-11) består av 3 dager. Etter de 6 dagene i ver-
densuken konuner den T.dagen, som er riket for Israel.

Dersom vi ikke tar med de to dagene i Joh.2,1, som ikke er
nevnt, så blir den 3.dagen i den siste gruppen av dager, den
5.dagen. Det er 4 dager eller 4000 år fra Abraham og til Jesu
gjenkomst og opprettelsen av riket for Israel. Den S.dagen blir
derfor 1000 års-riket.

c) De 6 vannkarene av stein symboliserer jødenes forhold til
Herren i deres naturlige tilstand. Etter at Herren hadde
forvandlet vannet til vin, fikk bryllupsgjestene drikke av
den nye vinen, som er et bilde på jødenes frelse i endetiden
og Den Hellige Ånds funksjon i en gjenfødt troende. Vi vet
at alle jøder skal bli fylt med Den hellige And i forbindelse
med deres frelse. «Og deretter skal det skje at jeg vil
utgyde min Ånd over alt kjød (alle mennesker), og deres
sønner og deres døtre skal tale profetiske ord, deres oldin
ger skal ha drømmer, deres unge menn skal se syner, ja,
endog over trælene og trælkvinnene vil jeg i de dager
utgyde min Ånd.» (Joel.3,1—2.)

Det er ikke den kristne menigheten som er bruden. Vi hører
med til det kristne legemet. Jesu eller Guds brud er den jødiske
forsamlingen. Når Gud fører fram de forskjellige jødiske fi'elses-
forsamlingene i endens tid, blir de til Jesu hustru. Dette skjer
ved jødenes omvendelse som rest og som levning.
Kongesønnens bryllup skal heller ikke utelukkende feires i

himmelen. Det skal i stor utstrekning feires på jorden, for de
fi'elste jøder i endetiden vil være en vesentlig del av Herrens
brud og hustru. Det blir feiret først i forbindelse med Jesu
gjenkomst til jødene på slutten av trengselstiden.
De fleste Bibel-fortolkere innenfor den lutherske tradisjonen

hevder at Jesu brud er den troende menighet, at kongesønnens
bryUup skal feires i himmelen, og at feiringen begynner ved den
kristne menighetens bortrykkelse. Den skjer før trengselstiden
på 7 år.
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Denne oppfatningen er gal, og den grunner seg i det forholdet
at kirken har tatt fra jødene deres kall og oppgaver. Denne
teologien kaller vi for «erstatningsteologien» eller «substitu-
sjonsteologien», og den er ikke fra Herren, men den er derimot
inspirert av denne verdens fyrste, som er Satan.
På samme måten som Abraham lot hente en brud og hustru

(Rebekka) til Isak fra sin egen slekt i Karan, på samme måten vil
Herren hente sin brud og hustru fra sin egen slekt— d.v.s. fra
jødefolket. Det er en klar parallell mellom disse to ekteskapene.
Isaks ekteskap med Rebekka er et forbilde på Guds ekteskap
med det jødiske folket i endetiden.

Spørsmål og oppgaver.

1.) Hva betyr det at profeten Esaias forteller i kap.40,1—2 at
«Jerusalems strid var endt.»

2.) På hvilke to måter kan en nasjons straff bli sonet?
3.) Hva beskriver lignelsen om kongesønnens bryllup

(Mat.22,1-14?
4.) Hvilke aspekter har denne lignelsen?
5.) Hva er kongesønnens bryllup?
6.) Hva beskriver lignelsen om den store nattverden

(Luk. 14,16-24?
7.) Hva var det velbehagelige året, som Jesus forkynte i

Luk.4,18-19.?
8.) Hva beskriver lignelsen om bryllupet i Kana

(Joh.3,1-11)?
9.) Når og hvor skal kongesønnens bryllup feires?
10.) Hva er Isaks ekteskap med Rebekka et forbilde på?
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BIND 3

OSKAR
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er født den 28-4-1938. Han er utdan

net cand. philol og har arbeidet 25 år i
den vidergående skolen. Han har føl
gende 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 interes
sert i temaer som har med Israel,
endetiden og det profetiske ordet å
gjøre.
Han driver eget forlag: Kristen
Bokproduksjon. Til nå har han skre
vet følgende bøker om disse temaer:
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 og
Jesu Gjenkomst. Bind 1, 2 og 3.
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