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FORORD

Denne bok i tre bind har fått tittelen: TEMAER I BIBELSK PROFETI.

Disse temaer er hovedsakelig tatt fm Åpenbaringsboken, Bibelens krone, eller -
om de er tatt fra andre steder i Bibelen - dog har til hensikt å belyse temaer i Åpen
baringsboken,

Min omvendelse og frelse den 18. mai 1934 ble innledningen til et nytt liv for meg.
Min særlige bok ble Bibelen

I den tid som er gått siden hin uforglemmelige dag, har jeg i sannhet avlagt mange
vitnesbyrd om min Frelser under de høyst forskjellige situasjoner i mitt liv. Etterhån
den ble det også til kristelige taler og foredrag om bibelske emner og rrumge artik
ler i forskjellige kristelige blad, særlig angående eskjatologisk profeti.
Jeg har i årenes løp fått mange oppfordringer om å utgi mine artikler i bokform,
men på grunn av det store arbeidspress i mitt embede som distriktsveterinær har
dette vært uoverkommelig for meg før nå.
Jeg utgir artiklene i bønn til Gud om at de må være til orientering og hjelp for
mange i denne alvorlige tid. Først og fremst ved at de må lede til frelse ved troen på
Jesus Messias, men demes ved at mange må søke til og vandre i profetienes klare lys
om vår tid, hvor menneskene skal bli mer og mer rådvill og fortvilt over det som nå
kommer over verden. Men vår dyrebare Frelser Jesus Messias har lys og kraft ved den
Hellige Ånd til å lede enhver som setter sin lit til ham, gjennem denne tids åndelige
mørke til vi er frelst hjemme hos Herren.
Hilses med Johs. 8,12: "Atter talte da Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys, — den

som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livsens lys".

Fhv. distriktsveterinær Ole Kristian Indergaard



INNLEDNDJG

Harald Andreassen og undertegnede har startet eget forlaga som har til oppgave å
gi ut litteratur om Israel og det profetiske ord. Dette er en oppgave av den aller størs
te betydning i en tid da vi nærmer oss endetiden og slutten av denne Jrelses-hushold-
ningen, som er den krisme menighets tid.
At vi nærmer oss endetiden, ser vi spesielt av det store tegnet i tiden, som gar ut på

at Herren har begynt å samle jødene i sitt eget land igjen etter en 2600-drig landflykt
ighet ute blant hedningefolkene Fikentreet er det symbolske tegn på jødenes
nasjonale hjemvenden og oppby ffiing av landet. "Lær en lignelse av fikentreet: Så
snart det kommer saft i dets grener og dets blader springer ut, da vet Dere at som
meren (lOOO-årsriket)ernær". (Mat. 24,32).
Satan og de onde ånder vil naturligvis forsøke å fordunkle Guds ord for oss, slik at

vi ikke skal se tegnene i tiden og slik at vi ikke kan forkynne at Guds rike nærmer seg
på en konkret og historisk måte. Det som skjer med jødene i dag og som skal skje
med dem i fremtiden, er forspillet til opprettelsen av riket for Israel
Gjennem erstatningsteologiens mange avskygninger, som er resultat av liberal og

ateistisk teolog, så har denne uttalt i snart 1700 år, at Guds løfter til jødene ikke står
ved lag lenger, men er overtatt av den kristne kirke. Videre sier den at riket for Is
rael eller 1000-årsriket ikke skal oppfattes som et historisk og konkret rike, som skal
opprettes i Israel, men at det enten skal oppfattes som en periode av kirkens tid, el
ler som den nye himmel og den nye jord
Dette er galt Jødenes løfter står fortsatt ved lag, og Gud vil ved Jesus opprette rik

et for Israel ERSTATNINGSTEOLOGIEN SKAL DØMMES AV GUD, MEN GUDS
ORD STÅR FAST, for sine løfter, sine kall, sine oppgaver og sine nådegaver, det ang
rer Gud ikke på.
Vi har til nå gitt ut 2 bøker, som er blitt godt mottatt av kristenfolket, både i Norge

og i andre land. Bøkene har følgende tittel: GUDS LØFTER TIL ISRAEL og IS
RAEL OG DEN KRISTNE MENIGHET. De er skrevet av undertegnede og kan fåes
ved henvendelse til meg.
Det er med stor glede og takk til Gud at vi kan meddele kristenfolket at denne høs

ten kommer vi ut med 2 nye bøker. Det er:



1)0. K. Indergaards bok: TEMAER I BIBELSK PROFETI, del I.
2) Oskar Edin Indergaards bok: DEN KRISTNE MENIGHETSBORTRYKKELSE.
Vi vil også denne gangen be kristenfolket om å være med på å spre bøkene, ved å

kjøpe dem og gi dem til andre, slik at vi kan få et godt salg, slik at vi kan ta fatt på
nye oppgaver.

Hva som gjelder nye oppgaver, så kan jeg allerede her nevne at det gjenstår enda 2
bøker, før vi har avsluttet artikkelserien: Temaer i bibelsk profeti I tillegg til dette
har også undertegnede skrevet 2 nye bøker, som også kan komme ut, dersom det gies
anledning til det. Jeg hadde tenkt å kalle bøkene: KRITIKK AV ERSTATNINGS
TEOLOGIEN og JØDENES FORHOLD TIL JESUS.
Vi vil takke for forbønn og økonomisk støtte som vi har fått i arbeidet med bøkene.

Begge tingene er viktige. Når vi ber for hverandre, så overflyttes åndelig kraft jra et
sted til et annet, og en kjenner at Gud er nær.
Hva som gjelder det økonomiske, så håper vi at enda flere vil støtte oss i det

arbeidet som vi driver. Utgiftene til de 2 siste bøkene som vi nå utgir, beløper seg til
80.000,- kroner. Dette er mye penger, men vi har fått mange beviser på at Herrens vil
je er at vi skal drive dette arbeidet. Eventuelle gaver sender dere til undertegnede.
Vi vil gjeme komme i kontakt med folk som er spesielt interessert i Israel og det

profetiske ord, slik at vi kan bygge ut vårt kartotek med enda flere navn og adresser.
Dersom du er interessert i arbeidet eller kjenner andre som er det, vil du da skrive til

oss. Vi sender også uten stensil med oversikt over arbeidet til de som vi har adressene
til

I boka 'Den kristne menighets bortrykkelse", har jeg utarbeidet spørsmål og opp
gaver etter hvert avsnitt, slik at den også skulle egne seg godt til Bibel-studie-grupper,
som vil studere dette høyaktuelle tema.
Hva som gjelder 0. K Indergaards bok "Temaer i bibelsk profeti", dell, så er dette

første del av en artikkelsamling som har stått i Karmels blad "Israel-Nytt" siden
1966. Mange har bedt om at vi måtte forsøke å gi ut artiklene i bokform, og nå
kommer altså første bok. Vi regner med at boka skal bli til rik velsignelse for alle som
leser den.

0. K Indergaard arbeidet like inntil sin død den 20. januar 1983 med å finpusse ar
tiklene med henblikk på at de skulle utgies i bokform. En kan derfor si: At de er
gjermomarbeidet i.en årrekke i bønn og Bibelstudium, slik at det vanskelig skal
finnes noen bok på markedet som er så godt forberedt som denne. Det er ikke til
feldighetene som råder i denne boka, men den er gennomtenkt og gjennombedt i et
langt kristenliv.
O. K. Indergaard var veterinær av yrke. Etter hans omvendelse til Gud den 20. ja

nuar 1934, så ble studiet av det profetiske ord hans hovedinteresse. Han studerte på



det både dag og natt, og det er imponerende hva han ff-eidde å utrette på dette om
rådet, når en tar i betraktning at han hadde et hardt og ansvarsfullt yrke å ta vare på
i tillegg
Ved siden av at han tilegnet seg gedigne og grunnsolide Bibel-kunnskaper, så lærte

han seg både det hebraiske og det greske språk, slik at han kunne studere Bibelen på
gwmspråkene. Latin kunne han fra før. Han hadde også store kurmskaper i den an
tikke historie. Alt dette kommer for øvrig fram i hans bok, som vil vise seg å være
en gullgruve for de deler av kristenfolket som er interessert i Israel og det profetiske
ord.

Jeg vil i den forbindelse sitere hva jeg skrev om den innsatsen som O. K. Indergaard
har gjort på dette feltet, i min bok, "Israel og den kristne menighet": - Den innsat
sen som min far gjorde gjennom 46 år for en riktig forståelse av det profetiske ord
er enorm, kollossal og imponerende, og det er mange som er ham stor takk skyldig
Han har gjort et banebrytende prionerarbeid på dette område, og vi andre kan bare
vandre i det arbeidet som han har lagt ned og glede oss over hvor fantastisk Guds ord
er.

Nå fikk min far ikke oppleve at hans bok kom ut, for han er nå hjemme hos Herren
og lever i beskuelse av det som han trodde på. Jeg regner likevel med at han får
beskjed om at boka kommer ut, slik at han kan glede seg over det i sin himmelske
tilværelse. Han skrev imidlertid før sin død et forord til boka, som vi naturligvis skal
ta med.

Til Isutt håper vi at boka vU bli til veldgnelse for mange, og at kristenfolket også
denne gangen ser sitt ansvar med å være med å spre den.

Og helt til skitt håper vi at også noen må komme til tro på den Herre Jesus Kristus
ved lesningen av boka, slik at så mange som mukgvil få være tned når Jesus kommer
for å hente sine, for etter at det er skjedd, så blir det fort mørkt i verden. Satan og
Antikrist tenker bare på å ødelegge, MEN JESUS VIL BERGE SÅ MANGE SOM
MUUG.

Tingvoll den 16/101983,
Cand. Philol. Oskar Edin Indergaard —



Artikkel nr. 1:

JESUS MESSIAS OG DEN LILLE ÅPNEDE BOK

Vårt første tema er JESUS MESSIAS OG DEN LILLE ÅPNEDE BOK, Ap. 10. Med
Ap. 10 er vi inne i den 70. åruke for Israel og Jerusalem, Dan. 9,27. Den nytes
tamentlige menighet, som skal opprykkes før den 70. åruke, er på den tid hjemme
hos Herren.

Den 70. årukes tid, som er på sju profetiske år, er den antimessianske (antikriste-
lige) trengselstid over verden og hvis siste halvdel på 3 1/2 profetiske år er DEN
EGENTLIGE STORE TRENGSEL, Ap. 7,14, som særlig er Israels absolutt største
trengselstid, en trengselstid for Jakob, Jeremias 30,7, omtalt mange steder i GT og
NT.

I den profetiske del av Åpenbaringsboken fra og med kap. 6 til og med kap. 16
omtales tre serier av dommer fra Gud, de såkalte apokalyptiske dommer, som utfol
der seg i rekkefølge: seglene, basunene og vredesskålene og hvor hver påfølgende dom
øker i voldsomhet.

Men i disse dommer er også innbygd FRELSESMANIFESTASJONER. Vi skal
derfor her omtale hvordan vi tror at disse tre serier er oppbygd:

Mellom det 6. og 7. segl er det et første intervall som utfylles av visjonene i Ap. 7
(Åpenbaringsbokens første parentes) som en sjuende avdeling, hvorved de seks første
segl når frem til SJUTALLET, som er det symb<riske tall for FULLENDELSE. Denne
første S JUFOLDIGE HELHET som altså består av de seks første segl plus visjonene i
Ap. 7, avsluttes med de underfulle visjoner i Ap. 7,yiemlig visjonene om de hundre og
førtifire tusen beseglede av Israels stammer, v. 1-8, og visjonen av den utellelige skare
av alle ætter og stammer og folk og tunger som kommer ut av den store trengsel, v.
9-17. Men dermed er DEN FØRSTE FRELSESMANIFESTASJON klar. For i Ap.
6,17 står det at deres (Guds og Lammets) vredes store dag er kommet og hvem kan
holde stand? Svaret er klart, nemlig at det er kun de to avdelinger mennesker i Ap. 7
som da kan holde stand mot Guds og Lammets vrede her på jorden.
Ifølge det foranstående blir nå det sjuende segl til en ny og 8. avdeling som ved det

symbolske ATTETALL, gjenopprettelsens og oppstandelsens symbolske tall, dermed
blir en NY BEGYNNELSE, som angår basunene.



Men mellem den 6. og 7. basun er det andre intervall som utfylles av visjonene i Åp.
10. og Åp. 11, 1-14 (Åpenbaringsbokens andre parentes) som en SJUENDE AVDE
LING, hvorved de seks første basuner når frem til SJUTALLET og en NY HELHET
OG FULLENDELSE, nemlig DEN ANDRE FRELSESMANIFESTASJON, som i Åp.
10 angår vår jord og Jesu rettmessige krav på jorden og herredømme over den, og i
Åp. 11, 1-14 angår frelsen av de to vitner gjennem død og levendegjørelse og frelsen
av dem som ble forferdet og gav himmelens Gud ære.
Derved blir videre den sjuende basun til en ny og 8. avdeling som når frem til
ÅTTETALLET og en NY BEGYNNELSE, nemlig PROKLAMASJONEN AV JESUS
MESSIAS' KONGEDØMME OVER VERDEN, Åp. 11,15 og at DE SJU ENGLER
SOM HADDE DE SJU PLAGER' GJORDE SEG REDE TIL Å TØMME GUDS
VREDES SJU SKÅLER UT PÅ JORDEN, Åp. 15, 5-16,1.
Men mellem den 6. og den 7. vredesskål er det tredje intervall som utfylles av

visjonene i Åp. 16, 13-16 (Åpenbaringsbokens fjerde parentes) som en SJUENDE
AVDELING, hvorved de seks første vredesskåler når frem til SJUTALLET og en ny
HELHET OG FULLENDELSE, nemlig DEN TREDJE FRELSESMANIFESTASJON,
som er JESU GJENKOMST SOM EN TYV, Åp. 16,15.
Åp. 16,15 er en PAREMBOLE, d.e. en i konteksten innskutt selvstendig profeti

som er uavhengig av konteksten. Når den Hellige Ånd har innskutt denne profeti på
dette sted, så er det åpenbart av den grunn at når verdens haerer av Gud samles til
Harmageddon, så ringer den profetiske klokke om Herrens komme som en tyv,
hvilket innleder Herrens dags forferdelige aspekt, 1. Tess. 5,2-3, hvor han da skal
frelse Israels levning. Sak. 12,10: Rom. 11,25-27, og folkenes levninger inn i Messias-
-riket (tusenårsriket) på denne jord. Matt. 13,30.41-43.49-50.
Endelig blir da den sjuende vredesskål til en ny og 8. avdeling som når frem til
ÅTTETALLET og en NY BEGYNNELSE, nemlig ved at DEN SJUENDE ENGEL
TØMTE SIN SKÅL UT I LUFTEN, som er det legemlige livs avgjort viktigste ele
ment: og en høy røst kom fra templet i himmelen, fra tronen, og sa: DET ER
SKJEDD! Med denne proklamasjon som er ENDELIG og UAVKORTET og UAV
VENDELIG, settes for alltid en stopper for enhver videre utvikling innenfor rammen
av hedningenes tider. Åp. 16,17.
Og derpå følger v. 18-21 som klart viser at vi her er kommet til Jesu synlige gjen

komst, Matt. 24, 29-30, Åp. 19,11-21, og Herrens dag, 1. Tess. 5, 2-3.
Så tilbake til vårt tema i Åp. 10. Det ligger altså i intervallet mellem den 6. og den

7. basun og tilhører Åpenbaringsbokens andre parentes:
Med hensyn til basunene så er det som i særlig grad vanskeliggjør fortolkningen av

de seks første basuner det faktum at deres innhold alt vesentlig er utenfor innholdet
av den gammeltestamentlige profeti Men fra og med Åp. 10 skjer der en betydnings
full forandring på dette punkt, idet visjonene er overensstemmende med den gammel
testamentlige profeti, men med tillegg av forskjellige og viktige nye åpenbarelser.



Derfor er etter min oppfatning fortolkningen av f.eks. de seks første basuner og
meget annet av den profetiske del av Åpenbaringsboken fra kap. seks til kap. atten
overlatt til frelste israelere å fortolke, som har den frelseshistoriske ledelse på jorden
etter opprykkelsen av menigheten. Den omtalte del av Åpenbaringsboken befatter seg
meget med gjenopptagelsen og fullførelsen av GT-profetien, hvflket frelste israelere
da har større forutsetning enn vi til å forstå og som de også selv vil få oppleve.
I følge Ap. 10,1 ser Johannes en veldig engel stige ned fra himmelen. Uten her å

kunne gå i detaljer vil vi hevde at beskrivelsen av ham, sammenholdt med det
profetiske ord forøvrig, ikke levner noen tvil om hvem han er. Det er JESUS
MESSIAS virkende som Jehova (JHVH), paktens engel. La. 3,1.
Han hadde i sin hånd EN LITEN ÅPNET BOK, og det var med den han kom. Han

satte sin høyre fot på havet og den venstre på jorden og ropte med høy røst, som en
løve brøler, v. 2-3. Det er løven av Juda stamme, Davids rotskudd. Ap. 5,5, hvis vrede
plutselig er blitt opptent. At han setter sin høyre fot på havet og den venstre på
jorden har to symbolske betydninger. For det første en klar tilkjennegivelse av at
herredømmet over jorden, tross de fryktelige sataniske makter som da er sluppet løs,
tilhører Jesus Messias. For det andre at Jesus Messias snart skal trede dyret av havet
og dyret av jorden under sine føtter.
Og da han hadde ropt, talte de sju tordener, men Johannes skulle sette segl for det

de talte og ikke skrive det. Av den videre åpenbaring fremgår dog klart at de for
kynte hele Guds råd om de forferdelige domshandlinger hvormed Gud skal tilintet
gjøre Antikristen og den falske profet og utrydde de ugudelige mennesker på jorden,
v. 3-4.

Og engelen som stod på havet og på jorden, løftet sin høyre hånd mot himmelen og
svor ved ham som har skapt og oppholder alt og alle, at det ikke skal være mere tid,
d.e. tid i den forstand hvor Satan og de onde ånder, slik som hittil, har kunnet øve
sin onde innflytelse i de forskjellige verdenssystemer i denne tids mørke. Men i de
dager da den sjuende engel blåser i basunen, da skal GUDS HEMMELIGHET VÆRE
FULLBYRDET, SÅLEDES HAN FORKYNTE FOR SINE TJENERE PROFET
ENE, v. 5-7.

Her står vi ved kjernen og stjernen i innholdet i den lille åpnede bok. DENS INN
HOLD ER ALTSA DEN GAMMELTESTAMENTLIGE PROFETI. Den handler alt
vesentlig om det hebraiske folk Israel og folkene, om det messianske fredsrike på
denne jord (millenniet) og om dette rikes fødselsveer. Den omtaler lite de himmelske
forhold, men omtaler derimot jordhimmelen, d.e. den annen skaperdags himmel, 1.
Mos. 1,6-8. Den omtaler lite den nye jord, og omtaler slettikke den nytestamentlige
menighet Den er en liten bok, gr. biblaridion, i forhold til boken i Ap. 5, gr.biblion,
som til og med var skrevet både på innsiden og på utsiden og som tillike inneholder
nytestamentlige åpenbaringer angående den nytestamentlige menighet og de himmel
ske forhold og den nye himmel og den nye jord, slik at dette er en stor bok. Den lille



bok er også åpnet, mens boken i Åp. 5 var forseglet med sju segl. Det må være den
lille bok profeten Daniel fikk befaling om å forsegle og gjemme inntil endens tid,
Dan. 12,4.9. Det hebraiske ord "keytz" for "ende" som er brukt i Dan. 12,4, er i

Septuaginta oversatt med "synteleia", det greske ord som er brukt i disiplenes
spørsmål til Jesus Messias på Oljeberget angående tidsalderens "ende". Matt 24,3.
Men når Jesus Messias i sitt svar til disiplene taler om "enden", v.6.13.14, står det
greske ord "telos", som ikke betyr endens tid slik som synteleia, men endens eksakte

endetidspunkt, som er tidspunktet for Jesus Messias' åpenbarelse og gjenkomst til vår
jord (epifani'en er hans paroysia).
Når altså Jesus Messias stiger ned fra himmelen med den lille bok, da er den åpnet.

Når er den åpnet? Vi antar at dette skjer i himmelen i og med at Antikristen mani
festerer seg p>å jorden, og dette utløser løven av Judas stamme komme med bdcen og
hans guddommelige krav om herredømmet over jorden. Ifølge Åp. 11,7 er Antikris
ten da allerede i full aktivitet på jorden.

Ifølge Åp. 10, 8-10 ble Johannes befalt å ete den lille åpnede bok. I hans munn var
den søt som honning, men da han hadde ett den, svidde det i hans buk, som et tegn
på de forferdelige fødselsveer som går forut for Messias-rikets opprettelse.
Og de sier til Johannes: "Du skal atter spå om mange folk og ætter og tunger og

konger", v.ll, d.e. du skal på nytt igjen spå om det de gammeltestamentlige profeter
tidligere har spådd om, men med tillegg av forskjellige og viktige nye åpenbarelser i
overensstemmelse med den nytestamentlige åpenbaring.
Den lille åpnede bok i Åp. 10 har et viktig budskap også til oss i denne tid. Må vi

ved tro og bønn oppta i oss dens innhold, så vi kan være i stand til å forstå vår tid i

lys av Israels gjenopptreden som egen stat på frelseshistorisk jord etter profetiene.
Verden kan ikke få fred før Jesus Messias kommer igjen og oppretter riket for Israel.
Og før Israel blir velsignet av Gud, kan ikke verdens land og folk bli velsignet. For på
Israels velsignelse må verden vente.

Artikkel nr. 2:

MÅLINGEN AV GUDS TEMPEL, ÅP. 11,1.

Det første oppdrag Johannes fikk etterat han hadde ett den lille åpnede bok, d.e.
hadde tilegnet seg dens innhold. Åp. 10,8-11, var å MÅLE GUDS TEMPEL OG
ALTERET OG DEM SOM TILBEDER DER: "Og der ble gitt meg et rør, likesom en
stav, med de ord: Stå opp og mål Guds tempel og alteret og dem som tilbeder der".

8



Der er ingen tvil om hvor i den gammeltestamentlige profeti vi særlig skal få hjelp
til fortolkningen av Ap. 11, for benevnelsene "Guds tempel og alteret", v.l. "den
hellige stad", v.2, tidsangivelsene "førtito måneder" og "tusen to hundre og seksti
dager", v. 2-3, "dyret", v.7, og "den store by, hvor de to vidners herre ble kors
festet", V.8, viser oss klart til Daniels bok, særlig 7,7-27 og 9,24-27. Og den lille
åpnede bok som helhet. Åp. 10, 8-11, er GT-profetien. Det må være denne bok
Daniel ble befalt å forsegle, Dan. 12,4.9.
Åpenbaringsboken er skrevet I TEGN, Åp. 1,1. Det blir da spørsmål om å forstå

tegnene, om de skal forstås bokstavlig eller bildelig eller begge deler. Videre om de
har forbilder og motbilder i Skriften. Endelig om de er omtalt eller antydet direkte
eller indirekte eller på annen måte anskueliggjort i Skriften. Her må der vises den
største forsiktighet og grundighet angående hvordan tegnene skal forstås.

I og med tidsangivelsene "førtito måneder", v.2, og "tusen to hundre og seksti
dager", v.3, som begge to angir 3 1/2 profetiske år, er vi henvist til tiden for opp
fyllelsen av den syttiende åruke for Israel og Jerusalem eller endens tid, Dan. 9,27, i
hvilken tid Åp. 6, 1-20,3 vil få sin oppfyUelse. Dan. 9,27 gir her den kronologiske
ramme av endens tid ved en begynnelse, en første halvdel, på 3 1/2 profetiske år, en
midte, en annen halvdel på 3 1/2 profetiske år, og en slutt, mens Åp. 6,1-20,3 fyller
ut med detaljer på jorden og i himlen. Da den nytestamentlige menighet intet har å
gjøre med Israels og Jerusalems sytti åruker, Dan. 9,24-27, men utkalles i tidsinter
vallet mellem den 69. og 70. åruke, og opprykkes før den 70. åruke begynner, kan vi
se helt bort fra den når det gjelder denne måling av Guds tempel. En vil forgjeves lete
etter menigheten på jorden i Åpenbaringsboken fra og med kap. 4, og de forskjellige
kategorier av hellige på jorden i Åpenbaringsboken fra og med kap. 4, likesom de
utvalgte i Matt 24,22,24, tilhører ikke menigheten, men tilhører Israel og nasjonene.
Det i Åp. 11,1 omtalte tegn Guds tempel er altså det israelske tempel, som på den

tid er bygget opp igjen og hvor israelere tilber Gud. At dette tempel er israelsk,
fremgår, foruten av det foran anførte, også derav at tempelet og alteret omtales
adskilt, hvorved en må tenke på brennofferalteret, som alt avhang av for IsraeL For så
vidt at dette tempel er israelsk, må dette tegn forstås bokstavlig. Men det må også
forstås billedlig for så vidt at det står for israelsk tilbedelse av Gud. Men tegnet må
ikke forstås utenom Israel. En fortolkning av dette tegn som bildelig for den nytes
tamentlige menighet vil således føre oss langt bort fira sannheten.
Selve MÅLINGEN av Guds tempel og alteret og dem som tilbeder der, er et tegn på

å bli tatt helt inn under Guds omsorg. Men denne måling av templet og alteret har
også en videre betydning for IsraeL Den er den formelle anerkjennelse av Israel
pånytt og de troende israeleres gjeninnpodning i sitt eget oljetre, Rom. 11,24.
Målingen skulle foretas med et RØR, likesom en STAV. Røret er symbol på svak

het, Es. 19,6: Esek. 26,6: Matt 11,7: 12,20: 27, 29-30. Særlig i den tid det her
gjelder, er alt fra Gud ansett som svakhet av verdensmenneskene. Men dette rør var



likesom en stav, og staven er symbol på styrke, 1. Mos. 32,10: 2.Mos. 4,2-4.17.20:
4.MOS. 17. Dom. 3,31: Salm. 23,4: Jer. 1,11-12: Esek. 20,37:37,15-28. Verden skal
snart få føle Guds styrke, d.e. Løven av Juda stamme, som skal lære jordboeme
rettferdighet. Es. 26,9.

Ikke-måiingen av forgården

I V.2 omtales også noe av stor betydning: "Men forgården utenfor templet, la den
være, og mål den ikke! for den er gitt til hedningene, og de skal trede ned den hellige
stad i førtito måneder". Denne ikke-måling av forgården, som er gitt hedningene, d.e.
folkene utenom Israel, er også den formelle tilbakesetting av hedningene fra den for
del og stilling de har hatt i menighetens nærværende tidshu^oldning. Den skillevegg
som i menighetens tid er nedbrutt, Ef. 2,14, skal atter bygges opp, om enn på en
annen måte enn i den gamle pakts tid.

Selve NEDTREDNINGEN av Jerusalem varer i førtito måneder, altså i 3 1/2 profe
tiske år, som er den annen halvdel av den 70. åruke for Israel og Jerusalem, den store
trengsels tid.
Ved denne formelle gjeninnsetting av Israel og denne formelle tilbakesetting av

hedningene innvarsles det store tidsskifte i menneskeslektens historie. Menneskets
dag er ved å være forbi, og Herrens dag er ved å komme. Hedningenes tider er ved
å være forbi, og riket for Israel er ved å komme. Den seks tusenårige natten ov^
den falne menneskehet er ved å være forbi, og rettferdighetens sol er ved å gå opp
med lægedom under sine vinger. Mal. 4,2. Tiden er kommet da Jesus Messias og de
hellige skal ta det av Gud lovede rike over denne jord, Dan. 7,13-14.27, Matt. 25,34,
Ap.gj. 3,19-26,15,16-18,1. Kor. 15,25, Åp. 20,4-6.

Artikkel nr. 3:
DE TO VITNERS FUNKSJONSTID OG IDENTITET

Ifølge v. 3 skal ue to vitner være profeter i tusen to hundre og seksti dager, kledd i
sekk. At dette oppfylles i den 70. åruke for Israel og Jerusalem, Dan. 9,27, er klart
Men oppfylles dette i den første eller i den andre halvdel av åruken? Her er en stor
vanskelighet, idet de parentetiske avdelinger av det profetiske innhold i Åpenbarings
boken fra kap. 4 til kap. 20 ikke følger det virkelige fremadskridende tidsforløp.
Disse parentetiske avdelinger er Åp. 7, 1-17: 10,1-11:14,1-13:16,13-16:19,1-6.1
disse avsnitt omtaler profetien ting som er oppfylt i fortiden og ting som skal opp-
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fylles i fremtiden som om de allerede er oppfylt. Da vårt spørsmål hører hjemme i
Åpenbaringsbokens andre parentes, 10, 1-11, 14, og da den 70. åruke består av to
like lange tidsavsnitt, hvert på 3 1/2 profetiske år, kan de to vitners profetiske
virketid kun bestemmes ved de opplysninger som finnes i parentesen og videre
sammenholdt med dertil hørende profetier forøvrig i Skriften.
Vi nevner først at templet i v. 1 er en heUigdom for de trofaste i Israel.
De førtito måneder, v. 2, målt ved månen, som her står symbolsk for mørkets

makter, som den solkledde, tolvstjemekronte kvinne (Israel) har under sine føtter,
Åp. 12,1, er det romerske villdyrs (Anti-Messias') regjeringstid. Ap. 13,5, som ifølge
all profeti i denne sak er den siste halvdel av den 70. åruke, Dan. 9,27, den store
trengsels tid.

Den samme tidslengde på tusen to hundre og seksti dager, som er uttrykt i dager,
altså målt ved solen, som er symbol på Guds herlighet. Ap. 12,1, er de to Guds
vitners profetiske virketid. Ap. 11,3, den samme tidslengde som kvinnen (Israel) far
sin føde i ørkenen. Ap. 12,6. Ifølge Matt. 24,15-22 vet vi at Israels flukt ut i ørkenen
begynner når Anti-Messias setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud,
2. Tess. 2,4. Altså i midten av den 70. åruke. Derfor er det klart at kvinnen Israel,
Ap. 12,1, er i ørkenen i den store trengsels tid. Den samme tid er i Dan. 12,7 og Ap.
12,14 kalt "en tid og tider og en halv tid", også 3 1/2 profetiske år, regnet etter
innhøsmingene, hvor kvinnen i ørkenen altså får sin føde av Gud i den samme tid.
Den kommende fyrste, Dan. 9,26, som er Anti-Messias, skal ifølge v. 27 opprette en
sjuårspakt med de vantro i Israel, men skal bryte pakten i midten av den 70. åruke,
som er signalet til begynnelsen av den store trengsel, som i den siste halvdel av åruken
skal gå sitt redselsfulle løp over jorden.
Det må derfor være klart at Anti-Messias' kamp mot de to Guds vitner også må

begynne i midten av den 70. åruke og vare gjennem den andre halvdel av åruken, den
store trengsels tid, men i hvilken tid dog Gud ved sin makt holder oppe en sann
israelsk tilbedelse av Jehova i templet i Jerusalem og hos kvinnen Israel i ørkenen,
som her underholdes på mirakuløs måte, hvorimot tilbedelsen av Jehova ellers vil bli
utryddet på jorden.

At Guds to vitners profetiske virketid er den andre halvdel av den 70. åruke, den
store trengsels tid, fremgår også klart av forbildet i 1. Kong. 17 till9 og 2. Kong 1 og
Jak. 5, 17-18, hvor Udprofeten Oias, som betyr Gud er Jahve (Henen), profeterte
mot Israels konge Akab og dronning Jesabel og Baals profeter med ild fra himmelen
og lukket himmelen for dugg og regn i tre år og seks måneder, som er forbilde på
den store trengsel.

De to oljetrær og de to lysestaker som står for jordens herre. Ap. 11,4, har som
forbilder ypperstepresten Josva og fyrsten Serubabel som profeterte for Jahve i et
tidUgere frafaU i Israel, Sak. 3 til 4. Og Herrens to profetiers virksomhet i Ap. 11, 3-6
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har meget til felles med profeten Elias' virksomhet, da den tid som de profeterer i,
har stor likhet med Elias' tid, slik forhildet har likhet med motbildet.
Men her må en nøye merke seg at Jesus sa til sine disipler om døperen Johannes:

"Og om dere vU ta imot det: Han er den Elias som skal komme". Matt 11,14. Og da
de (Jesus og de tre disipler) gikk ned av fjellet, bød Jesus dem: Dere skal ikke fortelle
noen om dette syn (d.e. Jesu forklarelse på berget, som i et ̂ imt foregrep Messias-
•riket på denne jord), før Menneskesønnen er oppstanden fra de døde. Og disiplene
spurte han og sa: Hvorfor sier da de skriftlærde at Elias først må komme? Altså før
Messias-riket kan opprettes på denne jord. Han svarte og sa: Elias kommer visstnok og
skal sette alt i rette skikk (d.e. for Jesu første komme, hans komme i kjødet): men jeg
sier dere at ELIAS ER ALT KOMMET, og de (skriftlærde) kjente ham ikke, men
gjorde med ham hva de viQe. Det samme skal Menneskesønnen lide av dem. DA
FORSTOD DISIPLENE AT DET VAR OM DØPEREN JOHANNES HAN TALTE

TIL DEM, Matt 17, 9-13.

Her må vi holde oss til det Jesus har sagt i denne sak at DØPEREN JOHANNES ER
DEN ELIAS SOM SKAL KOMME, og ikke til det de skriftlærde mente, for de kjente
hverken døperen Johannes at han var Messias' forløper, eller Jesus at han var Messias
og Guds Sønn.
Dette er ennå mere nødvendig i vår tid at vi holder fast på det profetene og Herræi

selv og hans apostler har sagt, ja, holder fast på alt Guds ord i vår Bibel. For det er æi
sak som ikke er vanskelig å føre skriftsbevis for at kanskje den største del av de nye
teologer i vårt land, som må si er vår tids skriftlærde, på flere punkter fører en lære
som er i strid med vår Bibel, f.eks. den sanne bibelske kjiliasme, idet de forkaster
Bibelens lære om riket for Israel på denne jord, videre erstatningsteologien, som lærer
at Gud har forkastet Israel og antatt seg kirken, ekklesia, som det nye Israel, videre
en avvikende lære angående Guds tidshusholdninger og Guds pakter, videre er de
drevet bort fra det alminnelige prestedømme ifølge Guds ord, videre lærer de en mot
Skriften stridende eskjatologisk lære, etc., ja, benekter endog mange av de viktigste
frelsessannheter.

At døperen Johannes er den Elias som skal komme, fremgår også Idart av Mal. 3 og
4 og Luk. 1, 16-17. Profeten Malakias, som er den siste skrift^rofet i den gammel
testamentlige kanon, profeterte ifølge Mal. 3,1 I: "Se, jeg (Herren) sender mitt bud,
og han skal rydde vei for mitt åsyn". Es. 40,3: Johs. 1,23. Han skulle berede Herren
et velskikket folk, MaL 4, 5-6: Luk. 1, 16-17, SA AT IKKE HERREN SKULLE
KOMME A SLA LANDET MED BANN.

Der ble en stor vekkelse i Israels land ved Johannes' domsforkynnelse. Folket kom
ut til Johannes ved Jordan, og alle de som ved hans forkynnelse bekjente sine synder,
ble døpt av Johannes med vann til omvendelse. Denne dåp var altså omvæidelses dåp.
Matt 3,11: Ap.gj. 13,24:19,4, idet han sa til de døpte at de skulle tro på ham som
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kom etter ham, d.e. Jesus, som skulle døpe dem med den Hellige And og ild. Matt
3,11.

Men denne vekkelse grep ikke om seg til hele Israels folk, men mest til det vanlige
folk og "toldere og syndere". Da mange av fariseerne og sadduseeme kom til
Johannes' dåp, sa han til dem: "Ormeyngel! hvem lærte dere å fly fra den kommende
vrede?" Matt 3,7. De fleste av de ledende i Israel, yppersteprestene, de skriftlærde,

fariseerne, sadduseeme, herodianeme, etc., ville ikke bekjenne sine synder for å bli
døpt av Johannes, og de forførte omsider folket til å forkaste både Johaimes og Jesus
og himlenes rike, som da var nær for Israel
Johannes ble halshugget, Jesus Messias ble korsfestet, himlenes rike ble avvist av

Israel som folk. Men en levning av Israel som erkjente og bekjente sine synder og tok
imot Johannes og Jesus Messias og himlenes rike, DE UTVALGTE, Rom. 11,7, ble da
som ellers frelst for alltid har det vært en levning etter nådens utvelgelse som er blitt
frelst av Israel, Johs. 1,12.
Men Israel som folk måtte gå mot den forferdelige ødeleggelse ved romerne i år 70

e. Mess. og i år 135 e. Mess. og videre til landflyktigheten blant folkene, fra hvilken
Herren nå fører dem hjem til sitt land.
Men Herren advarte Israel og gråt over Jerusalem. Herrens apostler bad Israel etter

Herrens oppstandelse og himmelfart og den Hellige Ands komme, om å vende om og
få sine synder utslettet, for ennå stod muligheten for Israel å få den gjenopprettelse
som Guds profeter hadde talt om fra eldgamle dager av, Ap.gj. 3,11-26. Og hednin
genes apostel Paulus advarte Israel og bad dem vende om til Herren, først en gang,
Ap.gj. 13, 46-47, og så en gang til, 18,6, og så en tredje gang, 28, 25-28, som med
rette kan kalles SKILLE-KONFERANSEN mellem Israel og NT-menigheten. Men
intet hjalp. Israel som nasjon gikk sin vei mot dom og ødeleggelse og landflyktighet.
Men hva er så grunnen til at både Elias og Moses var sammen med Jesus på forkla

relsens berg? Dette fremgår klart av at "DE VISTE SEG I HERLIGHET OG TALTE
OM HANS (JESU) BORTGANG' SOM HAN SKULLE FULLBYRDE I JERUSA
LEM", Luk. 9,31. Altså gjalt dette den største og alvorligste sak i den féilne
menneskeslekts historie, nemlig Jesu korsdød, hvor han skulle sone Israels og hele
verdens synd, idet han utstod strafflidelsen for verdens synd og således kjøpte men
neskeslekten tilbalæ til Gud. Og derfor måtte lovens hovedrepresentant Moses
og profetenes hovedrepresentant Elias her være tilstede. At Moses og Elias' tilstede
værelse på forklarelsens berg skal godtgjøre at de derfor også er de to Guds profeter i
Ap. 11, 3-14, er helt i strid med det Jesus har sagt, nemlig at Johannes er den Elias
som skal komme.

Sikkert er det at i de tusen to hundre og seksti dager da disse Guds vitner er pro
feter, blir de som vil gjøre dem skade, drept med ild. De har videre makt til å lukke

13



himmelen for regn, omskape vann til blod, og til å slå jorden med allslags plage, i de
dager de er profeter, v 5-6.
Vi må bli stående ved at de to Guds vitner som er profeter i den store trengsel i

ædens dd. Ap. 11, 3-14, er en prestelig og én fyrstelig israelsk profet som gjør de
samme undergjerninger som Moses og Elias gjorde.
Og når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret (Anti-Messias), som stiger opp av

avgrunnen, føre krig mot dem og seire over dem og drepe dem, v. 7. Og deres lik skal
ligge på gaten i Jerusalem. Og noen av 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,
hvilket er den største vanære for æi israeler, v. 8-9. Og de som bor på jorden skal
glede seg over dem og fryde seg og de skal sende gaver til hverandre, for disse to
profeter var til plage for dem som bor på jorden, d.e. verdensmenneskene, v. 10.

Men dette er Anti-Messias' siste "seier", og gleden for verdensmenneskene blir av
kort vari^et.
For 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 (verdens-
meimeskene) hørte en høy røst fra himmelen si til dem: Stig opp her! Og de steg opp
til himmelen i skyen, og deres tiender så dem. Og i samme stund blev det et stort
jordskjelv, og tiendedelen av byen (Jerusalem) falt, og sju tusen mennesker ble drept i
jordskjelvet, og de andre ble forferdet og gav himmelens Gud ære, v. 11-13.
Det andre ve er over: se, det tredje ve kommer snart, v. 14.
Men hvorfor står det i Mal. 4,5: "Se, jeg sender dere Elias, profeten, før Herrens

dag kommer, den store og forferdelige"? Og denne dag har alle profetene omtalt,
også Malakias: "—Og brått skal han komme til att tempel. Herren som dere søker,
paktens engel som dere stunder etter, se, han kommer, sier Herren, hærskarenes Gud.
Men hvem kan utholde den dag han kommer, og hvem kan bli stående når han lar seg
se? For han er som en smelters ild og som en tvetters lut", MaL 3,1 II-2. Dette er Jesu
synlige gjenkomst i kraft og herlighet med sine engler og de hellige, straks etter den
store trengsel i endens tid, epifani'en av hans paroysia, til dommen over de frafalne i
Israel, til dommen over hedningenaq'onene, til fullendelsen av den første oppstandel
se og til opprettelsen av Messias-riket, riket for Israel (tusenårsriket) på denne jord.
GT-profetene så klart mange ting, f.eka:
1. De så klart riket for Israel, som er en integrerende del av GT og som ifølge

profetien går uforandret inn i NT. Det hviler på Guds ubetingede nådepakt til
Abraham, 1. Mos. 12 til 18, etc., og på Guds pakt med Davids himmelske Sønn, Jesus
Messias, Z Sam. 7, 12-16, gjennom flere substitutter, og på lovpakten på Moabs
ødemarker, som også kan kalles Palestina-pakten eller landpakten, 5. Mos. 29 til 31,
og på Guds ubetingede nådepakt i Jesu blod, som forøvrig gjelder aUe mennesker. Jer.
31. 31-40: Hebr. 8,8.
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2. I Matt. 5 til 7 har Jesus holdt den tale som kalles bergprekenen, som er konstitu
sjonen for himlenes rike på denne jord og som Messias-riket vil styres etter når det
opprettes på denne jord ved Jesu gjenkomst.
Særlig i Matt. 5,3-11 omtales hvordan de må være som får del i dette rike. Det vil

bli styrt overensstemmende med benevnelsen "rettferdighet", som GT-profetene
brukte for å beskrive riket, f.eks. i Es. 11, 4-5: 32,1: Dan. 9,24. Her ligger den

dypere grunn hvorfor jødene forkastet Messias-riket. De hadde innskrenket ' 'rettfer-
idgheten" til seremonialisme og GT-ideen om riket til utvortes glans og makt. De er
aldri blitt irettesatt for at de ventet et herlig og mektig rike, men profetenes ord
skulle ha satt dem istand til å forstå at bare de fattige i ånden og de ydmyke skulle
arve riket. F.eks. er den 72. salme, som var antatt av dem, fullt av dette.

3. GT-profetene så videre også at Israel kom dl å forkaste Jesus Messias i hans første
komme, f.eks. Es. 53.

4. GT-profetene så også både Jesu første komme, hans komme i kjødet, og hans
andre komme som Israels regjerende konge, hans gjenkomst til vår jord. Men på
grunn av det eiendommelige profetiske perspektiv så de begge Jesu kommer i en
blandet visjon uten samtidig å se den kronologiske dybdeavstand mellem dem.
MEN GT-PROFETENE HVERKEN SA OG DERFOR HELLER IKKE BESKREV

NT-MENIGHETEN, EKKLESIA, i den nærværende nådens frelseshusholdning, som

er en ren NT-manifestasjon. For den ble først åpenbart for apostelen Paulus, hednin

genes apostel, og så videre til de andre apostler og til NT-menigheten, som kom da
Israel som nasjon forkastet både døperen Johannes og Israels Konge Jesus Messias og
himlenes rike som da var nær for Israel. Da GT-profetene ikke så parentesen mellem
den 69. og den 70. åruke for Israel og Jerusalem, Dan. 9,24-27, SOM IKKE ER PRO
FETISK TID FOR ISRAEL, og i hvis tidsintervall ekklesia utkalles, måtte den 70. år
uke for dem synes å forløpe i forlengelsen av den 69. åruke. Og dermed har vi også
gitt svar på det spørsmål vi foran har stilt angående Mal. 4,5: "Se, jeg sender dere El
ias, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige". For GT-profetene
syntes ikke avstanden lang mellem døperen Johannes, som er den kommende Elias,
og Herrens dag, den store og forferdelige, i endens tid.

Selvfølgelig går NT-menigheten sitt snart to tusenårige løp, selv om ikke GT-profe
tene så dette, men det er en annen sak.

Tilslutt skal vi nevne at når vi vet at de to Guds vitners profetiske virketid er tusen
to hundre og seksti dager, som er den siste halvdel av den 70. åruke, altså den store
trengsels tid, og når vi også vet at Jesu synlige gjenkomst i kraft og herlighet, d.e.
epifani'en av hans paroysia, som ifølge Matt, 24, 29-30 og Mark. 13, 24 skal skje
STRAKS ETTER den store trengsel, da vet vi at vi her. Ap. 11,13, må befinne oss
foran slaget ved Harmageddon, hvor folkenes hærer som da befinner seg i Palestina og
ved det omringede og delvis inntatte Jerusalem, skal slaktes ned. Ap. 14, 17-20:19,
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11-21, Anti-Messdas og den falske profet skal kastes levende i ildsjøen, Satan og de
onde ånder skal fengsles i avgrunnen, og Messias-riket opprettes på denne jord. Det er
da mulig at det store jordskjelv i Ap. 11,13 er det samme som det uforlignelige
jordskjelv under den sjuende og siste Guds vredesskål, Ap. 16, 17-19, ettersom
Jerusalem omtales først i begge disse jordskjelv, men det skal ikke ødelegges ved noen
av jordskjelvene. Eller at jordskjelvet i Ap. 11,13 skal skje like før jordskjelvet i Ap.
16, 17-19. I alle fall skal rollene byttes om. De som har satt sin lit til Herren og blir
reddet, både av Israel og av folkene, skal fryde seg og juble, og de skal gå ut og se på
de døde kropper av dem som Herren har drept, MaL4,1-3: Es. 66,24, etc.

Artikkel nr. 4:

DE TO VITNERS VIRKSOMHET OG IDENTITET, ÅP. 11, 3-14

V. 4 viser oss klart til Sak. 4, men der er både likheter og forskjelligheter mellem de

to viqoner.

Likhetene er for det første omtalen av de to oljetrær eller oljesalvede, som er salvet
med Herrens And. I den første visjon er dette Israels prestelige og fyrstelige overho
der, Josva og Serubabel. I den andre visjon er det de to vitner.

Videre at det skjer under gjenopprettelse for Israel. I den første visjon er det under
genopprettelsen etter den babyloniske landflyktighet. I den andre visjon er det under
genopprettelsen etter landflyktigheten blant folkene i endens tid.
Endelig at de to oljesalvede i begge visjoner står for jordens herre, hvor det altså

fremheves at det gjelder denne jord.
Forskjellighetene er for det første at mens de to oljesalvede i den første visjon

fullfører sin gjerning, nemlig byggingen av det andre tempel, så står de to oljesalvede i
den andre visjon for et vitnesbyrd, nemlig proklamasjonen av Jesus Messias' snarlige
opprettelse av sitt kongedømme over jorden, idet de ikke på samme måte som de to
første fullfører en gjerning, men i fornedrelse, kledd i sekk, v. 3, i kraft av Herrens
And holder stand med sitt vitnesbyrd mot de forferdelige, sataniske krefter i den for
dem fastsatte tid, dog uten å fordrive visse krefter.
Videre nevnes i den første visjon en sjuarmet lysestake, et bilde på menighete, hebr.

Kehal Israel, til hvilken de to oljesalvede avgir olje, som er et bilde på Guds And. 1
den andre visjon nevnes ingen slik lysestake. At dette ikke er på grunn av rø unnlatel
se, fremgår klart av v. 4 som sier at de to oljesalvede tillike er to lysestaker, som alene
utstråler det guddommelige lys i denne tids gruelige mørke.
Med hensyn til den sjuarmede lysestake så er den i den gamle pakts tid et bilde på
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den israelske menighet. I den nye pakts tid er den bildet på den nytestamentlige
menighet, bestående av troende israelere og troende hedninger, og ifølge Åp. 1,20 i et
antall av sju med Jesus Messias vandrende mellem dem. Om den sjuarmede lysestake

skal forefinnes i det millenniale tempel i rikets tid, kan nå ikke avgjøres, da både
høydemålene av bygningene (unntatt Esek. 41,8) og svært meget av utvendige og
innvendige dekorasjoner av dem og detaljer angående de ting som skal være i bygnin
gene, og som forøvrig nøyaktig er beskrevet både når det gjelder tabernaklet og
det første tempel, ikke er omtalt i det millenniale tempel, Esek. 40, 1-44,31. Dette
henger utvilsomt sammen med at Jesus Messias selv skal lede byggingen av dette
tempel når han er kommet igjen og vil da gi de nødvendige detaljer. Sak. 6,12. Men at
den sjuarmede lysestake mangler i visjonen i Åp. 11, og de to oljesalvede selv er to
lysestaker, er en av Skriftens mange antydninger om at den nytestamentlige menighet
er opprykket før den 70. åruke begynner.

Av forskjelligheter er videre at mens de to oljesalvede i den første visjon ved Åndens
kraft fullfører tempelbygningen tross motstand og en ringe begynnelse, så er de to
vitner i den annen visjon utstyrt med Elias' og Moses Gud-gitte mandater og gjør

deres gjerninger, idet de forkynner sitt profetiske budskap.
Endelig må de to oljesalvede i den første visjon forutsettes å dø en naturlig død,

mens de to vitner i den annen visjon blir myrdet av Antikristen etter fullførelsen av

sitt vitnesbyrd, hvorpå følger deres levendegjørelse etter 3 1/2 dager, deres himmel
fart og jordskjelvet, hvorved en tiendedel av Jerusalem blir ødelagt, sju tusen menne
sker blir drept i jordskjelvet og de andre blir forferdet og gir himmelens Gud ære, v.

7-13.

Artikkel nr. 5:

DE TO VITNERS VIRKSOMHET OG IDENTITET, ÅP. 11, 3-14.

Hvem er så de to vitner?

Det kan ikke være Josva og Serubabel, da disse utvilsomt døde legemlig og således
ikke kan dø en gang til For Hebr. 9,27 sier at "det er menneskenes lodd en gang å
dø, og deretter dom". Ved denne dom eller avgjørelse anvises de døde deres stilling
og tilstand i det hinsidige, og når denne dom er inntrødt, kan de døde ikke atter
vende tilbake til det tidligere, jordiske, legemlige liv og dø en gang til. Med hensyn til
dem som på underfullt vis var oppvakt fra de døde og som senere døde, f.eks. Jairus'
datter. Matt 9,18-26, enkens sønn av Nain, Luk. 7,11-17, og Lasarus, Johs. 11,1-46,
så var denne dom ennå ikke inntrådt.
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Det kan heller ikke være Elias og Moses. Om Elias vet vi at han ble opptatt levende
til himmelen, 2. Kong. 2, 1-12. At hans dødelige legeme er blitt bevart i himlen, er
ubibelsk, hvorfor hans legeme må ha blitt forvandlet ved hans opptakelse og derfor
ikke kan dø. Om Moses vet vi at han døde, at Herren begravde ham og at ingen
Igenner hans gra, 5. Mos. 34, 5-6. Hva tretten mellem Mikael og Satan gikk ut på, vet
vi ikke, Jud. 9. At Moses var sammen med Elias på forklarelsens b^g, vet vi. Matt
17, 1-9, og at dette nettopp angikk vår Herres makt og gjenkomst, 2. Pet. 1,16-18,
og hans korsdød. Luk. 9,31. Det er derfor saimsynlig at Moses er oppstått legemlig,
men i oppstandelseslegemet som ikke kan dø. At Moses etter sin død skulle ha blitt

oppvakt i sitt naturlige, dødelige legemen, innebærer at dette legeme er blitt bevart i
himlen, hvilken tanke foran er avvist under omtalen av Elias.

Jesu omtale av døperen Johannes som den kommende Elias løser vanskeligheten.
Om Johaimes vet vi at han var Sakarias' og Elisabets sønn, Luk. 1,5-80, og dog sa
Jesus om ham at han var den EUas som skal komme. Matt 11,14:17,12. Han var
derfor den 69. årukes Elias, som gjorde Elias gjerning på Israel ved Jesu første
komme. Luk. 1,16-17.

De to vinter derimot gjør Elias' gjerning på Israel i den 70. åruke ved Jesu gjen
komst til vår jord, MaL 4,6. En må her atter merke seg at de gammeltestamentlige
profeter ikke så parentesen mellem den 69. og den 70. åruke, som opptas av den
nytestamentlige menighet, ekklesia, da dette ikke er profetisk tid for Israel De så
derfor den 70. åruke følge i forlengelsen av den 69. åruke, MaL 3,1:4,5.
Men en forskjell i profetiene i Luk. 1,16-17 og i Mal. 4,6 fremgår dog klart Elias'

gjerning på Israel i den 69. åruke er å vende Israels troende forfedres hjerter til barn
til de rettferdiges sinnelag for å berede Herren et velskikket folk, som er beredt og
villig til å motta ham ved hans første komme. Luk. 1,16-17. Men Elias' gjerning på
Israel i den 70. åruke er å vende Israels troende forfedres hjerte til barna, d.e. israele
re i den 70. åruke, og å vende disse barns hjerte til deres forfedre, så Herren ikke skal
komme å slå landet med bann, MaL 4,6. Etter Ehas' gjerning i den 69. åruke ble
Israels land slått med bann, men etter Elias' og Mose gjerninger i den 70. åruke skal
Israels land ikke bli slått med bann.

Mose gjerning på Israel er å vende israelenes hjerter til Mose lov, og på dette beror
Israels velsignelse i rikets tid, 5. Mos. 33,4. Og at Elias' gjerning og Mose gjerning på
Israel er føyet sammen i den 70.åruke fremgår kkrt av MaL 4,4-6.
Hvem er så de to vitner? De to vitner må være de to ledende, troende israelere i den

70. åruke for Israel og Jerusalem, en fyrstelig profet og en prestelig profet, 2. Mos.
7,1: Sak. 3 og 4, som i årukens andre halvdel gjør Mose og Elias' gjerninger på Israel
uten at deres identitet ennå er nærmere kjent.
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Artikkel nr. 6:

RIKET KOMMER, ÅP. 11, 15-18.

"Og den sjuende engel blåste, og høye røster lot seg høre i himmelen, som sa: Konge
dømmet over verden er tilfalt vår Herre og hans salvede, og han skal være konge i all
evighet", v. 15.
Atter har vi angitt et bestemt kronologisk tidspunkt i den 70. åruke, nemlig midten

av åruken, idet Johannes meddeler at den sjuende engel blåste i basunen.

Ved den andre parentes av innholdet i Åpenbaringsboken fra 6,1 til 20,3, nemlig
Ap. 10, 1-11-14, når de seks første basuner frem til det symbolske sjutall og derved
frem til en sjufoldig helhet. Men derved når den sjuende basun frem til det symbolske
åttetall, som står for en ny begynnelse, den nemlig at KONGEDØMMET OVER
VERDEN ER TILFALT JESUS MESSIAS. Og derved utløses en ny sjufoldig helhet
bestående av de seks første vredesskåler og den fjerde parentes av innholdet i Åpen
baringsboken fra 6,1 til 20,3, nemlig Åp. 16,13-16.
Kongen i dette rike er allerede tidligere blitt innsatt i himlen av den Aller Høyeste,

og oppfyllelsen av profetiene om rikets opprettelse har følgende orden:
1. Innsettelsen av kongen foregår i himmelen, Salm. 2,6: Dan 7,13-14: Åp. 5, 5-10.
2. Forferdelighetene over jorden, Salm. 2,5: Dan. 12,1: Matt 24, 21-22: Åp. 6 til 18.
3. Kongens gjenkomst i kraft og herlighet til vår jord for å slå det knusende slag mot

verdensriket, Dan. 2,45: 7, 9-11: Sak. 14, 1-7: Åp. 19, 11-21.
4. Dommen over de levende nasjoner, Joel 3, 7.17: Matt 25, 31-46.

5. Opprettelsen av riket på denne jord, Dan. 2,35 II: 7,14. 26-27: Åp. 20, 1-6.

Endelig kommer kongedømmet over HELE VERDEN, Guds realisasjon av EN
VERDEN, hvilken også menneskene idag arbeider mot med stor kraft og st(^e offer,
men i satanisk imitasjon av Guds plan etter sine egne prinsipper, som aldri kan føre til
målet, fordi de vil nå dette mål ved sin egen formentlige løsning, idet de forkaster
Guds løsning, som er Jesus Messias. Han er også idag som før et anstøt og en dårskap
for de fleste mennesker, 1. Kor. 1,23.

Verdenssituasjonen idag i lys av Guds profetier i vår Bibel viser imidlertid med all
ønskelig tydelighet at tiden nå er kommet da Gud skal opprette sitt rike i denne
verden ved Jesus Messias tross all motstand fra de onde ånder og vørdensmenneskene.

Men dette rikes komme er for verdensmenneskene det tredje og siste og dypeste ve.
Da de høye røster i himlen proklamerer at kongedømmet over vorden er tilfalt Jesus

Messias, falt de tjuefire eldste, som bLa. representerer den herliggjorte nytestament
lige menighet, ned fra sine troner på sitt åsyn og tilbad Gud og sa: Vi takker deg.
Herre Gud, du allmektige, du som er og som véur, fordi du har tatt din store makt og
er blitt konge, v. 15-17.
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I v. 18 beskrives så i sammentrengt form alt vesentlig det som skal skje på jorden i
den annen halvdel av den 70. åruke, som er den store trengsels tid. Der omtales

hedningenes vrede og motstand mot Messias-riket, som skal opprettes. Videre at dette
utløser Guds vrede. Videre at Gud skal lønne sine tjenere profetene og de hellige og
dem som frykter hans navn, de små og de store. Endelig at Gud skal ødelegge dem
som ødelegger jorden.
Her er intet som er vanskelig å fortolke bortsett fra en ting, nemlig at "de døde skal

dømmes". Dette kan se ut som om dommen over de døde skal skje på samme tid som
dommen over de levende nasjoner, men denne samstilling er bare en TENKT og ikke
en virkelig i tid. Saken er at dommen over de levrøde og de døde er innbefattet i
Jesus Messias' herredømme. Og derfor er de to dommer her nevnt sammen fordi Guds
vrede, som først møter naqonenes vrede og senere dømmer de fortapte døde, er
forutsetningen for jordens velsignelse, som har sin grunn i Guds kjærlighet. For like
så sikkert som Jesus Messias skal dømme de levende naqoner ved sin gjenkomst, like
så sikkert skal de fortapte døde og døden og dødsriket senere møte sin dom. Men at
dommen over de fortapte døde skjer etter det messianske hredsrike under verdens-
fomyelsen, fremgår klart av Ap. 20,11-15.

Artikkel nr. 7:

PAKTENS ARK, ÅP. 11,19.

Før vi begynner på utleggelsen av den store parentes i Åpenbaringsboken, som er den
tredje i rekken, nemlig kap. 12 og kap. 13 og kap. 14, må vi først utlegge Ap. 11,19,
som så avgjort tilhører Ap. 12. I den tredje del av Åpenbaringsboken, som er de
fremtidige ting, Ap. 4,1-22, 21, er den tredje parentes egentlig Ap. 14,1-13. Når vi
her har anført at kap. 12 og kap. 13 og kap. 14, som den store parentes, er den tredje
i rekken, så er det fordi at den er en av Åpenbaringsbokens sju sjuere som fremstiller
sju personer. De sju ̂ ere er: 1. De qu menigheter. 2. De sju segL 3. De sju basuner.
4. De qu personer. 5. De sju vredesskåler. 6. De qu dommer. 7. De sju nye ting.
Men de sju menigheter tilhører dog den andre del av Åpenbaringsboken, de ting som

er, kap. 2 og kap. 3.

Arken, som var symbolet på Guds tilstedeværelse midt iblant sitt folk Israel, ble
bygget ved Sinai berg, og den ble ført av israelene til Kanaans land, etterat dens første
bolig var i tabernaklet i ørkenen. På Eli tid stod arken i helligdommen i Silo. En kort
tid stod den også i Dagons tempel i Asdod, da den ble erobret av filistrene. Deretter
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stod den første i Betsemes og så i Kirjat-Jearim. Senere flyttet David den til Jerusa-
lem og satte den inn i et telt Da Salomo hadde bygget templet i Jerusalem, satte han
arken inn i det Mer-helligste i templet, og der stod den sannsynlig til templet og
Jerusalem ble ødelagt av Nebukadnesar II i 587 f. Kr.
Paktens ark forsvant sannsynlig fra Israel da Salomos tempel og Jerusalem ble

ødelagt av Nebukadnesar. I Serubabels tempel etter hjemkomsten fra Babylon fantes
ingen ark.
Jer. 3,16, som sikkert var skrevet etter Jerusalems ødeleggelse, viser at israelene

følte at de var i besittelse av arken inntil den tid. Dette skriftsted inneholder en

profeti som sier at israelerne i rikets tid "ikke mere skal tale om Herrens pakts^rk
eller tenke på den, de skal ikke komme den ihu og ikke savne den, og der skal ikke
mere gjøres noen slik ark".

I N.T. omtales paktens ark bare i Hebr. 9,4, som beskriver Salomos tempel.
Paktens ark er og blir borte fra Israel fra den tid Salomos tempel ble ødelagt, etterat

Herrens Herlighet i forveien hadde forlatt templet og Jerusalem, Esek. 9,3:10,4.18:
11, 22-23. Og istedet for arken som Guds trone forsikrer Jer. 3,17 at Jerusalem i
rikets tid skal være Herrens trone, og at folkene skal samle seg der, til Herrens navn i
Jerusalem. I Esek. 43, 1-9 ser profeten i et syn at Herrens herlighet flytter inn i det
nye, milenniale tempel

Men om paktens ark var blitt borte i den jordiske helligdom, så har den hele tiden
vært tilstede i den himmelske helligdom. I Åp. 11,19 beretter Johannes at Guds
tempel i himmelen ble åpnet, og hans pakts ark ble sett i hans tempel
Arken var i hele denne tid hemmelig hos Gud og dermed Guds godhet mot Israel, og

tiden var nå kommet da dette skulle vise seg.

Arken er forbilde på Jesus Messias. Likesom arken ble borte fra Israel, slik Ue også

Jesus Messias borte fra Israel etterat han hadde fullbyrdet verdens forsoning, da Israel

forkastet ham. Men Israel ble ikke forkastet av Gud hverken totalt eller endelig, idet

Jesu dyrebare blod taler bedre enn Abels. Forherdelsen over Israel er kun delvis og

foreløbig. Delvis, fordi der også i menighetens tid er individuell frelse for alle dem
også i Israel som kommer til omvendelse og tro på Jesus Messias. Foreløbig, fordi
forherdelsen over Israel som nasjon kun varer inntil fylden av hedningene er kommet
inn, d.e. inntil menigheten er blitt fulltallig og er rykket opp. Og da skal hele Israel,
som tillike er Israels levning, bli frelst, Rom. 11, 25-27.

Arken som ifølge Åp. 11,19 bUr sett i templet i himlen, er således tegnet på Guds
nåde mot Israel og viser at Israel ikke er glemt hos 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 trengselstid må gjennemgå den bitreste for
følgelse, men som også vil få oppleve Guds mektige og bevarende mellemkomst, slik
det klart fremgår av Åp. 12. Derfor er svaret på Guds trofasthet mot sin pakt med
Israel og som viser seg ved at Guds pakts ark blir sett i templet i himlen, dette at der
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på jorden kommer 'lyn og røster og tordener og jordskjelv og svært hagl", altså en
storm av Guds vrede, som skal fjerne fra jorden Satans barn både i Israel og i nasjo
nene og likeså Satan selv og de onde ånder. Levnet levende på jorden blir da en til
Gud og Jesus Messias omvendt, troende levning av Israel og levninger av naqonene,
som er orientert mot Gud og Jesus Messias og Israel. Og blant og av disse folkelev-
ninger oppretter Jesus Messias det messianske fredsrike på denne jord.

Artikkel nr. 8:

KVINNEN I ÅP. 12

Hvem er denne kvinne? Åp. 12 sammenholdt med profetien forøvrig viser klart hvem
hun er. Kvinnen er Israel eller rettere av Israel i en spesiell etisk-religiøs henseende.
Foreløbig vil vi kalle henne Israel. Dette tegn ble sett i himlen. Men selv om dette
tegn ble sett i himlen, betyr det ikke at kvinnen derfor er i himlen, men det skal
fremheve Guds plan og tanke med henne. Tvert imot befinner hun seg på jorden.
At kvinnen er Israel, fremgår klart av mange tvingende grunner:
1. Ifølge V.5 fødte hun en mannlig sønn (gr. hyos arsen), som skal styre alle hed

ninger med jemstav, og hennes barn ble bortrykket til Gud og til hans trone. At
denne mannlige sønn er Jesus Messias, fremgår for det første derav at det er han som
skal styre alle hednmger med jemstav, Salm. 2,8-12: Es. 11,4: 49,2: 63, 3-4: 2.Tess.
2,8: Åp. 1,16: 19,15. Men de som skal regjere med han i rikets tid, er også delaktig i
dette løfte. Åp. 2,27. For det andre fremgår det også derav at det var han som ble
bortrykket til Gud og til hans trone, Ap.gj. 1,9: Åp. 3,21 II: 5,6 (gr. en meso = midt

i)-
Herav fremgår også at kvinnen ikke kan være den nytestamentlige menighet, som

på ingen måte har fremfødt den historiske Jesus Messias, da Messias etter kjødet er
kommet fra Israel, Rom. 9,4.

Videre kan bortrykkelsen av den mannlige sønn ikke være identisk med opprykkin
gen av den nytestamentlige menighet. For det første skal hele menigheten, de hen-
sovede hellige såvel som de levende hellige, soni tilhører menigheten, sammen opp
rykkes ved Jesu komme for menigheten. For menigheten, som består av de frelste,
gjenfødte lemmer på Jesu mystiske legeme, Ef. 1, 22-23, er hel og ikke delt. Matt 13,
44-45. Det er himlenes rikes hemmelighetsform i den nærværende nådens tidshus-
holdning som er delt, hvilket klart fremgår av dens omtale hos Matteus fra og med
kap. 13. Dersom altså bortrykkingen av den mannlige sønn er identisk med oppryk
kingen av menigheten, så må det bli de onde og urettferdige og dårlige som må
fremføde de gode og rettferdige og kloke, hvilket er absurd. Altså: Ved menighetens
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opprykking blir hele menigheten opprykket, men ved den mannlige sønns bort-

rykking blir kvinnen tilbake på jorden. Derfor er det bare en måte å forstå dette på,
nemlig at kvinnen er Israel og at bortrykkingen av den mannlige sønn, er Jesu
himmelfart

For det andre skal opprykkingen av menigheten ikke skje i midten av den 70. åruke,
men før åruken, da menigheten intet har å gjøre med Israels sytti åruken, men
utkalles i tidsintervallet mellem den 69. og den 70. åruke og vil bli opprykket før den
70. åruke begynner.

For det tredje er det kun om Jesus Messias det kan sies at han blir bortrykket til

Guds trone, ikke om menigheten.
2. Kvinnen er kledd med solen, v. 1, d.e. med Jesus Messias selv, slik han snart vil

åpenbare seg i guddommelig makt og herlighet som rettferdighetens sol, Mal. 4,2, da
solen er herskeren over dagen, 1. Mos. 1,16: Høys. 6,10.
3. Kvinnen hadde månen under sine føtter, v. 1. Som månens lys er reflektert sollys,

slik er Israels forlnldelige system i den gamle pakts tid et gjenskinn fra rettferdighe
tens sol når den i rikets gyllentid er gått opp med lægedom under sine vinger og Jesus
Messias skal gi menneskene rettferdighet, fred og lykke på denne jord.
4. Kvinnen hadde en krone av tolv stjerner, v.l. Her siktes det til Israels tolv stam

mer, Åp. 7,4.

I Salm. 19 omtaler v. 2-7 himmelens forkynnelse, som menneskene hadde fra sin
begynnelse, mens v. 8-15 omtaler det skrevne ords forkynnelse, som i tid kom lenge
etter himmelens forkynnelse. Men himmelens forkynnelse er den forkynnelse som de
tolv tegn i zodiaken (dyrekretsen) forkynner og som er en ordløs utleggelse av Guds
opprinnelige løfte til den falne menneskeslekt om kvinnens ætt, 1. Mos. 3,15, en
utleggelse av evangeliet om frelsen i Jesus Messias. Disse tolv stjernebilder eller
stjerner er ifølge 1. Mos. 37, 9-10 overført til Israel, hvor løftet om kvinnens ætt i 1.
Mos. 3,15 skulle fullbyrdes, Åp. 12,1-2.5.
5. Kvinnen flydde ut i ørkenen, v.6. Denne flukt er i Jesu store eskatologiske tale på

Oljeberget klart tillagt Israel, Matt 24,16-20: Hos. 2, 14-15.
6. Striden i himlen, v. 7. I midten av den 70. åruke oppstår der også en strid i

himlen mellem Mikael og hans engler og dragen og héins engler. Vi merker oss her at
Mikale or Israels gode englefyrste, Dan. 10, 13.20:12,1.
7. I v. 17 står at dragen førte krig mot de andre av kvinnens ætt, dem som holder

Guds bud og har Jesu vitnesbyrd. Vi merker oss her at det først sies om disse at de
holder Guds bud og deretter at de har Jesu vitnesbyrd, hvilket indikerer at de er
lovlydige israelere som også tror på Jesus Messias. Dette viser at kvinnen er av Israel.
Med disse foran anførte grunner mener vi å ha ført bevis for at kvinnen i Åp. 12 er

Israel. Ifølge Åpenbaringsbokens budskap i kap. 10 og kap. 11 må vi også absolutt
vente at Israel på dette tidspunkt viser seg på den frelseshistoriske arena i endetidens
gigantiske drama.
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Artikkel nr. 9:
KVINNEN I BARNSNØD OG FØDSELSVEER, Åp. 12,Z5.

Israels svangerskap og fødselveer er tofoldig:
1. Først er det Israels svangerskap og fødselsveer under fremfødselen av Messias i

verden, v. 5. Jesu Messias' mor har i denne visjon er ikke jomfru Maria, hvilket klart
fremgår av det som videre følger i Ap. 12. Men Jesu partenogenese (jomfrufødsel)
ifølge profetien, 1. Mos. 3,15, Es. 7,14, 9,6, Luk. 1,26-37, avgir form for den fødsel
vihar i Ap. 12,2.5.
Videre må her bemerkes at Jesu partenogenese ikke er noen partenogenese i van

lig biologisk mening. For ved den partenogenese vi finner hos visse planter og hos
visse lavere dyr, er der ingen befruktning, men ved Jesu partenogenese er der be
fruktning, men av overordentlig, guddommelig art. Sæden er Guds ord, og unnfan-
geren er den Hellige And i den Høyestes (= Gud Faderens) kraft Den store vanskelig
het for jomfru Maria i denne sak fremgår av Luk. 1,34: "Hvorledes kan dette gå til,
da jeg ikke vet av mann?" Men da engelen hadde forklart henne dette, bestod hun
prøven, idet hun sa: "Se, jeg er Herrens tjenerinne, meg skje etter ditt ord!" v.
35-38.

Som for jomfru Maria slik lå og ligger den store vanskelighet også for Israel i dette
at Herren er Israels ektemann og Israel og Israels land er Herrens ektehustru. Es. 54,
5-8, 62,4-5, Jer. 3,14, 31,32, som Herren, ifølge Israels særlige kall som frelsens folk,
måtte føre på en måte som stod i strid såvel med Israels naturlige tilbøyelighet som
med hedningsfolkene. Og dette vakte hedningsfolkenes misunnelse, hat og forføl
gelse mot Israel, hvilket var årsaken til Israels fødselsveer i den gamle pakt inntil
fødselen av Jesus Messias. Men på den annen side lå og ligger Israels store herlighet
i dette Gud-villede ekteskap mellem Herren og Israels land, et folk som da bor trygt
for seg selv, og som har sin styrke i Herren sin Gud.
2. Deretter er det Israels svangerskap og fødselsveer under fremfødselen av Israels

land og Israels troende levning ved avslutningen av hedningenes tider.
I Mik. 5,2 omtales dette: "Derfor skal han (Herren) overgi dem inntil den tid da hun

som skal føde, har født, — og de som blir igjen av hans brødre (Judas barn), skal
vende tilbake sammen med Israels barn". Her taler profeten om en levning av Israel
som i endens tid skal vende tilbake til Israels land. Dette er ikke Israels levning etter
nådens utvelgelse i den nærværende nådens tidshusholdning, som ikke lenger er del
tager i Israels jordiske dåp, men som tilhører Jesu mystiske legeme som er moiig-
heten, Rom. 11,5.
Ingen av profetene har gitt et klarere og utførligere gjennemløp gjennem Israels

histc»ie og gjenopprettelsen i endens tid enn profeten Mika:
I de tre første kapitler forkynnes dommer over Israel og Juda.
I Mik. 2,12-13 og 4,1-8 omtales rikets opprettelse i forskjellige aspekter.
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I Mik. 4,9-10 omtales landflyktigheten i Babel og utfrielsen derfra, men visjonen
innbefatter også utfrielsen fra Babel i endens tid. Åp. 18,4.
I Mik. 4,11-13 omtales slaget ved Hermageddon.
Mik. 4,14-5,2, som er parentetisk, forstår vi som følger: I v. 14, som er vanske

lig å utlegge, omtaler v. 14 III Israels forkastelse av Jesus Messias. V. 14 I og II
omtaler Jerusalems beleiring og ødeleggelse ved Ti tus i år 70 e. Kr. V. 1 omtaler den
forkastede herskers herlighet som Guds evige Sønn, Ordsp. 8,22-31, Es. 7,14, 9,6,
Johs. 1,1-18. V. 2 I omtaler hvordan Herren på grunn av Israels forkastelse av Jesus
Messias overgir Israel i landflyktigheten blant folkene inntil fremfødselen av Israels
troende levning ved avslutningen av hedningenes tider. V. 2 II omtaler denne lev
nings tilbakevenden til Israels land, den endelige hjemvenden av Israel fra folkene.
I Mik. 5,3.4 I omtales Jesus Messias som Fredsfyrsten, som i Guds kraft vokter sin

hjord og hersker over hele jorden.
I Mik. 5,4 II. 5 beskrives de fiendtlige verdensmakters angrep på Israel ved av

slutningen av hedningenes tider. Disse kaUes her med fellesbetegnelsen Assur, fordi
det assyriske verdensrike var den farlige verdensmakt for Israel på profeten Mikas
tid. For alle profetene beskrev de antikristelige trekk i endens tid ut fra sin tids
hovedfiende. Fra Assur gås her også tilbake til Nimrod, Kams sønnesønn, hvorfra
både den assyriske og den babylonske linje i profetien springer ut. Videre fremgår
her også Idart at kampen under avslutningen av hedningenes tider ikke bare føres på
det åndelige plan, men også med våpenmakt, d.e. med Israels væpnede styrker,
Mik. 7,10, Sak. 10,3-7.

I Mik. 5,6-14 beskrives Israel i rikets velsignelse i dets tofoldige oppgave som "dugg
fra Herren", cLe. som velsignelsens folk, og som "en løve blant skogens dyr", d.e.
som seierens folk.

I Mik. 6,1-7,6 forkynnes atter dommen over Israel og i Mik. 7,7-20 Israels gjen
opprettelse i rikets tid.

Profeten Esaias sammenfatter i kap. 66 Israels foran beskrevne tofoldige svanger
skaps- og fødselsveers perioder under ett. I v. 7 beskrives fødselen av den mann
lige sønn. Ap. 12,Z5.1 v. 3 beskrives fødselen av Israels land, som ble oppfylt i 1948,
og fødselen av Israels troende levning i endens tid, hvilken fødsel ennå er fremtidig,
Mik. 5,2 L I v. 10-24 beskrives Israel i rikets velsignelse og Israel som Guds store
misjonær i rikets tid, hvorved folkeslagene til den nye jord skal uttas.
Og når Israels andre svangerskaps og fødselsveers periode er over ved fremfødselen

av Israels land og Israels troende levning, da skal det endelig skje at Israel skal bestå
den vanskelige prøve som jomfru Maria bestod, idet Israel skal rope til Herren: Min
mann! og min Gud! Og Gud skal svare til Israel: Du er mitt folk! Hos. 2,14-23.
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Artikkel nr. 10:

DEN STORE RØDE DRAGE, Åp. 12,3-4

Ifølge v. 7 og v. 9 fremgår klart hvem denne drage er. Det er djevelen og Satan. Den
gamle slange fra paradisets have er blitt til en fryktelig drage.
Dragens farge er den røde blodfarge, som tilkjennegir at han er morderen som for

følger Guds folk.
Dragen har qu hoder og ti hom, og på sine hoder sju kroner.
De sju hoder og ti horn gjenfinnes på dyret i Ap. 13,1-2, og på dyret i Ap. 17,3,

som begge symboliserer det fjerde og siste verdensrike, det romerske. Dyret i Ap.
13,1-2 innbefatter i seg også vesentlige trekk fra de tre foregående verdensriker in
nenfor rammen av hedningenes tider, nemlig det makedonsk-greske, det medo-
persiske og det ny-babyloniske.
Videre gjenfinnes også de ti hom på det fjerde og siste dyr i Dan. 7, som også sym

boliserer det romerske verdensrike. Men her finnes ikke de ̂ u hoder, fordi Daniels
visjon av det romerske verdensrike så avgjort tilhører endens tid, mens de sju hoder
tilhører en tidligere periode i det romerske verdensrikes historie.

Dyret i Ap. 13,1-2 har kronede hom og er derfor endetidsmanifestasjonen av det
romerske verdensrike. Ap. 17,12. Den samme endefase i det romerske verdensrike
representerer også det fjerde dyr i Dan. 7, hvor det ellevte horn er Antikristen, som,
etter å ha rykket opp tre av de ti hom, ifølge denne visjon blir det åttende hom eller
den åttende.

På dyret i Ap. 17,3 er hverken hodene eller hornene kronet, men den store skjøge
rider på dyret inntil de ti hom og dyret, d.e. Antikristen, kvitter seg med den besvær
lige rytterske. Ap. 17,16.
De sju hoders periode i det romerske verdensrikes historie, Ap. 17,9-10, fremtrer

heller ikke kronet, da kronene på dragenes sju hoder er å anse som kronene på dyrets
sju hoder. De sju hoder er nemlig inkamasjoner av Satan i den akt å frembringe
Antikristen. Det er således i det romerske verdensrikes sju hoders periode at dragen

i særlig forstand gjennem verdensriket står foran kvinnen som skulle føde, for å sluke
hennes ham når hun hadde født Og det er i det hodes periode når det kommer igjen
som den åttende og som tillike og først er en av de sju konger, at dragen med sin

stjert i endens tid drar tredjeparten av himmelens stjemer med seg og kaster dem på
jorden. Men om dette mere senere.

Grunnen til forvirringene og uoverensstemmelsene angående utleggelsen av de siste
ting innenfor rammen av hedningenes tider har særlig sin grunn i at de aller fleste
fortolkere utlegger djrrets sju hoder som riker eller perioder innenfor et rike. Dette
har de søkt gjøre på den måte at de har negliqert antallet av de sju hoder og/eller
disse sju hoders forhold til nåtiden (presens) da Johannes mottok åpenbaringen på
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Patmos, og det til tross for at Åp. 17,8-11 klart og avgjort setter disse sju hoder i
relasjon til denne nåtid.
Men sannheten er at SÅVEL DE SJU HODER SOM DE TI HORN PÅ DYRET ER

PERSONER, og Skriften kaller dem konger, d.e. riksoverhoder. Åp. 17,10.12. Kun
dersom de sju hoder og de ti hom oppfattes som personer, får en overensstemmelse
mellom alle Skriftens vitnesbyrd i denne sak.

Der er to skriftsteder i Åpenbaringsboken, nemlig Åp. 17,6 og Åp. 11,8, som viser
at nåtiden (presens) i Åp. 17,8-11, da Johannes hadde åpaibaringen på Patmos, må
ligge mellem år 64 og år 70 e. Kr. Åp. 17,6 omtaler Jesu vitners blod, hvor en må
regne fra og med den første kristenforfølgelse fra verdensmaktens side, som begynte
etter Roms brann i år 64 e. Kr. For når en ikke på forhånd vet hvilken kristenfor
følgelse der siktes til i Åp. 17,6, må en regne fra den første. Åp. 11,8 omtaler det Je-
msalem hvor Jesus ble korsfestet, som bestående, og dette Jemsalem ble ødelagt i år
70 e. Kr. Åpenbaringsboken omtaler ikke at Jerusalem var ødelagt eller skulle ødeleg
ges. Åp. 16,19 er heller ingen ødeleggelse av Jerusalem, men fomtsier at den skal
deles i tre deler.

Et nærmere studie av det romerske prinsipat fra år 25 e. Kr., da den 69. åruke for
Israel og Jerusalem begynte, Dan. 9,24-27, og til år 70 e. Kr. viserat det sjette hode,
som ifølge Åp. 17,10 har regjeringsmakten i nåtiden i Åp. 17,8-11, da Johannes had
de åpenbaringen på Patmos, — en nåtid som altså må ligge mellem år 64 og år 70 e.
Kr. -, var Otho Cæsar, hvorfor Johannes må ha fått åpenbaringen på Patmos i år
69 e. Kr.

De sju hoder i Åp. 17,9-11 er som følger:
1. Tiberius Cæsar, 11-14- 37 e. Kr.

2. Gaius Cæsar Caligula, 37-41.

3. Claudius Cæsar, 41-54.

4. NERO CÆSAR, 54-68.

5. Galba Cæsar, juni 68 - januar 69.
6. Otho Cæsar, januar 69 - april 69.
7. Vitellius Cæsar, april 69 - slutten av 69.

Det i Åp. 17,9-10 omtalte sjukongesystem er derfor det julisk- claudisk- sulpistisk-
vitelliske prinsipat i sin djevelske utartning i tiden fra år 25 til år 70 e. Kr. Denne del
av prinsipatet, som er antikkens ytterste konsekvens, er inkarnert av Satan i den akt
å frembringe den person som Skriften ved siden av mange andre navn kaller Anti
kristen. Ifølge Åp. 17,8-11 er Antikristen en av de sju og på samme tid en av de fem
som regjerer før den sjette, nemlig den fjerde, NERO CÆSAR, som har dyrets navns
tall, 666, i sitt navn skrevet på hebraisk, Åp. 13,18, og som henimot endens tid skal
komme igjen fra avgrunnen som DEN ÅTTENDE. Det er det fjerde hode eller midt-
hodet på dyret som alene bærer de ti hom og som får såret av sverdet, men blir
ilive. Åp. 13,1.3. Når den fjerde konge i endens tid kommer igjen som den åttende,
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er han alene bæreren av hele det foran omtalte sataniske sjukongesystem. (Nærm
ere om dette se min bok "Antikristen kommer snart igjen". Utgitt på Karmel
forlag.)

Artikkel nr. 11:

DEN STORE RØDE DRAGE, Åp. 12,3-4

I Åp. 12,4 står omtalt to av dragens aksjoner, som vi i det følgende skal omtale:
1. "Og dragen står foran kvinnen som skulle føde, for å sluke hennes barn når hun

hadde født", v. 4II.

For det første merker vi oss her at grunnteksten har "står" (gr. hesteken, som etter
formen er perfektum men med presens betydning, egl har stillet seg, d.v.s. står).
Dette viser den egentlige årsak til den store strid gjennem alle de fem tidshushold-

ninger i den nærværende onde tidsalder, som strekker seg fra fallets dag til Messias-
rikets opprettelse på denne jord ved Jesu gjenkomst. Generelt har Satan gjort alt
hva han har kunnet, for å forhindre oppfyllelsen av løftet om kvinnens astt, 1. Mos.
3,15. Men spesielt nådde denne kamp ein klimaks i de sju hoders Satan-inkamerte
periode av det romerske verdensrike da Jesus ble korsfestet på Golgata-høyden,
hvor Satan i sitt avåndige fiendskap mot Gud oppbød alt for å oppduke og tilin
tetgjøre Guds Sønn. Men fra korset og den voktede grav unnslapp den mannlige
sønn seierrikt og ble bortrykket til Gud og hans trone.

Jesu kors er det store midtpunkt i tilværelsen. Det er vårt eneste håp. Det som
skjedde på Golgata kors er for oss det største og mest betydningsfulle i tid og evig
het. Ved sin død og oppstandelse og himmelfart har den mannlige sønn borttatt
verdens synd ved sitt sonings- og forsoningsoffer, slik at botferdige syndere kan bli
løst fra synden og døden og Satans makt og bli nye Guds skapninger.

Det er derfor naturlig at Satan oppbød alt for å ødelegge Jesus og hans korsdød.
Men Jesus Messias awæbnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til
skue, idet han viste seg som seierherre over dem på korset. Kol. 2,13-15. Som den
andre gjetebukk i Israels gamle soningsgudsQeneste bar folkets synder, som den første
gjetebukk — den som ble trukket ut for Herren - hadde sonet sin død, ut i
ørkenen til Asasel (den bortfjernede) for å vise ham (Satan) at syndene var borttatt,
slik triumferte Jesus over Satan og de onde ånder ved sin veldige seier på Golgata,
idet han borttok verdens synd ved sitt offer. Ved Jesus korsdød har såvel Satans
anklagerett som hans herredømme, som grunner seg på synden som fører til døden,
tapt sin makt over alle dem som søker Guds nåde. Således er KoL 2,13-15 den reeUe
oppfyllelse av den typus vi finner i 3. Mos. 16,5-11.
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2. "Og dens stjert drar tredjedelen av himmelens stjerner med seg og kastet dem
på jorden", v.41.
For det første merker vi oss også her at grunnteksten har "drar" (gr. syrei, som

er presens).
Dette sikter etter vår oppfatning ikke til det opprinnelige syndefall blant eng

lene. Der er ifølge Skriftens vitnesbyrd tre oppholdssteder for falne engler:
1. Satan og hans engler. Disse er frie innenfor de skranker som Gud har satt for

dem. Deres oppholdssted er himmelrommet og lufthimmelen, Matt. 12,24, 25,41,
Ef. 2,2, 6,13, Ap. 12,7.

2. De ufrie falne engler, som er bundet med møricets lenker i Tartaros til dommen
på den stare dag, 2. Pet. 2,4, Jud. 6.
3. De onde ånder som er innesperret i Abyssos (avgrunnen), øyensynlig et tempo

rært (foreløpig) fengsel for onde ånder. Luk. 8,31, Åp. 9,1.2.10. Fra denne dystre
avgrunn skal de bli sluppet løs for å pine, bedra og styrke onde jordbære i de siste
forferdelige utbrudd av gudløst opprør hvormed den nærværende onde tidsalder
slutter.

Men ikke om noen av disse tre kategorier falne engler kan det sies at de ble kas
tet ned på jorden med dragens stjert

Dragens stjert eller hale er den falske profet, 5. Mos. 28,13, Es. 9,15, Ap. 19,20,
20,10, dyret av jorden eller dobbeltdyret (diplozoon paradoxum), som har to hom
som et lam, og talte som en drage. Ap. 13,11-17. Den falske profet er Antikristens
herold og står i lignende forhold til Antikristen i den 70. åmke for Israel og Jerua-
lem som døperen Johannes til Jesus Messias i den 69. åruke. Det stjernefall av tredje
delen av himmelens s^emer som beskrives i Åp. 12,4 I, er ftafallet fra Guds- og Je
sus Messias-troen i Israel i endens tid, Matt 12,43-45, Johs. 5,43, som skal skje ved
den falske profet, som er israeler. Dette frafall angår altså tredjedelen av israelerne.
Det samme frafall er beskrevet i Dan. 8,9-13. Forbildet til dette frafåU er beskrevet
i Dan. 11,30-32,1. Mak. 1,11-16.40-67.
Men fornt for og amtidig med dette frafall i Israel går frafallet fra Guds- og Jesus

Messias-troen i kristenheten, det store frafcdl eller firafallet, 2. Tess. 2,3, gr. he
apostasia.
Noen vil kanslge undres over det foran omtalte frafall fra Guds- og Jesus Messias-

troen i IsraeL Men saken er at Guds- og Messias-troen i Israel er like ̂ mmel som
Israel. Da Israels Messias kom som Jesus av Nasaret, så måtte Guds- og Messias-troen
bli Guds- og Jesus Messias-troen. Derfor var Islaels avvisning av Guds- og Jesus
Messias-troen i virkeligheten å anse som et frafall. Det samme vil altså gjenta seg i
endens tid.

Frafallet av tredjedelen av israelerne i følge Ap. 12,4 I vil få sin oppfyllelse i
regjeringsperioden til den av de sju konger i Ap. 17,9-11, når han i endens tid kom
mer igjen som den åttende, hvilken er Antikristen. Og de to tredjedeler i Sak. 13,8-9
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må antas å være den totale desimering (forminskelse) av Israel i endens tid, Ap.
12,17, Es. 4,3-4.

Artikkel nr. 12.:
KVINNENS FLUKT, Åp. 12,6

' 'Og kvinnen flydde ut i ørkenen, hvor hun har et sted som er gjort istand til henne
av Gud, foråt de der skulle gi henne hennes føde i tusen to hundre og seksti dager".
Åp. 12,6.

Ap. 12, 4-6 er et eklatent eksempel på det eiendommelige profetiske perspektiv,
hvorved profetene ofte så begivenhetene i plan uten samtidig å se den kronologiske
dybdeavstand meUem dem. I v. 4 I omtales således frafallet fra Guds- og Messias-
troen i Israel i endens tid. I v. 4 II omtales Satans kamp for å hindre oppfyllelsen av
det opprinnelige løfte om kvinnens ætt, 1. Mos. 3,15, en kamp som nådde sin kli
maks på Golgata. I v. 5 omtales Jesu himmelfart. Og i v. 6 omtales Israels flukt ut i
ørkenen i midten av den 70. åruke for Israel og Jerualem eller endens tid. At vi
finner det profetiske perspektiv i Åpenbaringsboken, som er nytestamentlig, har sin
grunn i, som vi forein i artikkel I i denne artikkelserie har utviklet, at Åpenbarings
boken fra og med den lille bok i kap. 10 alt vesentlig beveger seg på den gammel
testamentlige profetis grunn, men med tilføyelse av forskjellige og viktige
nytestamentlige åpenbarelser.
Ut fra profetien om Israel og Jerusalems sytti åruker, Dan. 9,24-27, er derfor

tidsintervallet mellem v. 5 og v. 6 i Ap. 12 lett å forstå. Den 69. åruke utløp da
Jesus Messias som Israels Konge red inn i Jerualem, Dan. 9,25: Sak. 9,9: Matt. 21,
1-11. Dersom den 70. åruke hadde blitt oppfylt i fortsettelsen av den 69. åruke, så
måtte hele profetien om de sytti åruker ha blitt oppfylt senest sju profetiske år etter
Jesu inntog i Jerusalem. Men ifølge historien skjedde Jerualems ødeleggelse ved
romerne først i år 70 e. Kr., og ennå nå, over nitten hundre år senere, er ikke noen av
de seks vensignelser i Dan. 9,24, som skulle oppfylles på Israel innenfor rammen av
de sytti åruker, blitt oppfylt Tiden mellem den 69. og den 70. åruke for Israel, som
alt vesentlig opptas av den nytestamentlige menighet, er ikke profetisk tid for Israel
som nasjon og er derfor hverken sett eller omtalt av de gammeltestamentlige profeti
når de nå over nitten hundre år mellem den 69. og den 70. åruke i Dan. 9, 24-27 også
gjenfinnes her mellem v. 5 og v. 6 i Ap. 12. Men her i Ap. 12, 5-6 er denne tid omtalt
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som beliggende mellem Jesu himmelfart, v. 5, som inntrådte 45 dager etter Jesu
inntog i Jerusalem når ikke den store sabbat i Johs. 19,31 medregnes, og Israels flukt
ut i ørkenen, v. 6, som ennå er fremtidig og som skal inntre i midten av den 70. åruke
eller endens tid.

Ja, det er for å markere dette tomrom av profetisk tid for Israel som naqon mellem
den 69. og den 70. åruke at Israels flukt ut i ørkenen er omtalt i v. 6, for egentlig
begynner den nærmere beskrivelse av flukten først fra og med v. 13. Men Israels flukt
i v. 6 er en antesiperende (foregripende) omtale av flukten for å knytte den profe
tiske kontinuitet mellem Israel i den 69. og Israel i den 70. åruke overensstemmende
med det profetiske perspektiv.
Denne Israels flukt ut i ørkenen til det sted som er gjort istand til henne av Gud,

skjer altså i midten av den 70. åruke, slik at de tusen to hundre og seksti dager som er
omtalt i v. 6, er den annen halvdel av den 70. åruke. Dette er helt i overensstemmelse
med Jesu store eskatologiske tale på Oljeberget hvor signalet til flukten er gitt i Matt
24, 15: "Når dere da ser ødeleggelsens vedersty^elighet, som profeten Daniel har talt
om, stå på hellig grunn - den som leser det, han se til å skjønne det - da må de som
er i Judea, fly til fjells, 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 be at eders flukt ikke må skje
om vinteren eller på sabbaten! "v. 15-20: Mark. 13,14-18. Og dette at "ødeleggelsens
vederstyggelighet står på hellig grunn" er nettopp at Antikristen setter seg i Guds
tempel og gir seg selv ut for å være Gud og forlanger guddommelig tilbedelse, 2. Tess.
2,4: Åp. 13, 3-8, hvilket skjer i midten av den 70. åruke, Dan. 9,27.
Her vil vi også gjøre oppmerksom på at den flukt som er omtalt i Luk. 21, 20-23,

ikke er Israels flukt ut i ørkenen i endens tid, men flukten under Jerusalems beleiring
og ødeleggelse i år 70 e.Kr., idet Lukas er den eneste av synoptikerne som omtaler
denne ødeleggelse av Jerusalem, hvorimot såvel Matteus som Markus omtaler flukten
i endens tid.

Denne flukt i endens tid er også omtalt i den gammeltestamentlige profeti, f. eks.
Hos. 2, 14-15 og Salm. 60, 9-14. Derfor forutsier også profetien at Antikristen i
endens tid ikke skal få makt over de landområder som har tilhørt de antikke riker

Edom, Moab og Ammon, Dan. 11,41.
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Artikkel nr. 13:

SATANS ANTIPRESTELIGE MAKT

OG DET HIMMELSKE HARMAGEDDON

Åp. 12,1011,7-9.

"Og det ble en strid i himmelen: 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 mere funnet i himmelen. Og den store drage ble kastet ned, den gamle slange
han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele jorderiket, han ble kastet
ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham", v. 7-9.
"For våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud dag
og natt", v. 10II.

Bibelen omtaler himmel i tre forskjellig forstand: 1. Lufthimmelen (atmosfæren). 2.
Verdensrommet. 3. Den tredje himmel, Guds bolig.
Satan og hans engler ble kastet ut fira (eller ned fra) den tredje himmel, da de

sjmdet. Siden da har de oppholdt seg i verdensrommet og lufthimmelen, hvor de
driver sin onde gjerning i denne tids mørke, Ef. 2,2: 6,12. Men i midten av den 70.
åruke eller endens tid blir de kastet ned på jorden. Men hvorfor?
Når Skriften etter Satans fall hensetter ham i himmelen, skjer dette alltid i sUke

tilfeller hvor Satan synes å ha oppnådd en rett overfor Gud og en makt over Gud,
hvor Gud, hva de ytre forhold angår, på grunn av menneskenes synd ikke kan handle
shk han vil, men enten må la Satan for en tid triumfere over sitt råd eller på grunn av
Satans anklage ta hensyn til denne rett når det gjelder verdens og sitt rikes styrelse.
F.eks. Job. 1, 6-12: 2, 1-6, hvor Jobs ennå ikke erkjente synd, nemlig hemmelig
lønnsyke og egenrettferdighet, gir Satan rett til å prøve Job. Jvfr. Luk. 22,31.
Satans anklage i Åp. 12,10 II gjelder særlig Israels store synd i forherdelsen mot

evangeliet, som nå i lang tid har bevirket at Israel som nasjon ikke har kunnet komme
til nåden, men har ligget under for forkastelsen. Satan har i sin antiprestelige makt
simpelthen hindret at Israel som nasjon igen skulle få delaktighet i nåden, idet han
firemholder Israels stc^e synd. I lang tid har Satan nå holdt denne rett mot Israel.
Men når den tid er gått i hvilken Satan kan holde sin rett mot Israel og hans anklage
mot Israel taper sin makt, reiser Israels skytsengel, Mikael (Dan. 10,13.20:12,1) med
sine engler seg mot Satan og hans engler til den store strid i himmelen, det himmelske
Harmageddon. Men det viser seg at Satans antiprestelige makt nå er slutt, for Satan
og hans engler makter ikke å holde stand mot Mikael og hans engler, men Satan og
hans engler blir kastet ned på jorden, og deres sted ble ikke mere funnet i himmelen.
Dette finner sted i midten av den 70. åruke for Israel og Jerusalem eller endens* tid,
og først da kan Jesus Messias igjen innta sin meglende stilling for Israel som nasjon og
hele Israel bli frelst, Rom. 11, 25-27.
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De handlinger fra Guds side som gir Mikael og hans engler anledning til å ta striden
opp mot Satan og hans engler i himmelen, er tre:
1. For det første den for Israel overmåte viktige begivenhet som står omtalt i Åp.

11, 1-2. Den her omtalte måling av templet og alteret er den formelle anerkjennelse
av israelerne på nytt og deres innpodning i sitt eget oljetre, Rom. 11,24. Og den her
omtalte ikke-måling av forgården er den formelle tilbakesetting av hedningene fra den
fordel og stilling de har i den nærværende nådens tidshudholdning.
2. For det andre de høye røsters proklamasjon i himmelen som kunngjør at konge

dømmet over verden er tilfalt Jesus Messias, Åp. 11,15.
3. For det tredje at Guds tempel i himmelen ble åpnet og hans pakts ark, som er det

sjnilige tegn på Guds nåde mot Israel, ble sett i hans tempel, og at dette S3ni ble
etterfulgt av lyn og røster og tordener og jordslqelv og svært hagl, d.e. en strøm av
Guds vrede mot Satan og de onde ånder og mot Satans barn både i Israel og i nasjo
nene.

Da Satan og hans engler var kastet ned på jorden, hørte Johannes en høy røst i
himmelen si: "Fra nå av tilhører frelsen og styrken og riket vår Gud, og makten hans
salvede", v. 10 1. Ikke bare er Satans antiprestelige makt slutt, men himmelrommet
og lufthimmelen er befridd og renset for Satan og de onde ånder. Den høye røst
kommer fra herliggjorte hellige i himmelen, og deres "brødre" er hellige på jorden,
som for alltid er befridd for Satans anklager mot dem for Gud, v. 1Q 11, og som
standhaftig har seiret over Satan i kraft av Lammets blod og det ord de vitnet, og som
ikke hadde sitt liv kjært like til døden, v. 11. Med disse hellige på jorden siktes,
foruten de hellige i fortiden, særlig de hellige i endens tid. Åp. 6,9-11:12,17:13,10:
14,13: 20,4.

Himlene, som nå er renset for Satan og de onde ånder, og de som bor der, opp
fordres til å fryde seg, men over jorden og havet ropes ve, for djevelen er faret ned på
jorden i stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid, v. 12. På jorden vil
kampen mot de hellige rase som aldri før, men de har ikke som før kamp mot makter
og myndigheter og ondskapens åndehær i himmelrommet, Ef. 6,12. Nei, himmelen er
rolig og stille og nær og åpen for dem, og de hellige blir fylt av Guds kraft. Det er
verdensriket og verdensmenneskene Satan og de onde ånder besetter til den uforligne
lige forfølgelse av Guds folk i den store trengsel Men Satans anklagemakt mot de
hellige er for alltid slutt både for Gud og i deres hjerter.
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Artikkel nr. 14:

DRAGENS FORFØLGELSE AV KVINNEN
OG DE ANDRE AV HENNES ÆTT, ÅP. 12,13-17.

"Og da dragen s§ at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som
hadde født den mannlige (gr. ton arsena)", v. 13.

Da Satan er blitt klar over at han og hans engler er blitt kastet ned på jorden, og da
han ifølge Skriften vet at han nå har bare en liten tid, nemlig 3 1/2 profetisk år, til
han og hans engler blir fengslet i avgrunnen (abyssos), er det naturlig at han i sitt
raseri først forfølger kvinnen. Tiden er nå kommet at Israel skal få erfare hva Jesus
Messias forutsa i sin store esWatologiske tale på Oljeberget: "Da skal de overgi dere til
trengsel og slå dere ihjel, og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld",
Matt. 24,9. Jvfr. Matt. 10, 22-23. Riktignok har Israel også tidligere mange ganger
møtt noe lignende fra folkenes side, men aldri slik som i den store trengsels tid, for
da skal denne profeti oppfylles fullt og helt.
"Og den store øms to vinger ble gitt til kvinnen, foråt hun skulle flyve ut i ørkenen

til sitt sted, hvor hun far sin føde en tid og tider og en halv tid, borte fra slangens
åsyn", v. 14.

Og nå skal det gjenta seg som skjedde med Israel under utgangen fira Egypt ved
Moses, hvor Herren på underfullt vis frelste Israel fra Farao og egyptene gjennem det
røde hav og inn i ørkenen mellem Egypt og Kanaans land. Nå heter det at kvinnen
med den store øms to vinger skal flyve ut i ørkenen til sitt sted, hvor hun får sin føde
en tid og tider og en halv tid, Dan. 7,25: 12,7, d.e. 3 1/2 profetiske år, borte fra
slangens åsyn. Nå skal det gjenta seg hva Herren sa til Israel i Sinai ørken: "Dere har
sett hva jeg har gjort med egyptene og hvorledes jeg har båret dere på ørnevinger og
ført dere til meg", s. Mos. 19,4. Jvfr. 5. Mos. 1,31:32,11: Es. 40,31:63,9.
Den store øms to vinger står altså for GUDDOMMELIG MAKT. Likesom dengang

skal heller ikke i endens tid noe armet enn blott og bar uforskylt guddommelig makt
redde Israel På langt større og underfullere vis erm ved utgangen av Egypt skal
Herren i endens tid åpenbare sin nådes og frelses makt for Israel og derved dra Israels
hjerte til seg.
Ørkenen er stedet hvor all menneskelig makt og redning utelukkes og hvor Herren

først helt og fullt kan åpenbare Israel sin reddende og oppholdende makt. Ja, nettopp
ørkenen, som omgir Israels land som en halvsirkel mot øst og syd, er det som for
dums så også i endens tid skal være stedet hvor han vil føre Israel ut til seg for å vise
henne sin nåde og kjærlighet og beskytte og bevare henne mot Satans ødeleggende
makt.
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"Og slangen sprutet av sin munn vann som en elv etter kvinne, for å rive henne bort
med elven, men jorden kom kvinnen til hjelp, og jorden åpnet sin munn og slukte
elven som slangen sprutet av sin munn", v. 15-16.

Her er i sannhet bildelige og bokstavlige og forbildelige og motbildelige forutsigelser
blandet sammen.

Denne brusende og bortskyllende elv (flod) står for meget sterke vepnede styrker,
Es. 8,7-8: 17,12-14, Jer. 46,7-8: 47,2-3, og at slangen sprutet denne elv ut av sin
munn, betyr at Satan overtaler og forfører verdensmenneskene til kampen mot Israel,
så de tror løgnen og lar seg oppildne til dette fremstormende angrep på Guds folk, 2.
Tess. 2,9-12.

Ved Israels utgang av Egypt var det havet (det røde hav) som åpnet seg til gjennom
gang for Israel for så igjen å lukke seg over Farao og hans hær. Nå er det jorden som
Gud lar åpne seg for å sluke de fremstormende, antikristelige militæravdelinger. Dette
har Gud tidligere gjort da jorden slukte Korah og Datan og Abiram og deres folk og
deres boliger da de gjorde opprør mot Moses og Aron, 4. Mos. 16,23-33.
En annen ting er også at påkallelsen og lovprisningen av Gud blant de flyktende

israelere er så intens at jorden av den grunn slår revner, 1. Sam. 4,5:14,15:1. Kong.
1,40. Jvfr. Ap.gj. 4.31.
En tredje ting vi må regne med er det som tidligere hendte det gamle Israels fiender

i de samme geografiske lokaliteter at de ble vanvittige og drepte hverandre, 2. Krøn.
20, 23-25. Jvfr. Dom. 7,22:1. Sam. 14,20: Esek. 38,21.
Sikkert er det at Satans plan med å ødelegge kvinnen blir så fullstendig og enestå

ende mislykket at han definitivt oppgir ethvert videre forsøk på å ødelegge henne.
Hun blir trygt bevart og oppholdt i ørkenen ved Guds makt i den store trengsels tid
borte fra Satans ødeleggende makt.
Vi skal videre utdype dette som her skjer, ved noen flere profetier:
For å gjøre Israels flukt til og oppholdet i det foran omtalte halvsirkelformige

ørkenområde øst og syd for Israels land mulig åpenbarer Dan. II, 41 at Antikristen
ikke skal få makt over de landområder som tilhørte de antike riker Ammon og Moab
og Edom.
Ifølge Hos. 2,14-15 vil Herren lokke Israel og føre henne ut i ørkenen og tale

vennlig med henne, og så snart hun kommer derfra, skal hun få sitt land. Hos. 2 viser
at dette ørkenopphold må skje i den store trengsel like for Israels endelige gjenopp
rettelse.

Ifølge Es. 26, 20-21 oppfordres Israel til å lukke seg inne og slqule seg et lite øye
blikk inntil vreden går over, d.e. dommen over de levende nasjoner i endens tid.
I Es. 16,4 er en profeti som også sikter til endens tid, hvor Moab søker hjelp hos

Judas konge for sine fordrevne barn mot ødeleggeren, som forbildelig var Assur, men
som i endens tid er Antikristen.
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Ifølge Salm. 60,9-14 uttaler kong David, Israels konge og Jesu Messias' forbilde, sitt
eiendomsforhold til Israels land og til Ammon og Moab og Edom. V. II sikter også til
Israels ledelse inn i Edom i endens tid. Hvem er den faste by, som der er omtalt? Er
det den forlatte klippeby Petra eller Sela fra det 9. århundre f. Mess., som omkring
300 f.Kr. var Nabateemes hovedstad og som ligger omtrent midt imellem det døde
hav og Akababukten?

Ifølge Es. 33,16 ser profeten Israel bo på høye steder og i fjellfestninger, hvor hun
får sitt underhold, en profeti som sikter til Israels opphold i de fjellfylte ørkener i
Moab og Edom i endens tid. Jvfr. Es. 58,11.
Ifølge Hab. 3,3 ser profeten Jesus Messias komme fra Teman og Paran i Edom. Og i

Bosra i Edom ser også profeten Esaias Jesus Messias komme i blodtilsølte klær. Es.
34, 6-8: 63, 1-6, idet Harmageddon-slagets avsluttende fase skal skje i Edom. Ifølge
Ap. 14,20: 16, 16: 19, 11-21, skal Harmageddons vinperse bli trådt utenfor byen
(Jerusalem), og det skal gå blod ut av vinpersen like til bislene på hestene, så langt
som tusen og seks hundre stadier, d.e. 296 kilometer (=29,6 norske mil). Og fra
Megiddo-sletten i nordvest, hvor Harmageddon-slaget begynner, til Bosra i Edom i
sydøst, hvor dette slag slutter, er der tusen og seks hundre stadier.
Først når Harmageddon-slaget er over, skal seierherren Jesus Messias lede Israel fra

ørkenen hjem til Israels land. Hvem er hun som kommer opp fra ørkenen, støttende
seg på sin elskede? Høys. 8,5. Jo, det er kvinnen i ørkenen omtalt i Ap. 12, Israel.

Kvinnens nærmere Identitet

"Og dragen ble vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av
hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vintesbyrd", v. 17.
Her fremgår det klart at disse israelere som i den store trengsel bevares i ørkenen, og

som er identisk med kvinnen i Ap. 12, ikke er hele Israel De er heller ikke alle i Israel
som hører Gud til. Men de er en KJERNE av troende i Israel, som skal trygge Israels
videre eksistens på denne jord, fordi en stor del av den øvrige troende eUte av
israelere må antas å gi sitt liv som martyrer i den store trengsel.
Med de andre (gr. loipos = tilbakeværende, rest) av hennes ætt kan i den aktuelle

tid, nemlig i den store trengsel, ikke være noen annen enn troende israelere, "de som
holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd", d.e. de som har profetordets ånd. Ap.
19,10. Ettersom kvinnen er unnsluppet Satan, så får nå disse andre av hennes ætt
Satans avsindige raseri mot seg og skal sammen med de hellige av hedningefolkene
fylle det tall av martyrer som skal slås ihjel i den store trengsel. Ap. 6,9-11, og som
skal utgjøre den siste avdeling av dem som har del i den første oppstandelse, Ap.
20,4.

Vi synes da å ha begrunnelse for at der er fire kategorier israelere i den 70. åruke
eller endens tid:
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1. De israelere som er innesluttet i den falske Guds- og Messias-troen ved den falske
profet, og som blir utryddet av Israel, Ap. 12,4: Dan. 8, 12,11, 32: Ap.gj. 3,23.
2. De troende israelere som bevares i ørkenen, d.e. kvinnen i Ap. 12: Hos. 2, 14-15.
3. De troende israelere som lider martjrrdøden. Ap. 6, 9-11: 12,17: 13, 10-15,

14,13:15,2: 20,4.

4. De "unnkomne", "unnslopne", "tiloversblevne" israelere, som overlever den
store trengsel. Es. 4, 2-4: 24,14-161: Joel 3,5: Obad. 17: Matt. 10,23.
Og hedningefolkene i den samme tid består av tre kategorier:
1. De som er innesluttet i frafallet fra Guds - og Jesus Messias-troen innenfor

kristenheten, og de innenfor og utenfor kristenheten som tilbeder Antikristen eller
hans bilde eller som har hans merke eller navn eller tallet for hans navn. Alle disse blir
utryddet i Guds dom over de levende nasjoner. Es. 13,6-13: 24.: 34,1-3.8:63,1-6: Jer.
25,31-33: Matt 24, 27-30. 36-41: 2.Tess. 1,7-9: 2,8-12: Ap. 14, 19-20: 19-11-21.
2. De troende hedninger som lider martjrrdøden. Ap. 6,9-11:13,10.15:15,2: 20,4.
3. De overlevende hedninger som er orientert mot Gud og Jesus Messias og Israel, 1.

Mos. 49,10: Es. 24,14-16 I: Sak. 14-16: Ap. 20,3.
Og av og iblant disse overlevende folkerester av Israel og hedningefolkene oppretter

Jesus Messias sitt fredsrike på denne jord hvor Jesus Messias gjennem Israel er Konge
over cille jordens folk og land.

Artikkel nr. 15:

ANTIKRISTEN, ÅP. 13,1-8.18.

Vi skal sl omtale det første av de to forferdelige, menneskelige redskaper som Satan
har til sin hele og fulle rådighet i endens tid, nemlig Antikristen.
Johannes stod på sanden ved havet Ap. 12,18. Da dette skjedde på Patmos, var

dette hav Egeerhavet gr. arkipelagos, altså det spesielt greske hav, som atter er ein
integrerende del av Middelhavet, det spesielt romerske hav.
"Og jeg så et dyr stige opp av havet, som hadde ti hom og sju hoder og på sine hom
ti kroner, og på sine hoder bespottelses-navn. Og dyret som jeg så, var likt en leo
pard, og dets føtter som på en bjøm, og dets munn som en løvemunn, og dragen
gav det sin kraft og sin trone og stor makt", v. 1-2.
Dyret er et grotesk dyr, sammensatt av flere dyr og kan derfor ikke innordnes i det

zoologiske system. Det er et villdyr (gr. therion). Profeten Daniel beskrivar det som
et fryktelig dyr, Dan. 7,7.
Dette dyr, som naturligvis må forståd bildelig, stiger opp av havet og går inn mot

strandbredden. Jvfr. Dan. 7, 2-3.
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At dyret stiger opp av havet, har to betydninger:
1. Bokstavlig, fordi dyret var likt en leopard, og leoparden står for det makedonsk-

-greske verdensrike, Dan. 7,6. Derfor stiger det henimot endens tid opp av det greske
hav,fordi Antikristen, når han kommer igjen, kommer fra det ene av de fire riker som
det makedonsk-greske verdensrike ble delt i etter Aleksander den stores død etter
slaget mellem Aleksanders generaler ved Ipsus i 301 f.Kr., nemlig det seleukidiske.
Men da dette greske hav er en integrerende del av det store romerske hav, står dyret i
sin helhet for det romerske verdensrike, som har Middelhavet som sitt innhav.
2. Bildelig, hvor havet står som symbol på folkehavet og hedningeverdenen, Salm.

65,8: Es. 17,12-24: 57,20 : 60,5: Jer. 6,23: Åp. 17,1.15.
Da dette dyr, som er identisk med det fjerde dyr i Dan. 7, har ti kronede hom, er

det ifølge Åp. 17,12 endetidsmanifestasjonen av det fjerde verdensrike, det romerske
tikongeforbund.
Da dragens sju hoder er kronet. Åp. 12,3, mens dyrets sju hoder ikke er kronet men

har bespottelses-navn, viser dette at de sju hoder er sju blasfemiske menneskeinkar-
nasjoner av Satan.

Dyret er videre likt en leopard, som står for det greske verdensrike, Dan. 7,6, hvis
særkjenne var hurtig erobring. Føttene er som på en bjørn, som står for det medo-
-persiske verdensrike, Dan. 7,5, hvis særkjenne var stor slagkraft. Munnen er som en
løvemunn, som står for det ny-babyloniske verdensrike, Dan. 7,4, hvis særkjenne var
rovlyst. Det romerske verdensrikes endetidsmanifestaqon har således opptatt i seg
også de tre foregående verdensrikers karakteristiske trekk, og dragen, d.e. Satan, gir
det sin kraft og sin trone og stor makt
Av Åp. 17,8-11 fremgår at de sju hoder er qu tidligere regenter i det romerske

verdensrike som klart er satt i relasjon til den nåtid (presens) da Johannes hadde
Åpenbaringen på Patmos, hvilken nåtid ifølge Åp. 17,6 og Åp. 11,8 må ligge mellem
år 64 og år 70 e.Kr. og som nøyaktig er år 69 e. Mess., slik som vist i art. 10.
Altså beskriver Åp. 13, 1-2 det romerske verdensrike i dets tikongeperiode eller

timaktsperiode, hvor de ti hom eUer ti konger er regjeringsoverhoder i ti regionale
området som tilsammen utgjør det romerske verdensrikes endetidsmanifestaqon, den
siste form for hedensk verdensherredømme innenfor rammen av hedningenes tider,
Dan. 7,7: Åp. 17,12.
I dette rike kommer altså den person som Skriften blant mange andre benevnelser

kaller Antikristen. Han kommer etter og blant de ti konger og skal styrte (aram. sjafal
= slå ned, styrte) tre av de ti konger, Dan. 7,8.24.
Denne person beskrives så videre i Åp. 13, 3-8.
Dødssåret og dets læging som bevirker at hele verden undrer seg og følger etter ham,

betyr i lys av Åp. 17, 8-11 at Antikristen har come back løpebane med to adskilte
jordiske tilværelser. For Antikristen som er identisk med det sårede hode, var et av de

fem første hoder eller konger som alle hadde hatt sine regjeringsperioder før Johan-
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nes fikk Åpenbaringen på Patmos, hvilket var i år 69 e. Kr. Det sjette hode eller
konge hadde regjeringsmakten da Johannes hadde Åpenbaringen på Patmos, mens det
sjuarde og siste hode eUer konge var fremtidig for Patmos-åpenbaringens nåtid og
skulle bare ha en kort regjeringstid. Men Antikristen skal som den åttende henimot
endens tid stige opp av avgruimen (gr. abyssosX hvor han i hele denne meUemtid har
vært Ikke som det åttende hode, men som DEN ATTENDE, for det er bare sju
hoder på d3^et. Han var det fjerde hode eller konge, men kommer igjen som den
åttende. Antikristen, som var og ikke er, skal komme tilbake til vår jord, og det er
dette som bevirker den globale undring og tilbedelse av ham.

Vi vil her presisere at mens Antikristens rike henimot endens tid stiger opp av havet.
Ap. 13, 1-2, i bdcstavlig forstand som riket rundt Middelhavet og i bildelig forstand
opp av folkehavet eUer hedningeverdenen, så stiger den personlige Antikrist henimot
endens tid opp av avgrunnen (abyssos). Ap. 17, 8-11. Liksom Jesus Messias steg opp
av avgrunnen, Rom. 10,7, stiger også Anti-Messias opp av avgrunnen. Ap. 17,8. Og
liksom Jesus Messias så har også Anti-Messias først en periode på jorden, derpå et
fravær fra jorden, og endelig en gjenkomst til jorden (gr. paroysia), 2. Tess. 2,9.
Som hovedinkamaqonen av Satan og som den som har fiitt Satans kraft og Satans

trone og stor makt, skal Antikrist eller Anti-Messias spotte Gud og de hellige i
himlen. Han skal føre krig mot og seire over de hellige på jorden, som henvises til
tålmodighet og tro gjeimem martyriet. Han skal få makt over hver stamme og folk og
tunge og ætt, og alle dem som bor på jorden, d.e. verdensmenneskene, skal tilbede
ham, unntatt de hvis navn er skrevet i livsens bok hos Lammet som ør slaktet. Men
hans tid er kort, førtito måneder, d.e. 3 1/2 profetisk år, som er den siste halvdel av
den 70. åruke for Israel og Jerusalem, den store trengsels tid. Da går hans vei til hans
endelige og evige oppholdssted, ildsjøer. Ap. 19,20:20,10.
Ved et nærmere studie av det romerske prinsipat fra år 25 til år 70 e.Kr., firemgår

klart hvem Antikristen er. Det er NERO CÆSAR, på hvem alle Skriftens vitnesbyrd
om Antikristen passer.
I Ap. 13,18 står: "Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets

tall! for det er et menneskes tall, og dets taU er seks hundre og sekstiseks". Det språk
sQfn må legges til grunn for denne utregning, ør hebraisk,fordi det er israelerne som har
den frelses^toriske ledelse i endenstid. Få hebraisk er hans navn, skrevd med våre
bokstavør: Nrvn K^. Dersom disse bokstavas tallverdi på hebraisk settes inn, fåes:
50 pluss 200 pluss 6 pluss 50 pluss 100 iduss 60 pluss 200 = 666. (Se min bok
"Antikristen kommer snart igjen".) Vi er senere kommet frem ril fire gematriske
utregninger som viser det samme. Se senere i artikkel 87,176 og 177.
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Artikkel nr. 16:

DEN FALSKE PROFET OG HANS OPPSTIGNING AV JORDEN,
ÅP. 13,11-17: 19,20:20,10

"Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden, og det hadde to hom som et lam,
og talte som en drage", v. 11. De fleste fortolkere har avbildet og beskrevet dette

dyr som et lam, men Skriften sier at det har to horn som et lam. Altså: Den eneste

bokstavelige likhet det har med et lam, er dets to lammehora
Likesom det første dyr i Ap. 13 er det et vilt dyr overensstemmende med den

greske grunntekst, som også her har "therion".

Det er som det første dyr i Ap. 13 også et sammensatt dyr både i bokstavelig og
bildelig mening, men kun et dobbelt sammensatt dyr, altså et dobbeltdyr (disiplo-
zoon).

Bokstavelig består denne dobbelthet deri at dyret er en slange, som har to lamme-
horn, 1. Mos. 3,1: Mos. 49,17 (hvor grunnteksten har "hornet slange": Es. 27, 1 II.
Den forførende slange fra paradisets hage er i endens tid til overmål i forførerisk
regning forsynt med to troskyldige lammehom.
Bildelig består denne dobbelthet deri at mens dette dyr altså har to horn som et

lam, d.e. har et utseende og en adferd som er tilsynelatende tilforlatelig, troskyldig,
oppofrende og godgjørende, så er det Satan som taler gjennem det. Matt. 7,15:
24,11.24, 2.Tim. 3,5. Dets pretensjoner er altså Guds-lammets, Johs. 1,29, men dets
tale er djevelens, Johs. 8,44. Dermed er dette dyr i åndelig mening et dobbeltdyr
(disiplozoon paradoxum). Hornet er symbol på styrke. Villoksens horn er således
fryktet, men hvem flykter vel to små lammehom?
Dobbeltdyret stiger "opp av jorden", egentlig "ut av jorden", gr. "ek tes ges".
I Septuaginta og N.T. er det greske ord "ge" for jord brukt nesten alle steder.

"Oikoymene" er brukt bare noen få steder for den bebodde eller beboelige jord, som
i Luk. 21,26.

Men "ge" har flere betydninger i språklig henseende:
1. Stofflig jordbunn.
2. Kultivert (dyrket) jord.
3. Land, motsatt hav.

4. Jord, motsatt himmel

5. Region (egn) eller tenritorium (område).
Med hensyn til betydningen av ordet "ge" som jord, d.e. land til forskjell fra hav, så

fremstod den på den 3. skapelsesdag i Guds 6 x 24 timers skaperuke, 1. Mos. 1,9-13,
hvor de 6 dager (døgn) hver for seg tidshusholdningsmessig danner forbilde til 6
tusenårige arbddsdager (døgn) i verdens arbeidsuke fra syndefallet til opprettelsen av
det messianske fredsrike på denne jord. Likesom Gud på den 3. dag bød at det
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tøire land skulle komme tilsyne og at det skulle bære frem gress, urter og frukttrær,
slik dannet Gud i det 3. årtusen etter syndefallet, d.e. tiden fra Abraham til David -
Salomo, Israel som folk og land og skilte det ut fra folkehavet eller hedningeverde-
nen.

Derfor heter den første fører for dette hebraiske "landfolk" Moses, d.e. "den som
er dradd opp av vannet". Og "hebreer", av verbet "abhar", som betyr "å gl over", er
en som er gått over Eufrats vann, Josv. 24, 2-3, hvilken flod, som den ene av de to i
den nærværende onde tidsalder tilbakeværende paradisfloder, I.Mos. 2, 10-14, står
for den babyloniske linje i profetien. Derfor holdt Gud for dette "landfolk" det røde
hav tilside, som en mur pl hver side, så Israel gikk over på det tørre, 2.Mos. 14. Det
samrqft gjorde også Gud for Israel 46 år senere ved Jordan, Josv. 3. Også de hebraiske
profeter Elias og Elisa gjorde det samme, 2 Kong. Z Derfor sier Herren til Israel
gjennem profeteni "Land! Land! Land! Hør Herrens ord! Jer. 22,29, Land bet3n^ hw
forjettelsens grunn, d.e. jordbunn, Eretz Israel, og det hebraiske folk. Derfor er en
israeler "uønsket" på havet, så det reiser seg til storm, enten det er en Jonas, Jon. 1,
15-2,11, eller Herren selv. Matt 8,23-27, eEer en Paulus, Ap.gj. 27,20. Derfor ble
likvideringen av de 6 milL israelere i den annen verdenskrig iverksatt av de tre H'er,
nemlig Hitler, Himler og Heydrich, og H er det kjemiske tegn for vannstoff, hydro-
genium.
Derfor står uttrykket "opp av jorden", egentlig "utav j<»den", i Ap. 13,11 i denne

meget viktige betydning for "ut av Israels folk og land".

Det andre dyr i Ap. 13 står i samme forhold til det første dyr i Ap. 13, d.e. dyret av
havet, som den falske profet står i forhold til dyret i Ap. 16,13 og 19,20, hvorav
fremgår at det første dyr i Ap. 13, cLe. dyret av havet, er Antikristen og hans verdens
rike, og det andre dyr i Ap. 13, d.e. dyret av jorden, er den falske profet.
At det andre dyr i Ap. 13, d.e. den falske profet, stiger "opp av jorden", egentlig

"ut av jorden", må forstås i flere betydninger:
1. At den faigfea profet stiger "opp av jorden", står således bildelig for det første for

det som for den falne menneskeslekt er bUtt en fast jordbuim, d.e. det naturlige,
falne status med dens funksjoner i hevdvundne ideer, instituqoner og
sedvaner, til forskjell fra "hav^" i bildelig mening, d.e. det urolige opp og ned
bølgæide ethniske (hedenske) folkebevegelsers opprørte hav, Dan. 7,2: Ap. 12,18,
som manifesterer seg i de jordiske herskermaktkonstella^ner. sSik de presenterer seg
i de fire verdensriker. "Opp av jorden" i denne betydning uttrykker derfor at det
gjelder en åndsmakt og ikke en herskermakt som opprettholdes ved våpenmakt

"Jorden i denne betydning står dog bildelig i relasjon til "havet", som jord og hav
hører sammen. Men som det for Gud lukkede vesen står såvel "jorden" som "havet" i
denne betydning bildelig i antagonisme til "himmel", d.e. Guds sfære, som ved en
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nådesakt manifesterer seg i menneskevadenen. Og både over "jorden" og 'havet"
roper den høye himmelske røst i Ap. 12,12 ve. etterat Satan og hans engler er kastet
ned på jorden.
2. At den falske profet stiger "opp av jorden" står for det andre bildelig for at han

kommer av og fra Israels folk og land og altså er en israeler med alt hva dette inne
bærer og fører med seg.
3. At den falske profet stiger "opp av jorden" står for det tredje bokstavelig for at

han oppstår legemlig, slik at hans ånd og sjel kommer fra avgruimen(abyssos) og hans
legeme oppstår ved legemlig oppstandelse. Som Antikristen er også den falske profet
en fortapt person som har come back løpebane med to adskilte jordiske tilværelser.
Forkjellen er den at Antikristen ikke har legemlig oppstandelse som den falske
profet, men den hele person med ånd og ̂ el og legeme kommer igjen fra avgrunnen
(abyssos) ved sin paroysia, 2. Tess. 2,8-9.
Det bibelske utgangspunkt til forståelse av begrepet "av jorden" har vi i døperen

Johannes, Jesu Messias' herold, som står i lignende f(»rhold til den sanne Messias i den
69. åruke for Israel og Jerusalem som den falske profet til den falske Messias i den
70. åruke. Johannes sa: "Den som er av jorden, er av jorden og taler av jorden", Johs.
3,31. Gr. "ek tes ges" er her oversatt "av jorden". Dette gjaldt også for Johannes,
idet han hadde del i begrensningen grurni av sin jordiske opprinnelse, enda han var
"mere enn en profet". Matt 11,9, ja, "den største av dem som er født av kvinner".
Matt 11.11. Og dette enda han adskilte seg fra "havet" og var fylt av dæa Hellige
And fra mors liv. Luk. 1,15, og var den Høyestes profet. Luk. 1,76, den bebudede
røst fra ørkenen. Es. 40,3: Johs. 1,23. Fat han adskilte seg likevel også fra "himlen",
for den mindste i himlenes rike, d.e. av de gjenfødte i himlenes rike, er større enn
Johannes, idet han tross all sin storhet kun var en herold for dette rike.

Men forskjellen hva angår "jorden" og "himlen" når det gjelder Jesu herold, døpe
ren Johannes, og Antikristens herold, den &lske profet, er trefoldig:

1. Mens Johannes også var "av jærden" i den forstand at han har båret det første
mennftsk*» Irilde, 1. Kor. 15,45-49, ̂  er den falske profet "dyret av jorden".
2. Mens Johannes hadde forbindelse med "himlen" og han som kommer ovenfra,

d.e. Jesus Messias, Johs. 3,31, så har den falske profet forbindelse med avgruimen
(abyssos) og med Satan og de onde ånder og er en med undergjørende demoniske
krefter utrustet person.

3. Som døperen Johannes og Jesus Messias hører sammen i forløserverket i den 69.
åruke, så hører den falske profet og Antikristen sammen i forførerverket i det store
frafall ved den sataniske Messias-imitasjon i den 70. åruke.
4. Som allerede fortapt i sitt første jordehv og ixmesperret i avgrurmen (abyssos) i

den mellemliggende tid stiger de begge ved Guds tillatelse på hver sin måte ved et
virkelig satanisk under opp av avgrunnen i endens tid for, som Satans spesielle redska-
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per og helt og fullt inspirert av ham, å fullføre det sataniske og antikristelige verdens
herredømme.

Artikkel nr. 17:

DEN FALSKE PROFETS IDENTITET

Finnes der i Skriften opplysninger som antyder den falske profets identitet? I det
følgende skal fremsettes noen punkter som antyder at den falske profet er Judas
Iskariot.

1. Ifølge Ap. 19,20 blir Antikristen og den falske profet etter slaget ved Harma-
geddon kastet levende i ildsjøen. Men ifølge Hebr. 9,27 er det menneskets lodd en
gang å dø og deretter dom. Derfor mS de begge ha gjennem^tt den legemlige død
tidligere. Antikristen dog uten legemets forråtnelse, og dette viser at de begge har
come back løpebane med to adskilte jordiske tilværelser.
Her vil kanskje noen innvende at likesom Enok og Elias inngikk i den evige frelse

(soteria) uten legemlig død, slik vil også Antikristen og den falske profet inngå i den
endelige fortapelse (apoleia) uten legemlig død.
Hl denne innvendig må gis et tofoldig svar:
For det første kan ikke Guds domsord om den legemlige død for de fortapte

oppheves, selv om Gud kan oppheve dette for frelste mennesker. De frelste av menig
heten, som opplever Jesu komme for menigheten, skal heller ikke dø legemlig, l.Kor.
15,51-52.

For det andre fremgår kléirt av den riktige utleggelse av 2.Tess. 2,9 og Ap. 17,8-11
at Antikristen har en gjenkomst (paroysia) og det fra avgrunnen (abyssos), hvortil
han må være kommet gjennem den legemlige død i et tidligere jordeliv. Og når derfor
også den falske profet sammen med Antikristen kastes levende i ildsjøen, så må hans
oppstiging "ut av jorden". Ap. 13,11, i bokstavelig mening forståes som legemlig
oppstandelse, hvofor også den falske profet må ha levd et tidligere jordeliv.
2. Om Judas Iskariot sier Skrisften at han er 'fortapelsens sønn", gr. "ho hyios tes

apoleias", Johs. 17,12. Også om Antikristen sier Skritfen at han er "fortapelsens
sønn", gr. "ho hyios tes apoleias", 2. Tess. 2,3. Disse to er de eneste i Skriften
som har denne forferdelige benevnelse, hvilket er et umiskjennelig vitnesbyrd om
deres uadskillelige samhørighet. Derfor blir de begge to samtidig og levende kastet i
ildsjøen, den endelige og evige apoleia. Og når Satan etter hans siste oppstand etter
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det messianske fredsrikes tid blir kastet i ildsjøen, sier Skriften at Antikristen og den
falske profet også da var sammen der, og de skal pines dag og natt i all evighet. Åp.
20,10.

Denne benevnelse, "fortapelsens sønn", er et hebraisk idiom (språklig eiendomme
lighet) hvorved en person som typisk legemliggjør en bestemt likhet eller karakter
eller skjebne med noe, er sagt å være sønn av dette. Benevnelsen fremstiller dermed
Antikristen og Judas Iskariot som mest uopprettelig og fullstendig viet den endeUge
apoleia, som fortapelsens ektefødte sønner.

3. Judas Iskariot hengte seg i Hinnoms dal, en dal syd for Jerusalem. Av denne
benevnelse, Hinnoms dal, hebr. "ge hinnom", Josv. 15,8: 18,16, eUer oftere kalt
Himnnoms sønns dal, hebr. "ge ben hinnom", Josv. 15,8:18,16: 2.Krøn. 28,3:33,6:
Jer. 7,31 fg.: 19,2.6: 32,35, kommer benevnelsen Gehenne, d.e. ildsjøen. Åp. 19,20:
20,15, stedet for den endelige og evige fortapelse (gr. apoleia eller olethros). Gehenna
er en omstaving av den arameiske form av det hebraiske "ge hinnom".
I N.T. forekommer Gehenna følgende steder: Matt 5,22: 29,30: 10,28: 18,9:

23,15.33: Mark. 9,43.45.47: Luk. 12,5: Jak. 3,6. I alle disse steder betegner den

stedet for evig straff av de onde, vanligvis i forbindelse med den endelige dom. Den er
forbundet med ild som kilde til pine, og både legeme og sjel kastes i den, hvilket
forutsetter legemlig oppstandelse. Gehenna er i vår norske Bibel oversatt med hel-

vede.

Grunnen til at Hinnoms dal ble betegnelsen for stedet for den endelige fortapelse, er
formentlig trefoldig: A. Avgudsdyrkelsen av Molok med bamebrenning, 2.Krøn. 28,3:
33,6. B. Stedet ble gjort urent av kong Josias, 2. Kor. 23,10: og forbundet i profetien
med dommen over folket. Jer. 7,32. C. Var Jerusalems søppelplass, hvor selvdøde
dyr og andre urene ting ble brent.
En annen benevnelse som tidlig knyttet seg til Hinnoms dal, er Tofet, 3. Mos.

18,21: 2. Kong. 23,10: Jer. 7,31 fg.: 19,6. Etymologisk er det sannsynlig at Tofet har
forbindelse med en rot som betyr "brennende", og altså er stedet hvor det brennes,
hvilket utvilsomt har sammenheng med de gruelige bamebrenninger for Molok. Tofet
var således brennested og begravelsessted.
Men på grunn av straffen over Jerusalem og Juda for deres gruelig avgudsdyrkelse

sier profetien at stedet ikke mere skal hete Tofet eller Hinnoms sønns dal, men
Drapsdalen, 2.Krøn. 33,6:2.Kong. 23,10: Jer. 7,31 fg.: 19.

I Hinnoms sønns dal lå også Hakeldama, gr. Akeldama, d.e. blodåker. Matt 27,6-10:
Ap.gj. 1,19.

Josafats dal, hebr. "emek yehoshaphat", dalen hvor Jehova dønuner, gr. ifølge LXX
(Septuaginta), "he koilas losaphat", Joel 3,7.17, inngår også i denne sammenheng.
Den kalles også avgjørelsens dal (eller "skarp dom"), v.l9. Denne dal, som formentlig
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ligger syd for Hinnoms dal, står i forbindelse med dommen over de levende nasjoner
ved Herrens gjenkomst.
Utvilsomt er der en meget dyp sammenheng mellem de foran omtalte steder: Tofet

og pottemakerens hus, Jer. 18,2, og Hinnoms sønns dal utenfor Pottemakerporten,
Jer. 19,2, og Drapsdalen, Jer. 7,32:19,6, og pottemakerens åker. Sak. 11,13: Matt
27,7, og Messias' lønn, som var tretti sølvpenninger. Sak. 11,12-13: Matt. 26,15:
27,3-5, og Hakeldama, blodåker. Matt 27, 6-8: Ap.gj. 1,19, og Josafats dal og
Gehenna.

Følgende årsakssammenhrøg kan her oppstilles:
(1) Tofet representerer avgudsdyrkelsen i Israel med sin klimaks i de gruelige
barneofringer til Molok.

(2) I Jer. 19 fremsettes som følge derav Herrens dom over Jerusalem og Juda, som
ble fullbyrdet ved Babels konge Nebukadnesar II, d.e. den første ødeleggelse.
(3) Judas Iskariots forræderi og Israels forkastelse av Jesus Messias.
(4) Med de samme Uodpenger, nemlig de tretti sølvpenninger som yppersteprestene
betale Judas for hans forræderi mot Jesus Messias, må de så kjøpe pottemakerens
åker, som Herren hadde forutsagt ved Jeremias, men hvorved Jeremias' domstrussel
over Jerusalem og Israel fornyes. Jer. 19. Ifølge Sak. 11,12-13 fremgår at de tretti
sølvpenninger var den uhyre lave verdsettelse av Jesu tjeneste, nemlig som kjøpe
summen for en slave, 2.Mos. 21,32.

(5) Men dette fører med seg den andre ødeleggelse av Jerusalem og Israel, som ble
fullbyrdet ved den romerske hærfører Titus.
(6) Men når Israel har utstått sin straff i diasporaen blant folkene, skal Herren igjen
anta seg Israel og holde dom over de levoide nasjoner, og dette er det verden nå går
imøte.

(7) Og tilslutt skal Herren holde dom over alle fortapte mennesker. Ifølge det foran
anførte er her igjen en påfallende forbindelse mellem Judas Iskariot og Gehenna.

Artikkel nr. 18:

DEN FALSKE PROFETS IDENTITET.

4. Når en har klart for seg at Satan, etterat han og hans engler er kastet ned på
jorden, Ap. 12,9, får Guds tillatelse til å føre tilbake til jorden sine to spesielle,
menneskelige redskaper i endens tid, nemlig Antikristen og den falske profet, så har
en dermed fremme på endetidens arena en satanisk trinitet, nemlig Satan og Anti-

45



kristen og den falske profet. Denne sataniske trinitet har vi omtalt flere steder i

Åpenbaringsboken, f.eks. dragen og dyret av havet og dyret av jorden, Ap. 13, dragen
og dyret og den falske profet, Ap. 16, 13-14, og djevelen og dyret og den falske
profet. Ap. 20,10.
I Salm. 109,6 har vi en profeti som setter Judas Iskariot inn i denne sataniske

trinitet, da denne profeti klart angår ham. I den senere norske bibeloversettelse
(1930) står her: "Sett en ugudelig over ham, og la en anklager stå ved hans høyre
hånd". Også den franske oversettelse har "en anklager" på dette sted. I den eldre
norske oversettelse står: "Sett en ugudelig over ham, og Satan skal stå ved hans høyre
hånd". LXX (Septuaginta) har på dette sted Diabolos for Satan. Vulgata har diabo-
lus. Men den tyske og engelske ovrøsettelse har Satan. Det greske diabobs, lat.
diabolus, av hvilket det norske ord djevel er en ombdcstavering, betyr anklager,
baktaler. I hebr. aram. er det tilsvarende uttrykk Satan, som betjrr fiende, motstan
der. Altså: Den ugudelige som skal settes over Judas Iskariot, er Antikristen, og den
som skal stå ved hans høyre hånd, er Satan. Dette er helt i overensstemmelse med

Åpenbaringsboken og profetien forøvrig. Profetien i Salm. 109,6 antyder således
klart at Judas Iskariot er den falske profet.
5. I Es. 27,1 har vi en profeti hvor vi har den samme sataniske trinitet omtalt Både

det som står foran denne profeti, nemlig Es. 26, 19-21, og det som kommer etter,
nemlig Es. 27,2 fg., viser klart at Es. 27,1 angår endens tid og omtaler den strenge
straff over den sataniske trinitet

Leviatan, den lettfarende drage, står for den store røde drage i Ap. 12, som er
djevelen og Satan. Leviatan, den buktende drage, står for dyret av jorden i Ap. 13,
som er den falske profet. Og uhyret som er i havet, står for dyret av havet i Ap. 13,
som er Antikristen.

Leviatan, hebr. Liwyatan, "den som er kroket" eller "buktet", er et ord som i
Bibelen ikke betegner noen bestemt dyreart, men forskjellige farlige og mer eller
mindre uhyrlige dyr. LXX og Vulgata, og etter dem Luther, gjengir det med "drage".
Likedan blir det hebr. tannin, 2.Mos. 7,9, som betyr slange, gjengitt

6.1 Ap.gj. 1,25 står at Judas Iskariot, etterat han tok sitt liv ved å henge seg, gikk til
"sitt eget sted". Men hva menes med Judas Iskariots eget sted? I Skriften omtales fire
steder hvor falne ånder og fortapte mennesker oppholder seg eller skal oppholde seg:
(1) Dødsriket, hebr. sheol i G.T., gr. hadesi LXX og N.T., er oppholdsstedet for de
avdøde menneskers sjel og ånd, men i to avdelinger, en avdeling for de fortapte og en
avdeling for de frelste. Den nytestamentlige åpenbaring viser at med Jesu oppstan
delse og himmelfart skjedde en veldig forandring i Hades, idet de frelste i Hades ble
overført til Paradiset i den tredje himmel, som er Guds bolig, hvortil også de frelste i
menighetens nærværende tidshusholdning kommer etter døden. Etter Jesu himmel
fart er altså Hades et temporært oppholdssted for
fortapte menneskers sjel og ånd inntil donunens oppstandelse. Hades forekommer i
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Matt 11,23: 16,18: Luk. 10,15: 16,23: Ap.gj. 2,27.31: Åp. 1,18: 6,8: 20,13.14.
Hades forekommer altså 10 ganger i N.T. Sheol forekommer 31 ganger i G.T.

(2) Avgrunnen, gr. "he abyssos" i LXX og N.T.
I klassisk gresk betyr order i bokstavelig mening "meget dyp", "bunnløs", og i

bildelig mening "ubunnelig", "uutgrunnelig", "bunnløs".
I LXX er det hebr. tehom i bokstavelig mening oversatt med abysses, og ifølge Job.

41,23 er tehom Lavatians oppholdssted. I Salm. 71,20 er tehom brukt billedlig om
mange og smertelige trengsler som salmisten har gjennemgått, jvfr. Jon. 2,6. I LXX
oversettes aldri Sheol (=Hades) med Abyssos, hvorfor det er sannsynlig at tehom ikke
er oppholdssted for døde mennesker. I N.T. er Abyssos et temporært oppholdssted
for onde ånder, Luk. 8,31: Ap. 9,1.2.11:11,7:17,8: 20,1.3.
Imidlertid er her en vanskelighet i Rom. 10,7, hvor Abyssos er ekvivalent til Hades.
En mulig løsning på dette er at Abyssos kan oppfattes som en spesiell avdeling i
Hades.

(3) Tartarus, gr. tartaroo, 2. Pet. 2,4: Jud. 6, er et temporært oppholdssted for
ufrie, falne engler inntil den endelige dom.
(4) Gehenna, gr. geenna, Matt 5,22.29.30:10,28: 18,9: 23,15.33: Mark. 9,43.45.-
47: Luk. 12,5: Jak. 3,6, er ombokstavering av den aramaiske form av det hebraiske
ge-hinnom, Hinnoms dal, eller Hinnoms sønns daL Gehenna, som er identisk med
ildsjøen. Ap. 19,20: 20,10.14.15, er det endelige og evige pinens sted for de falne
ånder og de fortape mennesker etter dommens oppstandelse, den evige apoleia.
Hvilket av disse fire steder er så Judas Iskariots eget sted? Da Tartarus er fengsel

bare for de ufrie, falne engler og da ingen mennesker ennå er kommet i Gehenna,
men Antikristen og den falske profet er de to første mennesker som etter slaget ved
Harmageddon blir kastet levende dit, kan det kun være til Hades eller Abyssos at
Judas Iskariot gikk etter sin død. Tre momenter taler for at der med Judas Iskariots
eget sted menes Abyssos:
(1) Da de andre fortapte døde mennesker går til Hades, synes Abyssos å være et
mere passende sted for Judas, hans eget sted under hans spesielle forhold som
Messias' forræder og den kommende falske profet.
(2) Da Leviatan, den buktede drage, som ifølge Es. 27,1 II står for dyret av jorden i
Ap. 13, den falske profet, og da Leviatan ifølge Job. 41,23 settes i forbindelse med
tehom som i LXX oversettes med Abyssos, syner Abyssos å være Judas Iskariots eget
sted.

(3) Da Antikristen i tiden mellem sin første og sin andre jordiske periode oppholder
seg i Abyssos, hvorfra han kommer tilbake ved sin paroysia, 2. Tess. 2,9: Ap. 17,8, er
det også naturlig at Judas Iskariot oppholder seg i Abyssos mellem sine første og sin
andre jordiske periode.
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En ser derfor også av Ap.g. 1,25 at der antydes at Judas Iskariot er dyret av jorden
eller den falske profet.

Artikkel nr. 19:

DEN FALSKE PROFETS IDENTITET.

7. Den dårlige hyrde. Sak. 11,15-17

Omtalen av den dårlige hyrde i Sak. 11,15-17 utgjør den siste del av det eiendomme
lige og meget viktige ellevte kapitel hos profeten Sakarias, hvis profetier for en del
har- å gjøre med Israels gjenopprettelse etter den babyloniske landflyktighet, men
særlig har å gjøre med Israels endelige genopprettelse i endens tid.
Hele fremstillingen i kapitlet fra og med v.4 er symbolsk-profetisk og gjelder Israel

som Herrens hjord og som slaktefåt i hele tiden gjennem de fire væ-densriker. Profe
tens handlinger, som nødvendigvis måtte være av kort varighet, gir en representativ og
symbolsk-profetisk fremstilling av Guds evige Sønn og Messias' handlinger med Israel
gjennem den lange tid som Skriften kaller hedningenes tider, gr. kairoi ethnon. Luk.
21,24, og som strekker seg fra Israels bortførelse til Babylon inntil Israels genopp-
rettelse i endens tid. Det er nettopp Herrens hyrdeomsorg og hans fornedrelse profe
ten skal fremstille ved sine profetiske handlinger.
I v. 1-3 forkynnes dommen over Israel og Jerusalem.
Ifølge v. 4 og v. 7 får profeten befaling fra Herren om på representativ og symbolsk

måte å røkte slaktefårene slik som Messias på virkelig måte. Hl denne handling
brukte han to hyrdestaver. Den første hyrdestav het "liflighet". Denne stav står for
Guds nåde og en pakt med folkene ifølge hvilken disse ikke kunne forderve eller
ødelegge Israel Den andre hyrdestav, som het "bind" og som står for enheten
mellem Juda (Judas rike) og Efraim (Israels rike), hindrer tvedragt og indre oppløs
ning i Israel
Ifølge v. 8 gorde profeten de tre hyrder til intet i en måned. De tre hyrder symboli

serer i videste mening de tre første tyranniske verdensriker og deres herskere. Den ene
måned i hvilken tid disse blir tilintetgjort, er 3 x 10 dager, som symboliserer den
beskikkede tid, d.e. 10 dager, for hvert av de tre verdenskriger, kap. 10 v. 3.
Ifølge v. 6 og v.9 ovorgir profeten Israel til dommen, fordi Israels ledere og Israel

som nasjon forakter og forkaster den sanne Messias, Jesus av Nasaret, og va'dsetter
hans lønn til tretti sølvpenninger, som var betalin^n for en slave, og det til tross for
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Messias' grenseløse godhet og oppofrelse for sitt folk. Kun noen fS av folket holdt seg
til ham og trodde på ham.
Pottemakeren representerer Jehova, og hans lerklump, som mislykkes under hans

hender og scrni han atter trykker sammen til en lerklump, er et sinnbilde på Jerusalem
og Israel, v. 13.

Ifølge v. 10 brøt profeten først i stykker sin stav "liflighet" for å gjøre den pakt
tilintet som var inngått med folkene, slik at folkene kunne forderve og ødelegge
Israel.

Ifølge v. 14 brøt profeten i stykker sin andre stav "bånd" for å gjøre brorskapet
mellem Juda og Israel til intet, slik at de var prisgitt tvedrakt og indre opplsøning.
I v. 6 står videre en meget viktig profeti ifølge hvilken Israels folk skal overgis i

hendene på deres konge, som skal herje landet og ødelegge dem.
Hvem er denne konge? Dette fremgår klarest ifølge rettergangen mot den foraktede

og forkastede Jesus av Nasaret for den romerske landshøvding Pontius Pilatus etter
Vulgata. Da yppersteprestene og de eldste og folket ropte at Jesus skulle korsfestes,
sier Pilatus til dem: "Skal jeg korsfeste deres konge?" Da avgir yppersteprestene
denne fatale erklæring: "Non habemus regem nisi Caesarem". D.e. "Vi har ikke
konge uten Caesar". Johs. 19,15. Derfor er Israel under denne erklæring av Israels
ledere bundet til den romerske Caesar som sin konge inntil denne erklæring i slutten
av den store trengsel forandres av Israels ledere til fordel for Israels sanne Konge,
Jesus av Nasaret, Sak. 12,10: Matt 23,39.

Ifølge historien var det Nero Caesar som på sin kunstner- og veddeløpsferd i Achaia
i Hellas i år 66 e.Kr. utnevnte sin berømte general og senere keiser Tltus Flavius
Vespasianus til å kue opprøret i Israel, som var brutt ut på grunn av romernes stadige
overgrep mot Israel, og det var Vespasians sønn og senere keiser Utus som i år 70
&Kr. inntok og ødela Jerusalem og templet og tok en fryktelig hevn over Israel, hvis
overlevende ble spredt blant folkene. Når Nero Ceasar, som jeg tror er Antikristen,
henimot endens tid komma igjen fica avgrunnen, skal han i midten av den 70. åruke
for Israel og Jerusalem gjenoppta krigen mot israelerne for å tilintetgjøre dem.
Derfor er den konge som omtales i v. 6, Nero Caesar, og denne profeti har såvel
romernes krig mot Israel i 66 til 70 e. Mess. som romernes krig mot Israel i endens tid
for øye.

Men Antikristen har en israelsk hjelper som henimot endens tid skal stå frem i
Israels land, v. 16-17, og dette er Antikristens herold, dyret av jorden, den falske
profet, uten hvis forføreriske virksomhet det vantro Israel ikke kunne forføres til å

motta det romerske villdyr som sin Messias. V. 6 og v. 161-7 har derfor tydelig
eslgatologisk siktepunkt, og ingen annen enn Antikristen og den falske profet siktes
det her til Israels sanne Messias, Jesus av Nasaret, som kom i sin himmelske Faders
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navn, ble forkastet av det vantro Israel, men den falske Messias, som kommer i sitt

eget navn, blir antatt av det vantro Israel, Johs. 5,43: Ap. 13, 4-8.
Og Judas Iskariot, som foraktet og forrådte den sanne Messias for tretti sølvpennin-

ger, som var den lave pris for en slave, v. 12-13, er nettopp den dårlige hyrde med en
dårlig hyrdes stav - en hyrdestav som står for forførelse og ødeleggelse over Israel og
nålonene - som ved Satans kraftige virksomhet med alle løgnens makt og tegn og
undre, og med all urettferdighetens forførelse introduserer den falske Messias i Israel
og i verden, v. 16-17: 2. Tess. 2,9 -12.

Men den forferdelige dom over den falske profet står omtalt i v. 17, og over Anti
kristen, 2. Tess. 2,8, og over Antikristen og den falske profet, Ap. 19,20.
Det ellevte kapitel hos profeten Sakarias viser oss således at i hele de fire verdens

rikers tid, den tid som profetien kaller hedningenes tider, er Israel slaktefår, v. 4,17,
og at den korte tid som profeten ifølge kapitlet på representativ og symbolsk måte
handler på Herrens befaling, står symbolskprofetisk for Guds evige Sønn Messias'
virkelige handlinger gjennem hedningenes tider.

8. Pakten med døden og forbundet med dødsriket.

I Es. 28,15.18 omtales en pakt med døden og et forbund med dødsriket. Dette må
ifølge sammenhengen sikte til det vantro Israels sjuårspakt med Antikristen i endens
tid, Dan. 9,27. Når dette sies å være en pakt med døden og et forbund med døds
riket, så kan dette vanskelig forstås på noen annen måte enn at de som inngår denne
pakt med det vantro Israel må være døde mennesker fra dødsriket. Derfor støtter

også dette sted den oppfatning at Antikristen og den falske profet kommer tilbake
fra og representerer døden og avgrunnen (abyssos) i dødsriket.

Artikkel nr. 20:

ER JUDAS ISKARIOT AV DANS STAMME?

Da dyret av jorden eller den falske profet etter min mening er Judas Iskariot ogg
således er en israeler, så er det neste spørsmål som må søkes belyst, fra hvilken av
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Israels tolv stammer han? Idet følgende skal fremsettes noen momenter som antyder
at han er av Dans stamme.

1. Den indre strid i patriarken Jakobs opprinnelige familie,

1. Mos. kap. 27 til 30 og 35.

Da Jakob på sin mor Rebekkas råd ved list bedrog sin blinde far Isak og tilvendte seg
den velsignelse som Isak hadde tiltenkt hans eldre bror Esau, rømte han på sin mors
råd fra Kanaans land til sin morbror Laban i Karan, fordi Esau hatet han etter dette

og truet med å drepe han etter farens død.
Laban hadde to døtre, Lea, den eldste, og Rakel, den yngste. Jakob fattet kjerli^et

til Rakel, som var meget vakker, og han ble enig med Laban om å tjene hos ham i qu
år for Rakel. Da de qu år var omme, bad han Laban om å få Rakel til hustru. Laban
ordnet til bryllup, som etter skikk og bruk varte en uke, men han overtalte Lea til å
stille seg som brud, og på den første bryllupsdags aften førte han etter skikk og bruk
den tilslørede brud til Jakob. Som Jakob hadde bedratt sin blinde far, slik holdt

Herren Jakobs øyne tilbake så han ikke kjente Lea. Først om morgenen etter den
første bryllupsnatt merket Jakob at Laban hadde bedratt ham og gitt ham Lea
til hustru. På Jakobs spørsmål hvorfor han hadde gjort dette, svarte Laban at de
hadde den skikk ikke å gi den yngste bort før den eldste. Men Laban rådde ham til å
la Leas bryllupsuke gå tilende, så skulle han også få Rakel til hustru mot å tjene ham
sju år til for henne. Og Jakob, som elsket Rakel, gikk med på dette. Da Leas Bryl
lupsuke var tilende, fikk Jakob også Rakel til hustru og gikk inn til henne, men uten

at det ble holdt nytt bryllup.
Skriften sier av Jakob elsket Rakel mer enn Lea, som ble tilsidesatt Da Lea først

fikk tre sønner med Jakob, hvorimot Rakel til å begynne med ikke fikk barn,
forlangte Rakel av Jakob at han skulle ta hennes trælkvinne Bilha til hustru, idet de

barn som Bilha da måtte få, etter datidens lov og rett tilhørte Rakel.
Da Lea senere for en tid heller ikke fikk flere barn forlangte også hun av Jakob at

han skulle ta hennes trælkvinne Silpa til hustru, foråt him skulle føde henne barn.
Det vil da være klart at det av Laban foreslåtte og av Jakob godtatte to-hustru-

ekteskap, idet Lea ble Jakobs hustru ved list og svik fra Laban og Leas side, og idet
dette to-hustru-ekteskap var den eneste mulighet hvorved Jakob også kunne få Rakel

til hustru, på grunn av rivaliseringen mellem de to søstre omsider førte til fire-hustru-
-ekteskap.
Vi skal så stille opp Jakobs tretten barn i dette fire-hustru-ekteskap i den reWcefølge

de var født:

(1) Ruben.

Ruben var Jakobs første sønn med Lea. Navnet betyr: se, en sønn. For Lea sa:

Herren har sett til meg i min ulykke, og nå vil min mann elske meg.
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(2) Simeon.
Simeon var Jakobs annen sønn med Lea. Navnet betyr: bønnhørelse. For Lea sa:

Herren har hørt at jeg var tilsidesatt, derfor har han gitt meg også denne sønn.
(3) Levi

Levi var Jakobs tredje sønn med Lea. Navnet betyr: vedhengen. For Lea sa: Nå må
vel endelig min mann holde seg til meg, for jeg har født ham tre sønner.
(4) Dan.
Dan var Jakobs første sønn med Bilha. Navnet betyr: dommer. For Rakel sa: Gud

har dømt i min sak, han har hørt min bøxm og gitt meg en sønn.
(5) Juda.
Juda var Jakobs fjerde sønn med Lea. Navnet betyr: prise. For Lea sa: Nå vil jeg

prise Herren.
(6)Naftali.
NaftaU var Jakobs andre sønn med Bilha, og altså Dans helbror. Navnet betyr: den

jeg har vunnet ved kamp. For Rakel sa: Jeg har kjempet Guds kamper med min
søster, og nå har jeg vunnet.

(7) Gad.

Gad var Jakobs første sønn med Silpa. Navnet betyr: en flokk, skare. For Lea sa: En
skare kommer.

(8) Issaker.
Issaker var Jakobs femte sønn med Lea. Navnet betyr: han er lønn. For Lea sa: Gud

har gitt meg min lønn, fordi jeg lot min mann få min trælkvinne.
(9) Aser.
Aser var Jakobs annen sønn med Silpa. Navnet betyr: lykkelig. For Lea sa: Hvor

lykkelig jeg er! For alle kvinner vil prise meg lykkelig.
(10)Sebulon.
Sebulon var Jakobs sjette sønn med Lea. Navnet betyr: boende med. For Lea sa:
Gud har gitt meg en god gave, nå kommer min mann til å bo hos meg, for jeg har født
han seks sønner.

(11) Josef.
Josef var Jakobs første sønn med Rakel Da sa Rakel: Gud har tatt bort min skam.

Navnet betyr: legge til. For Rakel sa: Herren gi meg enda en sønn.

(12) Dina.
Dina var Jakobs første datter med Lea. Og hun var Jakobs eneste datter. Hun ble

født en tid etter utløpet av Jakobs andre sjuårs tenestetid, den andre sjuårs periode
han skulle tjene for Rakel.

(13) Benjamin.
Benjamin véir Jakobs annen sønn med Rakel Bøijamin ble ikke født i Mesopotamia,
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men etterat Jakob var kommet tilbake til Kanaan, på vandring fra Betel til Efrat, og
Rakel døde under fødselen. Hun kalte sin sønn Benoni, som betyr: min smertes sønn,
men Jakob kalte ham Benjamin, som betyr: sønnen av den høyre hånd.
I dannelsen av dette fire-hustru-ekteskap og de deri fødte tretten barn og betydnin

gen av deres navn ligger spiren til en interisraelsk strid som er av avgjørende betyd
ning for Dans stammes senere forhold i Israel
Vi begynner med Jakobs forhold. Som Rebekka og Jakob ved svik tilvendte seg

Esaus førstefødselsvelsignelse, slik ble Jakob ved svik av Laban og Lea ført inn i dette
fire-hustru-ekteskap.

Med hensyn til Rakel, som betyr: får (sau), så betraktet hun seg som Jakobs rett
messige hustru, fordi det var henne Jakob elsket og skufle tjene for i qu år hos Laban,
og Rakel elsket også Jakob. Hennes motvilje mot sin søster Lea er lett forståelig og i
høyeste grad berettiget. Hun ble bedratt av sin søster og fikk heller intet bryllup, men
ble gitt Jakob til hustru som en attpåsleng til Leas bryllup. Da Rakel til å begynne
med ikke fikk barn, ga hun Jakob sin trælkvinne Bilha, som betyr: terror (redsel,
vold), til hustru for å få sønner ved henne.
Med hensyn til Lea, som betyr: trett, så elsket også hun utvilsomt Jakob, hvilket

klart fremgår av hennes forhold til Jakob og betydningen av de navn hun ga sine
barn. Men hun bedrog sin søster for å få Jakob til sin mann, og står her i samme
stilling som Jakob, som bedrog sin bror Esau for å få hans velsignelse. For å få flere
sønner gav Lea Jakob sin trælkvinne Silpa, som betyr: dryppende, til hustru.

Den fjerde sønn.

Israels tolvstammefolks betydning og oppgave er mangesidig. Men vi skal her bare
nevne at Israel skulle fremføde Messias, som er verdens Frelser og som på samme tid
er Kongen i det fredsrike på denne jord som skal komme etter de fire verdensriker fra
Ny-Babylonia av og til hvis opprettelse og beståen Israels kall som nasjon er knyttet.
Då tire er verdens tall, utviklet også Israel som naqon seg fra et fire-hustru-ekteskap,
og samme grunn er det også den fjerde sønn i dette ekteskap som måtte bli overhode
for den stamme i hvilken Messias skulle fødes.

Men her står vi ved et kardinalpunkt i denne sak. For der er TO FJERDE-
-SØNNER:

(1) Dan, som er Jakobs fjerde-sønn, og tillike den første fjerde-sønn riktignok ikke
med Rakel men med Rakels trælkvinne Bilha.

(2) Juda, som er Jakobs fjerde-sønn med Lea, men som egentlig er den femte sørni,
hvor 5 = 4 pluss 1, hvilket tilkjennegir at 4, verdens tall, er forbundet med 1, Guds
tall, d.e. Guds forbindelse med verden.

Vi vet at Gud har dømt i denne sak og har gitt Jakob sin rettmessige hustru i Lea,
Gud som på tross av alle våre synder og feilgrep utvelger det som er tilsidesatt og
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ringeaktet i denne verden, men som attrår Gud og det som hører Gud til, 1. Kor.
1,26-29. Av Jakobs velsignelser og åpenbarelser Kke før hans død om hva som skal
hende hans sønner i de siste dager, fremgår også klart at han har godtatt Guds dom i
denne sak, og derfor gav han Juda, som er Jakobs fjerde-sønn med Lea, Messias-vel-
signelse, 1. Mos. 49, 8-10, så meget mer som Dans mor Bilha også hadde gjort seg
skyldig i incest (blodskam) med Ruben.

Men denne indre strid i Jakobs opprinnelige familie er et latent interisraelsk irrita
ment, som Satan og de onde ånder arbeider videre med og som er medbestemmende
for den egenartede og slgebnesvangre utvikling for Dans stamme, som vi senere skal
se. Som ismaelittrøe, som nedstammet fra Ismael, som ble tilsidesatt for Isak, og
edomittene, som nedstammet &a Esau, som ble tilsidesatt for Jakob, var og er
en trussel mot Israel, sUk representerer minunnelsens bitre rot hos Dan, som ble
tilsidesatt for Juda, et interisraelsk faremoment i Dans stamme mot det øvrige Israel.
For fullstendighetens skyld skal også kcxt omtales Jhkobs eneste datter DINA. Da

Skriften ikke beretter om noe ̂ esielt som var sagt i forbindelse med hennes fødsel,
må hennes betydning ligge i hennes nummer i rekken av Jakobs barn og i hennes
navn.

Dina var egentlig Jakobs tolvte barn, men måtte ov^late denne plass tU Benjamin
som stamfar til Israels tolvte stamme, hvorved Dina altså ikke lenger ble nummer
tolv, hvilket tall symbdiserer Guds åpenbarte herredømme, slik det ble utøvd i Israel
med Hørren midt iblant dem, men hun ble nummer tretten, hvilket tall symboliserer
åndelig ødeleggelse, opprør og undergang.
Da Dina etterat Jakob med sin familie var kommet tilbake til Kanaan, engang gikk

ut for å se på landets døtre, ble hun krenket av Sikem, som var sønn hav hevitten
Hemor, høvdingen i landet. Sikem betyr: skulder, som er symbol på kraft, særlig til å
bære. Da Sikem elsket Dina, gikk Jcikobs sønner svikefult med på svogerskap med
sikemittene mot at Hemor og Sikem og sikemittene skulle la seg omskjære, og så ble
gjort Men på den tredje dag, da sikemittene var syke av sine sår, slo Simeon og Levi
ihjel alt mannkjønn av sikemittene. De tok sin søster Dina ut av Sikems hus, og
Jakobs sønner pljmdret byen Sikem og drog bort, 1. Mos. 34. På denne måte ble
forbindelsen mellem Jakobs familie og sikemittene avduttet.
Assimilasjon mellem Israel og hedningefolkene, som alltid har vært en av Israels

største farer, er mot Guds vilje og derfor opprør mot Guds vilje. Israel er et folk som
bor for seg selv og som har sin styrke i Herren sin Gud. Blant hedningefolkene skal
det ikke regne seg og ikke holdes opp ved deres kraft Beretningen om Dina er et
forbilde på assimilaqonens fare både for Israel og for folkene. Og etter Guds dom
over de levende nasjoner ved Jesu gjenkomst, skal Israels levning vandre i den rett
ferdighet som Jakobs datter Dina bærer bud om i sitt navn, for Dina bet3rr: rettferdig
het. Es. 1, 26-27:33,5: 54,13-14:63,3:62,1-2: Jer. 23,5-6: Dan. 9,24: Hos. 2,19: Jbel
2.23.
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Artikkel nr. 21:

ER JUDAS ISKARIOT AV DANS STAMME?

2. Patriarken Jakobs forkynnelse av det som skal hende Israels

tolv stammer I de siste dager, 1. Mos. 49.

"Og Jakob kalte sine sønner til seg og sa: Samle dere, s§ vil jeg forkynne dere hva
som skal hende dere i de siste dager", v.l.
I grunnteksten står "i etterfølgende dager". (Eng. "in after days"). Like etter denne

forkynnelse døde Jakob i en alder av 147 år = 7x7x3, d.e. tallet for fullstendig
fullendelse muliplisert med tallet for Guds åpenbaring. Med Jakob er nemlig det
opprinnelige patriarkalske liv avsluttet, den første avdeling av primitiv guddomelig
historie.

Men fylt av profetiens And forkynner han før sin død det som i sin helhet skal hende
Israels tolv stammer i de etterfølgende dager — ut fra de egenskaper de hittil har lagt
for dagen og ifølge de indikasjoner som ligger i deres navn, og han velsignet dem med
den velsignelse som tilkom dem, dersom de da kunne velsignes.

Vi merker oss først at Jakob ikke nevner sine sønner i den rekkefølge de er født
(jvfr. art 20), men i tre avdelinger: Først Leas seks sønner, dog slik at Sebulon nevnes
før Issaker. Derpå trælkvinnene BilbasogSilpasfire sønner blandet sammen i en be
stemt rekkefølge. Tilslutt Rakels tosønner. I denne profetiske rekkefølge ligger en meget
viktig tidshusholdningsmessig hemmelighet, som vi i det følgende kort skal omtale.

Første avdeling er Leas sønner:
(1) Ruben, "se, en sønn".

Først nevnes Ruben, Jakobs førstefødte sønn og den førstefødte i Israel som nasjon.
Hans navn betyr at han er en sønn, d.e. en mann skapt i Guds bilde, hvilket satte
mennesket høyt over dyrene. Riktignok er synden kommet inn, men dette behøvde
ikke å føre til at han ble degradert under den menneskelige verdighet. Hans drifter tok
imidlertid makten over ham, og han gjorde seg skyldig i incest (blodskam) med Bilha,
sin fars hustru. Således mistet han sin førstefødselsrett, som gikk over til Josef ved

dennes to sønner, Efraim og Manasse.

Tidshusholdningsmessig for Israel representerer Ruben tiden for nasjonens ungdom
melige kraft, da Gud ved den første pakt med Israel, lovpakten fra Sinai, ga Israel
lederskapet blant folkene ved dets ansvarli^et overfor pakten. Men Israel brøt snart
pakten og mistet for en lang tid dette førerskap. Som for Ruben så også for Israel
vender Guds velsignelse tilbake gjennen ydmykelse og omvendelse under den nye
pakt.
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(2) Simeon, "bønnhørelse" og Levi "vedhengen".
For det andre nevnes Simeon og Levi De er brødre med den samme voldsmentalitet.

Jakob tar bestemt avstand fra deres hemmelige og listige råd og sammrøkomster, som
koblet ut den individuelle samvittighet og manifesterte seg ved tyrannisk maktovergrep

mot mennesker og dyr i Sikem. Dommen over dette er å bli delt og adspredt i Israel,
foråt dette skal bevirke at de enkelte individer skal vende seg til Gud som sin eneste
kilde og bli "bønnhørt" av ham og "bundet fast" tU ham ved de bånd som Gud gir.
Hdshusholdningsmessig for Israel representerer Simeon og Levi dommertiden inntil

David. Der var ingen konge og ingen virkelig søken til Gud, men sammenslutninger og
delinger. Makt og kamp oppfylte denne periode.

(3) Juda, "prise".

For det tredje nevnes Juda. Da Juda kom til makt ved David, våknet tilbedelsen av

Herren tillive igjen. David, den store salmist til Herrens ære, brakte paktens ark til
Jerusalem, og hans sønn Salomo bygde templet for den. Da de ti stammer etter
Salomos død skilte seg ut og gikk etter gullkalven, stod Juda fremdeles fast med
Herren. Som en løve er Juda, idet lovprisningen av Herren gir kraft og styrke, og ikke
skal kongespir vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil Fredsfyrsten
kommer, og folkene blir ham lydige. Juda er også karakterisert ved å ha overflod av vin
og melk, som symboliserer sann glede og næring.
Herav hremgår klart at av Jakobs to fjerde-sønner var det Jakobs fjerde sønn med

Lea, og altså ikke Jakobs første Qerde-sønn, nemlig Dan, som fikk den store velsig
nelse og det store løfte om at Messias skulle komme av Juda-stamme. Den profetiske
avjgørelse i denne viktige sak var falt Men konflikten var likevel tilbake og ga næring
til den hemmelighetsfulle og skjebnesvangre utvikling i stammen Dan.
Tidshusholdningsmessig for Israel representerer Juda tiden fra David gjennem det

gamle testamentes historie til begynnelsen av det nye testamente. Da så Messias endelig
kom for å opprette riket for Israel, tok Israel ikke imot hverken riket eller dets Konge
Jesus Messias, hvorved riket, som da var nær for Israel, gikk inn i sin hemmelighets-
form, i hvilken tid den nytestamentlige menighet, ekklesia, er Guds sanne barn, og
denne tid varer inntil opprykkingen av menigheten. Deretter kommer den antikristelige
trengselstid eller endens tid ved hvis avslutning Jesus Messias kommer igjen til dommen
over de levende nasjoner og opprettelsen av riket for Israel.
(4) Sebulon, "boende med" og Issaker, "han er lønn".
For det fierde nevnes Sebulon og Issaker. De fire første av Jakobs sønner med Lea

nevnes i den rekkefølge de er fødd, men med de to siste bytter Jakob plass, hvilket må
ha en bestemt betydning.
Leas bruk av navnet Sebulon, "boende med", sikter til et intimt forhold mellem

henne og Jakob, men Jakob bruker her et annet ord i øyensynlig nedsettende mening
og som primært betyr "å legge seg selv ned", og dette gjør Sebulon ved havenes (grunn-
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teksten har flertall) strand, ved stranden hvor skipene lander, hans side er vendt mot
Sidon.

Dette viser klart til diasporaen blant folkene, hvor Israel med samkvem og handel
med verdens nasjoner står i fare for å fjerne seg mer og mer fra det som skiller Israel fra
folkene. Hvordan det går Israel blant nålonene, viser Issakar, "han er lønn". Lønnen
for at Israel vendte seg bort fra sin Gud-sendte Frelser og Konge, ble at Israel vendte
seg til verden. Issakar ble en ufri træl Borte fra sin Gud og fra sitt land ble Israel
folkenes træler og syndebukker.
Tidshudholdningsmessig for Israel representerer Sebulon og Issakar diasporaen blant

folkene inntil det dypeste sted i hedningenes tiders dal. Sak. 1,8, og hele rekken av
Jakobs seks sønner med Lea representerer tidshusholdningsmessig Israels historie fra
sin begynnelse ved Jakobs død inntil tiden da Gud atter tar seg av Israel og begynner å
føre Israel tilbake til seg.

Vi er så kommet til tiden for den moderne sionisme, som begynte i siste halvdel av
forrige århundre og som varer til enden av hedningenes tider da Jesus Messias ved sin
gjenkomst åpenbarer seg for Israels levning og oppretter det messianske fredsrike på
denne jord. Tidshusholdningsmessig for Israel representeres denne tid av Jakobs fire
sønner med Leas og Rakels to trælkvinner Bilha og Silpa, slik at Bilhas første sønn Dan
innleder perioden, Sans helbror Naftali avslutter perioden, og l^lpas to sønner plasseres
mellem Dan og Naftali.

Først av trælkvinnenes sønner nevnes Dan, "dommer", som innleder perioden, og vi
er dermed inne i sentrum av vårt tema. Vi er overbevist om at den moderne sionisme,
som står i fikentreets symbolske tegn, Matt. 24, 32-34, tegnet for Israels nasjonale
gjenreising, er villet av Gud og er Guds førelse med Israel. Dette tegn går imidlertid
forut for oljetreets symbolske tegn, Rom. 11, tegnet for Israels åndelige gjenfødelse
som nasjon. Forståelsen av denne Jakobs profeti angåæide Dan, hvor Israels Degynnen-

de frigjørelse fra sitt trællekår under Issakar er meget iøynefallende, er særdeles viktig
for forståelsen av eskatologien innenfor rammen av hedningenes tider, skal så gi en
nøyaktig oversettelse av profetien etter G.R. Berry i The interliner literal Translation

of the hebrew old Testament: "Déui vil dømme sitt folk, som en av Israels stammer. La

Dan bli en slange på veien, en hornet slange på stien, som biter hælene på en hest, og
dens rytter faller bakover. På din hjelp (frelse) venter jeg, Jehova".

Denne profeti antyder flere ting:

(1) Den begynnende frigjørelse fra Israels trællekår under Issakar.
(2) Gjenopprettelse av Israels selvstyre og mer og mer ledet av Dan, som en av Israels

stammer, og i den intenqon og til det endemål som profetien antyder om Dan.
(3) Satanisk karakter og fremgangsmåte er her iøynefallende.

(4) Den homede slange er en antydning til dyret av jorden i Ap. 13, den falske
profet, dobbeltdyret (diplozoon paradoxum), som har to horn som et lam, men talte
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som en drage. Det er slangen fra Paradisets hage som til overmål i forførerisk retning i
endens tid har to små, troskyldige lammehom.

(5) Dyret av jorden i Åp. 13, den falske profet, som jeg tror er Judas Iskariot, er helt
fra profetien i 1. Mos. 49 av forbundet med Dans stamme. Men det er når Israel er
delvis gjenopprettet som selvstendig stat i Israels land, dog ennå i vantro overfor sin
Messias, Jesus fra Nasaret, at Israels dypeste fall og dets frykteligste trengsel inntrer.
Uten at vi her kan gå i detaljer ønsker vi å presisere at den bibelske profeti med all
tydelighet ut fra mange vitnesbyrd både i G.T. og N.T. vitner om at den store trengsel,
som grunnteksten uttrykker enndog med to bestemte artikler, nemlig trengselen den
store, gr. tes thlipseos tes megales. Åp. 7,14, er fremtidig, og at den angår både Israel
og de andre naqoner. Likeså at Israels dypeste faU ennå er fremtidig, da det vantro
Israel skal anerkjenne en hedning som sin Messias, forført dertil ved den falske profet,
som er israeleren Judas Iskariot av Dans stamme. Derfor er Dans stamme ikke nevnt

under beseglingen av de hundre og førtifire tusen beseglede israelere i endens tid. Åp.
7,1-8.

(6) Ledet av profetiens Ånd er det derfor at Jakob profetisk på vegne av Israels
troende levning i endens tid, i de mørkeste timer før rikets daggry, roper ut: "På din
hjelp (frelse) venter jeg, Jehova". Den eneste redning er nå ovenfra, fra himlen, hvorfra
også redningen kommer. Da skal det Jesu ord oppfylles: "Fra nå av skal dere ikke se
meg før dere sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn!" Matt 23,39: Sak.
12,10-14.

Og at redningen kommer, fremgår også klart av Jakobs profeti For det annet navn i
denne periode er Gad, "en flokk, skare". Hans omtale gjelder konflikt, men til slutt
seier. Det tredje navn i denne periode er Aser, 'lykkerlig". Hans omtale gjelder besit
telsen av lander, ro og overflod. Det fjerde og siste navn i denne periode er Naftali,
"den jeg har vunner i kamp". Men nå er kampen over, seieren er vunnet. Israels levning
er glad som en lekende hind og skal prise Herren som aldri før.
Tidshudholdningsmessig for Israel representerer trælkvinnenes fire sønner tiden fra

det dypeste sted av hedningenes tiders dal, dalbunnen i Sak. 1,8, da den moderne
Sionisme begynner, til den endelige gjenopprettelse for Israel ved Jesu Messias' gjen
komst.
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Artikkel nr. 22:

ER JUDAS ISKARIOT AV DANS STAMME?

2. Patriarken Jakobs profetiske forkynnelse av det som skal hende
Israels tolv stammer I de siste dager, 1. Mos. 49.

Tilbake er så å omtale den tredje avdeling av Jakobs sønner, nemlig Rakels to søimer

Josef, 'legge til", og Benjamin, som Rakel i sin dødskamp kalte Benoni, "min smer
tes sønn", - men som Jakob kalte Benjamin, "sønnen av den høyre hånd". - Vi
merker oss her at Rakel, "får (sau)", står for selvovergivelsens saktmodige ånd,
motsatt Jakob, "fortrenger", som står for selvisk natur. Benjamin er Josefs helbror og
den eneste av Jakobs sønner som er født i Kanaan.

Tidshusholdningsmessig for Israel representerer Josef og Benjamin tiden når Israels
frelse kommer, og deres navn viser ved hvem Israels frelse konuner, samt rikets tid.
Derfor er det av største viktighet å vite deres symbolske betydning.
JOSEF ER I SITT LIVS FORSKJELLIGE FASER FORBILDE PA JESUS

MESSIAS. Josef ble sendt av og fra sin far i en kjærlighetsgjeming til sine brødre.
Han ble hatet av sine brødre, overgitt til døden i en brønn og derpå solgt til hednin
gene og således skilt fra sine brødre. Blant hedningene kom han til makt, men hans
brødre ble fremmed for ham. Blant hedningene fikk han hustru og barn (svarende
til ekklesia) inntil en alle land omspennende hungersnød (svarende til den store
trengsel) tvang hans brødre til ham, som ble både deres og verdens frelser. Josef
representerer derfor Jesus Messias, den først forkastede og lidende, men nå herliggjort
og til Faderens høyre hånd opphøyede, slik den nytestamentlige menighet kjenner
ham, og slik Israel må kjenne ham for å finne sin frelse i endens tid.
Men her må da også rettes en alvorlig bebreidelse og advarsel til de mange i den

nytestamentlige menighet idag som ikke kjenner Jesus Messias som Israels Konge,
som ved sin gjenkomst skal opprette det messianske fredsrike på denne jord gjennem
Israel.

Benjamin, som først av Rakel kaltes Benoni' "min smertes sønn", men som senere
av J^ob kaltes Benjamin, "sørmen av den høyre hånd", er i Jakobs profeti kalt
krigerstammen i IsraeL Derfor er BENJAMIN FORBILDE PÅ JESUS MESSIAS SOM
DEN SOM ER GITT MAKTEN OVER JORDEN. Som Israel på Jesu tid ventet på
den regjerende Messias, d.e. Benjamin, "sønnen av faderens høyre hånd", slik også
idag. Men før Israel kan få Benjamin, "maktens sønn", må Israel motta Benoni,
"smertens sønn", hvilket Messias ble på grunn av Israels og hele verdens synd. Derfor
ser vi også av forbildet at da Josef til å begynne med var hård og fiendtlig mot sine
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brødre, som ennå ikke kjente ham, og forlangte at de skulle føre Benjamin til ham, da
våknet deres samvittighet i dyp skyldfølelse overfor Josef, og de sa seg imellem:
"Sannelig vi har skyld på oss for vår bror. Vi så hans sjeleangst da han bønnfalt oss,
og vi ville ikke høre, derfor et denne nød kommet over oss", 1. Mos. 42-43. Som i
forbildet slik også i motbildet er Israels endelige og avgjørende prøve knyttet til
Benjamin. Men Benoni, Benjamin og Josef er forbilder på en og samme person,
nemlig Jesus Messias.

Som Josef lengtet etter Benjamin, slik lengter Jesus etter å frelse Israel ved sin
makt, når han først er mottatt som Benoni, "smertens sønn". Og som Josef forlangte
å ta Benjamin fra brødrene, fordi de hadde forkastet Josef, slik vil Israel i den frem
tidige store trengsel bli stilt i utsikt å bli &atatt åpenbarelsen av sin Messias, som de
venter på og som er deres eneste håp. Og som Josef åpenbarte seg for sine brødre, ja
Juda, som heller ikke hadde vært enig i at Josef skulle drepes, men bli solgt til
ismaelittene, kom i den største hjertesorg og angst for å miste Benjamin og ga seg selv
i hans sted, slik skal også Jesus Messias åpenbare seg fea* Israels levning i slutten av
den store trengsel, når den er i den aller dypeste sorg og angst og lengsel etter sin
Messias og i den største frykt for å miste sin Messias. Da skal profetien i Sa. 10-14
oppfylles: "Men over Davids hus og over Herusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens
og bønnens ånd, og de skal skue opp til meg som de har gjennemstunget, og de skal
sørge over ham som en sørger over sin enMme sønn, pg klage sårt avet ham som en
klager over sin førstefødte", v.lO. 'Tå den dag skal sorgen bli stor i Jerusalem", v.ll.
"Og hele landet skal sørge", v. 12-14. I tretti dager skal denne unevnelige sorg vare,
de siste tretti dager av tidsangivelsen i Dan. 12,11: jvfr. 4. Mos. 20,29: S.Mos. 34,8..
Da Juda, som i forbildet står for de ti brødre og som i motbildet svarer til hele

Israels levning i endens tid, ga seg selv i Benjamins sted, hvorved han helt og fullt
åpenbarte sin skyld overfor Josef og sin kjærlighet både til sin far Jakob og til Ben
jamin, da er dette det ønskede bevis for hjertets rette anger og bot

Altså: Når Israels levning i den store trengsel vender seg til den lidende Messias, som
de korsfestet, da, og først da, vil han åpenbare seg for dem som den regjerende
Messias og utfri Israel Og først da skal Israels endelige gjenopprettelse skje. Men
Israels st(»re prøvelser særlig i den store trengsel skal bringe Israel til en sann hjertets
anger og omvendelse til sin Benoni, "smertens sønn", som de forkastet, og han vil
åpenbare seg for dem som Benjamin, "Sønnen av Faderens høyre hånd". Da åpnes
for dem kilden i Davids hus mot synd og all urenhet. Sak. 13,1, og dette bringer hele
nasjonen inn under Guds velsignelses fylde ved Jesus Messias, hvis forbilde Josef var.
Det var dette også Peter fremholdt for Israel i templet: "Så fått da et annet sinn og
vend om, foråt eders synder må bli utslettet, så husvalelsens tider kan komme fra
Herrens åsyn, og han kan sende den for dere utkårede Messias, Jesus, som himmelen
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skal hus8 inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine
hellige profeters munn fra eldgamle dager av", Ap.gj. 3,19-21.
Josef, som hans brødre forkastet, er i sannhet blitt den som "legger til" og som ved

sine to sønner, Efraim, "dobbelt fruktbar" og Manasse, "forglemmelse", fikk Rubens
forspilte førstefødselsrett. Manasse, som er den eldste av de to brødre, står for det å
"glemme" møye og trengsel på veien til den "dobbelte fruktbarhet", senn Efraim står
for. Men Gud som setter målet høyere enn veien til målet, setter Efraim først Og ved
deime velsignelsens fylde over Israel er det at Gud også velsigner verden.
Vi vil føre de to siste artikler frem til følgende konklusjon: angående vårt spesielle

tema:

(1) Tidshusholdningsmessig er Israel siden den moderne sionisme i slutten av det
forrige århundre koimnet iim i Dan-perioden, som betyr selvstyre for Israel i løftenes
land, d.e. Israels nasjonale gjenreising, som står i fikentreets symbdske tegn. Matt
24, 32-35, og som går forut for Israels åndelige gjenfødelse, som står i oljetreets
symbolske tegn. Rom. 11. Derfor tror vi at den moderne sionisme er villet av Gud og
er Guds vå med Israel, og at Israel er kommet hjem til Israels land for å bli der.
Men på den armen side må vi advare mot påstander både &a israelsk og kristen side

som hevder følgende:
A. At hedningenes tider er omme i og med israelenes erobring av det gamle Jerusa

lem i 1967, hvilket ifølge profetien først skal skje ved Jesu åpenbarelse like etter den
store trengsel Men 1967 er et for Israel markant årstall på veien mot den endelige
gjenopprettelse.
B. At Dan. 2,34-35.45 ble oppfylt i juni-krigen i 1967, hvilket profeti først vil bU

oppfylt i Harmageddon-slaget på Guds, den Allmektiges, store dag.
C. At Israel allerede har opplevd den store trengsel, hvilken ifølge profetien ennå er

fremtidig.
D. At Israel allerede er i den åndelige tilstand at Jesus Messias kan åpenbare seg for

Israel og opprette det messianske fredsrike på denne jord.

Angående hevdelsen av disse foranståeide fire punkter tror jeg at de bunner i
velment proisraelsk ønsketenkning, som imidlertid ikke stmnmer med de bibeldce
profetier uten at jeg her skal firemlegge beviser for dette.
(2) Dan-perioden, som Israel tidshuidioldningsmessig nå er gått inn i, har sitt navn

fra den av Jakobs sønner og den etter ham oppkalte stamme som preger denne
periode, nemlig den første av trælkvinnenes sønner, d.e. Jakobs første fjerde-sønn
Dan, "dommer", som han hadde med Rakels trælkvinne Bilha, "terror". Denne

periode, som gir Israel selvstyre i Eretz Israel (Israels land), fører omsider inn i Israels
største ficafall og inn i den store trengsel, trengselen den steve, gr. tes thlipseos tes
megales. Ap. 7,14, som altså begge ennå er fremtidig.
(3) Profetien om Dan i l.Mos. 49, 16-17 har en antydning om at dyret av jorden,
som jeg tror er Judas Iskariot, er av Dans stamme.
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(4) Den endelige frelse av Israels levning ved Jesus Messias' åpenbarelse kommer i
slutten av Dan-perioden, 1. Mos. 49,18.

Artikkøt nr. 23i

ER JUDAS ISKARIOT AV DANS STAMME?

3. Ikke-besegiingen av Dans stamme i endens tid. Åp. 7,1-8.

De grunner som foran er anført i denne sak, og de gruimer som senere vil bli anført i
samme sak, er årsaken til at Dans stamme ikke er nevnt under beseglingen av de
hundre og førtifire tusen beseglede av Israels stammer i endens tid. Som vist i art.
21 er dyret av jorden i Åp. 13, den falske profet, som jeg tror er Judas Iskariot, og
ved ham Antikristen, den falske Messias, helt fra profetien i 1. Mos. 49, 16-18 for
bundet med Dans stamme.

Ikke-beseglingen av Dans stamme i endens tid gremgår også av profetiene til Bileam,
som er et av de tidligste forbilder i Skriften på den falske profet, profeten i verdens
rikets tjeneste, som i likhet med Judas Iskariot ble tatt inn fra den israelske omverden

iim i Guds nærhet, men som endte som Guds motstander og fiende, 4. Mos. 22-24.
Israel hadde leiret seg på Moabs ødemarker på hin side Jordan midt imot Jeriko.

Balak, "ødelegger", fflppors sønn, "sønn av en spurv", konge i Moab, fryktet for
Israel og sendte bud til Bileam, "folkeoppsluker", Beors sønn, "sønn av fortæreren",
i Petor, som ligger på vestbredden av den store elv Frat, at han skulle komme og
forbanne Israel Frat er den ene av de to gjenværende av de Hre paradisfloder i
den postdeluvianske tidsperiode av den nærværende onde tidsalder, I.Mos. 2,10-14,
og også grensen for det romerkse verdensrike mot øst, til hvilket verdensrike Bileams

profeti har sitt endelige siktepunkt Bileam var kjent for sin dyktighet til å forbarme
og var rede til for en bestikkelse å ødelegge et folk.
Bileams profetier føller i tre avdelinger. Den første avdeling på toppen av Bamot

Baal, 4.M0S. 22, 24-23, 12, og den andre avdeling på toppen av Pisga, 4.Mos. 23,
13-26. På disse to steder søker Bileam med lukket øye tegn hos Gud og mottar
åpenbaring om å velsigne Israel, hvilket han også gjør. Den tredje avdeling er på
toppen av Peor, 4. Mos. 23, 27-24,25. Ha: søker ikke Bileam tegn hos Gud, men
skuer i Guds And segnet til jorden med opplatt øye hele Israels leir, v.2, og fcMrkyimer
noen av de eiendommeligste og mektigste profetier om Israel, som går fra Bileams
samtid helt til endens tid og som derfor vil få sin endelige oppfyllelse i den for oss
nære fremtid.
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Etter det ytre å dømme har Bileam utseende av I være Guds profet og gjøre Guds
vilje. Men at han tross dette likevel er i Satans tjeneste, fremgår av at han hemmelig
lærte Balak at Israels styrke bestod i at det var "et folk som bor for seg selv, og blant
hedningefolkene regner det seg ikke", 4.Mos. 23,9. Videre at han ga Balak det råd at
han skulle innby Israel til å ete avgudsoffer og drive hor med Moabs døtre, 4.Mos. 25,

1-3, 31,16; Ap. 2,14. Dette gjorde Bileam fordi han elsket urettferdighets lønn, som
han også fikk av Balak, 4.Mos. 22,7: 24,11: 2.Pet. 2,15: Jud. 11. Denne dobbelthet

viser også at Bileam var et forbilde på den falske profet. Men straffen ramte ham,

idet han senere ble drept av israelittene, 4. Mos. 31,8. Den her omtalte tildragelse
viser, som forøvrig fremgår av hele Israels historie, at en av de største farer for Israel
er assimilasjonen, d.e. at Israel skikker seg lik med hedningefolkene og går opp i dem.
Angående Bileams profetier skal vi her kun nevne en spesiell ting som angår Dans

stamme. Ifølge 4.Mos.2 skulle Israel leire seg hver stamme ved sitt banner og sin
families hærmerke. Israel leiret seg på den måte at Levi stamme leiret seg rundt
tabernaklet De øvrige stammer leiret seg utenom Levi stamme i fire hovedleirer. Den
første leir var Judas Leir, som bestod av Juda og Issaker og Sebulon og lå mot øst.
Den annen leir var Efraims leir, som bestod av Ruben og Simeon og Gad og lå mot
syd. Den tredje leir var Efraims leir, som bestod av Efraim og Manasse og Benjamin
og lå mot vest. Den fjerde leir var Dans leir, som bestod av Dan og Aser og Naftali og
lå mot nord. Ved oppbrudd var Judas leir den første fylking og Dans leir den siste
fylking som brøt opp, 4.Mos. 2,9.31:10,14.25.

Hverken Moseloven eller G.T. gir opplysning om form eller karakter av stammenes
bannere. Ifølge rabbinsk tradisjon var Judas banner en løve, Rubens banner en mann

eller et menneskehode, Efraims banner en okse, og Dans banner en øm, slik at de fire

livsvesener (kjeruber), beskrevet av Esekiel, Esek. 1,5-14:10,20, og av Johannes, Ap.
4,4-11, var symbolsk representert på disse bannere.
En variant av denne tradisjon gir som banner til Ruben en mann og en elv, idet

Ruben ifølge I.Mos.49,4 "bruser over som vannet", og som banner til Dan en øm og
en slange, idet Dan ifølge 1. Mos. 49,17 skal "være en slange på v»en, en hornet
slange på stien".
Disse fire former finnes forøvrig også i himlens forkynnelse (Salm. 19, 1-7) ved

stjemekonstallasjonene i de fire kvarterer av himmels. Aquarius, mannen med
vannstrålen, og Leo, løven, var de originale zodiacalske konstellasjoner av de to

solhverv. Taums, oksen, vårjevndøgn og Aquila, ørnen, og Serpens, slangen, host-
jevndøgn.

I den tredje avdeling av Bileams profetier, 4. Mos. 23,27-24,25, nevnes Ruben som
vannmannen, v.7, Efraim som oksen, v.8, og Juda som løven, v.9. Men Dan som

63



ørnen og/eller slangen er ikke nevnt, fordi disse profetiers egentlige siktepunkt er
endens tid, hvor Dan ikke er med i beseglingen av Israels stammer. Ap. 7,1-8. Men
ørnen og slangen er nevnt i annrø forbindelse. Ørnen i Jesu profeti i Matt 24,28:
"Hvor åtselet er, der skal ørnene samles", og slangen som det annet dyr i Ap. 13,
profetier som begge angår endens tid. Når derimot den antikristelige trengselstid er
over, er Dan atter med såvel i profetien i S.Mos. 33,22 som i profetien i Esek. 48,1,
profetier som begge har å gjøre med Israels endelige gjenopprettelse etter Jesu Messias
gjenkomst til vår jord. Ja, Dans port i Jerusalem skal enndog sammen med Josefs port
og Benjamins port være mot øst, Esek. 48, 32.

Den tragiske og villførende tendens og utvikling i Dans stamme fremgår også av
Dans genealogi på to måter:
(1) For det første viser denne at ennskjønt Dans stamme både ved den første telling

i ̂ ai øricen, 4. Mos.l, og ved den annen telling på Moabs ødemarker, 4.Mos. 26, var
den folkerikeste stamme nest etter Juda stamme, idet Jakobs to fjerdesønner, Juda
og Dan, også på denne måte hadde ledelsen blant Israels stammer, så bestod dog Dans
stamme bare av en ætt Av 4. Mos. 46,23 fremgår at Dan hadde bare en sønn, nemlig
Husim. Og av 4. Mos. 26,42 fremgår at Dans stamme bestod bare av en ætt, nemlig
fra Suham suhamittenes ætt Altså må Husim og Suham være to forskjellige navn på
Dans sønn. Men hvorfor? Den sannsynlige løsning på dette er at de to navn er
oppstått ved omflytting av bokstavene og at en profetiske hensikt med dette ligger i
betydningen av disse to navn. Husim, "hastende", blir til Suham, "ydmykelse". Dette
viser at Dan, som skyndsomt bUr til en stor stamme, men som i selvisk hersker-ånd

antar sin særegne tilstand, ved Guds usynlige hånd ledes til ydmykelse, som alltid er
Guds vei ut av selvopphøyelse. Men ut av denne ydmykelse, som særlig skal manifes
tere seg i den store trengsel, skal Dans stamme bli opphøyet og velsignet av Gud, som
profetien viser, S.Mos. 33,22: Esek. 48,1.
(2) For det andre taper Dans stamme allerede tidlig i Israels historie betydning blant
stammene, og navnet Dan forsvinner fra de genealogiske lister i krønikebøkerne.
Den eneste virkelig betydningsfulle mann i Dans stamme var Samson, "sterk", som

også var dommer i Israel i tjue år. Dom. 13-16. Samson hadde også Dans stammes
karakteregenskaper: ustødig, listende, snikende og besnærende, men uten skrupler og
snar og sterk til å slå. Dette fremgår tilfulle av Dans stammes tokt mot Lais, Dom. 18.

4. Dragen i den hebraiske dyrekrets tilskrevet Dan.

Dyrekretsen har tolv stjernekoonstellasjoner eller stjernebilder, nemlig: (1) Virgo,
jomfruen. (2) Libra, vekten. (3) Scorpio, skorpionen. (4) Sagittarius, bueskytten. (5)
Capriocornus, stenbukken. (6) Aqarius, vannmannen. (7) Pisoes, fiskene. (8) Aries,
væren. (9) Taurus, oksen. (10) Gemini, tvillingene. (11) Cancer, krebsen. (12) Leo,

løven. Dette er altså de tolv tegn i dyrekretsen som representerer himmelens ordløse
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forkynnelse av Guds evangelium. Disse tegn var kjent av de antikke egyptere, kalde
ere, kinesere, grelære og romere etc. Der er tolv store konstellasjoner gruppert i
himmelrommet innenfor 8 eller 9 grader av solens tilsynelatende vandring i himmel-
rommet sett fra jorden, idet jorden går sin bane rundt dea De tolv tegn er gitt
ovenfor i kronobgisk orden.

Gruppert sammen med hvert av disse tolv store stjernebilder er tre mindre stjerne
bilder eller undergrupper, slik at det i det hele blir tolv grupper og hver gruppe på fire
stjernebilder, altså i det hele førtiåtte konstellasjoner. Dette er slik gruppert av
astronomene idag.
En av undergruppene til det tredje tegn (Scorpio, skorpionen), nemlig Draco,

dragen, jvfr. Ap. 12, 3.9, kan klart ses å være rød til visse tider i Palestina og Syria,
særlig i krigstid, hvorfor meningen med dette tegn er krig. I den hebraiske dyrekrets
var dette tegn, altså Draco, dragen, tilskrevet Dan, og Dan er i Skriften også beskrevet
som "en slange på veien, en hornet slange på stien", I.Mos. 49,17. Jeg tror at dragens
s^ert. Ap. 12,4, er den falske profet. Es. 9,15, som er Judas Iskariotav Dans stamme.

Artikkel nr. 24:

ER JUDAS ISKARIOT AV DANS STAMME?

5. Mot vest og mot nord

(2) Videre merker vi oss de seks hundre danittiske plyndreres leir, "Mahaneh Dan",
på Jiidas landområde. Dom. 18,2, hvilket viser oss Dans tendens til å gå inn på Juda,
og som gjenspeiler det opprinnelige, interisraelittiske irritament mellem Dans og
Judas stamfedre, Dan og Juda. Det var også i "Mahaneh Dan" at Herrens And begyn
te å drive danitten Samson, som i sin egen karakter og handelmåte, ulik de andre
dmnmeres, av^eiler Dans stammes karakteregenskaper, og som i sin død drepte flere
enn han hadde drept i sitt liv. Dom. 16,30. Videre står "Mahaneh Dan" i motsetning
til "Mahanaim", d.e. to leirer, altså dobbeltleiren, det sted hvor patriaricen Jiakob så
Guds engler, d.a Guds leir, som tilsluttet sin leir, I.Mos. 1-2, et forbilde på de herlige
forhold i det messianske fredsrikes tid på denne jord, en dans som ved Mahanaim,
Høys. 6,13.

(3) De fem speidere som danittene sendte ut for å utspeide landet, tilrådde danitte-
ne ikke bare å angripe og utslette Lais, men også å ta Mikas avgudsbilde med tilbehør
og husprest, levitten Jonathan, som hadde lovt feiderne et gunstig utfall av deres
reise. Dom. 18. Dermed opprettet danittene en avgudshelligdom og en avgudsdyr-
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keise i Dan og et danittisk presteskap som nedstammet fira Moses, og fjernet seg
dermed enn mere fra det øvrige Israel En advarsel til danittene fra Herren på denne
deres dårlige ferd turde kanslqe også ligge i betydningen av Mikas navn: "Hvem er lik
Jeh?", og i Jonatans navn: "Jeh har gitt". Men danittene gikk sin egen vei, Dom. 18,
3.15, og brøt med Jahve-dyrkelsen i Israel, et varsel om den fremtidige utvikling i
Dan.

Artikkel nr. 25:

ER JUDAS ISKARIOT AV DANS STAMME?

8. "Stå stille, sol, i Gibeon, og du måne, i Ajalons dal", Josv. 10,1 Z

Det er Josva (hebr. Joshua eller Jeshua, "Jeh er frelse", hvis gr. form er lesoys, Jesus)
som ber Herren om dette så hele Israel hørte det på den dag da Herren ga Josva og
Israel utryddelsesseiren over de fem amorittiske konger og deres hærer ved Gibeon.
"Og aldri har det vært noen dag som denne, hverken før eller siden, da Herren hørte
på en manns røst: for Herren stred for Israel", v. 14. Den oppgående sol stod stille i
sydøst i Gibeon, og den nedgående måne i vest i Ajalons dal, idet Herren stoppet
jordens rotasjon om sin akse og månens gang rundt jorden i næsten tolv timer. Det er
bønnhørelsen av en bønn med et slikt innhold som er enestående her.

Denne enestående dag, dobbeltdagen, som var på næsten tjuefire timer, og altså like
lang som et døgn, men i fullt sollys, er forbilde på en annen enestående dobbeltdag,
som også skal vare i tjuefire timer, og altså like lang som et døgn, men hvis første
halvdel (=12 timer) er fullstendig mørke, hvorimot dens annen halvdel (=12 timer)
er i fullt sollys. Det er den dag da den himmelske Josva, Jesus Messias, som Josva,
Nuns sønn, var et av de mange forbilder på, skal åpenbares fra himmelen med de
hellige og med sine engler til krigen på Guds, den Allmektiges, store dag, det jordiske

Harmageddon, da han kommer tilbake til vår jord. Denne dag er beskrevet mange
steder både i den géunmeltestamentlige og den nytestamentlige profeti, men på flere
måter egenartet ved profeten Sakarias, Sak. 14, 1-7. Dette er Herrens dag i snevrere
forstand, som er det innledende og forferdelige aspekt av Herren dag i utvidet for
stand, hvilken siste dag varer fra Jesu Messias' Åpenbarelse og gjenkomst til vår jord,
gjennem det messianske fredsrikes tid og inntil verdensfornyelsen, da de nye himler
og den nye jord står frem.
Vi skal ut fra Sak. 14, 6-7 beskrive dagen da menneskesønnens tegn, som er han

selv, viser seg på himmelen, og han kommer igjen.
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I v. 6 beskriver profeten de kosmiske forstyrrelser hvorved jorden legges i totalt
mørke og en som følge herav tiltagende kulde og frost setter inn. Dette er overens
stemmende med all profeti på dette punkt som klart viser at hverken sol eller måne
eller stjerner lyser på den dag da Jesus Messias åpenbares ved sin gjenkomst, men hele
jorden er lagt i totalt mørke. I v.7 beskrives denne forferdelige dag nærmere: "Og det
skal komme en dag - Herren kjenner den — det skal hverken være dag eller natt, men
mot aftens tid, da skal det bli lys".

Det skal ikke være dag, fordi solen som skaper dagen ved sitt lys, er totalt formør
ket.

Det skal heller ikke være natt for den del av jorden som da har nattetid, fordi
månen og stjernene som ved sitt "svakere" lys skaper natten, også er totalt formør
ket.

"Men mot aftens tid, da skal det bli lys". Hvordan kan dette skje? Forholdene må
bedømmes med Jerusalem og Israel som sentrum for disse begivenheter, og etter en
dag med totalt mørke i tolv timer skal det på dette sted bli mørke og ikke lys ved
aftens tid, selv om de formørkede himmellegemer forutsettes å lyse normalt på dette
tidspunkt. Men når tolv timer med totalt mørke er gått, og en derfor skulle være
kommet til aftens tid med inntredende normalt mørice, dersom himmellegemene da
forutsettes å begynne å virke normalt, viser det seg at det tvert imot blir lys, idet en
ny dag på tolv timer med normalt sollys begynner. Altså har vi her som i Josv. 10,12
en dobbeltdag, men først en dag (=12 timer) med totalt mørke, og derpå en dag (=
12 timer) med normalt sollys, idet jordens rotasjon om sin akse og månens omløp om
jorden er stanset i de første tolv timer med totalt mørke.

Det skriftsted som binder Josv. 10,12-14 og Sak. 14, 6-7 sammen, er Es. 28, 21-22,
hvor Herrens gjerning ved Perasim-fjellet og Herrens gjerning ved Gibeon, 2. Sam. 5,
20. 24-25: l.Krøn. 14, 11.16, er satt som forbilder på Herrens gjerning, en underlig
gjerning, og hans arbeid, et uhørt arbeid, ved tilintetgjørelsen og den fast besluttede
straffedom hele jorden på Herrens dag i endens tid, da hele jorden skal bli renset
for den ondes barn ved englenes virksomhet, Joel 3,16: Matt. 13,41-42,49-50: jvfr.
2.M0S. 11,4-6:12,29, og da Satan og hans engler skal fengsles i avgrunnen (abyssos) i
rikets tid. Åp. 20, 1-3, og der skal levnes levende på jorden en levning av Israel, Es.
1,9: 10, 21-22, og levninger av nålonene. Es. 24, 6. 14-16: Sak. 14,16, som skal
inngå i det messianske fredsrike på denne jord, Matt. 13,43. (Jvfr. Jesu Messias'
eskatologiske tale på Oljeberget, art. 22.
Dette er den dag som alene er Iqent av Herren, men også til sine kjære og stridende

venner både av Israel og av nasjonene, som da er på jorden, har han gitt verdifulle og
témmelig nøyaktige informasjoner angåaide dagen, selv om vi ser helt bort fra
kronologiske beregninger. "For Herren, Israels Gud, gjør ikke noe uten at han har
åpenbart sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene", Am. 3,7. Riktignok vet vi
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ikke dag og dme på dagen, Matt. 24, 36: Mark. 13,32. Men dagen er en av dagene

etter trengselen. Mark. 13,24, d.e. den store trengsel. Åp. 7,13. Den er straks etter
den store trengsel. Matt. 24,29, hvorav det er klart at det må være en av de første
dagene etter trengselen. Og når den store trengsel slutter, er helt klart ifølge profe
tien. Det er 2520 dager fra den dag sjuårspakten mellem det vantro Israel og Anti
kristen inngås, og 1260 dager fra den dag Antikristen bryter denne pakt og setter seg
i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud, Dan. 9,27: Matt 24,15: 2.Tess. 2,4.
Ja, selv om nettene etter den store trengsel oppfordres de til å våke i spent forvent
ning om han kommer om aftenen, d.e. i den første nattevakt, fra kl. 18 til kl. 21,
eller ved midnatt, d.e. i den annen nattevakt, fra kl. 21 til kl. 24, eller ved hanegal,
d.e. i den tredje nattevakt fra kl. 24 til kl. 3, eller om morgenen, d.e. i den fjerde og
siste nattevakt, fra kl. 3 til kl. 6, Mark. 13,35.

Jeg tror hein kommer i den fjerde og siste nattevakt, som også kalles morgenvakten,
2.M0S. 14,24: Josv. 10,9: Matt. 14,25. Solens oppgang, som er symbol på hans
komme for Israels troende levning og de troende av nasjonene i endens tid, MaL 4,2,
skjer om morgenen, men morgenstjernens oppgang, som skjer før solens oppgang og
som innvarsler den kommende dag, er symbol på hans komme for menigheten, 2.Pet.
1,19: Åp. 22,16, som skal skje før endens tid. Morgenstjernen (Phosphorus) er
planeten Venus når den i vestlig elonga^on står vest for solen og derfor skinner på
østhimmelen før solens oppgang. Her kan også nevnes at Venus er det lyssterkeste
objekt nest etter solen og månen, og kan ofte ses om dagen. Dette er symbol på at
menigheten skal regjere med Messias i Millenniets gyllendag over verden. Åp. 20,6, Da
Messias er rettferdighetens sol for Israel og nålonene, 2. Sam. 23,4: MaL 4,2.
Men så til dobbeltdagens betydning for vårt spesielle tema, og jeg vil her nevne tre

forhold:

(1) Såvel i forbilde som i motbilde står månen stille i Ajalons dal Byen Ajalon ligger
i en dal med samme navn, og denne dal fører ned fra Qellene mot havet. Men såvel
Ajalon som Ajalons dal lå i det landområde som tilfalt Dan, Josv. 19,42. Månen, som
kvinnen Israel har under sine føtter. Åp. 12,1, og hvis lys er reflektert sollys, er
symbol på Israels første pakt, lovpakten fra Sinai, som vil utarte under Dans dommer-
ledelse i endens tid. Når månen står stille i Ajalons dal i Dan, så tror jeg at profetien
dermed vil vise at intensjonen i Dan under Dan-perioden i Israels historie vil føre til
det vantro Israels dypeste og mørkeste frafall.
Men solen står stille såvel i forbildet som i motbildet i Gibeon, og Gibeon tilhører

Benjamin, Josv. 18,25. Benjamin, som først og av sin døende mor fikk navnet Beno-
ni, "min smertes sønn", men som Jakob kalte Benjamin, "sønnen av den høyre
hånd", er i Jakobs profeti i I.Mos. 49,27 kalt krigerstammen i Israel og står for den
regjerende Messias i hans herlighets åpenbarelse med all makt i himmel og på jord.
Solen, som kvinnen Israel er kledd med, som har lys i seg selv og som er kilden til alt
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organisk liv på jorden, er symbol på den nye pakts Messias i sin gjenkomst for Israel
og nasjonene, rettferdighetens sol med lægedom under sine vinger, MaL 4,2.
(2) Ajalon betyr "dyreplass", og Ajalons dal er derfor dalen hvor dyrene holder til
Ajalons dal i Dan er derfor en rammende symbolsk betegnelse på hedningenes tiders
dal. Esek. 37,1-2: Sak. 1,8: Luk. 21,24, som begynte i Duradalen i landskapet Babel,
hvor kaldeerkongen Nebukadnesar II, som er v»densrikenes gullhode, Dan. 2,38,
stilte opp guUbildet foråt alle skulle tilbede det, Dan. 3,1, og som også blir tilbedt
helt til enden av hedningenes tider. Alle verdensrikenes dyr, Dan. 7, har i åndelig-
-symbolsk mening holdt til i Ajalons dal Men dobbeltdagen, som skal inntre straks
etter den store trengsel, kommer til å ramme de to siste av disse dyr, nemlig de to
dobbeltdyr i Ap. 13. Det første dobbeltdyr, som er både av havet. Åp. 13,1-2, og av
avgrunnen. Åp. 11,7: 13,3: 17,8, er Antikristen og hans verdensrike, i hvilket også de
tre foregående verdaisriker fra Ny-Babylonia av er innbe&ttet. Dan. 2,35.44-45: Åp.
13,2. Det andre dobbeltdyr, som har to hom som et lam og taler som en drage
(slange), diplozoon paradoxum, den falske profet, er både av jorden og av avgrunnen.
Åp. 13, 11-17. På symbolsk måte har profetien også her antydet Dans forbindelse
med dyrene i Åp. 13.
Gibeon derimot, som betyr 'Tdippe", "fjell", symboliserer det som strekker seg opp
mot ham som på dobbeltdagen fra himmelen skal invadere jorden med sine hærer,
den himmelske klippe, 5.Mos. 32,4: 2.Sam. 23,3: l.Kor. 10,4.
(3) For det tredje står også Gibeon og gibeonittene, som var hevitter, s3rmbolsk og

forbildelig for dem blant folkene i endens tid som lar seg orientere mot Gud og Jesus
Messias og Israel, og som derved unngår utryddelsesdommen ved Jesu gjenkomst.
Matt. 24, 36-41: 25, 31-46. For gibeonittene var de eneste av Kanaans innbyggere
som gjorde fred med Israel, Josv. 9,3-15. Alle de andre satte seg opp mot Israel og ble
utryddet, Josv. 11,19-20.

Artikkel nr. 26:

ANDRE OPPLYSNINGER OM DYRET AV JORDEN,
DEN FALSKE PROFET, ÅP. 13,11-17.

I art 16 fremsatte jeg min mening om den falske profets oppstiging av jorden, i art.
17 til 19 at den falske profet er Judas Iskariot og i art 20 til 25 at Judas Iskariot
er av Dans stamme. I det følgende skal gis videre opplysninger om denne person og
om hqns virksomhet og om de to perioder i hvflke han virker.
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Judas Iskariots navn

Om Judas Iskariot ikke eac av Juda stamme, så har han dog det ettertraktede og
symbolsk-profetiske navn Juda, som betyr "ros, pris, lov og pris". For Judas er den
greske form av det hebraiske Juda eller Judah. Dette navn setter ham i relasjon til
Juda, Jakobs fjerde sønn med Lea, som fikk det store løfte om Fredsfyrsten, Israels
Messias, 1. Mos. 49,10. (Jvfr. art. 21)
Med hensyn til Judas' etternavn Iskariot går en vanlig fortolkning ut på at Iskariot

betyr "Ish Kerijot", d.e. mannen fra Kerijot Men det er mere sannsynlig at navnet
Iskariot er fra den samme rot og beslektet med Issakar, som betyr "det er lønn", uten
at dette bør settes i forbindelse med Jakobs sønn Issakar. Det synes nemlig å ha vært
en form av ordet shakar, fra hvilket er avledet ordet eshcar, Esek. 27,15, av lignende

betydning, slik at Iskariot synes å kunne bety "handelsmann", hvilket er nær for
bundet med hans forbrytelse som forræderen. Her bør en også merke seg at vi er
minnet om tilnavnet Iskariot i det øyeblikk da Satan for inn i Judas med den følge at
han forrådte Jesus, Luk. 22,3, og at tilnavnet Iskariot kunne ha blitt gitt Judas etter
forræderiet.

I Johs. 6,71 står ifølge grunnteksten: Men han talte om "Judas, Simons Iskariot",
d.e. "Judas, Simons (sønn) Iskariot". Det samme står også i Johs. 13,2: "Judas,
Simons Iskariot", d.e. "Judas, Simons (sønn) Iskariot", hvilket i vår norske Bibel er
oversatt så klart som vel mulig, nemlig "Judas Iskariot, Simons sønn. Altså står
tilnavnet Iskariot til Judas og ikke til héms far Smon. Jeg tror at det Skriften her
vil fremheve, er: Simons sønn Judas, handelsmannen, som solgte sin Herre og Mester
for tretti sølvpenninger.
Men selv om Iskariot kunne bety "Ish Kerijot", d.e. mannen fra Kerijot, en by i det

sydøstlige Juda, Josv. 15,25, så er dette intet bevis for at Judas Iskariot er av Judas
stamme. Der er mange steder i G.T. som viser at alle Israels stammer var blandet med

fremmed tdod. Juda stamme var enndog meget blandet med fremmed blod. For da
israelittene og kanaanittenes mange steder bodde om hverandre, tok israelittene ofte
del i kanaanittenes kultur og gudstro og inngikk i handelsforbindelser og giftermål
med dem. Likeså er der mange steder i G.T. som viser at der var giftermål meUem
Israels stammer innbyrdes.

Med hensyn til Kerijot, som betyr "byer" eller "små landsbyer", så var der også to
av dem, en i det sydøstlige Juda og en i Moab.

Hva Skriften sier om Judas Iskariot

Judas er omtalt tjueto ganger i N.T.
Judas var forutsagt i G.T., Salm. 41,10:69,26:109,6-20, etc. (Jvfr. art 23)
Judas' mor var syndig, Salm. 109,14. Jvfr. Nero Caesars mor Agrippina den yngre,
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som var beryktet, herskesyk, en morderske, og som levde i incest (blodskam):
Judas var utvalgt av Jesus som en av de tolv. Luk. 6,13: Johs. 6,70, moi er nevnt

som den siste i apostelflokken. Matt 10,4: Luk. 6,16, og han er også stjerten (det
bakerste) på dragen, AP. 12,4.
Judas var en djevel, Johs. 6,70. Ordet djevel, gr. diabolos, her brukt som adjektiv,

betegner en person som har dens egenskaper som i N.T. kalles djevelen, 1. Hm. 3,11:
2.Tim. 3,3: Tit 2,3. Ordet i bestemt form, gr. ho diabolos, anklagaen, djevelen.
Matt 4,1.5: 2.Tim. 2,26, som er ekvivalent til det hebr. Satan, motstanderen, er i
N.T. alene brukt om Satan.

Judas var en tyv, Johs. 12, 5-6.

Jiidas var utvalgt til foræder, Johs. 12,4:13,18: Ap.g. 1,16.
Judas var regnet blant apostlene, Ap.gj. 1,17.
Djevelen hadde inngitt Judas i hjertet å forråde Jesus, Johs. 13,2.
Judas avtaler med yppersteprestene om å forråde Jesus, Matt 26,14-16.
Judas ble besatt av Satan, Johs. 13,27.

Judas forrådte Jesus med et kyss. Luk. 22, 47-48. Dette viser til overmål hans

enorme og sataniske forestillelseskunst og selvbeherskelse. Judas var utvilsomt den
mest intelligente av apostlene. Han forrådte den sanne Messias og hjalp ham til
korset. Han hyller den falske Messias og hjelper ham til verdenstronen.
Judas angret og hengte seg. Matt 27, 3-5. Det greske ord i grunnteksten her som er

ovørsatt med "angret", er ikke det greske metanoeo, som betyr "jeg angrer opprik
tig", men det greske metamebmai, som nærmest betyr "jeg beklager" eller "sørger
over utfallet". J^r. et av Judas' forbilder Afitofel fra Gib, 2. Sam. 17,23. Men før

Judas hengte seg, måtte han erklære at Jesus var uskyldig. På samme vis måtte
høvedsmannen og den romerske eksekusjonsavdeling som korsfestet Jesu^ erklære da
de så jordskjelvet og det som skjedde ved Jesu død: Sannelig, denne var Guds Sønn!
Matt 27,54.

Jiidas styrtet ned i Hinnoms dal og brast itu, og hans innvoller vdtet ut Ap.gj.
i,ia
Judas gikk til sitt eget sted, Ap.gj. 1,25. (Jvfr. art. 23)
Judas er kalt fortapelsens sønn, Johs. 17,12. Den samme benevnelse har også

Antikristen, 2. Tess. 2,3. (Jvfr. art 17)

Disse Skriftens vitnesbyrd om Judas Iskariot viser at av alle fortapte mennesker er
der ingen som har de kvalifikasjoner som han til å vende tilbake til jorden for sam
men med Antikristen å forføre æi Gud-frafrllen menneskeslekt. Den bibelske profeti

viser klart at der ikke bare er en falsk Messias, Antikristen, i æidens tid, men også en
annen person som er hans like i mirakuløs^ satanisk makt, og hvis eneste misjon er å
forføre den Gud-frafalne menneskeslekt til å tilbede Antikristen. Denne person er
dyret av jorden, den falske profet. Ap. 13, 11-17, som jeg tror er Judas Iskariot
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Artikkel nr. 27:

DEN SATANISKE TREENIGHET.

Så visst som der er en guddommelig treenighet, så er der også en satanisk treenighet.
Som den guddommelige treenighet fra og med Guds Sønns inkamasjcm består av to
åndelige, usynlige personer, nemlig Gud Faderen og Guds Ånd (Kristi Ånd), og en
legemlig, synlig person, nemlig Guds Sønn, Jesus Messias, som i den nærværende
frelseshusholdnings tid er i himmelen, slik består også den sataniske treenighet fra og
med Antikristens første periode på jorden av to åndelige, usynlige personer, nemlig
Satan (dragen), Åp. 12, 3. 7-9: 13,4:16,13, og Antikristens ånd, I.Johs. 4,3, og en
legemlig synlig person, nemlig Antikristen (dyret), I.Johs. 2,18.22: 2. Johs. 2,18.22:
2. Johs. V.7: Åp. 11,7:13,4: 16,13: 17,8, som i den nærværende tid » i avgrunnen
(abyssos). Den sataniske treenighet er en satanisk imitaqon av den guddommelige
treenighet.

Antikristens herold.

Dyret av jorden, den falske profet, derimot er ikke den tredje prøson i den sataniske
treenighet, men er Antikristens herold og fullmakt og står i liknende forhold til
Antikristen i den 70. åruke for Israel og Jerusalem, som Jesus Messias' herold,
døperen Johannes, står i til Jesus Messias i den 69. åruke. I den falske profet, som
Antikristens ånd helt og fullt manifesterer seg gjennem i endens tid, vil den falske
profeti nå frem til fullendelse og avslutning, og han utgør det siste og fullendte ledd
av den lange rekke falske profeter i den nærværende onde tidsalder.

Dyret av jorden, den falske profet, er Ikke Antikristen.

Påstanden om at dyret av jorden, den falske profet, er Antikristen, har formentlig sin
grunn i at mange fortolkere har fremstilt dyret av jc»:den som et lam. Og når Jesus
Messias tjueto ganger i Åpenbaringsboken er fremstilt og omtalt som lammet, så har
dette kunnet føre til at den falske profet er blitt oppfattet som Antikristen.
Men dyret av jorden er symbolsk en slange med to hom som et lam.
Dessuten har dyret av jorden kun to hom, hvorimot Messias-lammet har sju hom.

Åp. 5,6. Men det fjerde dyr i Dan.7 derimot har sju hom, etterat Antikristen, som
sjmiboliseres ved det ellevte hom med øyne som menneskeøyne og en munn som
talte store ord, har rykket opp tre av de opprinnelige ti hom, og ifølge Åp. 13,1-8 er
dette dyr Antikristen og hans verdensrike.
Men lammet i Åp. 5,6 har også qu øyne, som er de sju Guds ånder som er sendt ut
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over all jorden. Disse sju Guds ånd» har i endens tid sitt sataniske motstykke i de sju
onde ånder som er omtalt i Matt 12,45: Ap. 9,1-11, og som også manifesterte seg i
de q'u dødssynder som de sju kanaanittiske folkeslag levde i, som bebodde Kanaan da
Israel drog inn i landet ved Josva, 3. Mos. 18: 5. Mos. 7,1: Ap.gj. 13,19.
I Matt 24,24, som angår endens tid, slqelner Jesus klart mellem falske messias'er og

&lske profeter, hvis siste og fullendte ledd er henholdsvis Antikristoi og dsrret av
jorden. Derfor kan ikke den falske profet være den falske Messias.

Antikristen er en hedning

Påstanden om at Antikristen er og må være en israeler, gnmner seg formentlig på to
forhold:

(1) For det første er Antikristen, fordi han er trodd å være den falske profet, tillagt
de antydninger i Skriften som viser at den falske profet er israeler.
(2) For det armet at det antas at israelere ikke kan motta en hedning som sin
Messias. Her er det foreløbig tilstrekkelig å bemerke at det kun er det vantro Israel
som skal motta en hedning som sin Messias. Israels tromde levning derimot skal ikke
motta en slik falsk Messias. Dertil kommer at Gud sender kraftig villfarelse, så de tror
løgnen, foråt alle de skal bli dømt som ikke har trodd sarmheten, men hatt velbehag i
urettferdigheten, 2. Tess. 2,9-12. De falske israelske profeter og deres forførelser av
folket er da også kjente foreteelser i Israels historie.
At Antikristen kommer fra hedningvædenen, fremgår av flere forhold, f.eks.:
(1) Antiokus IV Epifanes (den glimrende) med tilnavnet Epimanes (den vanvittige)

er Antikristens viktigste forbilde. Viktige forbilder er videre Egypts konge Farao,
Moabs konge Balak og kaldeerkongen Nebukadnesar IL
(2) Hele fremstillingen av de fire verdensriker fra Ny-Babylonia av viser dette, Daru
2: Ap. 13,1-8:17. Jvfr. Es. 17,12-14.
(3) Den kommende fyrste, Dan. 9,26-27, viser også Idart at Antikristen er en roma.
(4) "Vi har ikke konge uten Caesar", Johs. 19,15 ettor Vulgata.
Den bibelske profeti viser at Antrikristen i endens tid er en hedning, at han er en

romer, og at han er en Caesar, nærmere bestemt Nero Caesar, Ap. 11,7:13,3.12.14:
17,8-11.

Forholdet mellem Antikristen og den falske profet.

Dette fremgår på flere måter:
(1) Antikristen, det første dyr i Ap. 13, er konge. Det andre dyr i Ap. 13 er ikke
konge, men falsk profet.
(2) Antikristen har makten. Den falske profet har ingen makt, men bruker det
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første dyrs hele makt for dets øyne, d.e. ̂  han (Antikristen) ser det. Den falske pro
fet har altså Antikristens fullmakt. Antikristen gir alt^ den falske profet I bruke hele
sin makt, fordi den falske profets hele intenqon består i å få menneskene til å tilbede
Antikristen.

(3) Antikristen skal spotte Gud og de hellige i hinden. Den falske profet spotter
ikke Gud, men taler som en drage, d.e. taler slik som Satan taler. Dersom den falske
profet hadde spottet Gud, kunne han ikke forføre israelerne.
(4) Det er Antikristen som fører krig mot de hellige og seier over denu Den falske
profet fører ikke krig, men bevirker at de som ikke vil tilbede dyrets bilde, skal
drepes, og at ingen kan kjøpe eller selge som ikke har Antikristens merke eller navn
eller tallet for hans navn, som er 666, Ap. 13,18.
(5) Andkiisten opphøyer seg selv og gir seg selv ut for å være Gud. Den falske
profet opphøyer ikke seg selv, moi opphøyer Antikristen.
(6) Antikristen er verdensherskeren med politisk og militær makt. Den falske profet
er religiøs, da han har med overbevisningen og tilbedelsen å gjøre, nemlig med tilbe
delsen av Satans falske Messias, Antikristen.

(7) Den falske profet er Antikristens herold, riik som herolden i Dan. 3,4 var
Nebukadnesar II.s herold. Dan. 3 er et klart forHlde på endens tid, hvor vi har
Nebukadnesar II, svarende til Antikristen, og guUlåldet i Duradalen i Babel, svarende
til dyrets (Antikristens) Mlde i endens tid, og herolden i v. 4, svarende til den falske
profet, og de tre israelere, Sadrak og Mesak og Abed-Nego og Gudesønnen i ildovnen,
svarende til Israels levning bevart ved Guds kraft i den store trengsel Også Nero
Caesar hadde &l herold Quvhis Rufus, mannea med den store stemme, vir voce

magna. Han (Guvius Rufus) pleide å rope: " Nero Caesar vinner denne kamp til ære
for det romerske folk og for verden som tilhører ham." (Jvfr. art. 30).
(8) Den falske profet står i et lignende og imitert forhold til Antikristen som
døperen Johannes til Jesus Messias. Som døperen Johannes var personifikasjonen av
den gammeltestamentlige profeti og viste hen på Jesus, slik er den falske profet
personifikasjonen av den falske profeti gjennem hele den nærværende onde tidsalder
og viser hen på Antikristen.

Som døperæi Johannes var "en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens
vei, gjør hans stier jevne!" og opphøyet Jesus: "Han skal vokse, jeg skal avta", på
lignende vis vil den falske profet berømme og opphøye Antikristen.

(9) Som døperen Johannes banet vei for Jesus Messias, slik vil den falske profet
bane vei for Antikristæi, når de som fortapelsens ektefødte sønner kommer tilbake
fira avgrunnen (abyssos) til vår jød i endens tid.
(10) Den falske profet vil utforme lovløshetens endelige ideologi og ved Antikris
tens makt sette den i system, og ved de store tegn som han gjør, vii han fcvføre
verdensmenneskene til å tilbede Antikristen.
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(11) Iskariot, handelsmannen, vil konsipire og realisere den statanisk-geniale,
kommersielle plan som består i å ødelegge den store skjøge. d.e. Roma, Åp. 17,
16-18. som da er i sitt tredje og siste og kommersielle stadie, og bruke hennes
handelsavtale og monopoler over hele jorden. Åp. 18, som pressmiddel på mennes
kene for å oppnå tilbedelse av Antikristen, slik at de som ikke vil tilbede dyrets bilde
skal drepes. Åp. 13,15, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har dyrets
merke, dyrets navn eller tallet for dets navn. Åp. 13,17.

Artikkel nr. 28:

DEN KOMMENDE ELIAS

"Se, jeg sender dere Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferde-
Uge", Mal. 4,5: Es. 40,3: MaL 3.1: Matt. 3.3: 11.10: Mark. 1,2-3:9,11 fg: Luk. 1,76.
"Han er den Elias som skal kommb", MaL 4,5: Matt 11.14:17,11-13: Luk. 1,17.
Disse skriftsteder viser to ting:
1. For det første er profeten Elias i sin ånd og kraft kommet igjen i døperen Johan

nes ifølge Jesu ord. Johannes er altså den Elias som skal komme.
2. For det annet skal denne Elias komme før Herrens dag. Derfor tror jødene, og

også mange i kristrøheten, at Elias skal komme igjrø i endens tid. Men her må en ha
Idart for seg at menighetens tid, som er i tidsintervallet mellem den 69. og den 70.
åruke for Israel og Jerusalem, ikke er profetisk tid fen: Israel. Hvis en derfor lar
menighetens tid ute av betraktning og kun betrakter profetisk tid fa: Israel, så virket
døperen Johannes i den 69. åruke, og i slutten av den 70. åruke begynne Herrens
dag. Slik sett virker altså døperen Johannes, den kommende Elias, like før Herrens
dag.

Men kong Herodes sammen med mange andre trodde om Jesus at han var døperen
Johannes som var kommet igjen ved oppstandelse fra de døde. Matt. 14,1-2: Mark. 6,
14-16: Luk. 9,7-8. Dette at jødoie tror at Elias skal komme igjen, danner grunnlaget
for Satans imitasjon av den formodene kommende Elias derved at Judas Iskariot

oppstår fra de døde i endens tid som den &lske profet. Antikristens herold.
Jesus sa at døperen Johannes var den Elias som skal komme, men jødene kjente

ham ikke. Matt 11,14:17,12: Mark. 9,13. Hvorfor? Fordi Johannes, enndoghan var

kledd som Elias, 2.Kong 1,8: Matt. 3,4, for det første ildce fikk ild til å faEe ned fra
himmelen slik som Elias, som derfor kaltes ildprofeten, l.Kong. 18 og 2.Kong.l, og
for det andre fordi en fornedret og lidende Messias ikke var overensstemmende med
den triumferende og herskende Messias som jødene ventet. Jødene venter derfor

fremdeles den kommende Elias og Messias. Når så Antikristens herold, den falske

profet får ild til å falle ned fra himmelen, slik Elias gjcmle. Åp. 13,13, så får Satan de
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vantro jøder til å tro at den følske profet er den Elias som skal komme, og derved at
Antikristæ, som den falske profet forherliger, er Messias. For "den gud som svarer
med ild, er Gud", l.Kong.18,24. Derfor blir den falske profets "ild fra himmelen"
for de vantro jøder beviset for at den faldce profet er den kommende Elias, Messias'
forløper, og tillike en hovedgrunn for at jødene tror at Antikristen er Messias. Des-
utoi ec denne '^d fra himmelen" Satans revansje for nederlaget pl Karmel, l.K(mg.
18.

Den kommende fyrste, Dan. 9,26.

Luk. 9,7-8: Johs. 7,27:9,29 viser klart forvirringen blant jødene bide anglende Elias,
en annen av de gamle profeter, døperen Johannes, Jesus av Nasaret og Messias. Denne
forvirring bide ved Jesu første og annet komme benjrtter Satan seg av ved sine
imitasjoner i endens tid, sivel for den falske profet som for Antikristens vedkom
mende.

Ifølge Johs. 7,27 sier jødene: "Men om denne mann (Jesus) vet vi hvor han er fra:
men nir Messias kommer, vet ingen hvor han er fia".
Hadde jødene villet granske Jesu genealogiske forhold, sl ville de blitt klar ov& at

han var av Davids ætt og at han i sin historiske tilværelse var utgitt fra Betlehem og
slledes fbllt ut oppfylt Skriften pl dette punkt.
NIr jødene sier at "nIr Messias kommer, vet ingen hvor han er fira", sl sikter dette

naturligvis til hans overhistoriske tflvaarelse ifølge Skriften. Men dette var de ikke
istand til I oppdage hos Jesus, fordi de ikke sl hans skjulte herlighet, til tross for at
den overflødig ga seg tilkjenne i hans liv og i hans ord og i hans gjerninger.
Men her er enni en ting I merke seg, nemlig at der hos jødene hadde fremkommet

forskjellige m3rstiske og fantastiske opp&ttelser anglende Messias' fremstreden, og
dette Mir medvirkende til deres forførelse i endens tid nIr den falske Messias kom

mer.

Ifølge Johs. 9,29 sier jødene: "Vi vet at til Moses har Gud talt, men hvor denne
(Jesus) er fra, vet vi ikke". NIr de sier at de visste at Moses var fia Gud: men om
Jesus at de ikke visste hvor han var fica, ̂  ligger deri at Jesus mitte værp fra Satan,
hvilket de ogsl ved andre anledninger bent ut sa, og som de her viUe skremme den
blindfødte med at han var helbredet ved demonisk makt. AltsI pistod de vantro
jøder at Jesus stod i forbindelse med Satan og at det var ved Satans makt at Jesus
gjorde sine undergjerninger. NIr derfor de vantro jøder ikke ville ta imot den sanne
Messias fra Gud, som er Jesus av Nasaret, sl skal de komme til I ta imot den falske
Messias fra Satan, Johs. 5,43.

Ifølge Es. 6 er Israel som nasjon underlagt delvis og foreløbig forherdelsesdom med
dens følger, men har pl samme tid løfte om frelse for Israels levning. Derfor sier
apostelen Johannes om de vantro jøder at "enda han (Jesus) hadde gjort sl mange
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tegn for deres øyne, trodde de ikke på ham, foråt det ord av profeten Esaias skulle
oppfylles som han har sagt: Herre! hvem trodde det budskap vi hørte, og for hvem
ble Herrens arm åpenbart? Og de kunne ikke tro, fordi Esaias atter hadde sagt: Han
har blindet deres øyne og forherdet deres hjerte, forat de ikke skal se med øynene og
forstå med hjertet og omvende seg, så jeg kunne læge dem. Dette sa Esaias fordi han
så hans (Jesu) herlighet og talte om ham", Johs. 12, 37-41.
Og fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst, sender

Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 2.Tess. 2,9-12. Denne spesielle løgn er
den store løgn. Satans mesterløgn, løgnen om Antikristen, han som det vantro Israel i
endens tid skal anta som sin Messias, men som den Herre Jesus skal fortære med sin

munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme, v.8.
Denne falske Messias tror jeg er den kommende romerske fyrste Nero Caesar,

hvilket navn på hebraisk har tallverdien 666, Åp. 11,7:13,3.18:17, 8-11, og hvis folk
ødela Jerusalem og templet i år 70 e.Kr., Dan 9,26, og han skal i den 70. åruke for
Israel og Jerusalem i endens tid gjøre en tung sjuårspakt for mange, Dan. 9,27. Han er
kommende i dobbelt forstand. Først er han kommende i naturlig og tidshistc»risk
forstand i forhold til profetien i Dan. 9,26, som ble fremsatt i år 536 f.Kr. og oppfylt
i år 70 e.Kr., idet Nero Caesar i Achaia i Hellas i år 66 e.Kr. umevnte sin berømte
general og senere keiser Titus Flavius Vespasianus til å kue opprøret i Judea, som var
brutt ut i år 66 og som endte med at romerne under ledelse av Vespasians sønn Utus
ødela Jerusalem og templet i år 70. Men på dette tidspunkt var Nero Caesar kom
mende i overnaturlig og endehistorisk forstand, idet han ved sin gjenkomst (paroysia)
i endens tid, 2. Tess. 29, skal oppfylle profetien i Dan. 9,27.

Artikkel nr« 29i

DYRET AV JORDEN OG DETS OPPSTANDELSE, Ap. 13,11.

I og for seg er det ikke ufatteligere at et dødt menneske oppstår legemlig enn at et
levende menneske dør legemlig, idet prosessen kan oppfattes som reversibel. Ufatte
ligere er det for eksempel at et menneske blir tiL Enda ufatteligere er det at Gud har
skapt alt, det usynUge og det synlige, av intet. På dette punkt er det at den kosmo-
genetiske og den fylogenetiske evoluqonisme må gi fullstendig og definitivt opp,
da det, uten at Gud skaper, er umulig å forstå og/eUer tro at noe er blitt til av intet.
Det mest ufattelige av alt ufattelig er dog at Gud alltid har vært, hvilket ftillstaidig
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sprenger den menneskelige tanke, utvilsomt fordi mennesket har en begynnelse og
derfor ikke har mulighet til å fatte et vesen som ikke har begynnelse men som alltid
har vært

Skriften lærer at alle døde mennesker skal oppstå legemlig, både de frelste døde,
som ikke allerede er oppstått, og de fortapte døde. Matt 27, 52-53: Johs. 5, 28-29:
l.Kor. 15: l.Tes. 4,15-18: Åp. 20, 4-6.11-15.
Det er altså ikke noe merkelig at dyret av jorden, den falske profet, oppstår legem

lig, men han oppstår bare tidligere enn de øvrige fortapte, nemlig henimot endens tid,
hvorimot de øvrige fortapte oppstår først etter det messianske fredsrike. Forskjellen
mellem hans oppstandelse og de øvrige fortaptes oppstandelser er altså kun i itid og
til utførelse av en spesiell ond gjerning sammen med Antikristen. Også de frelste
døde oppstår til forskjellig tid uten at vi her skal komme nærmere inn på dette.
Dyret av jorden er således en fra avgrunnen (abyssos) tilbakevendt, legemlig opp

stått, og med undergjørende sataniske krefter utrustet profet.
Likesom Farao ved Israels utgang av Egypt var omgitt av Jannes og Jambres, hine

dagers falske profeter, 2.Tim 2,8. og likesom Moabs konge Balak ved Israels første
inngang i Kanaan hadde tilkalt profeten Bileam til å forbanne Israel, på noe samme
måte er Antikristen, den falske Messias, i endens tid omgitt av dyret av jorden, den
falske profet. Ap. 13: 16.13: 19,20, og de underordnede falske profeter. Matt
24,24. Over jorden og havet har den høye røst fra himmelen ropt ve, da dragen, d.e.
Satan, ble nedstyrtet fra lufthimmelen til jorden. Ap. 12,10-12. Derfor skal også opp
av jorden og opp av havet oppstå de to dyr, d.e. den falske profet og Antikristen, som
i endens tid skal fullføre Satans vilje. Ifølge Hebr. 2,14 har Satan dødens velde, og
derfor kan han la fortapte oppstå og la fortapte vende tilbake til jorden med Guds
tillatelige vilje.

De sataniske undere i endens tid.

Undere er den alminnelige betegnelse på de underfulle fenomener som ledsaget den
jødiske og den kristne åpenbaring særlig i kritiske øyeblikk, og som også under visse
betingelser har fortsatt i den kristne kirkes historie. De egentlige undere er et verk av
Gud, 2.M0S. 7-12: 5.Mos. 4,34-35: Johs. 3,2:9,32-33:10,38: Ap.gj. 10,38. Men som
overnaturlige fenomener er undere også kjent som mulig for onde makter, 2.Mos.
7,11: 8,7.18: I.Sam. 28,14: Matt 24,24: 2.Tess. 2,9: Ap. 13,14:16,14.

I den nærværende nådens tidshudholdning, den qette i rekken, har ikke undere
vært hyppige fremtredende manifestasjoner, hverken de egentlige undere av Gud eller
de sataniske imdergjeminger. Men når menigheten ex rykket opp, vil der inntre en
signifikativ forandring på dette område, idet undergjerningenes tid vil innledes for
alvor, både de egentlige undere fra Gud og de sataniske.
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Grunner til forførelsen I endens tid.

1. Menighetrø er opprykket, og dermed er hindringen for Antikristens åpenbarelse
fjernet, 2.Tess. 2,6-7.

2. Den falske profet stiger opp av jorden, hvorved anskueliggjøres såvel at han
kommer igjen ved legemlig oppstandelse som at han kommer fra den israelske verden
0'vfr. art. 16). Og med den falske profets komme fremstår all løgnens makt og tegn og
under og all urettferdighetens forførelse som omstråler Antikristen til hans forherli
gelse og til de vantro og fra Gud frafalne menneskers forførelse og fortapelse. Der står
virkelig skrevet at Gud sender dem kraftig villfarelse så de tror løgnen, 2.Tess. 2,9-12:
Ap. 13,11-17.
3. Den personlige Antikrists åpenbarelse, 2.Tess. 2,8: Ap. 13,3-8:17,8,11.
4. Demonutgydelsen fra abyssos, idet avgrunnens brønn åpnes. Ap. 9,1-11. Disse

onde ånder bevirker en besettelse av de mennesker som ikke er beseglet med Guds

segl. Til konge over seg har de avgrunnens engel På hebraisk er hans navn Abaddon,
"ødeleggelse", og på gresk har han navnet Apollyon, "ødelegger", og på latin Exter-
minans, "tiHntetgjøreren" (Ap. 9,11 etter Vulgata). Dette synes å vise at de skal
angripe både de vantro av Israel og av nålonene, slik at besettelsen blir gbbal.
5. Besettelsen ved de sju verre ånder, Matt. 12,45. Denne besettelse angår kun det

vantro Israel

6. Satan og hans engler blir kastet ned på jorden, Ap. 12, 9-12. En høy røst fra
himmelen sier da: "Ve jorden og havet! for djevelen er faret ned til dere i stor vrede,
fordi han vet at han bare har en liten tid".

7. Besettelsen ved de tre urene djevle-ånder, som gjør forføreriske tegn og som

forfører kongene over hele jordrø for å samle dem til krigen på Guds, den Allmekti
ges, store dag, d.e. slaget ved Harmageddon. Disse ånder ligner padder, fordi paddene
kvekker høyest om midnatt, og dette er vørdens midnattstime, verdenshistoriens
absolutt mørkeste tid i åndelig mening, da Satan og de onde ånder og de demonbe-
satte mennesker søker utrydde alt og alle som har med Gud å gjøre, da de besatte
mennesker tilber Satan og Satans falske Messias, da synden og det ugudelige vesen på
grunn av den herskende lovløshet tar overhånd, og da Satan og de onde ånder og de
demonbesatte mennesker søker tilintetgjøre Jesus Messias og hans hellige når de
invaderer jorden ved hans gjenkomst. Ap. 16,13-14:16,16:19,11-21.
8. Da de svære plager i endens tid ikke fører de besatte mennesker til ydmykelse og

omvæidelse, fører også de apokalyptiske straffedommer fakttisk til ytterligere
forherdelse og forførelse. Ap. 13,6:9,20-21:16,8-11.
9. Formørkelsen av Antikristens rike. Ap. 16,10-11.
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Artikkel nr. 30:

DOBBELTHETEN HOS DEN FALSKE PROFET
SOM ER DOBBELTDYRET, DIPLOZOON PARADOXUM

En rekke dobbeltheter karakteris^er den falske profet:
1. Er en av Jesu apostler, men er av djevel
2. Er nevnt som den siste, d.& halen, i Jesu disippelflokk, og er også halen, d.e.

stjerten, på dragen, Ap. 12,4.
3. Er herold hos Messias og hos Anti-Messias.
4. Utseende av en nidkjær kasserer, men var en tyr.
5. Møtte sin Herre med et kyss, men var forræder.

6. Kjent i Jesu leir og kjent i Antikristens leir.
7. Er av Dan, men fremstiller seg som av Juda.
8. Hans intensjon går mot vest og mot nord. (Jvfr. art. 24)
9. To horn som et lam, men kropp som en slange.
10.1 Lammets tjeneste fremstiller han seg, men taler som Satan.
11. Hjalp den sanne Messias til korset, men hjelper den falske Messias til verdens-

tronen.

12. Som fortapelsens sønn, gr. ho-hyios tes apoleias, Johs. 17,12, kommer han fra
avgrunnen og kastes i ildsjøen.

I gjenkomstens tegn.

Da Jesus Messias først og apostlene derettar proklamerte Jesu gjenkomst til dommen
over de levende nasjoner og opprettelsen av det messianske fredsrike på denne jord,
ble det røre i den onde åndeverden, som sl sitt onde herredømme over denne jord
truet. I sitt avsindige hat til Gud begjmte de straks å konsolidere sin stilling i et
verdensomspennende regime mot Gud og Jesus Messias og Israel ved en satanisk
imitasjon av Jesu gjenkomst. Og Gud har tillatt dette foråt menneskene skal prøves
og dømmes, idet menneskene har rett til å avgøre om de vil la seg dra over til Gud
eller om de vil bli under Satans herredømme.

Derfor står endens tid i gjenkomstens tegn ov^ hele linjen, og vi spesi&erer som
følger:

1. Israel har genkomst I det hele har Israel tre adspredelser og tre gjenkomsten Vi
er nå inne i Israels tredje og siste g'enkomst til sitt land.
2. Det romerske verdensrike har gjenkomst Likeså andre antikke riker som profe

tien har omtalt i forbindelse med endens tid. f.eks. Egypt, Syria, Hellas etc.
3. Roma har g'enkomst som det romerske verdensrikes hovedstad.
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4. Det julisk-claudisk-sulpisisk-viteUiske principat i moderne tilpasning har gjen
komst.

5. Den falske profet har gjenkomst.
6. Antikristen har gjenkomst

7. Jesus Messias og de herliggjorte hellige har genkomst

Antikristens herold og dommer over Israel i endens tid.

Døperen Johannes var Jesu herold, men var utsendt foran ham. De tolv Jesu apostler
var også Jesu herolder angående himlenes rike, men var utsendt av ham. Og han gav
dem løftet om at de i gjenfødelsen skulle sitte på tolv troner og dømme Israels tolv
stammer. Matt 19,28: Luk. 22,29.30. Denne gjenfødelse er fornyelsen tilden status
verden skal ha i det messianske fredsrike på denne jord, en parallell til vår individuelle
gjenfødelse i den nærværende nådens tidshusholdning, Tit. 3,5. I den nærværende
onde tidsalder, som strekker seg fra syndefallet i Edens have til det messianske
fredsrike på denne jord, er synden ikke bare tilstede i verden, men den hersker. I
fredsrikets genfødte verden er også synden tilstede, men den hersker ikke. Slik også
med vår individuelle g'enfødelse. Før vår g'enfødelse er synden ikke bare tilstede i
oss, men den hersker ovar oss. Etter vår g'enfødelse er også synden tilstede i vårt
naturUge legeme og det lavere av qelen, men den hersker ikke over oss. Kun i Matt
19,28 og i Tit. 3,5 finnes derfor ordet gjenfødelse, gr. paliggenesia.
Merk også hvor konkret og håndpåtagelig Herren i Matt 19,28 omtaler det messi

anske fredsrike på denne jord.

Når Satan så fikk forføre en av apostlene, nemlig Judas Iskariot til å forråde
Messias, er det ganske naturlig at Satan gir ham rett til å være Antikristens herold og
til å dømme Israels tolv stammer i endens tid, hvilket er en klar satanisk imitasjon av
de tolv apostlers dommerembede i det messianske fredsrike.
Med hensyn til Antikristens herold så hadde også Nero Caesar i sin første periode på

denne jord en lignende herold, nemlig hans vern Cluvius Rufus, mannen med den
store stemme, lat. vir voce magna. Jvfr. også Dan. 3,4.

Artikkel nr. 31:

BIBELSK DEMONOLOGI OG ENDENS TID

Selv om en kan hevde at demonisk aktivitet har vært stor i hele den tid av menneske

slektens historie fra syndefallet til idag, så kommer den fulle realisasjon av demonis-

81



mens ødeleggende kraft til å inntre først i endens tid. På dette punkt er den Inbelske
profeti klar og gir alvorlige advarslar mot den voksende demoniske aktivitet i de siste
dager, Matt 12, 43-45: ZTess. 2,3.9-12: l.Tint 4,1-3: ZTim. 3,1-5: 2.Pet. 3,3:
I.Johs. 4,1: Ap. 9,1-12:13,13-14:16,13-14.
Fjernelsen av menigheten og den Hellige And fra jorden i egenskap av å utkalle

meni^eten, som nå holder igjen for åpenbarelsen av den lovløse, 2. Tess. 2,6-7, vil
som en borttatt demning tillate den tilbakeholdte demoniske makt å overstrømme
den Gud- og Kristusforkastende verden med voldsom kraft.
Frafall fira den kristne tro i kristenheten, som forøvrig har vaort tilstede i hele

kirkens tid, og som særlig når store høyder i Laodicea-perioden i kuken, l.Hm.
4,1-2: ZTim. 3,1-5: 2.Pet. 2: Judas* brev: Ap. 3,14-22, gir nå plass for frafallet, gr. he
apostasia, ZTess. 2,3. Delvis frafaU Uir altså helt frafall Troen som tidligere var svak,
avtar nå så den neppe finnes når Menneskesønnen kommer igjen. Luk. 18>8. Delvis
åndelig møike utbreder seg til helt mørke. Tidligere var lovløsheten en henuneli^et,
nå åpenbares den lovløse, slik at lovløsheten blir fult ut kjent, ZTess. 2,3-4.8. Den
demoniske makt, som tidligere var holdt i tømme, er nå fullstendig ubundet og
hensynsløs. Den demoniske forførelse, som tidligere var tilbakeholdt og dempet,
firemtrrø nå med tøyleslødiet og voldsomhet. De som i kirkens tid ikke tok imot
kjærli^et til sannhetæi, så de kunne bli firelst, men hadde velbehag i urettferdighe
ten, må i endens tid tro løgnen, den store løgn. Satans mesterløgn, løgnen om Anti
kristen.

Antikristen vQ stå imot og opphøye seg over alt som kalles gud eller helligdom, så
han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud, ZTess. 2,4. Forførelsen
skjer etter Satans kraftige virksomhet med all løgnens makt og tegn og under, og med
all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt, ZTess.2, 9-10, ved forføren
de ånder fra avgrunnen (abyssos). Ap. 9,1-11.
Men skal dette Satans falske gudsrike bli opprettet på jorden, hvorved Satan vil

forsøke å bli lik den Høyeste, må alt som har med Gud å gjøre og tilbedelæn av ham
bli utryddet av jorden, så meget mere som de hundre og førtitire tusen israelere i
endens tid forkynner evangeliet om riket og proklamerer Jesu Messias' snarlige
gjenkomst og opprettelsen av det messianske fredsrike på denne jord.
Ap. 13,8 viser klart hvordan det vil gå: "Og aUe de som bor på jorden, skal tilbede

det (d.e. dyret Antikristen), hvær den som ikke, fra verdens grunnvdl ble lagt, har
fått sitt navn skrevet i livsens bok hos Lammet som er slaktet".

Menneskene deles da faktisk i to avdelinger:
Den ene avdeling består av dem som har sitt navn skrevet i fivsens bok, hvilket i

endens tid er Israels levning og de av folkene som da lar seg orientere mot Gud og
Jesus Messias og Israel Livets bok i de forskjellige tidshusholdninger står for dem
som er frelst i de respektive tidshusholdninger.
Men merk at her står "FRA verdens gruimvoU ble lagt", en tidsangivelse som
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forekommer sju steder, nemlig Matt 13,35: 25,34:11,50: Hebr. 4,3: Ap. 13,8:17,8,
og som angår herredømmet over jorden og derfor angår Israel og folkene. Her inngår
altså ikke menigheten, som er utvalgt i Jesu Messias "FØR verdens grunnvoll ble
lagt". Ef. 1,4. Tidsangivelsen "FØR verdens grunnvoll ble lagt" forekonuner tre
steder, nemUg Johs. 17,24: Ef. 1,4: l.Pet. 1,20, og angår den nytestamentlige menig
het av Guds uforskylte nåde, som har himmelske løfter og himmelsk borgerskap og
som skal opprykkes dl himlen før den antikristelige trengselstid. Her har vi atter en
guddommelig antydning om at menigheten ikke skal inn i den store trengsel
Den ene avdeling, som altså har sine navn skrevet i livets bok, må ifølge profetien

enten lide martyrdøden i endens tid eller bli blant dem som skal overleve den store
trengsel

Den andre avdeling består av dem som tilbeder Antikristen og Satan, og disse blir
samtlige utryddet av jorden.

Den endelige forførelse til den gigantiske styrkeprøve mellem Gud og Satan og
mellem Messias og Anti-messias skjer ved de paddelignende djevle4nder som gjør
tegn, for disse går ut til kongene over hele jorderiket for å samle dem til krigen på
Guds, den Allmektiges, store dag. Ap. 16,13-14. Det vanvittige skrik vil rdse seg ova
hele jcffden: Til Jerusalem! Utrydd israelene og bannlys Guds og Messias* navn fra
jorden! hvilket danner innledningen til den forferdeligste antisemitisme som verden
noen gang har sett Og Gud fører dem av demoniske makter besatte mennesker til det
sted som på hebraisk heter Harmageddon, Ap. 16,16.
Da er det at Jesus Messias åpenbares, verger Israels levning og dreper sine fiender.

Antikristen, d.e. den falske Messias, denne jords usurpator, og den falske profet
kastes levende i ildsjøen (Gehenna), og Satan, universets usurpator, og de onde ånder
innesperres i avgrunnen (Abyssos), hvorpå det messianske fredsrike opprettes på
denne jord.

Artikkel nr. 32:

ENDETIDENS DEMONOLOGI OG ISRAELERNE

Demonisme og israelsk vantro i endens tid er klart forutsagt i mange profetier, f. eks.
Es. 28,15-22: Jer. 30,7: Dan. 9,27: 11.32: 12,10: Matt 24,15.23-26: Johs. 5,43:
ZTess. 2,4.9-12: Ap. 12,1 II.
Fra demonisme og israelsk vantro i endens tid er ikke vden lang til demonisme og

israelsk demonbesettelse. Dette fremgår klart av Herrens alvorlige og profetiske
lignelse i Matt 12,38-45. I v. 38-42 sier han at Israel i hans kjøds dager var ond og
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utro, og at Ninives menn og dronningen av Syden skal stå opp på dommens dag
sammen med denne slekt og fordømme den. Men at Israel som naqon skal bli enn
mere ond og utro i endens tid, fremgår klart i lignelsen i v. 43-45, hvor Herrrø i det
anskuelige og alvorlige lålde av en besatt tegner det israelske folks historie.
Illustrasjonen begynner på det tidspunkt da den onde ånd er drevet ut, v.43. Den

demonbesatte mann representerer "denne onde slekt", som klart går på den israelske
nasjon, som forkastet sin rettferdige Messias. Mannen i sin opprinnelige stilling svarer
til naqonen fra exodus til det babyloniske eksil, i hvilken tid djrrkelsrø og tilbedelsen
av hedningenes avguder utøvet en f(xrferdelig tiltrekning på det israelske folk, slik at
det som slavebundet var besatt av avgudsdyrkelsens urene ånd.

Utdrivelsen av demonen fra mannen anskueliggjør nasjonens befrielse av avgudsdyr
kelsens urene ånd etter det babyloniske eksiL Ildce så meget ved profetenes lære som
ved en nidlgaer virksomhet av de skriftlærde og fariseerne syntes avgudsdyrkelsen
bannlyst fra den israelske naqon for alltid.
Det israelske hus var dermed "feid og pyntet", men det var 'ledig", v.44. Dette

beskriver Israels åndelige tilstand undet dets frihet fra avgudsdyrkelsen etter det
babyloniske eksil Det var "feid og pyntet" på sl mange måter både sosialt og
moralsk. Men, og dette er det avjgørende, det var 'ledig", d.e. "tomt", da det ikke
var inntatt av dets rettferdige Messias, Jesus fra Nasaret, som Israel f(»:kastet.
Den del av Israel som i dag er vendt hjem til Eretz Israel, er endog i meget høy grad

"feid og pyntet" på de fleste områder. Det er hva en kan kalle et mønsterfolk og et
mønsterland, men fremdeles er det 'ledig" og "tomt", idet det ennå ikke har tatt
imot sin forkastede Messias og hans herlighet. Enskjønt Israels levning etter nådens
utvelgelse alltid har nådd det som Israel attrår, Rom. 11,7, så har Israel som nasjon
ennå ikke nådd sin Gud-gitte stilling imder sin messianske Konge i den jordiske fase,
som de bibelske profetier har forutsagt skal oppfylles i rikets tid.
Men så tilbake til den alvorlige og ennå uoppfylte del av Herrens lignelse i Matt 12,

43-45. Jesus sier her at "når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den
gjennem tørre steder og søker hvile, men finner den ikke. Da sier den: Jeg vil vende
tilbake til mitt hus, som jeg for ut av. Og når den kommer dit, finner den det ledig og
feid og pyntet. Så går den bort og tar med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og
de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske eim det første. Således
skal det også gå denne onde slekt".
De sju verre ånder, forlet med den første, kommer inn i den israelske nasjon og

innvarsler den siste og verste tilstand av demonbesettelse. Det er denne besettelse som
forfører den vantro del av Israel til det frtale feilgrep å gjøre en pakt med Antikris
ten, Es. 28, 151-18: Dan. 9,27, en pakt som fører med seg unevnelig lidelse og
ødeleggelse.
Disse sju andre ånder, som Jesus karakteriserer som mere ond enn den første, er

utvilsomt å forbinde med demonene som er innesperret i avgrunnen (abyssos), og
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som synes mere fordarvet og slett enn de nå frie demoner, Ap. 9,1-12. De tdir sluppet
løs i uhyre mengder til å forføre og plage hele menneskeheten, men utfører en spesiell
dom over frafallent Israel. At deres angrep spesielt er rettet mot Israel, synes fremgå
av det påbud til dem at de skulle skade "bare de mennesker som ikke hadde Guds
se^ i sine panner", v.4. Og siden de hundre og førtifire tusen beseglede av Israel er de
eneste mainesker som da . er beseglet med Guds seg^ Ap. 7,3-8, og således unngår
disse demoners raseri, synes det klart antydet at deres angrep først og fremst er rettet
mot frafallent Israel Dette fremgår også av at navnet på avgrunnens engel, som er
disse demoners konge, først er angitt på hebraisk (Abaddon, d.e. ødeleggelse), og
deretter på gresk (ApoUyon, d.& ødelegger). I Vulgata er hans navn også angitt på
latin (Exterminans, d.e. tUintetgjøreren). Denne forferdelige demonutgydelse fra
avgrunnen har således først og fremst med frafallent Israel å gjøre, men dernest også
med de frafalne av hedningefolkene.
I endens tid forseres og fremsl^ndes alle ting. Der er en forsert virksomhet fra

Guds side i forkjmnelsen av evangeliet om riket og proklamasjonen av Jesus Messias'
snarlige gjenkomst og opprettelsoi av det messianske fredsrike på denne jord. Denne
virksomhet skjer ved de to israelsk vitner og de hundre og førtifire tusen beseglede
israelere, samt ved engler fra himmelen. Der ar en av Gud tillatt og uhyre forsert
demonisk virksomhet til forførelse og forherdelse av menneskene mot Gud og Jesus
Messias og Israel uten sidestykke i menneskeslektens historie. Disse to veldige fakto
rer modner hurtig menneskeheten og deler den i to store avdelinger, åea ene for Gud
og den andre for Satan. Endens tid er derfor den tvungne avgjørelses tid for men
neskeheten. Dette fører med seg de apokalyptiske straffedommer og sluttelig den
store og nødvendige styrkeprøve mellem Gud og Satan, mellem Messias og Anti-
-messias, i slaget ved Harmageddon og den etterfølgende selektive dom over de
levende nasjoner. Og når disse forferdelige dommer er over, er der levnet levende
tilbake på jorden en frelst og troende levning av Israel og forferdede levninger av
nasjonene, som skal inngå som jordiske borgere i det messiansike fredsrike på denne
jord.' Dette himlenes rike under himmelkongen Jesus Messias, Guds Sønn, er Guds
alternativ til alle de mislykte riker som meimeskene har dannet. De bibelrice profetier
freml^srer tallrike vitnesbyrd om den lyMtetid som da skal opprinne for denne jord,
og i denne tid skal folkeslagene til den nye jord uttas.

Artikkel nr. 33:

ER ANTIKRISTEN OVERMENNESKE?

I den steiere tid, saarlig etterat den radikale tyske tenker og dikter Friedrich Wilhelm
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Nietzsche (1844-1900) i sin kyniske og menneskefiendtlige og antikristelige makt-
filosofi i sine senere verker hadde lansert begrepet overmenneske (ubermensch),
er der mange skribenter over bibelske emner som i sin utleggelse av endetidens
profetier beskriver Antirkisten som et genialt intellektuelt og organisatorisk over
menneske eller supermann, som det ofte uttrykkes. En fir den forståelse at disse
skribenter er påvirket av tidens ledende verdensmennesker som forventer og legger
tingene tilrette for et slikt overmenneske, som de — stikk i strid med den bibelske
profeti - tror skal mestre vardens overhåndtagende problemer på alle områder og
føre menneskene frem til en lykkelig fremtid på jorden.
Men er den kommende Antikrist et sUkt intellektuelt og organisatorisk overmen

neske? Hverken de bibelske profetier eller den aktuelle situasjon i verden idag og i
den nærmeste firemtid gir anledning til en slik oppfatning:

1. For det første skal ikke Antikristen ifølge den bibelske profeti lede varden ved en

konstruktiv løsning av dens problemer til en lykkelig fremtid, men til fatal under
gang.

2. For det andre kan ildce noe enkelt menneske på grunn av vitenskapens veldige og
hurtige fremgang i det siste århundre makte en slik intellektuell og organisatorisk
superinnsats som disse skribenter tillegger Antikristen. Selv de høyest intellektuelt
utrustede personer kan i vår tid vanskelig klare en enkelt vitenskapelig disiplin eller i
det meste noen få samhørige disipliner.
3. For det tredje behøver Antikristen aldeles ildce være i besittelse av slik intellek

tuell og organisatcHTisk utrustning, fordi alle områder, det være seg de religiøse,
politiske, vitenskapelige, kulturelle, sosiale, militære, industrielle, næringsmessige,
kommersielle etc. blir mer og mer utviklet og utbygget til sine respektive toppledelser
ved hvilke Antikristen kan dirigere det hele. På det tidspunkt da Antikristen tar
ledelsen, består i hvart fall hans politiske område av ti regionale underområder. Ap.
17,12. Det som videre skjer, er at Gud gir lederne i disse ti regionale tmderområder i
hjertet å fullføre hans (Guds) tanke, og å fullføre en og samme tanke, og å gi Anti
kristen sin kraft og sin makt og sine riker, inntil Guds ord er blitt fullbyrdet. Ap.
17,13.17.

4. For det fjerde viser den bibelske profeti klart at selv om Antikristen ikke beskri
ves som noe overmenneske intellektuelt og organisatorisk, ̂  kan han med rette sies å
være et overmenneske på det satanisk-djevelsk-demoniske område, og dette er også
forutsetningen for at han kan være Satans falske Messias. Antikristen er et over
menneske i slu ondskap og i himmelstormende blasfemisk arroganske mot Gud og
hans salvede, Jesus Messias, og de hellige.
Denne person, som jeg mener er Nero Cæsar, hvis navns tall skrevet på hebraisk er

666, Ap. 13,18, har en enestående og forferdelig løpebane. Først en over all måte
syndig og antikristelig periode på jorden. Dernest et nå over nitten htmdre år langt
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opphold i avgrunnen (abyssos) som fortapt menneske. Så en gjenkomst (paraysia) til
denne jord som Satans falske Messias. Og tilslutt hans nedkastelse i ildsjøen.
En av de største feil som etter min mening er gjcMrt i utleggelsen av de eskatologiske

profetier vedrørende endens tid og som har ført til den største forvirring på dette
område, er fortolkningen av de sju hoder i Ap. 17,8-11, som værende sju riker eller
også sju forskjellige perioder innenfor et og samme rike. Slik har de fleste fortolkere
utlagt dette. Og grunnen til det er at de har oversett eller negli^ert to viktige momen
ter i den aktuelle kontekst:

1. For det første at disse sju hoder er sju konger, d.e. sju personer, likesom også de
ti hom i Åp. 17,12 er ti konger, d.e. ti personer. Ingen kan f.eks. bortforklare at det
første dyr i Åp. 13, fra v. 3 til og med v. 8, også omtalt i Åp. 16,13, også omtalt i Åp.
19, 19-20, og som klart er et av de ̂  hoder i Åp. 17,8-11, er en person, nemlig
Antikristen, Satans falske Messias. Også til Nebukadnesar II personlig sies det i
Dan. 2,38: "Du er hodet av gull".

2. For det andre nåtiden (presens) i Åp. 17,8-11, som er det tidspunkt Johannes
fikk Jesu Kristi åpenbaring på Patmos og som etter min oppfatning er i år 69 e.Kr. I
lys av denne nåtid må Åp. 17,8-11 forstås. De fem første hoder eller konger VAR
FØR deime nåtid. Dyret som VAR FØR denne nåtid og derfor IKKE ER på denne
nåtid, nemlig Antikristen, er selv den åttende når han hen imot endens tid stiger
opp av avgrunnen ved sin gjenkomst Men det er ildce derfor åtte konger, for han er
tillike en av de sju konger, nemlig en av de fem første konger. Altså står de sju hoder i
Åp. 17,8-11 for qu personer med regjeringsmakt, likesom de ti horn i Åp. 17,12 står
for ti personer med regjeringsmakt Ved et studie av det julisk-daudisk-sulpisisk-
-vitellisks prinsipats historie fremgår etter min mening klart at Antikristen må være
Nero Caesar. Dette godtgjøres også av en rekke andre forhold, som jeg her ikke skal
komme nærmere inn på. Dog vil jeg minne om det alvorlige vitnesbyrd i Åp. 22,-
18-19.

Jeg vil også her si at vår tids kristne menighet stort sett er på vikende front overfor
frafallets og de antikristelige krefeters stedte angrep. Da doi som følge derav har lite
kraft, vil den kommende Antikrist og den store trengsel, som den levoide Kristi
menighet forøvrig ikke skal oppleve her på jorden, fortone seg som en uovervinnelig
forferdelighet. Jvfr. Sak. 4,7. I. Jeg vil her peke på noen grunner til denne menighe
tens tilstand og som derfor i motsatt forhold viser vei til glede og kraft:
1. MENIGHETENS NÆRVÆRENDE TIDSHUDHOLDNING, som er den jgette i

rekken, har ingen ny kanonisk åpenbaring, idet den vi nå har, ifølge Hebr. 1,1 sluttet
med Jesu Kristi åpenbaring. Derfor har ikke menigheten den fornyende kraft som en
slik ny åpenbaring fører med seg. Alle disse seks hittil forløpne tidshudholdninger har
stort sett fremvist det samme forløp, nemlig ved etterhånden tap av kraft, ved en som
følge derav overhåndtagen av synden og ved en avslutning med Guds dom, hvis siste
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ledd altså ennå ikke er inntrådt for kristenhetens vedkcmmoide. Det gjeldar dorfor
for oss å bU fornyet ved den åpenbaring vi har.
2. Menigheten har på grunn av forurensning av hedensk filosofi mer og mer drevet

bort fra og or i samme grad blitt fremmed for hebraisk åpenbaring og dens undere,
hvorfor også av den grunn Israel nå må frelses og kobles inn igjen i firelseshistorisk
aktivitet for å fjenopprette kontakten med bebraismen.

3. På grunn av vår tids enorme vitenskapelige og tekniske landevinninger er menig
heten likesom blitt hypnotisert og perpleks av dette og ikke tør ha troens kontakt
med de Inbelske undere slik at den tror dem og forkynner denL Den tør snart vanske
lig hevde Bibelens guddommelige inspiragon og autoritet og mister i samme grad
gleden og kraften i Gud.
4. På grunn av den tiltagende materialisme og sekularisering, hvorved vår tids største

avgud, den høye levestandard, dyrkes, viker den kristne menighet bort fra doi
egentlige menighetslinje slik den er trukket opp i dens konstitusjon i de apostoliske
brev i N.T., og blir mer og mer et rike av denne verden. Dette er Laodikea-tilstanden,
den siste av de sju menighetstilstander i Ap. 2 og 3, den lunkne tilstand. Ap. 3,14-22,
men baner vei for det store frafall fra den levende, kristne tro. Menigheten søker å

konsolidere sin stilling i varden dels på det materielle område ved politiske midler og i
tilslutning til verdslige maktkonstellaqoner og dels på det åndelige område ved
tilslutning til en rask tiltagende og verdensomspennende økumenisme, som sølær å
forene alle de forskjellige avdelinger av den sterkt splittede kristendom og oidog de
hedenske religioner i en stor global, religiøs sammenslutning under ledelse av den
romerske pavekirke. Den bibelske profeti kaller denne dannelse den store skjøge og
hennes døtre, hvis dom fra Gud iverksettes og fullføres av de ti konger og Antikris

ten, Ap. 17 og 18. Det gjelder derfor for oss ved bønn og etterlevelse av Guds ord å
komme oss løs av denne steiire og forførende åndsmakt.

Xlrtilrlcpl nr *

DJEVELEN OG DØDENS MAKT, HBR. 2,14.

Ifølge den greske grunntekst står her at djevelen har dødens makt.
Denne dødens makt er ikke en direkte makt som han har eUer har fått, men det er

ein indirekte makt, nemlig derved at han har ovsført og tilegnet og vedlikeholdt
synden på menneskeslekten og derved ovorlevorar menneskene til dødens guddomme
lige straff.
Det Jesus har bevirket ved sin lidelse og død er for det første at han har gjort
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djevelen maktesløs, idet han sonet menneskenes synd, som er dødens brodd, l.Kor.

15,56, ved sin stedfortredende strafflidelse toe synden. Es. 53,5: I.Johs. 2,Z
For det andre er døden ved Jesu lidelse 09 død og oppstandelse konunet under Jesu

makt, idet han hengav seg frivillig i døden, men Gud oppreiste ham ved å løse dødens
veer ettersom det ikke var mulig at Jesus kunne holdes av døden, Ap.gj. 2,24. Her må
en merke seg at selv om Jesus ble gjort til synd, ZKor. 5,21: og bar verdens synder på
sitt legeme opp på korsets tre, l.Pet.2,24, så hadde han ildce syndig Iqød eller gjort
synd. Ro. 8,3: 2.Kor.5,21: l.Pet.2,22: I.Johs. 3,5, hvorfor døden ikke hadde makt
over Jesus, men han måtte frivilHg gi seg i døden, og dette gjorde han ifølge et bud
fra sin Fader, Johs. 10,17-18.

Virkningen for menneskene av disse to veldige kjennsgjeminger er at Jesus har makt
til å tilgi synder og føre over fra døden til livet ethvert menneske, som i denne
tidshusholdning mottar evangeliets frelsestilbud, og som derved blir født påny og fir
Guds barnekårs ånd, Rom. 8,15: Hebr. 2,15.

A oversette det greske verb "katargeo" i Hebr. 2,14 med "jeg gjør tilintet", slik det
etter nyere norsk oversettelse er gjort f.eks. i 2.Tim. 1,10 og Hebr. 2,14, kan være en
misvisende oversettelse. For hverken djevelen eller døden, som syndens lønn, kan
noen sinne gjøres til intet, dersom en dermed mener at de skal utslettes så de ikke
mere eksisterer. Både djevelen og døden har jo også virket siden Jesu død på Golgata
kors, og fortapelsen både for djevelen og de onde ånder og de fortapte mennesker er
evig, i betydning av stedsevarende. Ja, endog de frelste mennesker, unntatt de som
skal oppleve Jesu komme for menigheten, er også etter Jesu død underlagt den
legemlige død.
Når det i Ap. 1,18 i bildelig tale står at Jesus har nøklene til døden og dødsriket, så

betyr det at Jesus har døden og dødsriket i sin makt. Derfor tok han også ved sin
oppstandelse og himmelfart alle de frelste i paradis-avdelingen i dødsriket med seg til
den tredje himmel, som er Guds bolig. Og til samme sted går også de frelstes ånd og
gel når de dør, i den tid som nå er gått siden Jesu hinmielfart.
En bedre oversettelse av "katargeo" i Hebr. 2,14 er "jeg gjør maktesløs", og slik

oversettes "katargeo" på dette sted i den eldre norske oversettelse.
Djevelen er ved Jesu seierrike lidelse og død og oppstandelse blitt gjort maktesløs

overfor Jesus Messias og de mennesker som mottar Jesu frelse, idet de blir ført over
fra døden til livet, fra Satan og mørkets makt, og satt over i Guds eldskede Sønns
rike. Hos. 13,14: Luk. 11, 21-22: Ko. 1,13: Hebr. 2,15. Riktignok hot fremdeles
synden i deres legeme og det lav^ av ̂ len, men synden har ikke makt over dem.
Riktignok overgis de også til den legemlige død, men derved skilles de for evig fra
synden gjennem døden i oppstandelsen. Men de frelste som opplever Jesu komme for
menigheten og som ikke skal dø legemlig, skilles fra synden ved forvandlingen. Og
som evig skilt fra synden skal de heller ikke skades av den annen død. Ap. 2,11, som
ikke har makt over dem. Ap. 20,6.
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At døden som den siste fiende ikke blir tilintetgjort, i den forstand at den blir
utslettet, l.Kor. 15,21, fremgår også klart av Ap. 20,14, hvor det står at såvel døden
som dødsriket tilslutt blir kastet i ild^en. Det er den annen død: ildsjøoi. Men for
de firelste og herliggjorte mennesker er døden, sammen med våre øvri^ salighets-
fiendar, for evig, (Le. stedsevarende, fullstendig uskaddiggjort. Es. 25,8: Ap. 21,4 De
får aldri mere en ny sjanse som truende fiender. Ildsjøen vil i evighetois evigheter for
alle skapte vesener i Guds univers foreligge som resultatet av opprør mot doi levende
Gud.

Artikkel nr. 35:

DET KNUSENDE SLAG.

"Da knustes på en gang både jernet, leret, kobberet, sølvet og gullet, og det ble
som agner fra treskeplassene om sommeroi, og vinden tok det så det ikke fantes
spor etter det. Men stenen som rammet laldet, ble til et stort QeU, som fylte hele
jorden", Dan. 2,35.

Dette er slutningen på det drømmesyn som kaldeerkongen Nebukadnesar II hadde i
sitt andre regjeringsår, og det omtaler avslutningen på det fjerde og siste verdensrike
innenfor rammen av hedningenes tider samt opprettelsen og utbredelsen av det
messianske fredsrike på denne jorcL

Da Nebukadnesar hadde glemt dr(9mmen og ville drepe alle Babels vismenn fordi de
ikke kunne si ham den, åpenbarte Gud både drømmen og dens uttydning for sin
profet Daniel etterat han og hans israelske medbrødre Hananja, Misael og Asarja
hadde bedt inderlig til Gud om dette. For Herren, Israels Gud, gjør ikke noe uten at
han har åpenbart sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene, Am. 3,7. For selv om
kong Nebukadnesar fikk drømmen, så måtte likevel Guds profet fortelle ham både
drømmen og dens uttydning.

I disse fem korte vers som inneholder drømmen, v. 31-35, lar Gud, før det skjer,

skrive verdenshistorie fra og med Nebukadnesars ny-babyloniske rike, v.38, til og
med det messianske fredsrike på denne jord, v.35 II, han som fra begynnelsen for
kynner enden, og fra fordums tid det som ildce er skjedd. Es. 46,10.
Det er altså fire, og kun 5re, verdensriker. For fra hode til føttor på Nebukadnesars

drømmebilde er kun avbildet fire riker. Det første av disse fire riker er Nebukadnesars

eget rike, det ny-babyloniske rike eller kaldeerriket fia år 606 f.Kr., Dan. 2,38.
Derfor er det uriktig å iimføre tidligere riker, f.eks. det assyriske rike og det egyptiske
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rike i rekken av verdensriker i bibelsk-protetisk mening innenfor rammen av hednin
genes tider. Dette også av den grunn at tidsperioden hedningenes tider, gr. kairoi
ethnon, Luk. 21,24: Dan. 4,16.23, som begynte med det ny-babyloniske rike, løper
synkront med Israels misgjernings år, Esek. 4,4-6, som også begynte i år 606 f.Kr.
De fire verdensriker i bibelsk-profetisk mening fra og med det ny-babyloniske rike

er kjente, historiek riker, nemlig først det ny-babyloniske rike, derpå det medisk-
-persiske rike, derpå det makedonsk-greske rike, og endelig det romerske rike, hvis
siste maktkonstellasjon i sin begynnelse vi nå har like foran oss, nemlig i EEC (Det
Europeiske Økonomiske Fellesskap), hvis begynnende og grunnleggende konstituqon
vi har i Roma-traktaten av 1957.

Profetien om de fire verdensriker i Nebukadnesars drømmebilde i Dan. 2 korre

sponderer med profetien om de Hre dyr i Dan. 7, slik Guds profet ser verdensrikene.
De fire verdensriker som er fiemstilt i rekkefølge fra hodet til føttene på Nebukad
nesars drømmebilde, Dan. 2, svarer således til de fire etter hinannen følgende dyr i
Dan. 7.

I drømmebildet i Dan. 2 ser Nebukadnesar de fire verdensriker i imponerende
menneskelig skikkelse, mens Guds profet Daniel i Dan. 7 ser verdensrikene som dyr,
forøvrig som villdyr, ja, for det siste verdensrikes vedkommende, det romerske, som
et dyr så grotesk og forferdelig at det faller helt utenfor det naturlige zoologiske
system. Den viktigste forskjell mellem menneske og dyr er den at dyret ikke kjenner
og ikke kan kjenne Gud, da det ikke har ånd. Og verdensrikenes overgang fra å være
menneskelig til å bli dyrisk er vist personlig på kong Nebukadnesar som verdensrike
nes hode, da han på grunn av hovmod ble utstøtt fra menneskene og ble som et dyr,
og denne dyriske tilstand når det gjelder verdensrikene, vedvarer gjennem hele

verdensrikenes sju tider, Dan. 4.

Stenen som knuser verdensrikenes Ulde symboliserer det messianske rike ved Jesu

Messias' åpenbarelse og gjenkomst til vår jord til slaget ved Harmageddon og den
etterfølgende selektive dom over de levende nasjoner og fjernelsen av Satan og de
onde ånder fra jorden til avgrunnen (abyssos) i rikets tid.
Mens verdensrikene i profetien er lignet med hav, og det israelske rike er lignet med

jord, så er det messianske rike eller himlenes rike lignet med en sten.
Stenrø rammet verdensrikenes bilde med voldsom kraft, så hele bildet ble fullsten

dig knust, og det knustes på en gang. Det Ue som agner på treskeplassene, som føk
avsted med vinden, så det ikke fantes spor etter det. Knusningen av vadensrikene er

således en plutselig, hurtig, voldsom og tilintetgjørende prosess.
At det er det alle fire verdensriker representerende dyr i Ap. 13, 1-2, nemlig det

romerske villdyr, som mottar det knusende slag, fremgår for det første klart derav at
stenen rammet bildet på føttene, som svarer til det romerske rikes endetidsmanifes-
taqon. Som profetien viser står verdensrikenes Mdekoloss på svake føtter, nemlig ai
mekanisk blanding av jem og ler, som henger meget dårlig sammen, v. 41-43.
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At det er det romerske verdensrike som mottar det knusende slag og at dette slag
tillike mottas i aidens tid, fremgår for det andre ogsl Mart derav at det skal sige i
dette rikes ti-kcmge-periode, svarende til de ti tær på Nebukadnesars lalde, v. 41-43,
og svarende til de ti hom på det Qerde dyr i Dan. 7, hvis ti hom ifølge Ap. 17,12
klart er samtidig med dyret eller Antikristen i endens tid.

Således forkynner profetien at verdensrikene skal ødelegges i en fryktdig katastrcrié
ved Jesus Messias'åpenharelse og gjenkomst til vår jord som kongers konge og hrørers
herre og som den knusende løve av Juda stamme, Ap. 5,5:19,11-21.
Profeten Daniel frkk ogril høre hvor lang tid det skulle ta før vinden hadde Uåst
bort vodensrikenes agner: "Og han sa til meg: To tusen og tre hundre aftener og
morgmer, så skal helligdommen komme til sin rett igjen", Dan. 8,14. Da denne tid på
2300 døgn begynner i midten av den 70. åruke for Israel og Jerasalem eller endens
tid, Dan. 9,27, og da det knusende slag skjer like etter den 70. årukes avdutning,
Matt. 24,29: Mark. 13,24, så vil bortblådngen av verdensrikenes agner la 1040 døgn,
hvilket er 40 døgn kortere enn {«ofetiske år, d.e. 3 — 0,1111 profetiske år.
Da skal stenens rike, d.e. det messianske rike riler himlenes rike, som er Guds

indirekte rike med sin Sønn Jesus Messias som konge, begynne. Og dette rike, hvor
det frelste Israel er naqonenes hode, skal innta hele dame vår jord undor rettferdig-
hetois regjering. Jesus Messias skal være konge inntil han får lagt alle sine froider
under sine føtter, og den siste fiende som underlegges ham, or dødoiL Da skal Jesus
Messias selv underlegge seg Gud og Faderen og overgi riket til ham, foråt Gud skal
være alt i alle, l.Kor. 15, 24-28. Og dermed beg3rnner det direkte og evige Guds rike
på den nye jord gjennem evi^etenes evigheter, hvOT Gud sriv skal være hos menne
skene og hvor rettferdighet, fred og glede skal bo. Ap. 21,1-22,5.

Artikkel nr. 36:

KVINNEN ISRAEL

Ifølge Åpenbaringsbokens profetier anglende det som skal skje på denne jord etter
meni^etms opprykking, er det også med disse profetiers tegnspråk omtalt to kvin
ner. I den greske grunntekst er begge disse kvinner benevnt med ordet "gjrne", som
betyr en kvinne riler hustru.
Den første av disse kvinner er Israel, Ap. 12, og bibelske begrunnelser for dette er

fremsatt i art 8.
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Men kvinnen er ikke hele IsiaeL For de fira&lne av Israel blir fjernet ved Guds dom.
Dette fremgSr klart av f. eks. Sak. 13,8-9: "Og i hele landet, sier Herren, - skal to

tredjedeler utryddes og omkomme, bare en tredjedel skal levnes der. Og denne tred
jedel vil jeg la gå gjennem 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." Det Gud ber sier angående den rensede
tredjedel av Israel: "De er mitt folk", og det Israels røst svarer: "Herren er min
Gud", er karakteristisk for forholdet mellem Gud og den frelste levning i endens
tid, Jvfr. f. eks. Hos. 2,23.

Blant mange andre profetier fremgår det samme også av Es. 4,3-4: "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 — når Herren fir avtvettet Sions døtres uren

het og får vasket Jerusalems blodslgrld bort fra dets midte ved doms ånd og tea'

Videre Ap.gj. 3,22-23: "Moses har jo sagt: En profet, likesom meg, skal Herren
deres Gud oppreise dere av deres brødre, — ham skal dere høre i alt det som han
taler til dere: og det skal skje: Hver sjel som ikke hører denne profet, skal utryddes
av folket".

Kvinnen er heller ikke alle de hellige i Israel i endens tid. For mange av Israel
lider martyrdøden i den antikristelige trengselstid og blir med i de himmelske av
delinger i riket. Ap. 20,4.
Men kvinnen er en del av de hellige i Israel, senn Gud bevarer i ørkenen, i den

steve trengsel og som skal utgjøre kjernen av det israelske folk i det messianske
fredsrike på denne jord.
Satan oppbyder alt gjennem sine to redskaper. Antikristen og den falske profet,

for å ødelegge henne, men makter det ikke. Dette er et eklatant eksempel på at
Satan ikke kan gjøre mae enn Gud tillater. Den Gud vil bevare urørt, kan Satan
ikke røre. Men kvinnen vil i denne tid bli prøvet og renset, hvilket også ørkenen in
dikerer.

Etter dranmen over den steve skjøge Babylon, men før Jesus Messias' åpenbar-
else og gjenkomst til vår jevd for å dømme de levende nåloner og fjerne Satan og
de onde ånder i avgrunnen, får vi atter høre om kvinnen Israel: "La oss ̂ ede og
hyde oss og gi ham æren, for Lammets bryllup er kommet, og hans hustru har
gjort seg rede, og det er henne gitt å lde seg i rent og skinnende fint lin. For det
fine lin er de helliges rettferdigheter (gr. ta dikaiomata)". Ap. 19,7-8.
Også ha er brukt det greske ord "gyne" om home, slik som i Ap. 12, som altså

betyr kvinne eller hustru. I Vulgata står her "uxor", som betyr hustru, idet der i
den latinske tekst klart skjelnes mellem "mulier", som betyr kvinne, og "uxor",
som betyr hustru. Når Vulgata i Ap. 12 bruker ordet "mulier" om henne, så må
det vasre fordi Israel der skal kjennes på de tegn som er tillagt henne, men når i
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Ap. 19,7'8 ordet "uxor" brukes om henne, må det være tor å framheve den
karakter s(»n Israel på dette tidspunkt er vunnet frem til, nemlig til å være Lam
mets hustru.

Om hustruen i Ap. 19,7-8, et skriftsted som står i nær relaqon til Ap. 7,1-8 og
Ap. 14,1-5, firemheves at det fine lin som hun er kledd i, her står for de helliges rett
ferdigheter, d.e. rettferdige gjerninger, ved hvilke det frelste Israel i endæis tid
fullkomment har bevist sin troskap mot Jesus Messias etter den nåde som er det
gitt Disse rettferdige gjerninger visæ også at Lammets hustru i Ap. 19,7-8 er det nye
Israel i æidens tid srøi skal inngå i det fremtidige Messias-rike, som er rettferdighet
ens t^«^shiiidiQMning på denne jord. Det er denne rettferdi^et det siktes til i Dan.
9,24, og som Israel Ira da av skal vandre i. Es. 60,21.

Med hensyn til den fortolkning at hustruæi i Ap. 19,7-8 skal være den nytesta
mentlige menighet i himmelen og i hvilken anledning ordet "gyne" er uriktig over
satt med brud, skal her bare sis følgende:
For det første kan den nytestamentlige meni^et ikke være bruden da Skriften

sier at meni^eten er Messias' legeme, Rom. 12,5, 1. Kor. 12,12.27, Ef. 1,22-23,
4,15-16,5,22-23, KoL 2,19.

For det andre ville det være vanskelig å forstå at den til himmelen opprykte me
nighet som er omtalt i Ap. 4 og 5, altså før den 70. åruke for Israel og Jerusalem,
og smn skal delta i lovsang i himmelen og Guds store gjerninger gjennem den 70.
åruke, først ved avslutningen av den 70. åruke like før Jesu åpenbarelse og gjen
komst skulle være ferdig med bedømmelsen av sitt liv for Jesus Messias' domstol,
2. Kor. 5,10.

Også uttrykket "gjort seg rede" vitner om den renselsesprosess kvinnen Israel har
gjennemgått i den antikristelige trengselstid. Om menigheten kan uttrykket "gjort
seg rede" ikke brukes, fordi menigheten er rede på grunn av sin stilling i Jesus Mes
sias og fordi bedømmelsen for Jesus Messias' domstol angår nådelønn eller tap av
denne, 1. Kor. 3,10-15.

Det er derfor klart at hustruen i Ap. 19,7-8 må være Israels frelste levning i
endens tid. Allerede Israel i den gamle pakt er kalt Herrens ektehustru. Es. 54,5-6,
Jer. 3,14, 31,32, Hos. 2,19, men hun lalt fira Herren i utroskap, og Herren måtte
forlate henne for en tid. Denne tid da hun er forlatt, er klart omtalt hos profeten

Mika: "Derfor skal han (d.e. Messias) overgi dem (d.e. Israel) inntil den tid da hun
som skal føde, har født, og de som blir igjen av hans brødre (d.& Judas barn), skal
vende tilbake sammen med Israels barn".

Israels fødselsveer er tofoldig. Først firemfødselen av den mannlige sønn, Jesus
Messias, Ap. 12,1-2.5. Dernest fremfødselen av Israels frelste levning i endens tid,
Mik. 5,2, Jer. 30,4-11. Profeten Esaias sammenfatter begge aspekter i Es. 66, hvor
v. -7 omtaler fremfødselæi av den mannlige sønn. Ap. 12,1-2.5, og hvor v. 8-14 om
taler fremfødselen av Israels frelste levning i endens tid, Mik. 5,2. Derfor er Israels
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frelste levning i endens tid nettopp Lammets hustru i Ap. 19,7,8, som endelig har
gjort seg ferdig.
Hun er hustrubruden på nytt i Lammets bryllup. Hos. 2.
Hun er Israels lille bekk, som fører Siloahs vann, de som rinner så stilt. Es. 8,6, som

Gud i Abraham skilte ut fra folkenes steve elv, men som Gud i det messianske
fredsrike atter leder inn i flokkenes store elv for å rense denne.

Derfor lyder det i Ap. 19,1-10 et firefoldig frydens og gledens halleluja i himmelen
fra de himmelske hærskarer over den da fullbyrdede dom over den store skjøge Ba
bylon, som har kledd seg selv i verdens pomp og prakt, og over at Israels frelste lev
ning i endens tid. Lammets hustru, som da er kledd i nådens rettferdige gjerninger,
nå har gjort seg rede til Lammets bryllup.
Salige er de som er innbudt til Lammets bryllup og har tatt i mot innbydelsen. Ap.

19,9. Og det skal komme folk fra øst og vest og fra nord og syd, og de skal sitte til
bords i Guds rike. Luk. 13,29.

Artikkel nr. 37:

KVINNEN BABYLON

I forrige artikkel omtalte vi kort kvinnen Israel, Lammets hustru, som står for Israels

frelste levning i endens tid, de jordiske bærere i Guds universalistiske messianske rike
på denne jord med Guds Sønn Jesus Messias som konge på Davids trone.
I det følgende skal vi gi en kort omtale av kvinnen Babylon i Åpenbaringsboken.
Det første sted vi hører om henne, er i Ap. 14,8, og tiden for deime profetis forkyn

nelse er ved midten av den 70. åruke for Israel og Jerusalem (Dan. 9,27): "Og atter
en annen engel fulgte etter og sa: Falt, falt er Babylon, den store, som har giu alle
folk å drikke av sitt horelevnets vredesvin".

Vi drar hra dette sted noen sluminger:
1. Det forkynnes her at kvinnen Babylon er falt, før vi overhodet har fått noen be

skrivelse av herme.

2. Him kalles Babylon, den store, et navn som viser hen til Nebukadnesar IFs ny-

babylonske rikes hovedstad, Israels antikke fiende, som ødela Jerusalem og templet
og under hvis makt hun led i den babylonske landflyktighet i sytti år. Jer. 25,11.
3. Men kvinnen Babylon i Apenbaringsbdtoi &: en langt farligere og langt mere ond

og langt mere komplisert fiende erm det antikke Babylon. Fc»r av det antikke Baby
lons vredesvin drakk visstnok folkene dengang så langt dets innflytelse gikk. Jer.
51,7. Men når det gjelder kvinnen Babylon i Åpenbaringsboken, så har ALLE FOLK
OVER DEN HELE JORD drukket og det av hermes HORELEVNETS vredesvin.
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4. Dermed har vi konstatert at Babylon, den store, er en sl^ge. Hun er altså ikke
bare en politisk makt, som det antikke Babylon, men hun er tillike en ÅNDELIG
MAKT. Hor i åndelig mening betegner i Bibelen frafall fra Gud av en som bekjenner
å stå i åndelig forhold til ham. Der er mange steder i Skriften som stadfester dette,
særlig for Israels vedkommæide. Unntagelser her er Tjrnis, Es. 23, og Ninive, Nah. 3,
som kalles skjøger uten å stå i et slikt forhold til Gud, men dette har sin grunn i

avgudsdyrkelsen, som i sitt vesen er frafall &a den levende Gud.

I Ap. 17, hvis sentrale tema er dommen over den store skjøge, v.l, får vi inngåæide
opplysninger om kvinnen Babylon, hvorav vi kan trekke flere slutninger.

1. Da Åpenbaringsboken beskriver henne som et menneske, følger derav at hun kan
kjenne Gud, da hun som menneske har ånd. I motsetning hertil er både Antikristen
og den falske profet fremstilt som dyr, som ikke har ånd. Dette tilkjennegir at de
ikke har forbindelse med Gud, men tilhører helt og fullt Satan.
2. Da Babylon, den store, er kvinne, burde hun stå i rett forhold til sin mann, som

i dette tilfelle er Jesus Messias.

3. Men da kvinnen Babylon er en skjøge, a dermed sagt at hun er utro mot sin
mann, som hun bare bekjenner med sin munn, men som hun er troløs mot Hun har
altså gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft, 2. Tim. 3,5. Grunnen ta dette
alvorlige forhold er at hun i virkeligheten AVVISER SIN HERRES KORS, som er et
anstøt og en dårskap for verden, 1. Kor. 1,23. Derved har hun gjort korsets anstøt ta
intet, Gal. 5,11, og hun er ikke lenger korsfestet for vrøden og verden for henne, GaL
6,14. Dermed er hun blitt verdens venn og et rike av denne varden. Hun trakter etter
det kjødelige og syidige istedaifor det åndelig og usynlige.
4. Dem hun driver hor med, er kongene på jorden, d.e. dem som har makten på jor

den, v.Z Derved takjennegis at HENNES AMBISJON ER A FA MAKT PA JORDEN.
Dette har hun også fått ta de grader at hun kaUes den store by som har kongedømme
over kongene på jorden, v.l 8.
5. Alle folk på jorden har drukket og er blitt drukne av hennes horelevnets vin, som

er FALSKE DOKTRINER (læresetninger) og som står i avgjort strid med Jesus Mes
sias' lære, v.2 og 4, Ap. 14,8, 18,3.9. Særlig de som frykter for eUer ser opp ta og
setter sin lit ta verdslig makt, er blitt forgiftet av hennes falske doktriner.
6. Disse falske doktriner som hun har fremsatt og praktisert, viser klart de forføren

de ånders virksomhet i hennes system. For disse vrange lærdommer fører ta reli
giøst og moralsk forfaU, og hensikten med dette er å utnytte menneskene av have-
syke, 2. Pet. 2,1-3, Jvfr. det kommersieUe som har tatt overhånd hos Babybn, den
store. Ap. 18.
7. Ved sin handel på aUe måter og på aUe områder er hun blitt umåtelig rik på

denne verdens skatter. Og hun kler seg i purpur og skarlagen og lyser av guU og edel
stener og perler, for ved et herlig og attråverdig ytre utseende å dekke over den indre
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tomhet og komipqon. Av samme grunn har hun også alle sine styggheter og sitt hore*
levnets urenheter i et gullbeger, v.4.
8. Hun får makten ovør folk og skarer og ætter og tunger over den hele jord, v.l

og 15, og hun hovmoder seg derfor i sitt hjerte og sier: Jeg sitter som dronning og
er ikke enke, og sorg skal jeg aldri se. Åp. 18,7.
9. Hun har også et navn, en hemmelighet, skrevet på sin panne: Babylon, den store,
mor til skjøgene og til stygghetene på jorden, Åp. 17,5. Dette viser at hun har mange
døtre, som også er skjøger, idet de har lært av sin mor å avvise sin Herres kors i liv og
vandring. Således har også de gjort korsets anstøt til intet og søker å konsolidere sin
stilling i verden ved verdslig innflytelse og midler og makt. Videre er også Babylon,
den store, mor til stygghetene på jordæi, som særlig har å gjøre med avgudsdyrkelse
og dens følger.

10. Johannes så kvinnen Babylon drukken, ikke av sterke drikker, men av de hel

liges blod og av Jesu vitners blod, så han undret seg storlig. Dette viser at hun er en
fiende av Guds barn på jord og har utøst de helliges og Jesu vitners blod.

Artikkel nr. 38:

KVINNEN BABYLON

Hvem er så denne kvinnen Babybn, den steve skjøge?

Åp. 17 gir oss hel og full beskjed om dette. Vi vil innledningsvis anføre at allerede
V.3 gir oss viktige opplysninger:
"Og han (en av de sju engler som hadde de sju skåler) førte meg i ånden ut i ør

kenen (egentlig: i en ørken), og jeg så en kvinne sitte på et skarlagensrødt villdyr, som
var fullt av bespottelsesnavn og hadde sju hoder og ti horn".
Vi vil ut fra dette skriftsted fra noen innledende slutninger:
1. Kvinnen og dyret befinner seg i ørkenen. Ørkenen er Satans egentlige bolig, 3.

Mos. 16. Den er avspeilingen av hans eget indre vesen og bildet på den ødeleggelse
som følger i hans spor, og fra ørkenen hersker han over verden og fører død og for
dervelse over den. Dermed tilkjennegis relasjonen mellom slgøgen og dyret og Satan
og den onde og ødeleggende innvirkning han øver gjennem dem.
2. De sju hoder og de ti hom på dyret i Åp. 17,3 og dyret i Åp. 13,1-2 avbilder det

fjerde og siste verdensrike innenfor rammen av hedningenes tider, nemlig det romers
ke.

3. I Åp. 13,1-2 nevnes hornene før hodæie, og horaene er kronet, men i Åp. 17,3
nevnes hodene før hornene, og horaene er ikke kronet. Dette viser at Åp. 17,3 er en
tidligere visjon av dyret enn Åp. 13,1-2. Fot de ti kronede hora i Åp. 13,1-2, svaren-
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de til de ti tær på Nebukadnesars Inlde i Dan. 2 og svarende til de ti hom på det Qer-
de dyr i Dan. 7, viser at vi her har å gjøre med endetidsmanifestasjonen av det rom
erske rike. For ifølge Åp. 17,12 er de ti hom ti konger som ikke har fått rike på tiden
for visjonen i Åp. 17,3, men de får makt som konger en time sammen med dyret, d.e.
Antikristen. Overensstemmende hermed viser da også Åp. 13,3 Antikristens gjen
komst bildelig ved et av dyrets qu hoder likesom dåret til døden, men dets dødssår
ble lægt. Altså er Åp. 13,1-8 Romerrikets maktkonsteDasjon i endens tid med de ti
kronede hom og Antikristen.

4. Åp. 17,3 derimot viser oss Romerriket noe annerledes og på et tidligere stadium
enn i Åp. 13,1-2, nemlig i den tid da Babybn, den store skjøge, sitter på dyret og
leder og styrer det slik hun viL At dette foregår i den tid da dyret som den personlige
Antikrist er borte fra jorden i avgmnnen, firemgår også klart derav at når Antikristen
i de ti kronede homs periode kommer tilbake fra avgrunnen til jorden, da fullbyrder
de ti kronede hom og Antikristen Guds dom over skjøgen.
5. Dyret i Åp. 13,1-2 stiger, likesom de fire dyr i DaiL 7, opp av havet og represen

terer alle disse fire dyr, idet det var likt en leopard som det tredje vørdmsrike, og dets

føtter som på en bjøm som det andre verdensrike, og dets munn som en løvemuim
som det første vørdensrike, men hadde ti kronede hom som sju hoder med bespot-
telsesnavn som det fjerde verdensrike. Derfor bsørør endetidms maktkonstellasjon
av det romerske verdensrike også de tre foregåmde verdensriker i seg, likesom også
verdensrikenes bildekoloss i DaiL 2 bæres av føttene med de ti tær. Derfor innbe

fattes den endelige dom over alle verdensrikene iimenfor rammen av hedningenes ti
der i dommen over Romerrikets sluttfase.

Dyret i Åp. 17,3 derimot, med den store skjøge Babylon på sin rygg og som holder
til i en ørken, er skarla^nsrødt av farve, men hva denne skarlagenrøde farve betyr,
må utstå inntil identifikasjonen av skjøgen.

6. Vi merker oss også at mens dyret i Åp. 17,3 er fullt av bespottelsesnavn, så er det
kun de sju hoder på dyret i Åp. 13,1-2 som har bespottelsesnavn. Dette viser at den
beskaffenhet som det romerske rike har i den tid Antikristen er borte fra jorden i

avgruimen, mens altså slgøgen Babylon sitter på d3nret, er forandret på den tid da de
ti kronede hom og Antikristen fremtrer som verdensmakt, idet skjøgen Babylon da
er ødelagt.

7. Allerede de innledende slutninger ut fra Åp. 17,3 angående identifikasjonen av
den store skjøge Babylon viser helt klart at hun ø: en manifestasjon i forbindelse med

det fjerde vørdensrike, Dan. 2 og 7, det romørske. Hennes forbindelse med dyret med
de ti hom og de qu hoder levner ingen tvil om at hun hører hjemme i det fjerde og
siste verdensrike innenfor rammen av hedningenes tider. Riktignok nevnes kun de ti
hora og ikke de sju hoder på det fjerde dyr i Dan. 7, men dette har følgende tre
grunner. For det første angår Daniels visjon av det fjerde dyr i Dan. 7 endetidsmani-
festasjonen av det romerske rike i henhold til Daniels uttrykkelige utsagn: "Jeg aktet

98



nøye på hornene", v. 8. For det andre angår omtalen av det fjerde dyr i Dan. 7, seiv
uten at de sju hoder nevnes, likevel klart den antikristelige rødetid, v. 7-26. For det
tredje angår de sju hoder en tidlig periode i det romerske verdensrikes historie, hvis
hensikt er å identifisere Antikristen.

Men med hensyn til den store skjøge Babylon, Åp. 14 til 19, så er det kun hennes
hist(xisk-visuelle manifestasjoner som her omtales. Det er med henne som et tre plan
tet i jorden. Slik har også den store skjøge røtter tilbake i tiden helt til syndefallet.
Og hennes historisk-visuelle manifestasjoner er utbredt ovor den hele jc^d, ikke bare
i skjøgens liv, men også i de mange denominasjoner som kalles slqøgens døtre. Åp.
17,5. Den konkordante greske tekst av N.T., hvor de eldste, kjente greske håndskrif
ter av N.T., nemlig Codex Alexandrinus, Codex Vaticanus og Codex Sinaiticus er lagt
til grunn, har i Åp. 17,4 "hennes (d.e. skjøgens) og JORDENS horelevnets uren
heter", hvorav det fremgår at det gjelder hele jorden. I virkeligheten forefinnes skjø-
gevesenet i hvert eneste menneske, i vår gamle, falne natur.
Frelsen ved Jesus Messias' kors blir derved klar i hele sin utstrekning. For det første

er korset det sted hvor Gud forlikte verden med seg selv ved Messias, 2. Kor. 5,19.
For det andre ble vårt gamle menneske, d.& vår gamle, falne natur, korsfestet med
Messias foråt syndelegemet skulle bli til intet, så vi ikke mere skal tjene synden, Rom.
6,6. For det tredje er verden ved Jesu kors blitt korsfestet for oss og vi for vrøden
(Gal. 6,14).
Hvor motsatt Jesu kors avvises, der tar shjøgevesenet overhånd, og dette er slgøgens

vei.

Artikkel nr. 39:

KVINNEN BABYLON

I Åp. 17,6-7 skriva Johannes: "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 meg:
Hvorfor undret du deg? Jeg vil si deg hemmeligheten med kvinnen og med dyret som
bærer henne, og som har de qu hoder og de ti hom".
Her lover Gud ved engelen å si Johannes hemmeligheten med kvinnen Babylon og
med dyret som bærer henne, og Johannes skulle skrive det ned slik at denne hemme
lighet skulle kunngjøres oss alle.
Hemmeligheten faller i to hovedavdelinger. Først hemmeligheten med kvinnen Ba

bylon. Derpå henuneligheten med dyret som bærer henne, og som har de sju hoder
og de ti hora. Men under forklaringen av disse to hemmeligheter forklares dog hem
meligheten med dyret først, og derpå hemmeligheten med kvinnen. skal derfor
først betrakte hemmeUghetoi med dyret, som har de sju hoder og de ti horn.
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DYRET MED DE SJU HODER OG DE Tl HORN

Dyret med de sju hoder og de ti hom & i Apenfaaring^dten omtalt utføriig i Ap. 13,
1-8 og i Ap. 17,3.8-12. Videre omtales det også i Ap. 11,7, hvor det benevnes "dyret
som stiger opp av avgrunnen". Under omtalm av det annet dyr i Ap. 13,11-17, den
£alske profet, omtales det som det første dyr, altså som det første av de to dyr som
er omtalt i Ap. 13. Ellers omtales det rett og slett som "dyret", Ap. 13,18,14,9.11,
16,2.10.13,17,7.13.16.17,19,19.20, 20,10.
Åpenbaringsboken er skrevet i tegn. Ap. 1,1. Det er derfor mange forhold en må

søke å forstå for hvert enkelt av disse tegn. Det første spørsmål som melder seg, er
om det omtalte dyr er å forstå bokstavlig eller Inlledlig? Ved den utførlige beskrivel
se av dyret i Ap. 13,1-8 og Ap. 17,3.8-12 er det klart at det ikke kan være noe na
turlig dyr som omtales, hvorfor dyret er å forstå billedlig. I samtM^ steder i Åpen
baringsboken hvor dyret omtales, firemgår enn vidare Idart at dyret står for en be
stemt person, nemlig Antikristen, Satans falske Messias.

To spesielle konstellaqoner for vårt tema vil vi først omtale kort Den første vil vi
kalle ANTIKRIST-KONSTELLASJONEN I ENDENS TID, Ap. 13,1-8. Den viser oss
særlig Antikristens rike som de ti kronede hom, sluttfasen av det romerske verdensri
ke. Videre Antikristens gjenkomst som det dødssårlægte hode. Videre Antikristens
forbindelse med Satan. Endelig Antikristens redselsregime på førtito måneder eller
tre og et halvt profetiske år. Antikrist-konstellasjonen i endens tid. Ap. 13,1-8, er
å forstå som et orienteringsbilde til forståelse av Antikristen og hans relasjoner i en
dens tid.

Den andre vil vi kalle SKJØGE-KONSTELLASJONEN I DEN TID ANTIKRISTEN

ER BORTE FRA JORDEN I ABYSSOS (AVGRUNNEN), Ap. 17,3-6.9.15-18. Den
ec likeså å forstå som et orienteringsbilde til forståelse av kvinnen Babylon, den store
skjøge, og hennes relasjoner i den tid hun sitter på dyret, og om dette har vi tidligere
gjort delvis rede for. Kronologisk sett kommer skjøge-konstellaqonen først og repre
senterer kvinnen. Derpå kommer Antikrist-konstellasjmien, som representerer man-

næi.

Vi vil så betrakte det skriftavsnitt hvor hemmeligheten med dyret forklares, Ap.
17,8-12, som er et av de vanskeligste i dæi bibelske esbjatologL
Dette skriftsted begynner med den høyst merkelige opplysning at det dyr som Jo

hannes i ørkenen så skjøgen Babylon sitte på, og som hadde de ̂  hoder og de ti
hom, V.3 og 7, "ikke er" på det tidspunkt Johannes hadde denne visjon på Patmos.
Det samme gjentas i v.ll. Allerede dette viser at dyret her ikke kan være det

romerske rike. For lumsett hvilken tid en kommer frem til som nåtid (presens) for
åpenbaringen på Patmos, så er det sikkert at det måtte være i andre halvdel av det
første århundre e. Mes. Men da eksisterte jo nettopp det romerske riks som imper
ium, og et rike kan ikke både være og ikke være på samme tid.
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En av de største feil som er gjort under utleggelsen av den esKjatologiske profeti
er at dyret i Åpenbaringsboken av de fleste fortolkere er utlagt som rike og at dyrets
gu hoder ogsl er utlagt som riker eller som tidsperioder innenfor et og samme rike.
Men derved oppstår stor forvirring, og en får aldri disse profetier til å stemme ovs-
ens. Sannheten er at såvel dyret som dyrets sju hoder må forstås om personer. Dog
omtales også to perioder av det romerske rikes historie i Ap. 17,8-12, nemlig en
relativt tidlig periode vedrørende de ̂  hoder og en endehistorisk periode vedrøren
de de ti kronede hom på dyret. Den endehistoiiske periode er utførlig omtalt i Ap.
13,1-8.

En annen like så stor feil er at Ap. 17,8-12 ikke er satt i relasjon til nåtiden (pres
ens) for åpenbaringen på Patmos, idet denne nåtid eatea er oversett eller negliqert
Bare når en forstår dyret og dets qu hoder om personer og setter disse i relasjon til
nåtiden for åpenbaringen på Patmos, kan en forstå Ap. 17,8-12 rett
Den første sannhet som Ap. 17,8-12 lærer oss er, som foran anført, at det dyr som

Johannes ifølge v. 3 så skjøgen Babylon sitte på i ørkenen, "ikke er" på den tid
Johannes fikk åpenbaringen på Patmos. Det ec altså ikke nok med at dette dyr ikke
er noe naturlig dyr i det hele tatt idet dyret skal forstås billedlig, men det fremgår
også klart av sammmhengen at det som dyret står for, heUer "ikke er" på jorden da
Johannes hadde denne visjon. Derved blir det enn mere klart at dyret bare er en
billedlig orientering hvis hensikt er å lokalisere og identifisere skjøgm Babylon og
Antikristen.

Artikkel nr. 40:

KVINNEN BABYLON

Vi skal videre betrakte Ap. 17,8-12.
Det neste spørsmål vi vil søke belyst, er nåtiden (presens) for åpenbaringen på Pat

mos. Dersom denne nåtul kan bestemmes, kan en dermed i hvort £all vite en tid da
dyret ikke er på jorden.

De fleste fortolkere har ifølge en tradisjonell oppfatning ment at Johannes fikk
åpenbaringen på Patmos i år 95 ellar 96 e. Kr. Dette bygger de på den oppfatning at
Johannes i henhold til Ap. 1,9 skulle være forvist til Patmos på gnmn av kristenfor
følgelse. Men der finnes ikke det ringeste bevis i Skriften tes den påstand at Johannes
var forvist til Patmos i år 95 eller 96 e. Kr. under Domitian, men dette kun ifølge
tradisjonen.

Den greske preposisjon "dia", som også forekommer i Ap. 1,9, styrer tøde akkusa
tiv og gæiitiv. "Dia" etterfulgt av akkusativ angir behovet eller hensikten, men der
som årsaken skulle ha vært tilsiktet, skulle "dia" ha vært etterfulgt av genitiv. Men i
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Ap. 1,9 står både "Guds ord" og "Jesu vitnesbjfrd" i kasus akkusativ (gr. dia ton
logon toy Theoy kai dia ten martyrian lesoy Kjristoy). Dette viser at Johannes var på
Patmos nettopp for å motta åpenbaringen. Der kan ikke ut fa Ap. 1,9 sluttes noe
som helst angående tiden da Johannes var på Patmos. Imidlertid finnes der i
Åpenbaringsboken to skriftsteder hvorved en kan tidfeste det tidq;nmkt Johannes
hadde åpenbaringen på Patmos innenfor en kort tidsperiode hvir yttergrenser kan
bestemmes:

1. Det første skriftsted vi vil nevne, er Ap. 17,6, ifølge hvilket skjøgen Babylon ses
drukken av Jesu vitners blod. Den første kristenforfølgelse iverksatt av verdensmak
ten inntraff under Nero etter Romas brann i år 64 e. Kr. Når en ildte på f(X'hånd vet
hvilken kristenforfølgelse Ap. 17,6 sikter til, må en regne fra den første. Altså må
nåtiden for åpenbaringen på Patmos være i år 64 e. Kr. eller senere.
2. Det andre skriftsted er Ap. 11,8. I dette skriftsted omtaler Johannes det Jerusa

lem som i åndelig mening kalles Sodoma og Egypten og hvor Jesus ble korsfestet,
som bestående. Men dette var det Jerusalem smn ble ødelagt av romerne i år 70 e.
Kr. Når Apeabaringsbdten overhodet ikke nevner at Jerusalem skulle ødelegges, men
tvortimot nevner Jerusalem som bestående, så må nåtiden for åpenbaringen på Pat
mos være i år 70 e. Kr. eller før.

Dermed er vi kommet frem til en kort tidsperiode hvis terminus a quo er år 64 e.
Kr. og hvis terminus ad quem er år 70 e. Kr., innenfor hvilke to termini Patmos-
åpenbarelsens nåtid må ligge, og innenfor de samme to termini må og^ den qette
konge i Ap. 17,10 ha regjeringsmakt
Ap. 17,10 sier at den quende konge bare skal holde seg en kort tid. Men da de

siste tre keisere før Vespasian, som var keiser fra slutten av år 69 til år 79 e. Kr.,
nemlig Galba, Otho og Vitellius hadde korte regjeringstider, nemlig henholdsvis ca.
6 måneder, ca. 3 måneder og ca. 7 måneder, er det umulig på d&a, måte å bestemme
hvem av de tre som er den siste av de sju konger.
Der er da bare en mulighet tilbake, nemlig om vi kan bestemme hvem som er den

første av de sju konger, og dette kan bestemmes på følgende måte:
På grunn av Satans vanvittige hat mot Gud er den onde utvikling i verden ideolog

isk sett en ond imitasjon av Guds frelsesåpenbaring. Den onde utvilding i verden føl
ger den firemadskridende frelsesåpenbaring, idet Satan, så snart han kjenner Guds
vilje, alltid imiterer denne i ondskap. Men for å gjøre dette, er Satan avhengig av å
få vite Guds frelsesåpenbaring.
At Gud skulle føre en frelser frem i verden, visste Satan så detaljert som det er

omtalt i den gamle pakts skrifter. Men at denne frelser, som er Jesus av Nasaret,
skulle komme igjen for å opprette sitt rike på denne jord gjennem Israel, det viss
te ikke Satan, da den gamle pakts skrifter ikke beretter om dette. Satan fikk først
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vite dette gjennem Jesus Messias selv, som kunngjorde det for sine disipler. Dette
skjedde i den 69. åruke for Israel og Jerusalem, som ifølge profetien om de sytti
åruker i Dan. 9,24-27 varte fra år 25 til 32 e. Kr.

Såsnart Satan fikk kuimskap om at Jesus Messias skulle komme igjen og opprette
Messias-riket og særlig etterat Jesus død, oppstandelse og himmelfart var en Igens-
gjeming og Guds usvikelige borgen for at Jesus i Guds time skulle komme igjen, be
gynte han å legge og realisere sine planer om å imitere Guds Messias-planer med sine
Anti-Messias-planer ved sin Anti-Messias i forbindelse med den hedenske, anti-
messianske verdensmakt som da var representert ved det romerske imperium. Dette
resulterte i dannelsen av det første hode på det sjuhodede og tihomede dyr. Dermed
er vi kommet frem til den viktige konlduqon at den første av de sju konger som om
tales i Åp. 17,10, må regjere i og omkring år 32 e. Kr. og derfor må være Tiberius
Cæsar, som ble Augustus' medkeiser i år 11 eller år 12 e. Kr. og enekeiser fra år 14
til år 37 e. Kr.

Dermed er vi i stand til å identifisere de sja konger som omtales i Åp. 17,10:
1. Tiberius Cæsar, 11 • 14 - 37 e. Kr.

2. Gaius Cæsar med tilnavnet Cahgula, 37 - 41.
3. Claudius Cæsar, 41 - 54.

4. Nero Cæsar, 54 - juni 68.

5. Galba Cæsar, juni 68 - januar 69.

6. Otho Cæsar, januar 69 - april 69.
7. Vitellius Cæsar, april 69 - slutten av 69.
Da den sjette konge ifølge Åp. 17,10 skal ha regjeringsmakten i nåtiden (presens)

for Patmosåpenbaringen, er vi dermed kommet frem til at Johannes var på Patmos
for å motta Jesu åpenbaring i år 69 e. Kr.

Artikkel nr. 41:

KVINNEN BABYLON.

Vi skal videre ut fra Åp. 17, 8-12 betrakte den store hemmelighet hvem dyret er.
Da det sjuhodede og tihornede dyr i Åpenbaringsboken, som er Antikristen, 'Var"
men "ikke er" i nåtiden (presens) for Patmos-åpenbaringen, og da dette dyr skal
komme igjen som den åttende, men som tillike er et av de sju hoder, d.e. konger,
følger derav at Antikristen må være en av de fem første konger, som sier å være falt
før Patmos-åpenbaringens nåtid. I samme forbindelse nevner vi også for fullstendig
hetens skyld at den sjette konge har regjeringsmakt i nåtiden for Patmosåpenbaringen
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og at den quende konge ennå ikke på det tidspunkt var kommet, og når han var
kommet, skulle han bare holde seg en kort tid.
Angående de fem som er falt før Patmos^penbaringens nåtid, hvilket tyda: på

voldelig ombdngelse, så viser en nærmere historisk granskning på dette punkt at ikke
bare de fem første men alle sju er ombiakt voldelig. For Tiberius Cæsar ble kvalt
16. mars 37 e.Kr. Gaius Cæsar ble drept 24. jan. 41. Qaudius Cæsar ble f(»rgiftet 12.
oktober 54. Nero Cæsar ble dødssåret 9. juni 68, men om han også døde, kan ikke
historisk bevises. Galba Cæsar ble drept 15. jan. 69 Otho Cæsar drepte seg selv 16.
april 69. Vitellius Cæsar ble drept 20. desember 69.

Dersom de sju oppstilte keisere i art 40 virkelig er de sju hoder eller konger i Åp.
17, 8-12, så må en av de fem første keisere være Antikristen og ha 666 som sitt navns
talL For Ap. 13,18 sier: "Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut
dyrets tall, for det er et menneskes taU, og dets tall er seks hundre og sekstiseks".
Det første som vi vil påpeke ut fra dette skriftsted er at her sier det med klare (vd at

dyret er et menneske. Dyret er hverken et rike eUer en ånd eller en isme som mange
har påstått Guds ord sier at dyret er et menneske, nemlig Antikristen, Satans falske
Messias.

Men hvilket språk skal legges til grunn for utregningen? Hebraisk, aramaisk eller
gresk som Bibelens grunnspråk? Eller latin som det Qerde verdensrikes hovedspråk?
Etter min mening kan kun hebraisk legges til grunn for utregningen. For etter
menighetens opprykkelse, som ifølge profetien skal skje før den antikristelige treng
selstid, er det de hrelste i Israel som har den frelseshistoriske ledelse i den syttiende
åruke for Israel og Jerusalem eller endens tid.

Det viser seg da at Nero Cæsar har dyrets tall i sitt navn. Dette heter på hebraisk
Neron Kesar og skrives, gjengitt med våre bokstaver: Nrvn Ksr. Disse bokstaver har
på hebraisk følgende verdier: n=50, r = 200, v = 6, k = 100, s = 60. Settes verdien inn,
fir en følgende: 50 pluss 200 pluss 6 pluss 50 plusslOO pluss 60 pluss 200 = 666.
Dermed er vi kommet frem til den løsning at Nero Cæsar er Antikristen, Satans

&lske Messias, og at denne løsning er overensstemmende med profeti og historie. Han
er nummer 4 i rekken av disse sju keisere, og han er derfor midthodet på dyret,
som alene bærer de ti horn. Det i Ap. 17, 8-12 omtalte sjukongesystem er derfor det
julisk-klaudisk-sulpisisk-vitelliske prinsipat i sin djevelske utartning fra år 25 til år 70
e.Kr., som er antikkens ytterste konsekvens.

Angående de ti hom sier Ap. 17,12: "Og de ti hom som du så, er ti konger som
ennå ikke har fått rike, men de får makt som konger en time sammen med dyret".
Disse ti fremtidige konger, svarende til de ti tær på Nebukadnesars bilde i Dan. 2 og

svarende til de ti hom på det fjerde dyr i Dan. 7, er regjeringsledeme i ti regionale
underavdelinger av det romerske verdensrikes territorium. De er ikke genuine konger,
men de får makt som konger en time sammen med Antirkisten. Begynnelsen til dette
har vi i EEC (Det Økonomiske Europeiske Fellesskap), hvis videre utforming og
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utvidelse fører til dette ti-konge-rike. Først når de ti hom er konunet, trer Antikris
ten frem på verdensarenaen som et ellevte, lite horn mellem og etter de ti og skal
styrte tre av de ti, så det kun blir qu av de ti tilbake. Antikristen blir den åttende,
Dan. 7,8.20.24. (Det aramaiske verbum sjafal, som h» er brukt, betyr "slå ned" eller
"styrte".) Både når det gjelder hodene. Ap. 17,8-11, og hornene, Dan. 7,8.20.24, blir
Antikristen den åttende, som er oppstandelsens og fornyelsens sjrmbolske talL
Som det fremgår av det foranståmde har Antikristen to jordiske tilværelser, hvilket

er en satanisk imitasjon av Jesus Messias' løpebane. Først er periode som keiser i det
antikke romerske imperium. Derpå et opphold borte fra jorden i avgrunnnen (abys-
sos). Men derfra skal han åpenbares (gr. apokalypto) ved sitt komme (gr. paroysia) til
jorden henimot endens tid og er da alene bæreren av den f(van omtalte utartning av
det romerske prinsipat Ikke mindre enn tre ganger fremheves i 2. Tess. 2 Antikrist
ens åpenbarelse, v. 3.6.8.

Sitt rike, som er det romerske verdensrike, får Antikristen på den måte at Gud gir
de ti konger i hjertet å gi Antikristen sine riker. Ap. 17,17.
Endelig skal Herren ved åpenbarelsen, d.e. fremstiålingen (gr. epifaneia), av sitt
komme (paroysia) kaste Antikristen i ildsjøen (gr. gehenna), som er den endelige og
evige fortapelse (gr. apoleia), ZTess. 2, 8-9: Ap. 17,8:19,20.
Det er dermed klart at såvel Anti-Messias som Messias har en åpenbarelse (gr.

apokalypsis) og et komme (gr. paroysia), d.a gjenkomst, til vår jord.
(For mer detaljert og dyptgåaide omtele av Antikristen henvises til min bok "Anti

kristen kommer snartigjen", utgitt på Karmel forlag. I art 87 og 176 og 177 omtales
utførligere beregninger av djrrets tell, 666.)

Artikkel nr. 42:

KVINNEN BABYLON

Etter lokalisasjonen og identiHkasjonen av den kommende Antikrist, Satans telske
Messias, skal vi i det følgende gå over til lokalisasjonen og identifikasjonen av den
store skjøge Babylon, den andre hoveddel av Ap. 17,8-12, hvis hemmelighet Gud ved
sin engel her har lovt å vise oss, v.7.
Men først må vi forklare at dyrets sju hoder har to betydninger. En betydning for

den store skjøge Babylon, og en betydning for dyret. For den store slqøge Babylon er
deres betydning sju fjell som kvinnen sitter på. For djrret ar deres betydning sju
kongar, av hvilke Antikristen er den ene. Ved den første betydning lokaliseres og
identifiseres skjøgas. Ved den andre betydning lokahseres og identifiseres Anti
kristen, som vi foran har vist. EnnvMare fremgår klart at begge betydninger av dyrets
sju hoder er interne romerske anliggender.
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LOKALISASJONEN OG IDENTIFIKASJONEN AV DEN STORE SKJØGE

BABYLON fremgår av TO HOVEDKRITERIER, som så ETTERFØLGES AV
FLERE KOMPLETTERENDE KRITERIER.

Det FØRSTE HOVEDKRITERIUM fremgår av ÅP. 17.9, som forklarer oss at den
st<^e slgøge Babylon skal være bygget på sju fjell eUer ̂  høyder, lat. septem
montes.

Det gamle Rom lå som det nåværende ved Ubem. Øst for og nærmest elven fra
nord mot syd lå høydene Capitohum, Palatinum og Aventinus. I en bue østenfor
disse fira nord mot syd lå høydene Quirinalis, Viminalis, Esquilinus og Caelius. Derfor
kalles Rom byen på de qu høyder, lat urbs septicoUis.
Rom., lat og ital. Roma, gr. Rome, som også kalles den evige stad, lat urbs aetema,

og som sies å være grunnlagt 21. april i år 753 f.Kr., var i kronologisk rekkefølge det
antikke, kongelige Rom, det republikanske Rom, det keiserlige Rom, og det pavelige
dier klerikalske Rom. I det antikke, romerske kongedømme ble Rom Utt etter litt
den mektigste by i Latium. Deretter var Rom hovedstaden i den romæske repuUikk,
og videre var Rom hovedstaden i det romerske verdensrike i keisertiden. Senere var

Rom senter for latinsk eller romersk-katolsk kristendom, og siden 1871 er Rom også
hovedstaden i kongedømmet Italia. Rom vil også være hovedstaden i det kommende,
romerske ti-konge-forbund, i hvilket Antikristen vil stige frem, og som EEC danner
begynnelsen tiL Derfor er det både symbolsk og profetisk-historisk når Romatrak
taten eller Traktat til opprettelse av Det Europeiske Økonomiske Fellesskap (EEC)
ble undertegnet i Rom den 25. mars 1957 av seks land hvis territorier tilhørte det
gamle romerske verdensrike, nemlig: Italis, Frankrike, Vest-Tyskland, Luxemburg,
Belgia og Nederland. Rom vil således etter pavedømmets fall og til Roms ødeleggelse
også være hovedstaden i det kommende, antikristelige verdensrike.
Den store skjøge Babylon er derfor BYEN PÅ DE SJU HØYDER, NEMLIG ROM,

og det Rom står for.

Det ANDRE HOVEDKRITERIUM fremgår av ÅP. 17.18: "Og kvinnen som du så,
er den store by som har kongedømme over kongene på jorden".
Har da Rom hatt kongedømme over kongene på jorden? Ja, dette har vært tilfelle

både med det republikanske Rom og det keiserlige Rom og det pavelige Rom.
Den tid da det antikke Rom hadde kongedømme over kon^e på jorden, var

kanskje særlig prinsipatets tid i det romerske verdensrikes lange historie. For såvel de
egentlige herskere i det romerske verdensrike, cæsarene, som verdensrikets mange
konger i de assosierte og i de underlagte riker måtte i den tid ha Roms godkjennelse.
Men forøvrig galdt dette langt utover prinsipatets tid både før og etter. Det antikke
Roms kongedømme ov&c kongene på jorden ble virkeliggort ved det romerske rikes
herskere, og dette kan treffende sammenfattes ut fra l.Makk. 8,13: " - Hvem de
(romerne) ville hjelpe og la bli konger, de var konger, men hvem de ville, avsatte de".
Det pavelige Roms kongedømme over kongene på jcxden er virkeliggjort ved romer-
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kirkens paver. Rom i denne forstand er Rom som kvinne, gr. gyne, lat mulier. Ap.
17,3.18, og nærmere angitt er denne kvinne PAVEKIRKEN, SOM I ROM HAR SITT
BEHERSKENDE MIDTPUNKT. Åp. 17 sier at denne kvinne er en slqøge i åndelig
mening, og dette sies med klare ord. Forøvrig sies dette fra og med Ap. 14 til og med
Ap. 19. Ja, hun sies å være den store skjøge, både på grunn av sitt store frafall og sin
store utroskap mot sin åndelige mann, Jesus Messias, og på grunn av hennes store
innflytelse over folk og skarer og ætter og tunger over den hele jord.
A vinne kongene på jorden og få dem til å fremme sine interesser har alltid vært et

hovedmål for pavekirkens politikk, og dens kongedømme over kongene på jorden på
denne måte er en så kjent sak at vi ikke he: skal omtale dette nærmere.
I forbindelse med pavekirkens kongedømme over kongene på jorden skal her

fremheves at mange av pavene formet og kjempet for pavedømmets maktkrav som et
krav om verdens herredømmet og overhøyet ovø: den verdslige makts representanter.
Og på det åndelige området gjorde pavene pavekirkens krav på overhøyhet. En viser
til paver som f.eks. Nicolaus den I. (858-867), Innocens den 3. (1198-1216) og
Bonifatius den 8. (1294-1303). Disse verdslige og åndelige maktkrav som pavene i
stor grad og til visse tider og innenfor store områdø: hadde, førte også til det store
skisma i 1054 mellom den østlige og vestlige kirke. Ja, pavekirkens maktkrav er gått
så vidt at Vatikankonsilet i 1870 vedtok dogmet om pavens ufeilbare læreautoritet,
som avgjort står i strid med Skriftens klare ord, idet den ekstreme papalismes tilhen
gere her seiret over episkopalismens tilhengere.
I denne forbindelse jvt. Traktat om pavens makt og overhøyet (lat. Tractatus de

potestate et primatu papae).

Likeså har kongene på sin side søkt å dra den størst mulige nj^te av den pavelige
verdenskirkes østlige makt til anerkjennelse av deres politikk. Et gjensidig betinget
nytteforhold har her bestått Pavekiricen anerkjente og æret kongene. Ifongene måtte
gjøre folkene til kirkens tilhengere.
Den store skjøge kalles Babylon, d.& forvirring, fordi hun har forvirret Jesu kirkes

sannhet ved menneskeord og meimeskelære i strid med Guds klare ord og Jesu saime
lære. Hun har erstattet gudstjenestens saime vesen med ytre gudstjeneste og forlanger
heller ikke noe armet av sine medlemmer. Hun har utbredt sitt åndelige hor over hele
jorden og har derved fått mange døtre, scun også er skjøger, i form av skjøgelignende
enkeltkirlrør og religiøse samfuim og enkelQrersoner.
Av Ap. 17 fremgår at i tiden før dommen over den store skjøge Babylon skal

pavekirkens makt vaa-e meget stor. Og vi er da også nå vitne til en meget ster og
verdensomspennende økumenisme som fører tilbake til Rom. At pavais innflytelse
på nasjonenes ledae er i sterk vekst, fremgår klart derav at flere og flae av disse med
og uten kristelig fortegn søker audiens hos paven for å få hans apostoliske velsignelse.
1 synet så Johannes slgøgen sitte på djrret med de sju hoda og de ti hom og som
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s§ledes bar hoine. Dyret var skarlagenrødt av farve, og kvinnen selv var Idedd i
purpur og skariagen. Det er en Kjent sak at purpur og skarlagen er Roms og Pave-
dflttnmets farvor.

PS grunn av foranstående kommer vi frem til følgende konklusjoner:
De to hovedkriterier ifølge Ap. 17,9.18 viser klart at den store skjøge Babylon er
Rom og det Rom stSr for: religiøst, politisk, kulturelt og kommersielt Men disse fire
sider vil det her føre for langt S utvilde videre.
Det samme viser også de kompletterende kriterier, av hvilke vi kort har omtalt de

fleste i art 37,38 og 39.
Videre viser disse kriterier at den store slgøges døtre er de sl^gelignende enkeltkir-

ker og religiøse og mikeltpersoner over den hele jord.

Artilcicfil nr d3*

UTGANGEN FRA SKJØGEN, ÅP. 18,4

Åp. 18 begynner med at Johannes så en annen engel stige ned fra himmelen, og han
stor makt 09 jorden ble opplyst av hans herlighet, v.l. Denne engel, som

forksrnte Hnmmcn over den store skjøge, v.2, måtte og^ ha stor makt, for han skulle
styrte pavedømmet, som er anti*kvinnen, d.e. antMdrken, som representerer anti-kris-
tendommen, den seiene av alle Guds rikes motstandere.
Fullbyrdelsen av den guddommelige dom over den store slgøge Babylon skjer ved

de ti hom og Antikristen, Ap. 17,16-17. Som vi tidligere har forklart symboliserer de
ti hom regjeringsledeme i ti regionale underavdelinger som tilsammen utgjør det
romerske verdensrike i den første del av endens tid. Da noen oversettelser av Ap.
17,16 har "de ti hom og dyret", gr. kai to therion, og andre oversettelser har "de ti
hom på dyret", gr. epi to therion, gjøres her oppmerksom på at såvel den greske tekst
etter Griesbach, Lachmann, Tischendorf, Tregelles, Alford og Wordswoth som den
konkordante mkst og den greske tekst i Emfatisk Diaglott alle har "kai to
therion", d.ft "og dyret". Vi tør derfor her bruke oversettelsen "de ti hom og
dyret", hvilket viser at dommen over den store slcjøge Babylon fullbyrdes ved de ti
hom under tilskjrnddse og medvirkning av selve Antikristen. Altså blir anti-kvinnen
egentlig ødelagt avanti-mannen, d.e. Antikristen.
Men Johannes hørte ogd en awnÅn røst fra himmelen si: Gå ut fra herme, mitt folk!

Gr. Eksélthete eks aytes ho laos moy. Denne befaling bør og^ stå på latin som det
romerske verdensrikes hovedspråk: Exite de illa, populus meus. Begrunnelsen er foråt
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de ikke skal ha del i slgøgens synder, og foråt de ikke skal få noe av hennes plager.
V.4

Denne utgang fra slgøgen, lat. Exitus de meretrice, slqer naturligvis før dommen
fullbyrdes over henne, og når røsten sier "mitt folk", så er det klart at det er Herrens
egen røst Herrens befaling om utgang fra slqøgen er meget viktig for oss å høre og
forstå, og den vil få større og større aktualitet i den nære fremtid, foråt en ikke skal
ha del i skjøgens synder og foråt oi ildce skal få del i Guds straff over henne.
Når ha omtales utgangen fra den store skjøge Babylon, som er pavekirken, så er det

klart at ha innbefattes skjøgens døtre, som er de s^øgelignende enkeltkirker og
religiøse samfunn og organisasjoner og enkeltpersoner. Ap. 17,5. Da er nemlig ikke
vesensfors^ell mellem dem, men kun gradsforslgeU. Som slqøgemoren er, slik er
nemlig også hennes skjøgedøtre, om enn i mindre grad.
Men Ap. 18,4 viser også Idart at Herren endog i den store skjøge Babylon har sitt

folk, som han vil frelse ut fra henne før dommen over henne kommer. Når på den tid
"hennes S3mder når like til himmelen, og Gud har kommet hennes urettfadige
gjerninger ihu", v.S, så er det klart at Herrens folk, som da befinner seg inne i henne
både vil forstå hvem hun er og at hun da skal få drikke begeret av Guds strenge
vredesvin. Følgen blir at de også da går ut fra henne.
Men av Ap. 18, 2-5, likesom av hele Ap. 17, er det helt klart at pavedømmet og

pavekirken ifølge profetien vil svinge seg opp og nå sin egentlige og fulle høyde i den
nærmeste fremtid, da kviimen skal ride på og tøyle det sekulære romerske rike, inntil
de ti hom og Antikristen vil likvidere henne og således fullbyrde Guds dom ova
henne.

Derfor er vi også idag vitne til en meget sterk og vadensomspeimende økumenisme
som fører tilbake til Rom. I første rekke er det den sterkt splittede kristenhet som
skal samles tilbake til den romerske moda- og verdenskirke, lat. omnium urbis et
orbis ecclesiarum mater et caput, d.e. mor og hode til hele byens (d.& Roms) og

verdens kirker. Men videre gjelder det å vinne jødene og muhammedanerne og videre
alle vådens folk ved en utstrakt katolsk miqonsvirksomhet.
De sentralisaende tendensa i den romask-katolske kirke har vært og er meget

sterke i det 19. og det 20. århundre. Ved siden av den ekstreme papalisme og ultra-
montanismen (av lat. ultra montes, hinsides fjellene, d.e. i Rom), som målbevisst
hevder at pavm er den øverste herre såvel i åndelige som i verdslige ting og som
belgemper enhva politisk og åndelig bestrebelse som ikke tilhører romerkirken og
enhva desentralisering innenfor kirken, nevner vi i denne forbindelse også jesuitt-
ordenen, Sodetas Jesu, Jesu selskap, hvis øverste medlemmer,, de såkalte professi,
avlegger et fjerde løfte om ubetinget å adlyde paven hvor som helst han vil bruke
dem.. Det var medlemmene innenfor disse bevegelser som seiret ova episkopalismen
på Vatikankonsilet i 1870, hvor det mot Guds ord stridende dogme om pavens
ufeilbare læreautoritet ble vedtatt Jesuittene som ha en sterk tendens til kompro-
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missløsninger og nivellering av de moralske krav, har som mål å kjempe mot romer-
kirkens ytre og indre fiender, og særlig styrke pavens makt.
Den himmelske befaling om utgang fra skjøgen er det av den aller største betydning

også for oss å forstå og realisere, først og fremst i åndelig mening, men om nødvendig
også nominelt. Skal vi tilhøre Jesu sanne menighet, må vi gå med ham utenfor leiren
og bære hans vanære i denne verden. For vi som i den nærvaarende tidshusholdning
er født av Gud ved sannhets ord og And, har vårt rike i himlene, og derfra venter vi
og den Herre Jesus Messias som frelser. Fil. 3,20. Dette hans komme er nå nær.
Troende venner! må han finne oss våkne og rede når han kommer.

Artikkel nr. 44:

KVINNEN SOM SITTER.

Å sitte i dårlig etisk betydning er en bibelsk uttrykksmåte for endestadiet i en utvik
ling hvor en tilfreds og trygg har gitt seg synden og verden i vold, men er på samme
tid aktiv i liv og geming. Jvfr. Salm. 1,1 hvor det motsatte forhold saligprises.
I Ap. 17 og 18 omtales at kvinnen Babylon sitter i fire forskjellige henseender.
1. Det første sted er Ap. 17,9 hvor det står at kvinnen sitter på sju fjell eller høyder,

lat septem montes. Dette er et av de to hovedkriterier som viser at kvinnen Babylon i
Åpenbaringsboken er Rom og det Rom står for. Det antikke Rom var nemlig bygget
på sju høyder og kaltes derfor urbs septicollis. Se art 42. Den greske tekst bruker i
Ap. 17,9 ordet gyne, kvinne, om henne, og Vulgata bruker her ordet mulier, kvinne.
I denne forbindelse kan nevnes at Jerusalem, som skal være hovedstaden i det
kommende, universelle, messianske rike, kun hadde et fjell eller høyde, nemlig Sion,
som symboliserer den eneste sanne Gud, Jesus Messias' fader, som Jerusalem alene
skal sette sin lit til

2. Det andre sted er Ap. 17,3, hvor Johannes i en øricen ser kvinnen sitte på et
skarlagenrødt villdyr som var fullt av bespottelsesnavn og hadde sju hoder og ti horn.
Dette viser også klart hvor kvinnen Babylon hører hjemme, og hennes forbindelse
med dyret med de sju hoder og de ti hom, som hun sitter på og tøyler, slik at dyret
bærer henne, er av største betydning å legge merke tiL Dette dyr er umiskjennelig det
fjerde dyr hos Daniel, Dan. 7,7-26, som er annerledes enn de tre første dyr som er
omtalt i samme kapittel, v. 4-6. I den arameiske del av Daniels bok, Dan. 2,4 II -
7,28, som særlig omhandler verdensrikene i bibelsk-profetisk forstand og som derfor
var skrevet på arameisk, det offisielle språk på Daniels tid, er der kun omtalt fire
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verdensriker fra og med det ny-babyloniske rike eller kaldeerriket, da hedningenes
tider begynte, Dan. 2,38, inntil det messianske rike. Det messianske rike eller stenens
rike, som er et evig rike, er altså det femte i rekken, Dan. 2,34-35. 44-45: 7,27-28.
Der er full kongruens mellem Dan. 2, hvor Nebukadnesars bildekoloss med de fire

verdensriker omtales, og Dan. 7, hvor de samme fire verdensriker omtales som fire
villdyr. Det er tindrende klart ifølge profetien at Daniels fjerde dyr ikke har noe
verdensrike scsn etterfølger, hvorfor følgeriktig det romerske verdensrike må ha
makten i oidens tid, slik at det femte rike som kommer etter der romerske verdens

rike, er Jesus Messias' universelle rike, som skal omfalle hele jorden og som er be
skrevet i de bibelske profetier.

Heller ikke i den siste halvdel av Daniels bok, Dan. 7 til 12, som omhamller Daniels

egne visjoner, fire eller fem i tallet, og som alle inneholder åpenbaringer angårøde de
store verdensrikers fremtidige historie, saarlig i relasjon til Guds folk Israel, og forut
sigelser om Messias-rikets endelige triumf, finnes der noe som kan godtgjøre at der er
mere enn fire verdensriker fra Nebukadnesar ILs ny-babyloniske rike til Messias'
riket.

Da Johannes ifølge Ap. 17,3 ser kvinnen Babylon sitte på dyret med de sju hoder og
de ti hom, bruk^ den greske tekst fremdeles ordet gyne, kvinne, om henne, og
Vulgata på samme sted fremdeles ordet mulier, kvinne. Vi tør derfor tro at det

profetien her har for øye og vil vise oss er at kvinnen Babylon er en manifestasjon i
det romerske verdensrike og derfor sammen med Ap. 17,9 er et sterkt bevis for at
kvinnen Babylon i Åpenbaringsboken er Rom og det Rom står for.

3. Det tredje sted er Ap. 17,1.15, hvor Johannes ser kvinnen Babylon sitte over
henholdsvis ved de mange vann. De mange vann forklares i v. 15 som værende "folk
og skarer og ætter og tunger". Det er derfor klart at dette sikter til et langt senere
stadium av kvinnen Babylon, nemlig henimot dommen ovor henne i endens tid, og
viser hennes globale utstrekning og innflytelse og makt Ov^nsstemmende hermed
bruker den greske tekst hor ordet pome, skjøne, om henne, og Vulgata bruker på
samme sted ordet meretix, slgøge. Ja, begge språk bruker på første sted, v.l, tillike

den store skjøge, hvilket såvel viser til at hun har utbredt sitt åndelige hor over den
hele jord, som til hennes store utroskap mot sin mann i åndeUg mening, nemlig Jesus
Messks. Og likesom hun kalles den store skjøge, så kalles hun også i Ap. 17,5 Baby
lon, den store. Babylon betyr forvirring, og Babylon, den store, betyr derfor den

store forvirring, fordi hun har forvirret Jesu sanne kirke over den hele jord med
menneskeord og menneskelære.
4. Det fjerde sted er Ap. 18,7, hvor det står at kvinnen Babylon sier i sitt hjerte:

"Jeg sitter som dronning og er ikke enke og sorg skal jeg aldri se". Her har hun nådd

det fullendte stadium av hovmod og selvbeundring og trygghet, hvorfor Guds ødeleg-
^Isesdom kommer over hæme ved de ti hom og Antikristen.
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Artikkel nr. 45:

DEN STORE SKJØGE BABYLONS ENDELIGE TILSTAND.

Om den store skjøde Babylons endelige tilstand bringer den bibelske profeti den
forferdeligste beskrivelse. Hun er blitt et bosted for demoner og et oppholdssted for
hver uren ånd og for hver uren og hatet fugl, Åp. 18,2. Hennes synder når like til
himmelen, og Gud har kommet hennes urettferdige gjerninger ihu, v.5.
Det vil gå presis slik den Herre Jesus har forutsagt angående forløpet og avslutnin

gen på himlenes rikes hemmelighetsform, som varer fra den korte tid riket var nær
for Israel i Jesu kjøds dager, og til riket opprettes synlig og herlig på denne jord ved
Jesu åpenbarelse og gjenkomst. Av de sju hemmeligheter i Matt 13, hvor Jesus
forklarer forskjellige sider ved denne hemmelighetsform av riket, minner vi her om
den tredje og fjerde, v. 31-33. Den frafalne kristenhet vil således tilslutt bli bosted for
demoner og urene ånder og urene og hatede fugler, som typisk står for onde ånds
vesener, og gjennemsyret av ondskaps og ugudelighets surdeig. Den siste utvikling til
denne forferdelige tilstand vil den store slqøge Babylon utvilsomt nå etter menighe
tens opprykkelse.

De fire grunner til Guds dom over den store skjøge Babylon.

1. Den første grunn er at alle folk har drukket av hennes horelevnets vredevin, v.
3.23 IV.

Hermed er sagt at alle folk over den hele jord har drukket av den store skjøge
Babylons horelevnets vin som er falske doktriner av menneskeord og menneskelære.

Og da hun, dersom de følger hennes doktriner, stiller dem i utsikt derved å vinne
himmel og salighet, faller massene for hennes forførende system. Dette er nettopp
hennes hensikt, da him som riket av denne verden har verdensherredømmet som mål.

Men når indoktrineringen av hennes falske lære er en vredesvin, så er også sagt at
dette vekker Guds vrede, som vil ramme henne i Guds time for straffen over henne.
2. Den andre grunn er at kongene på jorden har drevet hor med henne, v.3
Herav fremgår at kongene på jorden, tilskyndet og fristet av henne, har drevet hor
med henne. Det er massene hun vil ha, men dette kan best sikres ved å vinne kongene

på jorden ved det gjensidige nytteforhold mellem henne og kongene. Hun gir kongene
og deres regimer sin velsignelse og støtte, men til gjengjeld må kongene ære henne og
bruke sin makt til å bevirke at deres folk etterlever hennes doktriner.

3. Den tredje grunn er at kjøpmennene på jorden er blitt rike av hennes vellevnets
fylde, v.3.23 III.

Dermed er vi inne på det kommersielle område. Handel og atter handel Hennes
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vellevnets fylde scsn hun har utbredt og opplært til over den hele jord, fører til et
veldig konsum og en veldig etterspørsel av varer og dermed til en meget stor og
verdensomspennende handel med alle mulige slags varer ja, endog handel med træler
til slavetjeneste og med menneskesjeler, v. 12-13. Altså en glimrende anledning for
Igøpmennene på jorden til å tjene seg rike av hennes vellevnets fylde.
Apropos menneskesjeler. Dette var fra gammel tid en meget skattet vare i Rom.

Paven gjør fordring på alle menneskers sjeler. Også avladshandelen gjelder jo men
neskesjelene.

Produksjon befatter hun seg ikke med. Nei, den overlater hun klokt til andre.
Darmed er hun lykkelig fri for alle piodukqons- og konkurransevanskeligheter av alle
slag som mer og mer tar overhånd i de mange og forskjellige bransjer av produksjon
vaden over.

Nei, det er handel med aUe salgs varer og stipulering av priser på alle slags varer og
på alle slags ytelser hun har interesse av for å dra nytte av alt dette til egen profitt
Derved vil den evige stad Rom atter heve seg til verdens ledende handelsmetropol når
dai store skjøge Babylon er blitt dronning i det sekulære romerske rike, som er det
sjuhodede og tihomede villdyr som Johannes ser skjøgen sitte på og tøyle før dom-
moi kommer over home. Åp. 17,3. Omtale av varer og handel med varer og fortje
neste av handel med varer er det gjennemgående tema i Åp. 18.
Dette er det en går til ved Romatraktaten av 1957 og EEC eller Fellesmarkedet,

som er begynnelsai til det romaske ti-konge-rike. Paven og pavekirken vil øve en
stadig sterkere innflytelse i denne katolske statskonstellasjon for ved den å svinge seg
opp til vodensherredømme både på det åndelige og det vadslige område, som alltid
har vært det egentlige og endelige mål
Men det forferdelige ved denne utvikling er at når Guds dom OVER KVINNEN
BABYLON er eksekvert, kommer MANNEN ANTIKRISTEN innenfor det samme
sekulære område, nemlig det romerske ti-konge-rike. Systemene vedrørende kjøp og
salg som er utviklet i de under kvinnen Babylon opprettede organisasjoner av de
mange slag, blir endelig utvildet og fullkommengjort MEN NÅ BLIR DET Å TIL
BEDE ANTIKRISTEN OG SATAN SATT SOM BETINGELSE FOR Å KJØPE OG

SELGE, for da far ingen kjøpe eller selge uten den som har Antikristens merke eller
Antikristens navn ella tallet for Antikristens navn som er 666, Åp. 13, 17-18. Ve
vaden for den tid som da kommer.

Men det foifadeligste av alt er at den som da tilbeder Antikristen og hans bilde og
tar hans make på sin panne dier i sin hånd, ikke kan vende om til Gud i den akt å
redde sin sjel, men a prisgitt Guds vredes evige ild. Åp. 14,9-11. Fra skjøgen kan en
gå ut. Åp. 18,4, men fra Antikristen kan en ikke gå ut. Åp. 14, 9:11-

4. Den Qade grunn er at den stae skjøge Babybn ha myrdet Guds sanne barn på
jord.
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Om dette kan der i sannhet skrives forferdelige ting, men dette skal vi unnlate her,
da dette er vel kjent for alle som har lest og gransket kirkens og verdens historie. Vi
skal bare dokumentere dette med to skriftsteder fra Åpenbaringsboken. Det første
er Åp. 17,6, hvor det står at Johannes så den store skjøge Babylon drukken av da
helliges blod og av Jesu vitners blod. Det andre er Åp. 18,24, hvor det står at i
Babylon, den store, ble der funnet blod av profeter og hellige og av alle dem som er
myrdet på jorden. Det er klart at det siste skriftsted har for øye den aller videste
definiqon av den store skjøge Babylon og hennes døtre. Åp. 17,5, som er pavekirken
og de skjøgelignende enkeltkirker og religøse samfunn og organisasjoner og enkelt
personer, d.e. den fra Gud og Jesus Messias frafalne kristenhet i endens tid, idet
skjøgen da har utbredt sitt åndelige hor over den hele jord.

Artikkel nr. 46:

DOMMEN OVER DEN STORE SKJØGE, ÅP. 17,16-17: ÅP. 18.

Endelig komm» dommen over den store sigøge Babybn. Gud har kommet hennes
urettferdige gjerninger ihu. Åp. 18,5 II. I virkeligheten har han ikke tapt henne et
øyeblikk av syne, men Gud som er allmektig, kan gi seg tid. Hensikten er: "Jeg gav
henne tid til å omvende seg, men hun vil ikke omvende seg fra sitt hor". Åp. 2.2. Så
må Guds dom komme over henne. Hun kan ikke unnfly dommen. Ingen kan unnfly
Gud. 2,21. Enten som sin frelser eller som sin dommer skal røhver møte Gud.

De mennesklige redskaper som Gud bruker til denne donv er de ti hom (konger) og
Antikristen, Åp. 17, IZ16-17. Det sekulære romerske villdyr som først har båret den
store skjøge, skal, når det bremstår i sin endetidsmanifestaqon som det romerske

ti-konge-rike og Antikristen, vende seg i hat mot henne og ødelegge henne.
Dommen beskrives i fire stadier. Åp. 17,16:

1. De skal gjøre hmne øde, idet de både skal forlate henne og ødelegge , først og
fremst hennes forkjempere, men også hennes tilhengere.

2. De skal gjøre henne naken, d.e. de skal ydmyke henne og overgi henne til forakt

og spott

3. De skal ete hennes kjøtt, egentlig kjøttstykker, gr. tas sarkas, d.e. tilvende seg
hennes umåtelige rikdommer.
4. De skal brenne henne opp med ild. Ild har hun brukt til å myrde så mange av de
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hellige og Jesu vitner på jord, derfor er Guds dom rettferdig, når ban lar henne
omkomme ved ild. Ja, sanne og rettferdige er Guds dommer.
Få grunn av hennes overmåte rommelige enhet, som hun roser seg av, både når det

gjelder å assimilere de forskjelligste menneskekaraktører, forskjelligheter i doktriner
og forskjelli^eter i moral, har den store skjøge formådd å knytte til seg med mange
bånd skarer av mennesker over den hele jord, og disse sørger og roper ve over henne
når de ser røken av hennes brann, den store skjøges brann, lat. incendium meretricis
magnae. Åp. 18,8.9.18.
Kongene på jcaiien og kjøpmennene på jorden og alle som ferdes på havet, nevnes

spesielt som de som gråter og sørger over h@anes og hennes rikdoms hurtige ødeleg
gelse men med motiver som står i relasjon til den befatning som enhver av dem har
hatt med henne, v. 9-19.

Men himmelen og de hellige og apostlene og profetene oppfordres til å fryde seg,
v. 20. Og Johannes hørte et firefoldig halleluja-rop fra en stor skare i himmellen, fordi
Gud har dømt den store sigøgen Babylon, Åp. 19,1-6.
Og for å minne oss om den profetiske handUng angående hennes prototype, det

antikke Babylon, løftet en veldig engel en sten som en stor kvemsten og kastet den i
havet og sa: Så skal Babylon, den store by, kastes ned med hast og i^e finnes mere.
Åp. 18,21-24: Jer. 51,63-64: Matt 18,6.
Dette var en kort gjennemgang av dommen over den store skjøge Babylon ifølge Åp.

17,16-17ogÅp. 18,1-24.
Men her er mange ting å merke seg:

1. Antikristen, som, uten at de selv forstår det, er ledet av Gud til å ødelegge henne.
Det er altså en jc^disk dom utført av mennesker.

2. De ti hom eller konger. Åp. 17, 12.16-17, ses aldri adskilt ̂  det romerske
villdyr Antikristen. De gir Antikristen sine riker og hater og oppbrenner den store
skjøge Babylon.

Jordens konger derimot. Åp. 17,2: 18,9-10, ses aldri adskilt fra den stare skjøge
Babylon. De har sin lyst i skjøgen og gråter og sørger over hennes ødeleggelse.
3. I Åp. 18 nevnes overhodet ikke de ti hom og Antikristen, men det er Gud som

dømmer og ødelegger Babylon, den store, v.8. Altså en guddommelig dom uten
menneskelig medvirka.
4. Angående Guds dom over den store skjøge anfører Åp. 18,9.18 at kongene på

jorden og alle de som ferdes på havet, ser røken av hennes toann, f.eks. ved televisjon.
Altså er dette en synlig manifestasjon på jorden.
5. Men i Åp. 19,3 anføres at røken av den store skjøge stiger opp "i evighetenes

evighetene", gr. eis toys aionas ton aionon. Dette er altså en dom gjennem alle
evigheter. Det samme sies ifølge Åp. 14,11 om de som tilbeder Antikristen og hans
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bilde og tar hans merke: Og røken av deres pine stiger opp "i evigheters evigheter",
gr. eis aionas aionon. Forkjellen mellem Ap. 19,3 og Ap. 14,11 er at det i første

tilfelle er røken av den store skjøge, mens det i andre tilfelle er røken av Antikristens
tilbederes pine som stiger opp.

6. Av Ap. 17,18 fremgår at kvinnen Babylon som den frafalne, reUgiøse kirke er
identifisert med byen Rom, idet byen Rom ikke kan skilles fra sin egen fordervelige
relegion. Det samme fremgår også av forslqellige utsagn i Ap. 18, f.eks. v. 10.16.18.
19.21. Men hverken av Ap. 17 eller Ap. 18 fremgår at denne identitet er absolutt
Derfor kan meget godt ødeleggelsen av det relegiose Babylon, SOM I ROM HAR
SITT BEHERSKEDE MIDTPUNKT, Ap. 17, 16-17, og ødeleggelsen av byen Rom,
som det siste verdensrikes politiske og kommersielle metropol. Ap. 18,1-24, SKJE I
TO I TID ADSKILTE DOMMER. Først ødeleggelsen av det relegiøse Babylon, d.a
pavedømmets føll, ved de ti horn og Antikristen. Derpå ødeleggelsen av Rom som det
politiske og kommersielle Babylon ved Guds direkte inngripen, f.eks. ved en forfer
delig naturkatastrofe av lignende art som den som ødela Sodoma og Gomorra og de
andre byer på Jordan-sletten, I.Mos. 19. Vi tror at dette også vil gå slik. Begge
ødeleggelser vil skje i den syttiende åruke for Israel og Jerusalem, Dan. 9,27. Opp
fyllelsen av Ap. 17,16-17 vil skje først, formentlig i årukens første halvdel Oppfyllel
sen av Ap. 18,1-24 vil skje i slutten av åruken.

7. Også i profetier utenfor Åpenbaringsboken omtales dommen over den store
skjøge. Ifølge den konkordante oversettelse av Es. 34, 99-10 står således om Edom,
som betyr rød, på grunn av forskjellige forhold med Esau, og som står som et forbilde
på endetidens Babylon, jvfr. også Ap. 17, 3-4: "Og dets ( Edoms) vannløp skal bU til
bek, og dets jord til svovel, og dets land skal bli som bek, og det skal bli fortært ved
natt og ved dag, og det vil ikke bli slukket i eonen (tidsalderen): dets røk skal stige
opp fra slekt til slekt, og det bli øde for bestandig, og ingen skal dra gjennem det".
Dette vis^ klart til slektene i Messias-rikets tidsalder, som skal se dette dystre vitne
og Guds rettferdige dom.
Hør er også å merke seg at Es. 34, 9-10 er satt i forbindelse med en hevnens dag fra

Herren og et gjengjeldelsens år for Sions sak, v.8, hvilket nettopp hører endens tid til
og har med gjenopprettelsen fOT Israel å gjøre. Det er også en kjent sak at Rom, som
er det store Edom, som er det store Babylon, er beliggende i et geografisk område
av vulkansk beskaffenhet. I Guds time kan denne katastrofe inntre slik som det
skjedde ved katastrofen på Jordan-sletten, 1. Mos. 19.
8. Es. 13 er en mektig profeti Den tar sitt utgangspunkt i dommen ov^ det cmtikke
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Babylon, som er et forbilde på endetidens Babylon, men går avec til å beskrive
Herrens dag i endens tid og dommen ove: de ugudelige over den hele jord. Vi merker
oss her at ødeleggelsen av Sodoma og Gomorra er satt som forbilde på Babylons
ødeleggelse, v. 19. Abraham så den gang røken av Sodoma og Gomorra, som dog
svant, da de sank i havet. Slik skal også endetidens Babylon synke i havet, mrø røken
av det, d.e. dets vulkan, skal stige opp i eonen (tidsalderen), d.e. Messias-rikets
tidsalder, og videre i alle evigheter. Åp. 19,3.
9. Også Jer. 51 er en mektig profeti, som omtaler dommen over det antikke Baby

lon, men som Hkeså har for øye dommen over endetidens Babylon, som Herren skal
velte ned fra sitt fjell og som skal bli til et brent berg, cLe. en vulkan, v. 25, og det
skal synke i havets Vcum som Sodoma og Gomorra, v. 63-64: Åp. 18,21. Jer. 51 er
den siste av Jeremias' profetier, og også denne profeti når frem til gjenopprettelses
for Israel Som Guds Sion er velsignelsens berg, hvorfra Gud skal velsigne denne jord,
slik er motsatt endetidens Babylon det egentlige og rette fordervelsrøs berg, som
forderver all jorden, v. 25. Og den evige røk fra den stwe by Babylon kommer
altså fra en vulkan.

10. Også ved andre profetier, som angår Messlas-riket på den millenniale jord, kastes
lys over dette alvorlige tema.

I den naervserende tid er det Guds Ånd som ovørbeviser menneskene om synd og
om rettferdighet og om dom, Johs. 16,8-11. Men i Messiasnrifcets tid skal Guds
rettferdige dommer både når det gjelder frelse og fortapelse også ha synlige manifes
tasjoner som advarer menneskene og levner ingen tvil hos dem om Guds kommende
vrede.

Ifølge Es. 4,5 og Sak. 2,9 skal Herren således skape en sky og en røk om dagen og
ild om natten over Jerusalem og ild omkring Jerusalem. Jvfr. 4.Mos. 14,14. Og Es.
66, 23-24 beretter om et synlig bevis angående dommen over overtredere i endens tid
og som er typen på den alvorligere dom som kommer. Jvfr. Matt 22,13: Makr. 9,
43-48.

Ved å sammenholde de foranstående siste ti punkter kommer vi frem til følgende
konkluqon angående hvordan vi tror at dommen over den store skjøge Babylon vil
foregå:

1. Både ødeleggelsen av det religiøse Babylon, det er pavedømmets fall, som angår
både den store skjøge og hennes døtre, og ødeleggelsen av byen Rom vil skje i den
siste og syttiende åruke for Israel og Jerusalem, Dan. 9,27. Ødeleggelsen av skjøgen
vil inntre først, formentlig i årukens første halvdel Ødeleggelsen av Rom vil inntre i
slutten av åruken.

2. Ødeleggelsen av det religiøse Babylon vil skje ved menneskelige redskaper, men
etter Guds vilje, nemlig ved de ti horn (konger) og Antikristen, Åp. 17, IZ16-17.
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3. Ødeleggelsen av det politiske og kommersielle Babylon, cLe. byen Rom, vil skje
uten menneskelig medvirken ved Guds direkte inngripen i form av naturkatastrofe.
Ap. 16,19: 18, 1-24:19,3. Den kommer plutselig og voldsomt og er av kort varighet.
Ap. 18,8.10.16.19.21: Es. 47,9.
. 4. Endetidens Babylon skal i Messias-rikets tid på den millenniale jord være et synlig
vitne om den kommende, endelige dom, Es. 34, 9-10, jvfr. Matt 22,13. Og videre i
evighetenes evigheter skal røken av henne være et vitne om den evige ild. Ap. 19,3.
Denne hårde Guds dom over endetidens Babylon overgås bare av dommen over
Antikristens og Satans tilbedere i endens tid. Ap. 14, 9-11, som er den forferdeligste
trussel som finnes i den Hellige Skrift Jvfr. også Mark. 9,43-48: Matt 25,41: Ap. 20,
14-15:21,a

Artikkel nr. 47:

DE FIRE HALLELUJA'ER I HIMMELEN, ÅP. 19, MO

Den store skjøge, som er den frafalne kirke under ledelse av pavekirken, d.e. anti-
kvinnen eller antikirken, er nå dømt De menneskelige redskaper, som Gud har brukt
til denne dom, er de ti konger under tilskyndelse og ledelse av antimannen, d.e.
Antikristen, Ap. 17,12.16-17.

Dommen over de levende nasjoner, som er den andre kardinaldom i endens tid, er
snart forhånden, hvorved jorden skal renses for ugudelige mennesker, d.e. Satans
barn.

Men før dette skjer, får vi en kort viqon av de himmelske ting, scmi viser hvordan de
himmelske arvinger til riket gleder og frydw seg og står ferdig til å følge ham som
snart skal åpenbares fra himmelen for å invadere jorden.
Johannes hører fire halleluja'er lyde i himmelen i denne anledning. Halleluja, hebr.

Hallelu Jah, gr. aUeloyia, som betyr "pris dere Herren", er et utrop av glede og pris i
den jødiske gudsdyrkelse. Det forekommer tjuefem ganger i Salmenes bok, og i NT
forekommer det kun på dette sted fire ganger, hvilket klart viser stedets storhet og
vikti^et. Dette jubelrop er fylt av lov og pris og takk til Gud for frelsen som positiv
side på samme tid som det springer ut fra manifestaqonene av Guds forferdelige
straffedommer over de ugudelige som negativ side.
Det første halleluja fra en stor skare i himmelen springer ut fra den kjennsgjerning

at Gud har dømt den store skjøge, hun som ødela jorden med sitt horelevnet, og han
har krevd sine tjeneres bbd av hennes hånd.
Det andre halleluja fra den samme store skare følger ettrø kunngjøringen om at

dommen over den store skjøge er fullbyrdet.
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Det tredje halleluja ledsaget av et amen lyder fra de ̂uefire eldste og de fire livsve-
sener som falt ned og tilhad Gud i tUslutning til kunngjøringen om dommen ovar den
store slgøge.

Det neste Johannes hører er en røst som gikk ut fra tronen og som sa: "Lov vår
Gud, alle deres hans tjenere, og alle dere som frykter ham, både små og store. Dette
er forberedelsen og innvielsen til de veldige kunngjøringer som nå skal komme.
Etterat denne lovprisning av Gud var etterkommet, hørte Johannes det siste og

mektigste av de fire halleluja'er likesom en lyd av en stor skare og som en lyd av
msmge vann og som en lyd av sterke tordener, som sa : Halleluja, for Gud Harren, den
allmektige, er blitt konge! Dette er det eneste av de fire halleluja'er som er helt
positivt, idet det springer ut fra de aller største og herligste, positive kunngjøringer
som er proklamert i himmelen.
I tilslutning til det fjerde halleluja kommer så oppfordringen: La oss glede og fryde

oss og gi ham æren! for Lammets bryllup er kommet, og hans hustru, gr. gyne, 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. Og han sier til Meg: Skriv: Salige er de som er
innbudt til Lammets bryllupsnattvard! Og han sier til meg: Dette er Guds sanne ord.
Ap. 19, 7-9.
Her er det av avgjørende betydning å ha det rette greske ord "gyne", som både

Codex Alexandrinus, Codex Sinaiticus og Codex Vaticanus har på dette sted og som

jeg har gjort nærmere rede for i De tre spesielle og ulike kall fra Gud, art 217-223.
"Gyne" betyr hustru og står her for det nye, frelste, jcxdiske Israel i endens tid,
hustrubruden på nytt i Lammets bryllup, Esek. 16.: Hos.2.: Rom. 11, 23-27, etc.
Allerede da den sjuende engel blåste i basunen ved midten av den syttiende åruke

for Israel og Jerusalem, Dan. 9,27, hørtes høye røster som sa: Kongedømmet over
verden er tilfalt vår Herre,d.e. Gud, og hans salvede, d.& Jesus Messias, Salm. 2, 2-3:
Ap.g. 4,26, og han, d.e. Gud i forening med sin salvde, skal være konge i all evighet.
Og de tjuefire eldste, som sitter for Guds åsyn på sine troner, falt på sitt åsyn og
tilbad Gud og sa: Vi takker der. Herre Gud, du allmektige, du som er og som var,
fordi du har tatt din store makt og er blitt konge. Ap. 11,15.17.
De gammeltestamentlige profeter har forlengst forut forkjrnt at Gud Herren den

allmektige, og hans salvede skal være himmelens og jordens eneste konge. Es. 52,7:
Dan. 2,44: 7,13-14: Obad. 21: Sak. 14,9: Salm. 96,10.
Med hensyn til begrepet allmakt så er det et attributt som er tillagt guddommen, og

den herliggjorde Guds Sønn, Jesus Messias, som er blitt gitt all makt i himmel og på
jord. Matt 28,18.

Fordelingen av den kommende kongemakt mellem Gud og hans salvede Jesus
Messias ifølge profetien skal skje slik at Jesus Messias først skal være konge i det
foreløbige og indirekte Guds rike, det messianske fredsrike på denne jord.
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Dette ble også forkynt jomfru Maria av engelen Gabriel da han kunngjorde henne
fira Gud at hun ved den Hellige Ands unnfangelse skulle bli mor til Messias: "Han skal
være stor og kalles den Høystes Sønn, og Gud Herren skal gi ham hans far Davids
trone, og han skal være konge over Jakobs hus evinnelig, og det skal ikke være ende
på hans kongedømme". Luk. 1,32-33.
Da Jesus holdt sitt inntog i Jerusalem, lød derfor det profetiske budskap til Jerusa

lem: "Se din konge kommer til deg". Sak. 9,9: Matt 21,5.
Under rettergangen mot Jesus Messias på Gabba ta hadde Jesus åpenbart fcar sin

dommer, Tiberius Cæsars prokurator Pontius Pilatus, at han var konge i sannhetens
rike, som ikke er av denne verden men som skal opprettes på denne jord. I slutten av
rettergangen sier Pilatus til jødene: "Se her deres konge". Men de ropte: Bort, bort
med ham. Korsfest ham. Pilatus sa da til dem: Skal jeg korsfeste deres konge? Ypper
steprestene svarte: Vi har ikke konge uten Cæsar". (Johs. 19,15 etter Vulgata.)

Derfor skal den Cæsar, nemlig Nero Cæsar, som kommer tilbake fra avgrunnen i
eadens tid og som er Antikrisen (Anti-Messias), Ap. 17, 8-11, hvilket også blant annet
klart fremgår av at han har dyrets tall, 666, i sitt navn. Ap. 13,18, og med hvilken de
frafalne israelere under danittisk intensjon skal inngå en sjuårspakt, Dan. 9,27. Jfr.
her forbildet i 1. Makk. 1, hvor det står om ugudelige jøders pakt med Antikristens
forbilde, Antoikus IV Epifanes, og forbildet i l.Makk. kap. 8,12,14 og 15, hvor det
står om Judas, Jonatan og Simon Makkabeus' pakt med romerne, som skal bli den
siste, bitre lektie for israelerne før åpenbarelsen av deres sanne konge, Jesus av Nasa
ret, Matt 23,39.

Men da Jesus ble korsfestet skrev Guds usynlige ringer - med Pilatus som redskap -
en innskrift på hebraisk, latin og gresk som ble satt på Jesu kors: "Jesus fra Nasaret,

jødenes konge". Yppersteprestene sa da til Pilatus: "Skriv ildte jødenes konge, men at
han sa: Jeg er jødenes konge". Men her stod Pilatus urokkelig fast og svarte: "Quod
NT-menighetens konge, er dette en anakronisme (feilaktig tidsbedømmelse) som
savner profetisk sammenheng.

Også hovedhensikten med Guds Sønns kongedømme i det messianske rike på denne
jord har profetene forut klart forkynt: 'Tor han skal være konge inntil han får lagt
alle sine fiender under sine føtter. Den siste riende som tilintetgjøres, er døden",
l.Kor. 15, 25-26: Herunder inngår derfor også de veldige dommer som er omtalt i
Ap. 20, 7-15, og som rinner sted mellem det messianske rike og verdensfomyelsen, da
den nye jord står frem.
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Videre er Guds Sønns messianske kongedømme en integrerende del av Guds ubetin
gede nådespakt med Abraham, 1. Mos. 12, 1-3: 15, 1-21: og av Guds palestinske
landpakt med Israel, som sikrer den endelige gjenopprettelse og omvsidelse av Israel,
S.Mos. 28 til 30: og av Guds pakt med David angående det davidske kongedømme
ved Davids himmelske Sønn, Jesus Messias, over Israel og hele jorden, 2. Sam. 7,8
8-17: Luk. 1,31-33: Ap.gj. 15,16-17: l.Kor. 15,24.
Det vil også være klart at de som av hjertet mottar Jesu messianske kongedømme,

vil utgjøre folkeslagene på den nye jord, for disse er i de tidligere tidshudholdninger
ikke uttatt, Åp. 21,24.
Når Jesus Messias derfor i himmelen har fått kongemakten av Gud, den allmektige,

skal han ved sin åpenbarelse komme tilbake fra himmelen til vår jord som kongen i
det sannhetens og rettferdighetens rike som ved det nye, frelste, jordiske Israel skal
innta hele jorden. Han skal, som profetien forut har forkynt, igjen oppbygge Davids
falne hytte, d.e. gjenreise det davidske dynasti over Israel, og skal &a sin trone i
Jerusalem herske over alle jordens land og folk, Salm. 2.: Mik. 4, 1-8: Sef. 3,8-20:
Matt. 19,28: 25,31: Luk. 19,12: Ap.g. 15, 13-18: Åp. 20, 4-6. Men når alt er Guds
Sønn underlagt, da skal og Sønnen selv tinderlegge seg ham, d.e. Gud, som la alt
under ham, foråt Gud skal være alt i alle, l.Kor. 15,18. Dermed er vi kommet til det

endelige og direkte og evige Guds rike på den nye jord, hvor Gud den allmektige er
konge, og hvor tronen er Guds og Lammets, Åp. 22,1.3.

Artikkel nr. 48:

HUSTRU ELLER BRUD? ÅP. 19,7

Den andre og tredje av de aller største og herligste, positive kunngjøringer som er
proklamert i himmelen i tilslutning til det fjerde helleluja, leser vi om i v. 7: La oss
glede og fryde oss og gi ham æren, for lammets bryllup er kommet, og hans hustru
har gjort seg rede". Begge disse kunngjøringer, både om at Lammets bryllup er
kommet og om at hans hustru har gjort seg rede, fyller de himmelske arvinger til riket
med usigelig og herliggjort glede og fryd og med en sterk trang til å gi Herren, den
allmektige, asren.
Det første spørsmål vi skal behandle i Åp. 19,7, er om der skal stå "hustru" eller

"brud".

De tre viktigste og eldste og avgjort mest betydningsfulle av de hittil kjente greske
tekster av N.T. er Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus og Codex Vaticanus. Den
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originale Codex Sinaidcus, den originale Codex Alexandrinus og det orginale substi
tutt av Åprøbaringsboken, 2066 (046), som er forfattet langt senere, formentlig i det
8. årh. e.Kr., og som er tilheftet Codex Vaticanus (da Codex Vaticanus bl.a. også
mangler Åpenbaringsboken) har alle det greske ord "gyne" i Ap. 19,7. Videre har
Emphatisk Diaglott av Benjamin Wilson og G.R. Berry's greske tekst og Analytical
Concrørdance to The Holy Bible av Robert Young det greske ord "gyne" i Ap. 19,7.
Det kan derfor ifølge de hittil Igente, eldste greske tekster av N.T. ikke være noen

tvil om at det originale greske ord for denne kvinne i Ap. 19,7 er "gyne", som betyr
kvinne, særlig gift kvinne, d.e. hustru. Og slik er det da også oversatt i følgende
oversettelser: Den tyske bibeloversettelse, som her har "Weib", d.e. hustru: den

latinske bibeloversettelse Vulgata, som her har "uxor", d.& hustru: den engelske
bibeloversettelse Authorized King James Version, som har har "wife", d.e. hustru:
G.R. Berry's oversettelse av N.T., som her har "wife", og Analytical Concordance to
The Holy Bible, som her har "wife".

Men hva er da grunnen til at noen oversettere har oversatt kvinnen i Ap. 19,7 med
"brud"? Dette gjelder f.eks. den franske bibeloversettelse, som her har "epouse", d.e.

brud: den norske Inbeloversettelse, som her har brud: den engelske Revised Standard
Version av N.T., som her har "bdde", d.e. brud. Inkonsekvent på dette punkt er
f.eks. Scotield Referense Bible som oversetter "gyne" i Ap. 19,7 med "hustru"
("wife"), men sier i en fotnote at hun står for kirken.
Dette kommer formentlig av tre grunner:

1. En korreksjon av en tidligere kcxrigert Codex Sinaiticus 2, den såkalte Codex
Sinaiticus 3, har i Ap. 19,7 det greske ord "nymfe", som betyr "brud". Denne
korreksjon er foretatt meget lenge etterat den originale Codex Sinaiticus ble forfat
tet, hvor lenge er vanskelig å fastslå. En har i det hele fem korreksjoner av Codex
Sinaiticus, og den siste, Codæc Sinaiticus 6, er foretatt i moderne tid.
Den konkordante greske tekst av N.T. anfører både "nymfe" fra Codex Sinaiticus 3

og anfører "gyne" fra de originale Codex Alexandrinus, substituttet av Åpenbarings
boken tilheftet Codex Vaticanus og den originale Codex Sinaiticus.
2. Da kirken, etterhvert som tiden gikk, fjernet seg mer og mer fra den hebraiske

grunn, som den er bygget på og som den er sprunget ut fra, fortrengte kirken i
utleggelsen av Skriften mer og mer den virkelige Herrens brud, som er de frelste av
det gammeltestamentlige Israel, og tok selv denne bruds plass.
Og som det er gått med "bruden", slik er det også gått med "hustruen", som er det

jordiske Israel. Mange, kanskje de fleste, av våre ledende teologer idag har ikke lenger
noen plass for det jordiske Israel og det kommende messianske rike i sine teologiske
tankebyginger og i sine teologiske systemer, men benekter dem begge. Og mange i
menighetene følger dem etter i jesuittisk probabilisme.
3. En grunn er sikkert også at en hcur ment at kvinnen i Ap. 19,7 er i himmelen og at

hun derfor er den nytestamentlige menighet, ekklesia, som også er i himmelen under
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naorvasret av Jesu paroysia. At hun har gjevt seg rede, skulle da bety at hun har
mottatt nådelønn for Messias' dcnnstol, gr. beroa, 2. Kor. 5,10.
Bortsett fta den riktige oversettelse av "gyne" med "hustru" skal det dessuten

bemerites at dersom det hevdes at kvinnen i Ap. 19,7 er NT-menigheten, så kommer
en i vanskeli^eter på flere punkter:
1. For det første kommer en i strid med skriftsteder som sier at Israel er bnidei,

f.eks. Sabmos Høysang: Salm. 45: Johs. 3,29: l.Mos. 24, 1-9: Hebr. 11, 1-12,1.
2. For det andre kommer en i strid med de skriftsteder som klart sier at NT-menig-

heten er Messias' legeme, gr. soma, f.eks. Rom. 12,5: l.Kor. 12,12.27: Ef. 1,22-23:
4,15-16:5,22-35: KoL 2,19.

Når noen ut fira 2.Kor. 11,2 og Ef. 5, 22-33 har ment å finne beivs for at menighe
ten er Herrens brud, så finnes i disse to skriftsteder ikke noe sHkt bevis. Begge skrift
steder skal anskueliggjøre samhørigheten og troskapen mellem Harren ogmenigheteiL
I ZKor. 11,2 sier Paulus at han har bortgiftet menighetdemmene i Korint til en marm
— ikke til flere menn - for å fremstille dem som en ren jomfiru for Kristus. Når

Paulus i Ef. 5,22-33 sammenligner ekteskapet mellem mann og hustru med forholdet
mellem Kristus og menigheten, så or det for så vidt at marm og hustru er ett Igød,
l.Mos. 2,24, og de konsekvenser som følger av dette. Men hustruen or ikke et lem på
mannen, men vi som tilhører Kristus i nådens spesielle tidshusholdning, er lemmer på
hans mjrstiske legeme som er menigheten, og denne hemmelighet er i sannhet stev.
3. For det tredje kommar en til å mangle profetisk kontinuitet i den jordiske fase,

idet bryllupet blir gjort til begivenhet i himmelen. Men bryllupet er først og fremst
en jordisk, israelsk begivenhet.
4. For det fjerde finner en ikke "bruden", gr. nymfe, som en symbolsk betegnelse

på en kategori frelste mermesker i NT mellem Johs. 3,29 og Ap. 21,2, for i Ap. 19,7
skal det stå "gyne", d.e. hustru.
Det greske ord "nymfe", d.& brud, forekommer følgende fem steder i NT, nemlig

Johs. 3,29: Ap. 18,23:21,2.9:22,17:
1. Med hensyn til Johs. 3,29 så er det døperen Johannes som sier dette. Men han

tilhører GT og kjente ikke NT-menigheten. For ham gjaldt ingen armen Ivud enn de
frelste av GT-IsraeL Dette ricjedde o^ før pinsefestens dag, Ap.gj. 2, da den Hellige
And kom til vår jord for å utkalle NT-meni^etoi, etterat Israel som nasjon hdler
ikke da viUe vende om til Gud og motta den oppstandne og himmelfame Jesus
Messias. Altså skjedde Johs. 3,29 før NT-menighetens begynnelse. Derfor er "bru
den" her frelste av GT-Israél før ekklesias tid.

2.1 Ap. 18,23 angår ordet "nymfe" så klart vanlig jordisk bryllup.
3. Med hensyn til ordet "nymfe" i Ap. 21,2 så ser apostelen Johaimes her det nye

Jerusalem stige ned fra himmelen fra Gud til den nye jord som oa brud som er prydet
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for sin mann, gr. aner. Og dette angår også den nye jord. Merk at her har oversettel
sen neglisjert det greske ord "aner", d.e. mann, med den betydning dette har, og
tillatt seg å oversette med det ordet "brudgom" som om det greske ord "nymfios",
d.e. brudgom, skulle stå her i den greske tekst, hvilket det ikke gjør. Dette taler for
seg selv.
4. I Ap. 21,9 forekommer de greske ord både for "brud" og "hustru", og dette

skriftsted angår også den nye jord. Men i de norske oversettelser av dette sted står:
"Kom, så skal/vil jeg vise deg bruden. Lammets hustru". Altså er hustruen her anført
som en apposisjon, d.e. et nærmere bestemmende tillegg, til bruden. Men jeg vil
hermed gjøre oppmerksom på en annen ordstilling i den greske tekst som både
Lachmann, Tischendorf, Tregelles, Alford, Wordsworth, og den konkordante, greske
tekst har, nemlig: "Deyro, deikso soi ten nymfen ten gynaika toy amioy", d.e.
"Kom, jeg vil vise deg bruden hustruen Lammets. Her blir bruden og hustruen hver
for seg en egen selvstendig avdeling frelste mennesker. Den samme ordstilling har også
Vulgata: "Veni et ostendam tibi sponsam uxorem Agni". Dette viser klart at hustruen
ikke er en apposiqon til bruden, men at bruden og hustruen er to adskilte forsamlin
ger.

5. I Ap. 22,17 står ordet "nymfe", d.a brud, for det frelste GT-Israel i himmelen,
hvilket f.eks. fremgår av forståelsen av I.Mos. 24,1-9. 43: Hebr. 11,1-12,1 etc. I art.
223 har jeg utlagt dette nærmere.

Artikkel nr. 49:

HUSTRU ELLER BRUD? Åp. 19,7

Hl forståelse av spørsmålet om der skal stå hustru eller brud i Ap. 19,7, er det også
av største viktighet å merke seg tre spesielle og tilike kall fra Gud:
1. Det gis for det første et "jordisk" kall i hvilket hele Israel er delaktig. Dette

utkaller "hustruen", gr. "gyne". Ap. 19,7, svarende til "støvet" i I.Mos. 13, 15-16:
"For hele det land du ser, vil jeg vi deg og din ætt til avig tid. Og jeg vil la din ætt bli
som støvet på jorden". Dette var Guds løfte til Abraham angående landet og folket,
som oppfylles på det nye Israel i endens tid og svarende til Abrahams ekteskap med
"Ketura", "røkelse", som Abraham inngikk etter Saras død og begravelse. Slik skal
det nye Israel i rikets tid bli en velbehagelig duft for Gud.
2. For det armet gis der et "himmelsk" kall av en utvalgt rest av Israel Dette

utkallor "bruden", gr. "nymfe", Johs. 3.29: Ap. 21,2, svarende til "stjernene" i
I.Mos. 15,5: "Og Herren førte Abraham utenfor og sa: Se opp til himmelen og tell
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stjernene, om du kan telle dem! Og han sa til ham: Så skal din ætt bli! " Dette blir
altså oppfylt på en troende levning av Israel og svarer paktsmessig til Abrahams
ekteskap med Sara, "fyrstinne", den frie kvinne, som står for det himmelske Jerusa
lem, GaL 4,22-31: Hebr. 11,8-16. Denne utkallelse har sitt forbilde i kallet til Rebek
ka ved Abrahams tjener Eliesrør, som under ed fikk det oppdrag av Abraham å finne
en brud til hans sønn Isak, ikke blant Kanaanitterfolket, d.e. hedningene, men fra
Abrahams egen slekt, I.Mos. 24, 3-4. Men vi vet at det alt overveiende antall firelste
som tilhører den nytestamæitlige menighet, er av hedningene, d.e. hedningenes fylde,
Rom. 11,25.

Rebekka betyr ifølge atab. og hebr. ethymologi "gjøkalv" og antyder derfor noe
som er særlig utsøkt og attråverdig. Og vi vet ifølge Hebr. 12, 22-23 at i hele den tM
da den nytestamentlige menighet utkalles på jorden, har der i himmelen vært en
herliggjort høytidsskare og menighet av førstefødte av frelste, gammeltestamentlige
sraelitter, gr. panegyris kai ekklesia prototokon, jvfr. Matt 27, 52-53.
For fullstendighetens skyld skal her nevnes at også den nytestamentlige menighet

tilhører det himmelske Jerusalem, Gal 4, 22-31: Hebr. 12,22, men dog i en annen
kategori enn den gammeltestamentlige "brud".
Motsatt Abrahams ekteskap med Sara står hans forbindelse med Hagar, "fremmed",

trælkvinnen, som står for lovpakten fra Sinai og svarer til det Jerusalem som nå er
inntil Israels gjenopprettelse ved Jesu gjenkomst, for det er i trældom med sine barn.
Gal. 4,25.

3. For det tredje gis der et "særskilt og himmelsk" kall til den nytestamengiige
menighet, ekklesia, den utkalte forsamling, som utgør hemmeligheten om Jesu
mystiske legeme, gr. soma, hvo: han er hodet, og de på nasareeren Jesus Messias
troende israelere og hedninger i den nærværende frelseshusholdning er hans legemes
lemmer, Ef. 1, 22-23: 3,3-12: Kol 1,24-27. Dette er en ren nytestamentlig frelses-
forsamUng uten gammeltestamentlige referanser, idet den hverken er sett eller beskre
vet av de gammeltestamentlige profeter. Den utkalles ved Guds nådes evangelium,
også kalt det paulinske evangelium, så langt dette når inntil opprykkølsen av menig
heten ved ankomstfasen av Jesu paroysia.
Meget viktig er det også å skjelne mellem det nye Jerusalem når Johannes sec det

komme ned fra himmelen før det er kommet ned på den nye jord, og det nye Jeru
salem etterat det har fått anvist sin plass på den nye jord. Merk her ifølge Ap. 21, 2 at
når Johannes ser det nye Jerusalem komme ned fra himmelen fia Gud, er det som en
"brud", gr. "nymfe", som er prydet for sin "mann", gr. "aner". Men når ifølge Ap.
21,9 det nye Jerusalem har fått anvist sin plass på den nye jord, er det bebodd av de
tre ovenfor nevnte kategorier frelste mennesker, nemlig "bruden", gr. "nymfe", og
"hustruen", gr. "gyne", og Lammet med "hemmeli^eten", som er hans mystiske
legeme, gr. "soma". For engelen sier til Johannes: "Kom, og jeg vil vise deg bruden
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hustnien Lammets", v.9, en ordstilling i den greske tekst som både Lachmann,
Tischendorf, Tregelles, Alfred, Wordsworth, og den konkordante greske tekst har,
nemlig: "Deyro, deikso soi ten nymfen ten gynaika toy amioy". Den samme ord
stilling har også Vulgata: "Veni et ostendam tibi sponsam uxcrem Agni". Dette viser
Idart at hustruen ikke er apposisjon til Isniden, men at bruden og hustruen er to
adskilte forsamlinger. Og i v. 12 forekommer Israels tobtall, og i v. 14 forekommer
den nytestamentlige menighets tolvtall, hvilket viser at i det nye Jerusalem på den
nye jord vil den himmelske og den jordiske avdeling av det frdste Israel og Gud og
Lammet med "hemmeligheten", som er den nytestamentlige menighet, Jesu mystiske
legeme, bo sammen. Videre må i det nye Jerusalem også bo de herliggjorte av de
fullendte rettferdige, omtalt i Hebr. 12,23, som ikke tilhører Israel
Med hensyn til folkeslagene på den nye jord. Åp. 21,24.26, så utkalles de i det

kommende messianske rike på denne jord, og vil bestå av alle de mennesker av de
forskjeUige nasjoner som av hjertet mottar Jesu messianske kongedømme gjennem
Israel.

Artikkel nr. 50:

LAMMETS HUSTRU HAR GJORT SEG REDE, ÅP. 19,7.

Det gjenstår å omtale den andre og den tredje av de aller største og herligste, positive
kunngøringer som proklameres i himmelen i tilslutning til det fjerde halleluja, nemlig
at Lammets bryllup er kommet og hans hustru har gjort seg rede. Av taktiske grunner
omtaler vi først den tredje og siste kunngøiing at "Lammets hustru har gjort seg
rede", v. 7.

I henhold til det foregående har vi konkludert med at Lammets hustru er Israel som
naqon. Dette stemmer jo også helt og fullt med de gammeltestamentlige skrifter, som
kallar Israel for Harrens ektehustru. Es. 54, 5-6: Jer. 3,14: 31,32: Hos. 2,19. Ja,

Israels land kalles også ektehustru. Es. 62,4, og i Israels genopprettelse må det nye
Israel og Israels land sammensluttes.
Men her kommer innvendiger:
Var ikke Israel en utro ektehustru? Var hun ikke besatt av avgudsdyrkelsens de

moner før det babyloniske eksil? Ble hun ikke av Herren kalt horkvinne? Ble hun
ikke forstøtt og forlatt av Herren? Avviste hun ikke også sin Messias, Jesus fra Nasa-
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rett da han første gang kom dl henne, og likeså himlenes rike som da var nær for
Israel? Hvordan kan hun da vawe "hustruen" i Ap. 19,7?
Her må flere ting fremheves:
1. Hvis en foretar en sammenligning mellem det gamle Israel og kristenheten, cLe.

himlenes rikes hemmelighetsform i denne tidshusholdning, så kommer kristenheten i
en langt dårlige stilling enn Israel. For der er frykteligere gjerninger gjort i kristenhe
ten enn i Israel uten her å kunne gå i detaljer.
2. Dessuten er der i Åp. 2 og 3 omtalt sju menighetstilstander av hvilke kun to,

nemlig Smyrna og Filadelfia, har Herrens fulle anerkjennelse. Om menighetstilstan-
den i Laodikea, som ddshusholdningsmessig er den siste av de sju, og i hvilken vi
derfor nå må befinne oss, sier Jesus at den er hverken kold eller varm, men lunken, og
Jesus vil utspy den av sin munn. Den tror at den er rik og har i overflod og fattes
intet, men den vet iWce at den er ussel og jrnkelig og fatdg og blind og naken. Jesus
står utenfor denne menighet og banker på dens dør. Disse Itmkne, laodicensiske
kristne står i fare for å bli inndradd i den store skjøge og hennes dom. Kristenheten
har således ikke noe å rose seg av ovørfor Israel
Men her må jeg nå komme med en nærmere identifisering av kvinnen Israel som jeg

foran har hevdet er Lammets hustru i Ap. 19,7:

1. Som forstøtt og forlatt av Herren på grunn av åndelig utroskap og hor har Israel
egentlig intet mere å kreve av ham. Men hemmeH^eten med Israel som na^on er at
hun etter utvelgelsen er elsket av Gud for fedrenes skyld, for sine nådegaver og sitt
kall angrer Gud ikke på, Rom. 11, 28-29: jvfr. Jer. 31, 35-37. Og med Israels fedre
menes Abraham, Isak og Jakob og den ubetingede nåde-pakt som Gud inngikk med
dem, I.Mos. 12 og 15. Derfor roper Herren til Israel: "Vend tilbake, dere frafalne
barn! Jeg vil læge deres frafall". Jer. 3,22. Og vi nærmer oss nå den tid da Israels barn
skal vende om og søke Herren sin Gud og David sin konge, og bævende skal de søke
Herren og hans gaver i de siste dager. Hos. 3,5.
2. Lammets hustru i Ap. 19,7 er således ikke det gamle eller tidligere Israel Nei,

hun er det nye Israel, som fremstår i endens tid.
3. Kan dette bevises ut fra profetiene? Ja, til fulle. Allerede kvinnen i Ap. 12 som i

midten av den syttiende åruke flykter ut i ørkenen, hvor hun befinner seg i den store
trengsel, er klart identifisert å være Israel. Også hun kalles på gresk "gyne", v.l.
4. I Ap. 7, 4-8 er omtalt beseglingen av de hundre og førtifire tusen israelere, tolv

tusen av hver av Israels tolv stammer med anført navn på stammene. I Ap. 14,1-5 så

Johannes disse hundre og førtitre tusen israelere omtalt som Sion^nenigheten på
Sions berg sammen med Lammet. Og Johannes hørte en røst fra himmelen som lyder
av mange vann og som lyden av en sterk torden, og røsten som han hørte, var som
harpespillere som spilte på sine harper. Og de sang en ny sang for tronen og for de
fire livsvesener og de eldste, og ingen kunne lære sangen uten de hundre og førtifire
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tusen, de som er kjøpt fra jorden. Merk så følgende: Disse er de som ikke har gjort seg
urene med kvinner, for de er som jomhruer. Disse er de som følger Lammet hvor det
går. Disse er Iqøpt fra menneskene til en førstegrøde tex Gud og Lammet, og i deres
munn er ikke funnet løgn, for de er uten lyte.

Tør noen påstå at disse ikke er rede? Dette er høyeste beredskap, så hel og ren og
fullendt Aldri har noe slikt kunne sies om menigheten, ennslgønt der var en spire
til dette i den første israelske menighet i Jerusalem etter den Hellige Ånds utgydelse
på pinsefestens dag.

Det er dette at Lammets hustru har gjort seg rede til Lammets bryUup, som er det
utløsende moment til de mektige proklamasjoner i himmelen i tilslutning til det
fjerde halleluja.
Profeten Hoseas har beskrevet Herrens antagelse av det nye Israel som en ny tro

lovelse: "Jeg vil trolove meg med deg for evig tid, 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". Det er Herrens troløse ektehustru Lo-Ruhama
(den som ikke får miskunn) som er bUtt Ruhama (den som.får miskunn). Det er
Lo-Ammi (ikke mitt folk) som er blitt Ammi (mitt folk). Hos. 1 og 2. Dette er, om
jeg så må si, hustrubrudei på nytt i Lammets bryllup.
Hun er kledd i en kledning som er forslgellig fra kledningen i Matt 22,12 og i Åp.

6,11 og i Åp. 7,14, for hennes kledning er rent og skinnende fint lin, som er de
helliges rettferdige gjerninger, egentlig rettferdighetene, gr. ta dikaiomata. Dette viser
også klart hen til Sions^enigheten i Åp. 14,1-5 og dens fullendte beredskap. Det er
oppfyllelsen av Guds fjerde nådesløft som skal oppfylles på Israel innenfor rammen
av de sytti åruker for Israel og Jerusalem, nærmere bestemt i endens tid, nemlig "å
føre frem en evig rettferdighet", som det nye, frelste Israel fira da av skal vandre i,
Dan. 9,24. Da oppfylles tillike Es. 60,21 på Israel: "Og ditt folk", d.e. Israel, "de er
alle sammen rettferdige, til evig tid skal de eie landet, de er jo en kvist som jeg har
I^antet, et verk av mine hender til min ære. Den minste skal bli til tusen, og den
ringeste til et veldig folk, jeg. Herren, jeg vil la det skje hastig, i sin tid".
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Artikkel nr. 51:

DOMMEN VED JESU ÅPENBARELSE OG GJENKOMST,
ÅP. 19,11-20,3.

Vi har i det foregående omtalt at Gud har fullbjnrdet den første kardinaldom i endens
tid, dommen over den store skjøge. Videre at Gud har meddelt de aUer største og
herligste, positive kunngjøringer i himmden i tilslutning til det fjerde hallduja,
nemlig at Jesus av Faderen har fått kongemakten over verden, at Lammets bryllup er
kommet og at hans hustru, som er det nye, frelste Israel i endens tid, har gjort seg
rede til bryllupet.

Men selv om Lammets bryllup er kommet, så kan det dog ikke holdes med det
samme. Først må den andre og den tredje kardinaldom i endens tid fullbyrdes, nemlig
utryddelsesdonunen over de ugudelige mennesker og fengslingen av Satan og de onde
ånder i avgrunnen (abyssos), hvilke to dommer følger i hurtig rekkefølge. I Ap. 19,
11-20,3 har vi den symbolske og generelle vargon av disse to dommer.
Endelig skjer denne enestående og underlige og for mennesker fantastiske begiven

het som profetene. Herren selv og apostlene har forutsagt. Johannes så himmelen
åpnet, og en rytter på en hvit hest, som er symbol på seierrik krig, kommer tilsyne.
Men det er en enestående krig han fører, for han dømmer og strider med rettferdig
het. Rytteren heter Trofast og Sanndru, og han er kalt Guds ord. Det er derfor ingen
tvil om at denne rytter er Jesus Messias. Men héin har også et underlig navn skrevet,
som Johannes visstnok så skrevet, men hverken kunne lese eller forstå, da det full

stendig overgår all Guds skapning å kunne forstå det. Dette navn betegner hans
guddommelige vesen, og kun Herren selv og Faderen Igenner det. Derfor kan heUer
ikke Antikristen spotte dette navn og hva det gjemmer av underfulle hemmeligheter,
og derfor er all Antikristens spott mot Gud og hans navn bare tomhet og meningsløs
het, Ap. 13,6.
Rytterens øyne er som ildslue, som gjennemtrenger alt og aUe:
Mens Antikristen har ti kroner på sine hom, så har denne rjrfter fra himmelen

mange kroner på sitt hode, da det er kongen over alle verdens riker i millenniets
gyllentid som nå åpenbares.
Hans klædebon er dyppet i blod og således betegner ham som den profeten Esaias

har skrevet om i Es. 63, 1-6. Og hærene i himmelen fulgte ham, de også på hvite
hester, men deres klær er ikke dyppet i blod, hvilket vis» at han er ene om utryddel
sesdonunen over Antikristen og hans vebnede hærer.
Av hans munn går det ut et skarpt sverd, foråt han med det skal slå hedningene, og

han skal styre dem med jerastav, og han treder vinpersen med Guds, den allmektiges,
strenge vredes vin. På sitt klædebon og på sin lend, hvor krigen ellers bærer sv«det,
har han istedet et navn skrevet: Kongers konge og herrers herre.
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Langmodighet hos Gud er ikke svakhet, men har til hensikt å gi de ugudeUge den
ytterste sjanse til omvendelse og frelse. Nå er denne grense overskredet, og Gud må
gå til utryddelsesdommen over de ugudelige mennesker.
Fra en engel som stod i solen, utgår nå innbydelsen til rovfuglene om å samle seg til

Guds store måltid, for å ete kjøtt av konger og Iqøtt 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! Dette forferdelige måltid er motstykket til Lammets bryUups-
nadverd, som de frelste er innbudt til.

Hvem dommen først og egentligst gjelder, er ANTIKRISTEN og KONGENE PA
JORDEN og DERES HÆRER, som med våpen i hånd og i åpnet opprør er samlet for
å føre krig med ham som satt på hesten og hans hær, som nå fra himmelen invaderer
jorden. Og Guds vredes store vinperse blir av Jesus Messias selv trådt utenfor byen
(Jerusalem), og det gikk blod ut av vinpersen like til bislene på hestene, så langt som
tusen og seks hundre stadier. Ap. 14, 18-20, d.& 296 km., hvilket er avstanden fra
Bosra i syd. Es. 63,1-6, til Harmageddon i nord, Ap. 16,16. Antikristen og den falske
profet blir kastet levende i ildgøen, den endelige og evige, cLe. stedsevarende apoleia
(fortapelse). De andre ble drept med hans sverd som satt på hesten, og alle fuglene
Ue mettet av deres kjøtt.

Videre GJELDER DOMMEN DE VANTRO OG FRAFALNE AV ISRAEL sUk

Jesus i det israelske aspekt av sin store, eskatologiske tale på Oljeberget, Matt 24,-
1-51, har sagt under henvisning til FORBILDET MED NO AH OG VANNFLOMMEN,
V. 37-41, og til FORBILDET MED LOT og dommen over Sodoma og de andre byer
på Jordansletten, Luk. 17, 28-30.

Tidere gjelder dommen ANTIKRISTENS TILHENGERE 1 OG UTENFOR DEN
FRAFALNE KRISTENHET ifølge aspektet angående hedningene, d.e. folkene uten
Israel, i Jesu tale på Oljeberget, Matt. 25, 31-46. Dette er en judiciell og selektiv dom,
og firiHnnelse til velsignelsen i riket eller domfellelse til fortapelsen i den evige ild
avgjøres av hedningefolkenes behandling av israelerne i den antikristelige trengselstid.
Det er kun på dette punkt de prøves, og dores innstilling for eller imot israelerne, er
det samme som for eller imot Jesus Messias.

Vi gjør her oppmerksom på at dommen i Matt 25, 31-46 aldeles ikke er dommen
for den store hvite trone, som er en dom over de fortapte døde og som finner sted
etter Messias-riket, Ap. 20, 11-15. De som hevder at Matt 25, 31-46 angår samme
dom som Ap. 20,11-15, er særleg de som benekter et fremtidig rike for Israel pådenne
jord. Nei, dommen i Matt 25, 31-46 skjer ved Jesu åpenbarelse og gjenkomst til vår
jord, hans herlighetstrone er i Jerusalem, de som dømmes er de levende nasjoner, og
det som her skal avgjøres, er hvis hjerter er for Jesus og hans kongedømme og hvis
hjerter er imot

At det er på dette punkt de levende nasjoner skal prøves, er jo helt naturlig. Etter
menighetens opprykkelse skal nemlig frelste israelere forkynne evangeliet om riket

130



som et vitnesbyrd for alle folkeslag, Matt 25,14. Dette evangelium er ikke Guds
nådes evangelium, også kalt det paulinske evangelium, som ikke med positiv virkning
forkynnes etter meni^etens opprykkelse. Men det er evangeliet om riket som Jesus
selv i sitt kjøds dager og hans disipler forkynte, sålenge riket ennå kunne mottas av
Israel da det var nær. Dette evangeliiun, men nå med prokkmasjonen av Jesu snarlige
gjenkomst for å opprette riket for Israel, & det disse frelste israelere med kraft
forkynner i den andre halvdel av drø syttiende åruke for Israel og Jerusalem, Dan.

9,27: Ap. 11,3-6. De som da avviser dette evangelium og behandler israelerne deretter,
visCT derved klart at de har tatt stilling for Antikristen og Satan. For side om side
med israelenes forkynnelse av evangeliet om riket utgår også fra den falske profet og
de underordnede falske profeter over den hele jord fodcynnelsen av den store løgn.
Satans mesterløgn, løgnen om Antikristen, 2. Tess. 2,11. Men de som mottar evange
liet om riket, vxs«r like klart at de har tatt stilling for Jesus og Messias-riket. Begge
disse kategcsriers mnstilling vil fremgå av deres behandling av israelene, og dette blir
lagt til grunn for dommen. Alle som avviser Jesus og hans rikes evangelium, må derfor
ut av hans rike til den evige Ud som er beredt djevelen og hans engler. Matt 13.40-42.
49-50:25,41.

Med hensyn til dommen som helhet over menneskevsdenen ved Jesu åpenbarelse
og gjenkomst har en sikker ledestjerne når en følger Jesu store, eskjatologiske tale på
Oljeberget etter Matteus med dens to aspekter:

1. Det israelske aspekt. Matt. 24, 1-51, hvor den endelige dom over det levende
Israel er omtalt i v. 37-51: Matt 13,40-42. De som blir tatt, bHr tatt til dom slik som
ved vannflommen. De som blir latt tilbake, får gå inn til velsignelsen i Messias-riket.
2. De levende hedningenasjoners aspekt. Matt 25, 31-46. Det angår dommen over

alle levende nasjoner uten Israel ved Jesu åpenbarelse og gjenkomst Fårene ved hans
høyre side er de som får gå inn til velsignelsen i Messias-riket på denne jord. Bukkeie
ved hans venstre side er de som må gå bort til den evige pine.
Matt 25, 31-46 er ingen lignelse, som noen har villet ha det til på grunn av beteg

nelsene fårene og bukkene. Beretningen er likefrem tale, og benevnelsene fårene og
bukkrøe er velkjente begrep i GT-profetien.
lUdutt bør også sies at lem^digst vil dommen ved Jesu åpenbarelse og gjenkomst gå

over folk og stammer og enkeltpersoner om hvilke Guds rettferdighet dømmer at de
ikke har den samme og tilstrekkelige kunnskap om Gud og Messias og hans rike som
de andre. Dette gjelder særlig den perifere hedningeverden, og disse mennesker vil
Guds barmhjerti^et komme imøte. I Es. 66, 15-19 sier således Herren at han etter
dmnmen over de levende nasjoner vil sende noen av de unnkomne blant folkene til de
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fjeme kyster og til hedningefolkene som ikke har hørt tidenden om ham og ikke sett
hans herlighet, og de skal kunngjøre hans herli^et blant hedningene. I det gamle
testamentes hile apokalypse når det gjelder dommen over de levrøde nasjoner, Es. 24,
sier Esaias at de som overlever dommen, oppløfter sin røst og roper med fryd, og av&
. Herrens herhghet jubler de fra havet. Ær derfor Herren, dere som bor i Østens land,
ær Herrens, Israels Guds navn, dere som bor på havets øyer, d.e. Vesten. Fra jordens
ytterste kant høres lovsanger fra dem som er reddet: Ære være den rettferdige! v. 14-
14-16.

Alt ialt kan en si at en levning av Israel og levninger av folkene - ettersom Gud
beskjærer dem - vil overleve dommen over de levende nåloner ved Jesu gjenkomst
og inngå i Messias-riket på denne jord. Jfr. I.Mos. 49,10: Åp. 20,3.
Like etter denne dom følger den tredje kardinaldom i endens tid, men som ikke er

en endelig dom, idet Satan og de onde ånder bhr innesperret i avgrunnen (abyssos) i
rikets tid, og jordæi er dermed renset for ugudeUge mennesker og onde åndør.

Artikkel nr. 52:

DEN FØRSTE OPPSTANDELSE, ÅP. 20, 4-6.

I det foregående har vi omtalt hvordan jorden er bhtt renset for ugudelige mennesker

og onde ånder. Men en siste ting må ennå skje før Lammets byllup kan holdes, og
det er at der ennå gjenstår hrelste mennesker som ikke har fått men som må på
oppstandelseslegemer.
Vi skal sl omtale Åp. 20,4-6, som i v. 4-51 beskriver et syn Johannes hadde, og i v.
5 II-6 en forklaring av synet.
I synet i v. 4 ser Johannes to avdelinger mennesker, hvorav den annen avdelingen

har to underavdelinger.

Den første avdeling

"Og jeg så troner, og de satt (gr. ekathisan) på dem, og det ble gitt dem makt til å
holde dom", v. 41.

Hvem er disse som får makt til å holde dom på sine troner? Profetier som Salm.
45,17: Dan. 7,9-11.22.26-27: Matt 19,28: l.Kor. 6, 2-3: Åp. 3,21:4,4: 5,8-10 gir lys
over hvem det er, og vi skal kort omtale disse skriftsteder.
Salm. 45,17 viser at Messias i hans kommende herredømme i rikets tid, skal sette

israelere til fyrster på den hele jord.
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Ifølge de anførte skriftsteder fra Dan. 7 så også Daniel disse troner eller domstoler
og en gamTnftl av dager, som er Faderen, som satt på sin trone, men intet sies her om
hvem som satt på tronene, hvilket er forbeholdt senere åpenbaring. Den dom det her
er tale om, er så klart dommen over Antikristen og hans verdensrike, som er den siste
form for hedensk verdensherredømme innenfor rammen av hedningenes tider, og
disse skriftsteder korresponderer med Dan. 2,34-35. 44-45 og Ap. 19, 11-21. Det er
altså dommen over de levende nasjoner ved Jesu åpenbarelse og gjenkomst til vår jord
som her er omtalt

Ifølge Matt 19,28 gav Jesus sine apostler det løfte at de i gjenfødelsen av Messias-
-rikets nye orden, når Menneskesønnen sitter på sin herlighets trone, skal sitte på tolv
troner og dømme Israels tolv stammer. Dette skriftsted viser oss hvor bdcstavelig de
helliges regjering med Jesus Messias i hans millenniale rike på denne jord skal opp
fattes.

11. Kor. 6,2-3 sier Paulus til korintieme: "Vet dere ikke at de hellige skal dømme
verden? Vet dere ikke at vi skal dømme engler?" Dette er altså sagt om og til de
hellige og medlemmer av den nytestamentlige menighet på den kommende Herrens
dag.

Til seiervinnerne i menigheten i Laodikea, som tidshusholdningsmessig representerer
menigheten ved tiden for opprykkelsen av menigheten som Jesu legeme, har Jesu gitt
løfte om at de skal få sitte med ham på hans trone, likesom Jesus har seiret og satt
seg med Faderen på hans trone, Åp. 3.21. I menighetens nærværende tid sitter altså
Jesus med Faderen på hans trone i himmelen, men når Jesu trone ved Jesu åpenbarel
se og gjenkomst til vår jord blir satt opp på jorden, Salm. 2,6: 47, 3.8-9: Es. 24,23:
Matt 25,31, l^ner vi derfor herliggjorte hellige kronet og tronet sammen med ham.
For det står i Ap. 19,14 at hærene i himmelen da følger ham, og at også de frelste
mennesker inngår i disse hærer, viser Ap. 17,14 klart, idet benevnelsen "de kalte"
kun kan brukes om mennesker. Videre fremgår også dette klart av KoL 3,4 og 2.Tess.
1,10.

I Ap. 4 og 5, som viser oss det himmelske situaqonsbilde etter menighetens opp-
rykkelse men før begynnelsen av den syttiende åruke for Israel og Jerusalem, Dan.
9,27, ser vi tjuefire kronede eldste, som sitter på sine troner rundt Faderens trone i
himmelen. Disse tjue^e kronede eldste er medlemmene av den himmelske rådsfor-
samling, Es. 3,14: 24,23 III, hvor Israels stammers tolvtall. Ap. 7,4-8: 12,1: og Jesu
apostlers tolvtall, Ap. 21, 12.14, er forenet til et hele og følgelig representerer den
gammeltestamentlige og den nytestamentlige pcJctsmenighet i sin sammeihang. De
første tolv eldste representerer den gammeltestamentlige menighets herliggjorte
forsamling, gr. panegyris, høytidsskaren, som allerede er vist oss i det himmelske
situaqonsbilde ved begynnelsen av den nytestamentlige meni^ets utkallelsestid,
Hebr. 12,23, og som oppstod legemlig ved Jesu oppstandelse. Matt 27, 52-53. De
andre tolv eldste representerer den nytestamentlige menighets herliggjorte forsam-
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ling, gr. elddesia, som blir oprykket ved Herrens nedstiging i lufthimmelen, l.Tess.
4,15-17. Disse tjuefire kronede og tronede eldste og de to herliggjorte forsamlinger
som de representerer, er således i himmelen under hele nærværet av Jesu paroysia i
den syttiende åruke for Israel og Jerusalem som Apenbarings^dten klart viser, Ap.
4,1-19-10.

I Ap. 5 deltar de således i de store begivenheter da Jesus, som nå står frem som
løven av Juda stamme, men som tillike er det slaktede Lam, erklæres å være den
eneste i himmelen og på jorden og under jorden som er fimnet verdig til å motta av
Faderen og Åpne den med qu segl forseglede bdtruU om Guds beslutninger angående
fremtiden, jvfr. Dan. 7,13-14.

I den lovsang som dette utløser hos de fire livsvesener og de tjuefire eldste, v. 8-10,
finnes meget viktige opplysninger angåaide vårt tema. Men den store vanskelighet her
er at de greske tekster har meget forskjellige ordlyder, hvilket har forårsaket mange
forslgellig^eter i oversettelsene, men det vil her føre for langt å gå inn på dette i
detaljer.

Angående oversettelsen av v.8-10 i vår reviderte bibeloversettelse av 1930 er tvil

somt om pronomenet "oss" gr. hemas, skal stå i v.9. For det første mangler "hemas"
i v.9 i Codex Alexandrinus og Codex Sinaiticus D og i de greske tekster etter Lach-
marm, Tischendorf, Alford og Wordsworth. For det andre vil der, dersom pronome
net "oss" skal stå i v.9, oppstå en nokså ufcxståelig relaqon mellem "oss" i v.9, som

viser hen tU de fire livsvesener og de tjuefire eldste og dem som disse siste står for og
pronomrøet "dem", gr. "aytoys", forekommer i de originale Codex Alexandrinus
anses som meget sikkert, da "aytoys" forekommer i de originale Codex Alexandrinus
og Codex Sinaiticus og substituttet for Codex Vaticanus angående Åpenbaringsbo
ken, videre i Emfatisk Diaglot, og likeså i de greske tekster ettor Griesbach, Lach-
mann, Tischendorf, Tregefles, Alford og Wordsworth. Riktigere vil være å sløyfe
"oss" i v.9 og i stedet for "oss" tenke seg eUer sette inn ordet "mennesker" som

objekt For visstnok er de ̂ uefire eldste og dem som disse står for, såvel som aUe
fielste mrønesker kjøpt til Gud med Jesu Uod, men det essensielle som den nye
sangen i v. 8-10 vil fiem til, er disse konger og prester for vår Gud som skal regjere
med Jesus på jorden.

For å forstå v. 8-10 og videre det som står i Åpenbaringsboken fira kap. 6 angående
vår jord, er det av avjgørende betydning å akte på og forstå det overmåte viktige tegn
som finnes i v. 5, nemlig LØVEN AV JUDA STAMME. Det vanlige greske ord for
lam er "amnos", men i v. 6 brukes "amion", et fcsrminskelsesord som betyr et lite

lam, hvilket sikter til at verdensmenneskene har forminsket og ringeaktet og forkastet
Guds Lam. Men i v. 5 har vi nå det alarmerende tegn at det "lille" og slaktede Lam
står frem som LØVEN AV JUDA STAMME. Dette tilkjennegir at fira da av dreier det
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seg AVGJORT og UOPPHOLDELIG og ALT VESENTLIG og MED JESU ALL

MAKTS KRAFT OM ISRAELS FRELSE og OM DOMMEN OVER DE LEVEN

DE NASJONER og OM MESSIAS-RIKETS OPPRETTELSE PA DENNE JORD.

Jeg skal anføre hvordan jeg leser v. 9-10: "Og de synger en ny sang og sier: Verdig er
du til å ta boken og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte
(mennesker) til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt og gjorde dem til konger

(gr. basileis) og prester (gr. hiereis) for vår Gud, og de skal regjere (gr. basileysoysin)
på jorden".

Vi konkluderer tilslutt med at Salm. 45,17: Matt 19,28: l.Kor. 6,2-3: Åp. 3,21: og
Ap. 4,4 viser oss noen av dem som satt på tronei i Ap. 20,4 I, og som hadde fått
makt til å holde dom. Det greske ord "krima" som her er overstt med dom, betyr
avgjørelse, frifinnende eller fellende kjennelse, dom. Faktisk har da disse som satt på
tronene, fått herredømme. Og Ap. 5,8-10 viser oss at det essentielle i forbindelse
med at det slaktede Lam står frem som Løven av Juda stamme er fremhevelsen av

dem som skal regjere med Jesus i hans kommende kongerike på jorden.

Artikkel nr. 53:

DEN FØRSTE OPPSTANDELSE, ÅP. 20, 4-6.

" ~ Og jeg så d^es sjeler som var blitt halshugget for Jesu vitnesbyrd og for Guds
ords skyld, og de 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 tusen år", v.4 II.

Den annen avdeling.

Den armen avdeling mennesker som Johannes så i synet i v. 4 II, var delt i to under

avdelinger. Den første underavdeling bestod av mennesker som var blitt halshugget

for Jesu vitnesbyrd og for Guds ords skyld. Den annen underavdeling bestod av dem

som ikke hadde tatt merket på sin panne og på sin hånd.

Ikke bare den første underavdeling men også den andre bestod av martyrer, for av

Ap. 13,15 fremgår at de som ikke ville tilbede dyrets bilde, skulle drepes, og av Ap.
20,5 fremgår at de var døde og at deres levendegjørelse bestod i legemlig oppstan

delse, da de legemlige døde kun oppstår legemlig.

Den første underavdeling må bestå av dem som lider martyrdøden for Jesu vitnes

byrd og for Guds ords skyld i den første halvdel av den 70. åruke for Israel og Jenisa-
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lem, Dan. 9,27, som er de første 3 1/2 profetiske år av den antimessianske trengsels

tid. For martyrene som tilhører den nytestamentlige menighet, er oppstått før den
syttiende åruke begynner, og de gammeltestamentlige martyrer hadde ikke Jesu
vitnesbyrd. For selv om de gammeltestamentlige israelitter hadde Messias som ide ved
en forståelig naarværelse før hans inkarnasjon og om hvis åpenbarelse de hadde løfter,
så hadde de dog ikke Jesu Messias eller Jesus og hans vitnesbyrd. Til den første
underavdeling hører utvilsomt dem som Johannes så myrdet under alteret og som
ropte om hevn over dem som bor på jorden. Og til disse martyrer ble det sagt at de
skulle slå eg til ro en liten stund inntil martyrenes antall ble fullt. Ap. 6,9-11.

Den annen underavdeling må bestå av martyrene i den annen halvdel av den sytti
ende åruke, som er den store trengsel, gr.tes thlipseos tes megales, cLe. trengselen den
store. Ap. 7,14, fordi tilbedelsen av det romerske villdyr og hans bilde og mottagelsen
av merket blir befalt fra midten av åruken, og de som ikke vil tilbede Anti-Messias og
hans bilde og som ikke vil ta merket, skal drepes. Ap. 13,15.
Det var også ved midten av åruken at Johannes hørte en røst fra himmelen si: Skriv:

Salige er de døde som dør i Herren heretter. Ja, sier Anden, de skal hvile fra sitt
arbeide, for deres gjerninger følger med dem. Ap. 14,13. Dette er Guds herlige løfte
til alle dem som består ildprøven i den forferdeligste av alle trengsler for Guds hellige
på jord. For da skal de være så stor ea trengsel som ikke har vært fra verdens begyn
nelse inntil nå, og heller ikke skal bli. Og ble ikke de dager forkortet, da ble intet
Iqød frelst, men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet. Matt 24, 21-22.
Det er også sannsynlig at mange av disse martyrer må lide sultedøden. Ap. 13,17.
Den store skare av martyrer fra den antimessianske trengselstid er det Johannes

ifølge Ap. 20,4 II ser oppstå legemlig, og som belønning for sin trofasthet skal de
regjere med Messias i tusen år, d.e. Messias-rikets gyllentid på denne jord. Ja, i sann
het er de d^te verd.

Da Johannes hadde Åpenbaringsbokens syner, var han bortrykket i ånden. Ap.
1,10: 4,2. Men noen ganger da han hadde disse syner, var han på jorden, andre ganger
var han i himmelen. Noen ganger så han syner på jorden fra himmelen, andre ganger
så han syner i himmelen fra jorden, uten at en her skall gi nærmere henvisninger.
Angående vårt tema er det klart at Johannes var på jorden da han hadde de tre syner i
Ap. 19, 11-20,4. Det første syn gjaldt Jesu og de himmelske hærers åpenbarelse fra
himmelen for å invadere jorden til slaget ved Harmageddon og dommen over de
levende nåloner. Det andre syn gjaldt Satans og de onde ånders fengsling i avgrunnoi
(abyssos). At Satans pågripelse skjedde på jorden, fremgår også av at han og hans
falne engler ble kastet fra himmelrommet og lufthimmelen ned på jorden ved midten
av den syttiende åruke. Ap. 12,9. Det tredje syn gjaldt de tronede dommere og den
legemlige oppstandelse av den antimessianske trengselstids martyrskare.
De profetier som omtaler Jesu herlighets trone og tronene til dem som skal regjere
med ham på denne jord i rikets tid, viser klart at disse troner er satt opp på jorden.
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Artikkel nr. 54:

DEN FØRSTE OPPSTANDELSE, ÅP. 20, 4-6.

Ved betegnelsen den første oppstandelse forstås den første av de to oppstandelser
som er omtalt i Ap. 20. Det betyr altså ikke den første oppstandelse overhodet, for
både de hellige som oppstod da Jesus oppstod, Matt. 27, 52-53, og de hensovede
hellige som tilhører Jesu mystiske legeme, den nytestamentlige menighet, og som
oppstår ved Jesu nedstiging i lufthimmelen, l.Tess. 4,15-17, er oppstått tidligere.
I denne forbindelse gjør vi også oppmerksom på at verb mangler i v. 5 II, idet der
står: "Dette den første oppstandelse". Dersom verb skal settes inn, kan det ikke være

"er", men f.eks. "fullstendiggjør" eller "fulltalliggjør". Derved ville det være til-
Iqennegitt både at to avdelinger tilhørende den første oppstandelse har funnet sted

tidligere og at flere enn den antikristelige trengselstids martyrskare har del i oppstan

delsen i V.4.

For at flere enn disse martyrer har del i oppstandelsen i v. 4, fremgår klart av l.Kor.

15,23 III: "Deretter skal de som hører Kristus til, levendegjøres ved hans komme".

Men dette hans komme er ikke hans komme for menigheten, som er hans legeme, og

som skjer før den syttiende åruke begynner, men det er hans åpenbarelse og gjen

komst til vår jord, epifanien av hans paroysia, d.e. fremstrålingen eller åpenbarelsen
av hans komme, 2.Tess. 2,8: Matt 24,30: Ap. 19,11 fg., som skal inntre straks etter
den store trengsel, Matt 24,29: Mark. 13,24. Derfor står det i v.6: "Salig og hellig er

den som har del i den første oppstandelse, over dem har den annen død ikke makt,

men de sIqI være Guds og Kristi prester og regjere med ham tusen år". Det er altså

alle salige og hellige før tusenårsriket, og som ikke tidligere er oppstått, som har del i
den første oppstandelse.

Da den første oppstandelse ifølge sin benevnelse kun kan være en legemlig oppstan

delse av legemlige døde, kan den ikke innbefatte forvandling av levende frelste,

hvilket heller ikke sies i v. 4-6. Derfor kan heller ikke av den grunn opprykkelsen av

menigheten, l.Kor. 15, 51-52: l.Tess. 4,15-17, henlegges til Ap. 20, 4-6, slik post-
tribulasjonistene hevder.

Men når oppstår så de gammeltestamentlige hellige, som ikke oppstod legemlig ved

Jesu oppstandelse? Dette ser ut til å være det vanskelige spørsmål også for dem som

etter vår oppfatning har rett plasering av menighetens opprykkelse, nemlig før den
syttiende åruke. Så langt jeg kjenner til, hevder vel de fleste her at disse gammeltes
tamentlige hellige oppstår sammen med de hensovede som tilhører den nytestament

lige menighet, altså når Herren selv kommer ned fra himmelen med et bydende rop,

med overengels røst og med Guds basun, l.Tess. 4, 15-17. Men dette motsies av to

forhold:
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For det første sier l.Tess. 4,15*17 at det er de døde i Kristus, som her oppstår, og
de da levende av mrøi^eten som forvandles, altså angår opprykkelsen kun dm
nytestamentlige menighet.
For det andre fremgår dette også av l.Kor. 15, som med rette kan kalles oppstan-

delseskapitlet i vår Bibel. Her sier bla. apostelen Paulus at ettersom døden er kom
met ved et menneske, så er og de dødes oppstandelse kommet ved et menneske, for
likesom alle dør i Adam, så skal og alle levendegjøres i Kristus. Men hver i sin egen
avdeling, v. 21*23 I:
Om den første avdeling står: "Kristus er førstegrøden", 2311.

Dette forklares i v. 20 slik at Kristus er oppstanden fra de døde og er bUtt førstegrø
den av de hensovede. Vi merker oss her at hans oppstandelse er en oppstandelse fra
de døde. I Ap. 1,5 står at han er den førstefødte av de døde, altså den som først ut
fra de døde er blitt født inn i forklarelsens nye liv og er blitt forgjenger for en ny,
gjenfødt og herliggjort menneskehet. Denne ettergrøde viste seg allerede i hans
oppstandelse, idet mange av de hmsovede hellige da oppstod. Matt 27, 52*53.
Men Jesu oppstandelse er en tofoldig oppstandelse. Først en personlig-legemlig

oppstandelse, som vi ovenfor har omtalt Men dernest en mystisk-legemlig oppstan
delse, hvorved forstås oppstandelsen av de døde som tilhører hemmeligheten, den
nytestamentlige menighet, som er hans mystiske legeme, Ef. 3,3: KoL 2, 2*3.
Denne Jesu mystisk-legemlige oppstandelse skiller Paulus i l.Kor. 15 Idart fra den

andre avdeling av oppstandelsen som angår dem som skal levendegjøres ved hans
komme, v.23 III. For i v. 51*52, som er parentetisk, omtaler Paulus denne mystisk-
legemlige oppstandelse. Adskillelsen mellem v. 51-52 og v. 23 III er tindrende klar og
består i flere momenter:

1. V. 51-52 er en hemmelighet, nemlig tilhørende hemmeli^eten om den nytesta
mentlige menighet. V. 23 III derimot er ingen hemmelighet, men angår oppstandelsen
ved Jesu gjenkomst på den siste (ytterste) dag. Ap. 20,4*6, som er den første av de to
oppstandelser som omtales i Ap. 20, og disse to oppstandelser har lenge vært gjen
stand for åpenbaring også i G.T.
2. I v. 51-52 bruker Paulus pronomenet "vi", som klart går på den nytestamentlige

meni^et. Men i v.23 III derimot bruker han pronomenet "de", som går på de andre
firelste døde, som skal oppstå på "den siste dag".
3. I v. 51-52 sier Paulus om menicheten at vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle

forvandles, idet de av meni^eten som er døde, hvilket er de fleste, skal oppstå
uforgjengelige, og de av menigheten som lever, når dette skjer, skal forvandles. Det
samme sies i l.Tess. 4,13*17, som angår samme sak som v. 51-52.1 v. 23 III derimot
nevnes ingen levende som skal forvandles, men kun døde som skal levæidegjøres,
nøyaktig det samme som skal skje ifølge Ap. 20,4*6.
4.1 v. 51*52, likesom i l.Tess. 4,13*17, at dette skal skje ved den siste basun, som
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ikke sikter til den siste av de sju apokalyptiske domsbasuner, som alle blåses av
engler, men som sikter til oppbruddsbasunen for Israel, "Tekiah Gedola" eller "lange
Tekiah", 2.Mos. 19: 4.Mos. 10, når Herren kommer ned fra himmelen med et byden
de rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus først skal
oppstå, og de av menigheten som lever, når dette skjer, sammen med dem skal rykkes
i skyer opp i luften for å møte Herren, for så alltid å være med ham. Men i v. 23 III
og Åp. 20, 4-6 derimot nevnes ingen basun og ingen opprykkelse, men kun frelste
døde som skal oppstå.

Av disse fire punkter er det tindrende klart at v. 51-52 og v. 23 III angår to forskje
llige begivenheter. V. 51-52 angår oppstandelsen og forvandlingen og opprykkelsen av
Jesu mystiske legeme, som er den nytestamentlige menighet, og som skal skje ved
Herrens nedstiging i lufthimmelen før den syttiende åruke eller endens tid begynner.
V. 23 III derimot angår oppstandelsen på "den siste dag" ved Herrens gjenkomst
til vår jord straks etter den store trengsel, som vi senere skal forklare nærmere.
Sammen med mange andre skriftbeviser, som vi ikke her kan ga inn på, viser

dette klart at menighetens opprykkelse skjer før den antikristelige trengselstid. Den
antikristelige trengselstid er aldeles ikke for menigheten, men for Israel og folkene,
som Åpenbaringsboken klart viser. Men forvirringen hos dem som hevder at menig
heten skal gjennemleve den antikristelige trengselstid på jorden, kommer etter min
mening av at de ikke deler Guds ord rettelig med hensyn til menigheten og til Israel
og til folkene.

Artikkel nr. 55:

DEN FØRSTE OPPSTANDELSE, ÅP. 20, 4-6.

Den annen avdeling av oppstandelsen ifølge l.Kor. 15 er omtalt i v. 23 III: "Deretter
skal de som hører Kristus til, levendegjøres ved hans komme". Som tidligere forklart
er dette komme hans åpenbarelse og gjenkomst til vår jord, epifanien av hans paroy-
sia, d.e. fremstrålingen eller åpenbarelsen av hans komme, 2.Tess. 2,8: Matt 24,30:
Åp. 19,11 fg., som skal skje straks etter den store trengsel. Matt 24,29: Mark. 13,24.
Oppstandelsen i l.Kor. 15,23 III er altså identisk med oppstandelsen ifølge Åp. 20,
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4-6, som er den første av de to oppstandelser i Åp. 20. Her oppstår altså alle de salige
og hellige før tusenårsriket som ikke tidligere er oppstått Jvfr. art. 54.
Begge oppstandelser som er omtalt i Ap. 20, har lenge vært gjenstand for åpenba

ring, også i G.T., f.eks. Job 19, 25-27: Salm. 49, 15-16: Dan. 12,2: Luk. 14,14: 20,
34-36: Johs. 5,28-29: 6,39.40.44.54:11.24:12,48: Ap.gj. 24,15: 26,6-8: Hebr. 11.35.
bet var den første oppstandelse de gammeltestamentlige troende ventet på og som
Gud hadde lovt dem. Det var de rettferdiges oppstandelse. Luk. 14,14. Det var den
bedre oppstandele, Hebr. 11,35. Den var ingen hemmelighet, Apenbarelsen av den ble
gitt uten noe hensyn til menigheten, og den kommer til å skje som om menigheten
aldri hadde eksistert. Israels håp er således noe helt annet enn menighetens håp. Og
de forkjellige oppstandelser må plaseres i de forskjellige tidshusholdninger hvor de
hører hjemme.

Her er flere ting å merke seg. Flere av de gammeltestamentlige og de nytestament
lige referanser omtaler oppstandelsen av frelste og ufrelste mennesker som om de
oppstår i samme oppstandelse. Dette skyldes det eiendommelige profetiske perspek
tiv hvorved profetene ofte så forskjellige fremtidige oppfyUelser av profetiene i plan
uten samtidig å se på de kronologiske dybdeavstander meUem dem. Dette gjelder
f.eks. Dan. 12,2. Også Jesus følger stort sett den jødiske ortodoksi på dette punkt,
f.eks. Johs. 5,28-29. Men han bebudet at talsmannen, den Hellige And, skulle veilede
dispilene til hele sannheten ved senere åpenbaring, Johs. 16,12-13.
Dog løfter Jesus litt på sløret når han talte om sin og de frelstes oppstandelse som

en oppstandelse fra de døde. Mark, 9,9-10: Luk. 20, 34-36. Jesu oppstandelse er her
forbildet på de frelstes oppstandelse, altså i begge tilfeller en oppstandelse fra de
døde.

Både ifølge jødisk ortodoksi, Johs. 11,24, og ifølge Jesu utsagn i Johs. 6,39.40.44.-

54, skulle denne oppstandelse av frelste skje på dai siste dag, gr. he eskjate hemera, i
vår Mbeloversettelse av 1930 oversatt med den ytterste dag. Denne oppstandelse på
den siste dag, som ved senere åpenbaring er omtalt i l.Kor. 15,23 III og i Ap. 20, 4-6,
har altså intet å gjøre med oppstandelsen av de hensovede som tilhører den njrtesta-
menthge menighet, Jesu mystiske legeme. For oppstandelsen av de hensovede som
tilhører Jesu mystiske legeme, og som ved senere åpenbaring er omtalt i 1. Kor. 15,
51-52 og i 1. Tess. 4, 13-18, var - liksom den nytestamentlige menighet selv - en
hemmelighet, som på det tidspunkt da Jesus uttalte Johs. 6,39.40.44.54, ikke var
åpenbart eller fremstått Hemmeligheten om menigheten som Jesu legeme, men som

Jesus dog i følge Matt 16,18 hadde antydet, ble først senere åpenbart for apostelen
Paulus, Ef. 3,3-12.

Men når er så den ovenfor omtalte siste dag? Dette er et meget viktig spørsmål:
Ifølge l.Kor. 15,23 III vet vi at denne oppstandelse av frelste på den siste dag skal
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skje ved Jesu åpenbarelse og gjenkomst, da han kommer som konge, v.25, og dette
skjer straks etter den store trengsel. Matt 24,29: Mark 13,24.
Ifølge Åp. 20, A-6 fremgår flere viktige opplysninger angående oppstandelsen på den

siste dag:
1. Oppstandelsen i Ap. 20, 4-6 er kun en oppstandelse av frelste døde. De er salige

og hellige, og over dem har den annen død, ildsjøen, ikke makt
2. Da de andre døde som ikke har del i oppstandélsen i Ap. 20, 4-6, først oppstår

etter de tusen år, altså etter Messiasnrikets tid, er oppstandelsen i Ap. 20, 4-6 en
oppstandelse fra de døde.

3. Da oppstandelsen i Ap. 20, 4-6 skjer etter dommen over de levæde naqoner og
renselsen av jorden for ugudelige meimesker og onde ånder, som før opprettelsen av
Messias-riket, så må den siste dag være umiddelfaart før Messias-rikets opinrettelse.
4. Overensstemmende med de ovenfor stående tre punkter sies da også om dem

som oppstår ifølge Ap. 20,4, at de skal være Guds og Kristi prester og regjere med
han i tusen år. (Her gjøres opi»nerksom på at Codex Sinaiticus, substituttet til Codex
Vaticanus angående Åpenbaringsboken, og de greske tekster etter Tiscdiendcxf og
Tregelles i Ap. 20,6 har "de tusen år", gr. ta kjilia etc.) Men de tusen år begrenser
kun deres tjeneste som prester. Som kon^r derimot skal de regjere i evi^etenes
evigheter, gr. eis toys aionas ton aionon. Ap. 22,5, d.e. i all evighet.

Artikkel nr. 56:

DEN FØRSTE OPPSTANDELSE, ÅP. 20, 4-6.

Vi har tidligere vist at oppstandelsen på den siste dag, Johs. 6,39.40.44. 54:11,24,
som ved senere åpenbaring er omtalt i l.Kor. 15,23 III og Ap. 20,4-6, skal skje etter
Jesu åpenbarelse og gjenkomst som kongen og umiddelbart foran opi^ettelsen av
Messias-riket på denne jord.
Men dermed vil den siste dag være avdutningen på fire tidsepoker, som altså slutter

samtidig, men dog begynner på forskjellige tid:
1. Den onde tidsalder.

Den begynner med menneskets syndefaU. I denne tid er synden ikke bare tilstede,
men den hersker i verden, dog slik at Gud avbryter dens utartning ved domshandlin-
ger. Den siste Guds dom i den onde tidsalder er altså dommen over de levende

nagoner og fengslingen av Satan og de onde ånder i avgrunnen (abyssos) ved Jesu
gjenkomst.

I Messias-rikets tid er også synden tilstede, men den hersker ikke, for da hersker
rettferdigheten ved Jesus Messias, Salm. 9, 8-9: Es. 11,4: Mik. 4,3.
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Først på den nye jord bor rettferdigheten uten å herske, da der ikke lenger er noe å
dømme, 2.Pet. 3,13.
2. Lovens tidshusholdning.
Den begynner da loven ble gitt på Sinai berg og er en spesifikk tidshusholdning for

Israel. De jure slutter den med Jesu korsdød. Men de facto fortsetter den til og med
den siste og syttiende åruke for Israel og Jerusalem i endens tid på grunn av "dekket"
over Israel som nasjon. 2.Mos. 34, 33-35: Es. 6, 8-13:2.Kor. 3,13-15. Den slutter når
"dekket" over Israel som nasjon tas bort. Sak. 12,10-14: ZKor. 3,16.
På samme tid skal Gud også bortta det "dekke" som dekker alle hedningefolkene.

Es. 25,7.

3. Hedningenes tider.

Hedningenes tider, gr. kairoi ethnon. Luk. 21,24: Dan. 4,16.23, eller de fire verdens
rikers tid, begynner med det første av de fire verdensriker i Daniels bok, det nybaby-
loniske rike ved kaldeerkongen Nabukadnesar II i år 606 f.Kr. I denne tid har ver
densrikene herredømmet i verden ved denne verdens fyrste og gud, Satan. Israel som
nasjon er i denne tid satt til side inntil Israels levning ved Jesu gjenkomst mottar
Jesus av Nasaret som sin Messias, Sak. 12,10-14: Matt 23,39. Ved sin gjenkomst skal
Jesus knuse den siste form for hedensk verdensherredømme innenfor rammen av

hedningenes tider, nemlig det romerske timaktsforbund under ledelse av det romer
ske villdyr Antikristen, Dan. 2,34-35. 44-45: 7,11.26: Åp. 19,11-21. Derpå fortsetter
det femte rike eller stenens rike, riket for Israel, Ap.gj. 1,6, som skal innta hele
jorden og hvor Jesus Messias er konge, Dan. 2,4445.
4. De sytti åruker.

De sj^ti sjuere, d.e. åruker, for Israel og Jerusalem, Dan. 9,24-27, begynte med
perserkongen Artaxerxes I.s dekret i 445 f.Kr., Neh. 2. De seks løfter som ifølge Dan.
9,24 skal oppfylles på Israel som nasjon og Jerusalem innenfor rammen av de sytti
åruker, viser klart at deres oppfyllelse står i nøye forbindelse med Jesu gjenkomst til
Israels gjenopprettelse ifølge profetiene og begynnelsen av husvalelsens tider over
Israel og verden, Ap.gj. 3,19-23.

Av Dan. 9,26 fremgår klart to ting. For det første at Messias' korsfestelse skjedde
etter den sekstiniende åruke. For det andre at den syttiende åruke ikke forløp i
suksessiv kronologisk forlengelse av den sekstiniende. For dersom dette hadde vært
tilfellet, så måtte Jerusalems ødeleggelse inntre senest sju profetiske år etter korsfes
telsen. Men vi vet at dette inntrådte først i år 70 e.Kr. Ja, enndog nå, ovar nitten
hundre år etter korsfestelsen, er ingen av de seks løfter i Dan. 9,24 oppfylt på Israel
som nasjon og Jerusalem. Men profetien viser at alle de seks løfter skal oppfylles i
den siste og syttiende åruke som er henlagt til endens tid.
Altså er der nå allerede gått over nitten hundre år siden utløpet av den sekstiniende

åruke, og den syttiende åruke er ennå ikke begynt. Og i dette lange tidsintervall
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mellem de to siste åniker utkaller Gud ved nådens evangelium den nytestamentlige
menighet, som er de gjenfødtes forsamling, Jesu mystiske legeme.
Men når menigheten er opprykket, skal Gud i den siste og syttiende åruke ved doms

og renselses ånd skape for seg en nidkjær og hellig og rettferdig levning av det levende
Israel, Es. 4: Sak. 12, I0-13,L Og dermed er vi atter kommet til oppstandelsen på den
siste dag, hvor Gud skal herliggjøre de døde hellige av Israel, som ikke tidligere er
oppstått, så de iførte oppstandelseslegemer skal delta i Messiasrikets gleder på denne
jord. Matt 8,11: Luk. 13,28.

Så tilslutt et siste spørsmål angående oppstandelsen i Åp. 20, 4-6: Hvorfor omtales
kun oppstandelsen av den antikristelige trengselstids martyrskare i Åp. 20,4? Det er
fordi denne martyrskare ikke annetsteds i Skriften har guddommelig forsikring om

oppstandelse. I Åp. 15,2 står visstnok om deres seier over Antikristen, men ikke om

deres oppstandelse. De øvrige salige og hellige som har del i oppstandelsen i Åp. 20,
4-6 derimot, har mange slike forsikringer i den bibelske profeti som foran vist.

Artikkel nr. 57:

MESSIAS-RIKET.

De som betviler eller enndog benekter det fremtidige Messias-rike på denne jord,
fremfører flere grunner for dette.

En av grunnene er at de hevder at omtalen av "de tusen år" i Åp. 20 er symbolsk og
derfor kan bety så meget og vanskelig kan bety noe bestemt

At Åpenbaringsbdcen er skrevet i tegn og derfcar er symbolsk, er riktig. Åp. 1,1.
Men at disse tegn ikke skal bety noe bestemt, er uriktig. For i Åp. 1,1 står nettopp at
Gud ved disse tegn skal vise sine tjenere det som snart skal skje. Hvert av Åpenba
ringsbokens tegn står derfor for en bestemt realitet.
Å forflyktige omtalen av "de tusen år" i Åp. 20 ved å si at "de tusen år" er sym

bolsk og derfor kan bety så meget, røper mangelfullt Igennskap til de bibelske
profetier. For den symbolske åpenbaring av den tofoldige dom over Satan og hans
falne engler og de ugudelige mennesker og opprettelsen av det fremtidige Messias-
-rike på denne jord, som ligger imellem disse to dommer. Åp. 19, 11-20,15, har Gud
lenge før han gav Patmos-åpenbaringens syner også åpenbart for Israels profeter.
Ifølge det gamle testamentes lille apokalypse. Es. 24, har f.eks. profeten Esaias skuet
disse ting i sin visjonær-profetiske virksomhet, som var fra 760 til 698 f. Kr.
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I Es. 24 er den samtidige dom over Satan og hans falne engler og de ugudelige
mennesker like før begsmnelsen av millenniet, d.e. "de tusenår", klart åpenbart: 'Tå
den tid (d.e. tiden for dommen over de levende nasjoner ved Herrens gjenkomst. Es.
24,1-20) skal Herren hjemsøke himmelens hær i det høye (jvfr. Ef. 2,2: 6,12: Ap.
20,2) og jordens konger nede på jorden" (jvfr. Ap. 16,14:17,12:19,19), Es. 24,21.
Disse som hær skal hjemsøkes er altså Satan og hans falne engler og jordens konger

og de ugudelige mennesker.
Videre er her klart åpenbart at "de skal samles sammen som fønger i hulen og settes

fast i fengslet". Es. 24,221. Dette oppfylles ifølge Åpenbaringsboken slik at Satan og
hans falne engler ved midten av den syttiende åruke skal kastes fra verdensrommet og
lufthimmelen ned på jorden. Ap. 12,9, og at Satan ved årukens utløp skal bindes, og
at han og de onde ånder skal fengsles i avgrunnen (abyssos), som forsegles, så han
ikke lenger skal forføre folkene før etter "de tusen år". Ap. 20, 1-3. Og jordens
konger og de ugudelige mennesker skal drepes. Ap. 19,21, og foreløbig gå til pinens
sted i dødsriket (Hades).
Videre er her klart åpenbart at denne dom ikke er en endelig dom. For i Es. 24, 22

II står: "Og langt om lenge skal de få sin straff. Unntatt her er dog det romerske
villdyr. Antikristen, og dobbeltdyret diplozoon paradoacum, den falske profet, for
disse to skal kastes levende i ildqøen (Gehenna) før tusenårsriket begynner. Ap.
19,20.

Betegnelsen "langt om lenge" angir nettopp den samme tid som "de tusen år", og er
det første sted hvor "de tusen år" angis. I Ap. 20 angis "de tusen år" seks ganger,
altså i det hele tatt angitt qu ganger.
Den endelige straff i Es. 24,22 II oppfylles ifølge Åpenbaringsboken som følger:

Etter "de tusen år" blir Satan og de onde engler løslatt fra avgrunnen for å forføre
de av folkene som lar seg forføre, og derved organisere den siste oppstand mot de
hellige og den elskede stad Jerusalem. Men ild fhller ned fra himmelen og fortærer de
opprørske folk som her kringsatt Jerusalem. Og Satan og de onde engler blir kastet i
ildsjøen. Deretter kommer dommen for den store hvite trone, hvor alle fortapte
oppstår til dommens oppstandelse, som er den andre oppstandelse i Ap. 20. Her
inngår også de fortapte døde som er omtalt i Ap. 19,21. Og den endelige straff for
alle fortapte er ildsjøen, den annen og evige død. Ap. 20,11-15.

Endelig åpæibarer Es. 24,23 klart hva som skal skje i det tidsrom som benevnes
"langt om lenge", d.e. Messias-rikets dier tusenårsrikets tid: Da skal Herren Jesus
Messias være kon^ på Sions berg og i Jerusalem overensstemmende med all profeti,
og for hans eldstes øyne er der herlighet Denne herlighet i Jesu herlighetsrrike på
denne jord er så overvettes stor og herlig at månen og solen i sammenligning med Jesu
herlighet skal bli beskjemmet ved den herlighetsglans som de hittil har hatt fra sin
skapelse på den fjerde dag, I.Mos. 1,14-19. For å skape harmoni blir månen og solen i
deres siste virketid, som er det messianske herUghetsrike på denne jord, gitt en langt
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større herlighetsglans enn de hittil har hatt "Månens lys skal bli som solens ly^ og
solens lys skal bli qufold klarere, som lyset for sju dager" Es. 30,26. Millenniet er
således månens og solens siste virketid, Salm. 72, 5.7. Deretter skal månen og solen
fcargå i den kommende verdensbzann, som er Herrens dags andre forferdelige aspekt.
Ap. 20,11: 21,5: 2.Pet. 3,10. For Herrens dag i videre forstand har to forferdelige
aspekter. Den første er i forbindelse med de kosmiske og seismiske forstyrrelser og
dommen over de levende naqoner ved Jesu åpenbarelse og gjenkomst. Den andre er
den foran nevnte verdensbrann, da den nye himmel og den nye jord står firem. På den
nye jord er hverken månen eller solen, for Gud Herren skal være det evige lys. Es. 60,
19-20: Ap. 21, 23-25: 22,5.
Ut fra Es. 24 konkluderer vi med at Es. 24 med likefrem profetisk tale åpenbarer

det samme som Ap. 19,11-20,15 med profetiske tegn. Begge profetier samstemmer i
følgende orden og rekkefølge i oppfyllelsen:
1. Først dommen over de levende nasjoner og fengslingen av Satan hans ihlne

engler ved Jesu åpenbarelse og gjenkomst før millenniet.
2. Deretter opprettelsen av det messianske herli^etsrike eller millenniet på denne

jord.
3. Tildutt den endelige dom (straffen) over Satan og hans falne engler og de for

tapte mennesker etter millenniet.

Det er derfor tindrende klart at de symbolske syner som Johaimes har sett og
beskrevet i Ap. 19, 11-20,15, har Esaias tidligere sett og beskrevet i profetiene i Es.
24 Det finnes altså ikke den ringeste grunn for den påstand at de symbolske syner
av og omkring tusenårsriket i Ap. 20 er uforståelig og udefinerbar symbolikk. De er i
virkeligheten liked konkret og realistisk som profetiene i Es. 24.

Artikkel nr. 58:

MESSIAS-RIKET.

En armen grurm som hevdes av dem som betviler eller endog benekter et fremtidig
Messias-rike på dæme jord, er dores identifisering av tilstanden i de tusen år i Ap. 20
med tilstanden på den nye jord ut fra dæi falske oppfatning at "rettferdigheten bor"
i tusenårsriket. Men det er feilaktig å tro og hevde at 'Vettferid^^etæi bor" i tusæiårs-
riket. For 'Rettferdigheten HERSKER" i tusenårsriket, og dette er en stcsr og avgjø
rende forslgeU.
På den nye jord "bor rettferdi^eten", 2.Pet 3,13, fordi der ikke er noe å dømme,
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da der ikke er synd. I det kommende Messias-rike på denne jord derimot er synden
tilstede, men den hersker ikke, fordi syndens organisator Satan og de onde ånder er
fengslet i avgrunnen (Abyssos) og fordi "rettferdigheten hersker" ved Jesus Messias i
denne tid.

Visstnok sier Skriften om israelerne etter deres omvendelse og frelse som nasjon,
(Lv.s. også i tusenårsriket, at de er alle rettferdige. Es. 60,21: Dan. 9,24. Men dette er
langt fra tilfellet blant folkene utover jorden i den samme tid. For mange av dem
underkaster seg Herren og Israel ikke av hjertet, men av hykkelsk frykt for overmak
ten ved den herskende rettferdighet, som det ikke nytter for dem å kjempe mot, 5.
Mos. 33,29: Salm. 18,4446:66,3: 81,14-16.

I Es. 65,20 står bla. at hundre år gammel skal den synder bU som forbannes, hvilket
Idart viser at synden er tilstede og at rettrettferdigheten hersker.
Av Sak. 14, 17-19 fremgår at den herskende rettferdighet skal straffe dem av

hedningefolkene som ikke hvert år drar opp til Jerusalem for å tilbede Kongen,
Herren, herskerenes Gud, og for å delta i løvsalenes fest, og straffen består i at det
ikke kommer regn hos dem.

Av Mik. 5,7 fremgår at Israel skal være et straffens folk blant ulydige hedningefolk,
men et velsignelsens folk blant de lydige, v.6.
I Salm. 110,1-2 står om Jesus Messias: "Herren sa til min (d.e. Davids) Herre: Sett

deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Ditt
veides kongestav skal Herren utstrekke fra Sion. Hersk blant dine fiender".
I l.Kor. 15, 25-26 står om Jesus Messias: "For han skal være konge inntil han får

lagt alle sine fiender under sine føtter. Den siste fiende som tilintetgøres, er døden".
Dette viser at til hans rettferdighets kongedømme hører også de forferdelige dommer
som skal skje mellem Messias-riket og den kommende verdensbrann, da den nye jord
står frem. Åp. 20,7-15.

De foran refererte skriftsteder viser klart at "rettferdigheten HERSKER" ved Jesus
Messias og Israel i millenniet og at tilstanden i "de tusen år" i Åp. 20 ikke kan
identifiseres med tilstanden på den nye jord, hvor rettferdighet bor.

Millenniet i Åp. 20 er ikke den evige velsignelse på den nye jord, men den siste og
sjuende prøvens tidshusholdning for menneskeslekten på denne jord. Men denne
tidshusholdning har de mest glimrende kondi^'oner som tenkes kan for mennesker i
hvem synden ennå bor. De forskjellige aspekter vedrørende kondisjonene i millenniet
skal vi senere omtale. I denne artikkel skal vi kun gendrive den påstand at "rettfer
digheten bc^" i millenniet og vise at tvert imot "rettferdigheten hersker".
Dette fremgår forøvrig også klart derav at millenniet ender med dom. For etter

millenniet skal Satan løses av sitt fengsel. Og han skal gå ut f(^ å forføre de folk som
bor ved jordens fire hjørner, Gog og Magog. Altså begynner han forførelsen så langt
borte fra Jerusalem som mulig. Referansen "Gog og Magog" viser tilbake til Israels
gamle antagonister, Gog fra Magogs land, før millenniet, Esek. 38,1 39,16. Men heri
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Åp. 20, 7-9 står Gog og Magog som apposisjon til de folk som bc»r ved jordens fire
hjørner. Gog fra Magogs land er således prototypen på disse siste angripere etter
millenniet i deres hat mot Gud og hans folk. Esek. 38, 1-39,16 er således premillen-
nial, men Ap. 20, 7-9 er postmillenniaL Satan samler dem til strid som lar seg forføre,
og deres tall er som havets sand. Og de dro opp ovar den vide jord og kringsatte de
helliges leir og den elskede stad, det millenniale Jerusalem. Dommen er hurtig og
fullstendig, idet ild fra himmelen faller ned og fortærer dem. Ap. 20, 7-9.
Og hermed ender menneskeslektens siste prøve. Selv om det himmelske utfolder seg

sammen med det jordiske i de mest glimrende kondisjoner for menneskene i millen
niet, så kan heller ikke dette få menneskene til å elske rettferdigheten, og heller ikke
kan Guds godhet drive dem til omvendelser. Alle prøver som Gud har stilt den falne
menneskeslekt på, har gitt som resultat at den er ond og fiendsk mot Gud og at kun
de mennesker som erkjenner sin synd og skyld for Gud og søker hans nåde, kan bli
frelst.

Artikkel nr. 59:

MESSIAS-RIKET

En tredje grunn som hevdes av dem som betviler eller endog benekter et fremtidig
Messias-rike på denne jord, er at Ap. 20, 1-10 kun nevner de som skal regjere med
Messias og tidsutstrekningen for denne regjering, men overhodet ikke nevner den
millenniale jord.

Denne innstilling røper en bedrøvelig mangel på kunnskap og forståelse av den
bibelske profeti Vi skal redegjøre fcnr dette i noen punkter:

1. Åpenbaringsboken er topp- og sluttstenen på Bibelens profetiske bygning. Dens
spesielle oppgave er å åpenbare for oss de himmelske aktører og ting og forhold, kort
sagt: det himmelske. Uten Åpenbaringsboken hadde vi liten kjennskap til det himmel
ske. Med Åpenbaringsboken har vi meget og tilstrekkelig kjennskap til det himmelske
og kan bedømme det jordiske i lys av det himmelske og kan forstå det himmelskes
regjering over det jordiske gjennem tudshusholdningene.
2. De gammeltestamentlige skrifter omhandler særlig jordiske aktører og ting og

forhold, kort sagt: det jordiske. Derfor finnes også i G.T. - og det meget fremtreden
de — mangfoldige og inngående og mangeartede profetiske beskrivelser av det frem
tidige Messias-rike på denne jord, det er riket for Israel. Ja, de er så mange — særlig i

147



dø profetisk© bøker — at det er uniuli9 å nevne dem alle i en kort artikkeL I de siste
åtte kapitler av profeten Esekiels bok finnes for eks. en meget detaljert profetisk
beskrivelse av Israels tempel og Jerusalem og Israels land i millenniet, og antallet av
referanser i G.T. angående millenniet i sin alminnelighet er meget stort.
3. De nytestamentlige skrifter utenom Åpenbaringsboken befatter seg Ute med det

jordiske. De befatter seg særUg med den nytestamentUge menighet og dermed også en
del med det himmelske. For menigheten er rø himmelsk dannelse som ikke følger
etniske eller geografiske grenser, men består av alle dem både av Israel og av hednin-
gefolkene som i sannhet tror på Jesus Messias i den nærværende nådens tidshushold-
ning.
4. Av det foranstående fremgår klart at de nytestamentlige skrifter utenom Åpen

baringsboken i allminnelighet og Apenbaringsbdten i særdeleshet forutsetter det
kommende Messias-rike på denne jord som kjent. Dersom en altså vil lære å kjenne
dette rike, får rø gå dit hvor kunnskap om det er å finne, nemlig i G.T., og der kan en
granske dets mange aspekter et helt Uv uten å komme til bunns i dets gedigne frem
stilling. Dog skal her nevnes at også i N.T. som helhet er mangfoldige referanser
angående Messias-riket, men som klart forutsettes kjent fra G.T. og derfor ikke
beskrives nærmere.

5. Ifølge Guds ubetingede nådespakt med Abraham angående ætten og landet,
I.Mos. 12 og 15, og som er gjentatt og utdypet flere ganger senere, har Gud forsikret
opprettelsen av riket for Israel på denne jord med Messias som konge. Da Gud nå
fører Israel hjem til løfteslandet fra landflyktigheten blant folkene og vi derfor
nærmer oss tidsalderens ende, d.a de sytti årukers ende, nemlig den sjrttiende åruke,
Dan. 9,24-27: Matt 24,3, så er det klart at Messias-riket må opprettes etter Jesu
gjenkomst (Det greske ord aion, som i vår bibeloversettelse av 1930 er oversatt med
verden, betyr alder, tidsalder.) Og da profetien også klart viser at dette rike hellrø
ikke angår den nye jord, så må det opprettes i miUenniet, Ap. 20, 1-10. Derfor er
opprettelsen av Messias-riket i millrøniet en integrerrøde del av oppfyllelsen av de
tdbelske profetier vedrørende gjenopprettelsen for Israel og husvalelsens tider over
Israel og verden, Ap.gj. 3.19-23.

Vi konkluderer derfor med at påstanden om at mangelen av omtalen av den mille-
nniale jord i Ap. 20, 1-10 skal være rø grunn til å betvile eller endog brøekte det
fremtidige Messias-rike på denne jord, er en tom påstand, som har sin grunn i mangel-
fult kjennskap til og forståelse av den bibelske profeti. Forøvrig er det også lett å se
ved en analyse av Ap. 20 at den her omtalte regjering skal foregå på denne jord.

148



Artikkel nr. 60:

MESSIAS-RIKETS OPPRETTELSE:

Vi skal så gå over til å omtale Messias-rikøts fremtidige opprettelse. I en større og
grundigere omtale av dette herU^ tema måtte en her først omtale Guds pakt med
Abraham, I.Mos. 12 og 15, som er pakten for tusen slekter, Guds ed til Isak, Guds
rett for Jakob, den evige pakt for Israel, idet Gud sa: Deg vil jeg gi Kanaans land til
arvelodd, Salm. 105, 8-11. Videre Guds pakt med David og det davidske rike i Israel,
2.Sam. 7,8-16: Salm. 89. Og vidrøe Messias-riket da det var nær for Israel ved Jesu
første komme. Matt 3,1-11,24. Og endelig dette rikes hemmelighetsform, som nå er
nær ved å ta slutt Matt 13 og de etterfølgende lignelser hos Matteus som omhandler
himlenes rike.

Men vi vil her sløyfe alt dette og skynde oss med omtalen av Messias-rikets fremti
dige opprettelse, for tiden er nær.
Likevel vil vi fra Guds pakt med Abraham fremheve at eia av de mange hensikter

s(mi Gud aktet å realisere ved denne pakt, var dannelsen av et bestemt folk, nemlig
Israel, gjennem hvilket han skal opprette en fremtidig universalisme på denne Jord
ved et globalt rike med Israel som nasjonenes hode og med Israels lovede Messias,
Jesu fra Nasaret, som konge.
Det er denne universalisme som Satan nå søker å imitæe og gjøre til skamme ved en

satanisk universalisme ved sin Anti-M^ssias, det romerske villdyr. Antikristen. Egent
lig har Satan hele tiden siden den l;ekstiniende åruke for Israel og Jerusalem, Dan.
9,24-27, da han første gang fikk rede på at Guds Messias skulle komme tilbake til
Jorden og opprette dette rike for Israel, søkt å antesipere denne sataniske imitasjon av
Guds rike. Ifølge I.Johs. 4,3 sier apostelen Johannes at Antikristens ånd allerede da
var i verden, hvilket tillike viser at Antikristen har hatt sin første periode på Jorden
før dette tidspunkt. Og ifølge 2.Tess. 2,7 sier apostelen Paulus at lovløshetens hem
melighet, som ved frafallet baner vei for Antikristen, allerede da var virksom. Men
like til deime dag er Satan blitt hindret i å realisere dette på grunn av den Helle Ands
gjerning med å utkalle den nytestamentlige menighet, som er Jesu mystiske legeme.
Når menigheten blir rykket opp til møte med Jesus i lufthimmelen like før den
syttiende åruke for Israel og Jerusalem, er imidlertid denne hindring borte, og da skal
Antikristen åpenbares ved sin gjenkomst (gr. parojrsia), 2. Tess. 2,6-9.
Den bibelske profeti åpenbarer klart at Antikristen vil trede frem i det fjerde og

siste verdensrike innenfor rammen av hedningenes tider, nemlig det romerske ver
densrike, når dette fremstår i sin endetidsmanifestaqon, det romerske timaktsfor-
bund, svarende til de ti tær på kong Nébukadnesars drømmebilde, Dan. 2, og svaren
de til de ti hom på det Qerde dyr i Dan. 7, og svarende til de ti horn på dyret i Ap. 17
og Ap. 13.
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Dette som vi så mange ganger og gennem mange år i vitnesbyrd og taler og foredrag
og brosjyrer og polemikk har varslet om ut fra de bibelske profetier, holder nå på å
realiseres for våre øyne gennem Roma-traktaten av 1957 og EEC, som nå er blitt
omdøpt til EF. Dette overnasjonale forbund kan tenkes å bli omdøpt flere ganger
ettrøsom dets territorium vokser, idet flere land sluttør seg til. Det er klart at både
det vestromerske og det østromerske territorium av det antikke, romerske imperium
blir med. Men det romerske timaktsforbund kan inneslutte i seg territorier utover
imperiet. Her må en være oppmerksom på at det har skjedd en territorial vekst av
de Hre verdensriker innenfor rammen av hedningenes tider. Det andre av disse ver
densriker, nemlig det medisk-persiske, 538 - 331 f.Kr., var større i geografisk utstrek
ning enn det første, nemlig det ny-babyloniske, 606 - 538 f.Kr. Det tredje verdensri
ke, nemlig det makedonsk-greske, 331 - 146 f.Kr., var større enn det andre. Det
fjerde verdensrike, nemlig det romerske som imperium, hvilket hadde sin største
utstrekning under keiser Trajan, var større enn det tredje. Derfor er det sannsynlig at
det romerske timaktsforbund i endens tid blir større enn det romerske imperium. For
verdensrikene streber etter og har potensielle krefter i seg til å innta hele jorden, så
langt Gud tillater. (Jvfr. dog Dan. 11,41, hvilket står i forbindelse med Israels flukt i
endens tid. Matt 24,16-22: Åp. 12,6.14.)

Ja, idag når dette skrives (12.5.72) er det en kjennsgeming at den irske repubUkk,
som ikke tilhørte det romerske imperium, ved folkeavstemning er bUtt tilsluttet EF.
I Dan. 7,23 står også at det fjerde dyr er et fjerde rike som skal sluke hele jorden.

Ettersom dette ikke skjedde under imperiet, så må det sige under Antikristens
regime. Ifølge Åp. 13,7 skal det gå så vidt at Antikristen skal få makt ovec hver
stamme og folk og tunge og ætt. Satans og Antikristens og den falske profets hensikt
er utvilsomt også å utrydde alle mennesker av jorden, men for å berge de utvalgte av
Israel og folkene skal Gud forkorte tiden, slik at de utvalgte skal overleve den store
trengsel. Matt 24, 21-22.
I den siste halvdel av den syttiende åruke for Israel og Jerusalem, Dan. 9,27: Åp. 13,

3-8, skal således den sataniske universalisme realiseres i Antikristens rike, rike, hvis

redselsregime skal vare i 3 1/2 profetisk år, og som er den siste form for hedensk
verdensherredømme innenfor rammen av hedningenes tider.
Ve verden for den tid som da skal komme.

Og ve dem også av våre kristne ledere både i og utenfor vår kirke som, forført av
raqonalismens frafidl, forfører vårt folk til å gå inn i EF.

Jeg vil enda engang rope det ut over vårt folk og land:
Gå ut fra den store skjøge Babylon som er Roma og det Roma står for: religiøst,

politisk, kulturelt og kommersielt, og som i den første tid av timaktsforbundet inntil
midten av den syttiende åruke utgjør en vesentlig og integrerende del av dette.
Gå ikke inn i EF, som omsider fører inn under Satans Antikrist og hans redselsregi

me, hvor en må velge mellem enten å tilbede Satan og Antikristen og gå fortapt eller
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martyrdøden eller også for noens vedkommende å overleve den store trengsel under
forferdelige forhold.

Artikkel nr. 61:

MESSIAS-RIKETS OPPRETTELSE.

Det relative og indirekte Guds-herredømme, Guds Sønns regjering som messiansk
Konge over hele jorden, fremviser mange herlige oppgaver og forhold.
Det er Guds alternativ til de mange mislykte riker som menneskene har dannet. "I

disse kongers dager (d.e. de ti konger som det romerske verdensrike nå er begynt å
utvikle seg til gjennem EF) vil himmelens Gud opprette et rike, som i all evighet ikke
skal ødelegges, og dette rike skal ikke overlates til noe annet folk, det skal knuse og
ødelegge alle hine riker, men selv skal det stå fast evinnelig", Dan. 2,44. Det er
karakteristisk at Israel som bærer av dette rike som nasjon, i profetien er kalt "dugg
fra Herren", "Og Jakobs rest skal være midt blant mange folk som dugg fra Herren,
som en regnskur på urter, som ikke bier etter noen, og ikke venter etter menneskenes
barn", Mik. 5,6. Hva dugg og regnskur er for de levende planter, er Israel da for
verdens folk. Ja, det er langt mere, som liv av døde, Rom. 11,15.
Det nådens rike som Jesus Messias regjerer i den nærværende tidshusholdning og

som bygger på hans forsoning, blir ved hans åpenbarelse og gjenkomst til et herlighe
tens rike, slik at hans åpenbarelse tillike er hans rikes åpenbarelse. I begge disse rikers
tid er Jesus Messias alt og i alle. Kol. 3,11.
I det messianske herlighetsiike vil der sige en stadig innførelse i underdanighet

under Gud på grunn av Jesu forsoning, og hvorved folkeslagene til den nye jord uttas.
Der vil i dette rikes tid skje en stadig kamp mot de gudfiendtlige makter, idet Jesus

Messias legger alle disse makter under sine føtter, l.Kor. 15,25. Herunder hører også
de ting som følger umiddelbart etter det messianske fredsrike og som omtales i Åp.
20,7-15, nemlig Satans løslatelse, Gog- og Magog-oppstanden, djevelen og de onde
ånders kasting i ildsjøen, den annen oppstandelse og de fortapte menneskers og
dødens og dødsrikets kasting i ildsjøen. Det er også karakteristisk at Israel i denne
oppgave å kjempe mot disse fiendtlige makter i rikets tid i profetien kalles "løve".
"Og Jakobs rest skal være blant hedningefolkene, midt blant mange folk, som en løve
blant skogens dyr, som en ungløve blant fårehjorder, som tiår ned og sønderriver
hvor den farer frem, og det er ingen som redder. Høy være din hånd over dine mot
standere. Måtte alle dine fiender bli utryddet. Mik. 5, 7-a
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Jesus Messias skal være Konge i sitt herlighetsrike inntil han fir lagt alle sine fiender
under sine føtter, etterat han har tilintetgjort, d.e. uskadeliggjort, all gudfiendtlig

makt og myndighet og velde, av hvilke døden er den siste fiende. Og da skal Jesus
Messias selv underlegge seg og overgi riket over hele universet til Gud og Faderen
foråt Gud skal være alt i alle, l.Kor. 15, 24-28. Dermed er endt hans midlergerning,
som begynte med inkarnasjonen og hans forsonings- og gjenløsergeming i hans kjøds
dager, som videre fortsettes i det nærværende nåderike, og som avduttes i og med det
kommende messianske herli^etsrike på denne jord. Og dermed står vi ved det 1.
Kor. 15,24 kaller "enden", som er enden på oppstandelsen i og med den annen
oppstandelse i Ap. 20, og som videre er enden på den histcnske tid og enden for
denne jords vedkommende. Og da begynner det absolutte og direkte Guds-herre-
dømme over universet og evighetslivet på den nye jord, som overgir all mennesklig
forstand og forestillelse.

Messias-riket på deime jord er det lovede rike av Gud hvor rettferdigheten regjerer.
Selv om Israel, når det er omvendt til Gud nasjonalt, er rettferdig. Es. 60,21, så er
millenniet ikke det å bo rettferdig, men det at der regjeres rettferdig. I den 18. Salme
tales der f. eks. profetisk om millenniets tid, hvordan ofte og mange steder folkene må
bøye seg motvillig og hykkelsk for den allmektige messianske Konge og Guds Israel
Jvfr. Salm. 66,3: 81,15-16. I Es. 65,20 står at hundre år gammel skalden synder bli
som forbannes. I Sak. 14,17 omtales straffen over dem som ikke vil dra opp til
Jerusalem for å tilbede herlighetens Konge. Den bibelske profeti viser klart at rett
ferdigheten hersker ved Jesus Messias i millenniet og at det onde da er redd for å løfte
sitt hode til motstand, Salm. 9, 8-9:98,9: Es. 11,1-5.
Messias-riket er tiden for himmelens spesielle regjering over jorden ved himmel-

kongen Jesus Messias gjennem Israel. Derfor kalles dette rike i Skriften også himlenes
rike. Ifølge Høys. 6,13 sier Jerusalems døtre, d.e. menighetene av hedningefolkene,
jvfr. Salm. 45, til bruden, som er den israelittiske menighet: Vend om, vend om
Sulammit?(d.e. den fredslengtende israelske menighet). Vend om, vend om, så vi får
se på deg. — Hva vil dere se på Sulammit? - En dans som ved Mahana'im. Mahana'im,
d.e. to leire eller hærer, var det sted hvor patriarken Jakob, Israels tolvstammefolks
overhode, så Guds leir som tilsluttet sin leir, 1. Mos. 32,2: jvfr. Es. 4,5: Ap. 20,9.
Denne ̂ edesdans er et forbilde på samspillet mellem den himmelske og den jordiske
fase i det messianske fredsrikes Israel, dette som folkenes menigheter attrår å skue.
Es. 2,2-3: Mik. 4,1-Z Oppfyllelsen av dette er nær, da Israel nå overalt har grønnende
spirer som viser at den messianske sonuner snart kommer, og da Israel nå hastig er
ført opp på sitt gjæve folks vogner. Høys. 6,10-12: 2. Kong. 2,12:6,17.
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Artikkel nr. 62:

MESSIAS-RIKETS OPPRETTELSE.

I Bibelens symbolikk er Israel ofte sammenlignet med trær, selv i dets fornedrelse og
landflykti^et, mens verdensrikene er sammenlignet med villdyr, Dan. 7: Ap. 13,
hvilket tilkjennegir hvor langt under Israel Gud verdsetter deres religiøse og moralske
kvalitet. Der er fem trær som særlig symboliserer Israel. Det symbolske tall 5 er
sammensatt av tallet 4, som er verdens tall, og tallet 1, som er Guds tall, d.e. skapnin*
gen under Guds ledelse.
1. Tornebusken.

Da Israel som nasjon trer frem i historien fra træleåket i Egypt, åpenbarer Gud seg
for Moses i en brennende tornebusk, som dog ikke brenner opp, 2.Mos. 3,1-3. Den
brennende tornebusk er Israels emblem, for busken er i Bibelen symbol på fornedrel
se, og tomen er symbol på lutring og lidelse. Slik brenner også Israel gjermem årtuse
ner i forfølgelsens flammer, men er dog fremdeles en naqon. Da Israels messianslrø
Konge, Jesus fra Nasaret, sonet Israels og verdens synd, ble han følgeriktig kronet
med tomer.

"S sank du i vår jammer ned så dypt som ingen vet". Sangb. nr. 204.
2. Myrtebusken.

Myrtebusken, som er liten av vekst, men har vakker form, frisk grønn farge og fin
duft og som derfor er et av de prydeligste trær, er symbol på Israel i landflyktigheten.
I landflyktigheten er Israel lidende og forfulgt, men er dog Guds utvalgte eiendoms

folk. Israel kjente ikke sin egen nød, og derfor kjente de heller ikke sin Messias, da
han først kom til dem som tjener og ikke som konge. Es. 53. Og Israel lider fordi det
ikke er i Guds plan med sitt liv, 5.Mos. 28,15-68.

To av myrtebuskens anvendelser har også profetisk betydning.
Den ble for det første brukt til å pryde løvsalsfestens løvhytter, som Israel bygde

etter innkomsten i Kana'ans land under Josva og etter tilbakekomsten til Kana'ans
lanrf etter eksilet i Babel. Disse løvhytter skulle være til mirme om utfrielsen av Egypt
og vandringen i ørkenen, 3.Mos. 23. 34-43: Neh. 8,14-ia Men de peker også frem til
millenniets løvsalsperiode på denne jord. Sak. 14, 16-21: Ap. 20, 1-6. Således &
myrtebusken et symbol som både peker tilbake på Israels trældom og,trengsel og
peker frem mot Messias-rikets herlighet. Es. 41,19: 55,13.
Dernest må en her også omtale den eldgamle skikk å binde l^udekrans av myrten.

Bryllup er gledesfest, og brudens myrtekrans peker symbolsk fremovar mot millen
niet, som også er gledens bryllupsperiode på denne jord- I Ap. 19,7 står om dette at
Lammets bryllup er kommet og hans hustru, gr. gyne, har gjort seg rede. Messias-riket
er tiden for dette bryllup, og hustruen er det frelste Israel i endens tid, hustrubruden
på nytt i Lammets bryllup. Hos. 2.
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Hos profeten Sakarias, hvis profetier særlig har med gjenopprettelsen for Israel å
gjøre, står i hans første visjon: "Jeg (d.e. Sakarias) hadde et syn om natten: Jeg så en
mann som red på en rød hest, og han holdt stille blant myrtetrærne i dalbunnen, og
bak ham var det røde, blakke og hvite hester". Sak. 1,8. Natten står her symbolsk for
utlendighetens natt for Israel, og mannen på den røde hest er Herrens engel Myrte
trærne i dalbunnen står symbolsk for Israel i det dypeste sted av hedningenes tiders
dal. Luk. 21,24, som gjennem hedningenes qu tider, Dan. 4,16,23, strekker seg fra
Ny-Babylonias første konge Nebukadnesar II inntil begynnelsen av gjenopprettelsen
for Israel Det var den samme hedningenes tiders dal hvortil profeten Esekiel ble kalt,
Esek. 3,22, og hvor han fikk åpenbart den mystisk-profetiske tidsperiode for hele
Israels misgjernings år, 4,4-6. Likeså den dal som profeten Esekiel ble satt ned i og
som var full av døde ben, som ble levende, et tegn på Israels nasjonale gjenreising, 37,
1-13, som inntrer før Israels åndelige gjenfødelse, v. 14-28. Også Herrens svar til
engelen i Sak. 1,17 viser at synet strekker seg til Israels gjenopprettelse ved enden av
hedningenes tider, hvilket klart fremgår av Sakarias' følgende profetier, 2, 1-14,21.
Men myrtebusken er ikke symbol på Israel i landflyktigheten lengre enn til det

dypeste sted av hedningenes tiders dal, d.e. dalbunnen i Sak. 1,8. Hor føres det neste
symbolske tre inn, det tredje i rekken.

3. Fikentreet.

Fikentreet er symbol på Israels nasjonale særrett og liv, som begynte med den
moderne sionisme i det forrige århundre. Matt 24, 32-33. Da Herrens engel holdt
stille blant myrtetrærne i bunnen av hedningenes tiders dal. Sak. 1,8, var hele jorden
ennå rolig og stille, v. 11. Men da Herren i og med den moderne sionisme begynte å
føre Israel tilbake til Israels land, begynte uroen blant verdens nasjoner og motstan
den mot Israels hjemverden. Og dette har øket voldsomt og vil nå klimaks i Harma-
geddonslaget i slutten av den strøre trengsel i endens tid. Åp. 19,11-21.
4. Oljetreet.

Like etter den strøe trengsel inntrer Israels åndelige gjenfødelse som nagon, idet
Israels levning, som da tillike er hele Israel, blir frelst. Sak. 12,10-13,1: Rom. 11,26.
Dette står i oljetreets tegn, som er symbol på Israels åndelige særrett og liv, Rom. 11,
23-32.

5. Vintreet.

Når så Israel som nasjon er frelst og endelig er kommet irm i Guds plan med sitt liv,
står Israel i Messias-rikets tid også i vintreets tegn. Vin står i den bibelske symbolikk
typisk for lære. Men vin er også bilde på kjærligheten. Høys. 5,1:8,2, på Guds nåde.
Es. 55,1, og på Åndens nye liv, Ef. 5,18. Vintreet står som symbol på Israel som
bærer og formidler av den sarme Guds-kunnskap på gnmn av Guds-åpenbaring, d.e.
læren fra Gud med kraft til frelse og fornyelse til menneskene. Es. 5,1-7: Jer. 2,21:
Johs. 7,17.
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Artikkel nr. 63:

MESSIAS-RIKETS OPPRETTELSE.

Messias-riket er tiden da himmelrommet og lufthimmelen er renset.
Satan og de onde ånder er ennå i himmelrommet og lufthimmelen. Ifølge Ef. 6,12

fremgår at ondskapens åndehær er i himmelrommet, og ifølge Ef. 2,2 fremgår at
Satan er høvdingen over disse luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens
barn.

Men ifølge Ap. 12 fremgår at både den gamle slange, han som kalles djevelen og
Satan, han som forfører hele jorderike, og hans engler blir kastet ned på jorden.
Dermed er himmelrommet og lufthimmelen renset for Satan og de onde ånder. I den
strøe trengsel har de hellige av Israel og folkene således ingen hindring oppad mot
himmelen mot Gud, for de helliges anklager er kastet ned. Men på jorden og fra
avgrunnen har de hellige den forferdeligste trengsel og fcvfølgelse, ja, så stor en
trengsel som aldri har vært og heller aldri skal bli. For over jorden og havet ropes ve,
for djevelen er faret ned på jorden i stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten
tid.

Denne nedkasting av Satan og hans engler til jorden er resultatet av en strid i
himmelen mellem Israels en^efyrste Mikael og hans engler og Satan og hans engler.
Men Satan og hans engler makter ikke å holde stand, og deres sted blir ikke mere
funnet i himmelen. Foranledningen til denne strid er igjen bortrykkingen av den
mannlige sønn til Gud og til hans trone. Den mannlige sønn er Jesus Messias, og
boftrykkelsen er hans himmelfart fra Oljeberget, og kvinnen som fødte ham, er Israel
Satan og hans englers nedkasting på jcsrden skjer i midten av den syttiende åruke for
Israel og Jerusalem, Dan. 9,27, ved hvilken tid også de israelere som representerer
kvinnen i Åp. 12, flykter ut i ørkenen, hvor Gud skal oppholde dem i den store
trengsels tid, som er den annen halvdel av den syttiende åruke.
Ifølge Ap. 12 fremgår derfor klart at likesom de gammeltestamentlige profeter

hverken så eller beskrev den nytestamentlige menighet, ekklesia, den utkalte forsam
ling, slik forbigås også her i Ap. 12 menighetens utkallesle og opprykking, da dette
ikke er profetisk tid for Israel Etter Jesu himmelfart omtales følgeriktig striden i
himmelen, det himmelske Harmageddon, og nedkastingen av Satan og hans engler på
jorden som den neste hendelse, hvorpå følger den store trengsel.

En antesipasjon av denne veldige handling som foretas av englefyrsten Mikael og
hans engler, omtales i Luk. 10, 17-20, hvor Jesu sytti disipler fikk makt til å drive ut
de onde ånder: "De sytti kom glade tilbake og sa: Herre, endog de onde ånder er oss
lydige i ditt nava" Da sa Jesus til dem, idet han skuet frem til midten av den sytti
ende åruke, og så Satan og hans englers nedkasting til jorden: "Jeg så Satan falle ned
fra himmelen som et lyn".
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Satan er på vei nedover. Fra himmelrommet og lufthimmelen blir han først kastet
ned til jorden, og her aktiviserer han Antikristen og hans rike. Ifølge Bibelens profe
tier, Dan. 2 og 7: Ap. 17 og 13 etc, etc, er Antikristens rike endetidsmanifestasjonen
av det fjerde og siste verdensrike innenfor rammen av hedningenes tider, nemlig det
romerske verdensrike, hvis begynnelse vi har i EEC, nå omdøpt til EF, og Romatrak
taten av 1957.

Denne begynnelse til Antikristens rike ser så troverdig og tillokkende ut for mange
idag, omgitt som den er av frafallets løgnpropaganda. Karakteristisk for utøverne av
denne løgnpropaganda er at de støtter seg til biskoper, teologer, prester, professorer i
de teologiske disipliner og historieforskere. Men Bibelens Gud og hans profetier
forbigår de av lett forståelige grunner. Spør en hvilken innstilling disse forskere har til
Bibelens profetier, får en intet svar på det. For de er alle tilhengere av den tidshisto-
riske og/eller mytologiske fortolkning av Åpenbaringsboken, som benekter at Bibe
lens profetier har fremtidig oppfyllelse. Dermed har de fått utsjaltet Bibeln og dens
eslqatologiske profeti i denne meget viktige sak. Men det er alene Guds inspirerte ord
i Bibelen som her kan veilede oss til sannheten og vise oss den rette vei å gå.
Bibeltroende kristne fra alle leire og samfunn. Vokt dere for løgnens og fra&Uets

og Antikristens ånd. Vi er nå kommet langt inn i det forutforkjrnte frafall, gr. he.
apostasia, som er frafallet fra troen på det inspirerte Guds ord i Bibelen. Det er dette
frafall som nå baner vei for Antikristen og forbereder hans rike. Og Antikristens
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 kuime bli frelst Og derfor sender Gud dem
kraftig villfarelse, så de tror løgnen, foråt aUe de skal bli dømt som ikke har trodd
sannheten, men hatt velbehag i urettferdi^eten, 2.Tess.2.
Det EF vi har idag, representerer bare begynnelsen til det romerske timaktsforbund,

som svarer til de ti tær på kong Nebukadnesar ll.s drømmebilde i Dan. 2, og som
videre svarer til de ti horn på det fjerde dyr i Dan. 7, de ti hom på dyret i Ap. 17 og
de ti horn på det første dyr i Ap. 13. Det endelige romerske timaktsforbunn vil bestå
både av det antikke romerske imperiums vestlige og østlige territorier plus de inn
lemmede og assosierte land i endens tid som ikke tilhørte det imperiet. Når alt dette
tilslutt er samlet, skal det bestå av ti regionale underavdelinger med hver sin regje-
ringsleder. Disse regjeringsledere får makt som konger og er de i profetien forut
bebudede ti konger. Og først da skal Antikristen, Satans falske Messias, stå frem
blant og etter de ti, Dan. 7,8.20.24. Han skal få den absolutte makt i dette rike. Ap.
17,17, og føre verden inn i det forferdeligste redselsregime som noen gang har vært
eller skal bli på denne jord. Matt. 24,21-22: Ap. 7,14.
Og dette for mange nå så etterlengtende Bryssel er bare begynnelsen som hovedsete

i denne begynnende endetidskonstellasjon. Det vil snart bli Roma, byen på de sju
høyder, lat. urbs septicollis. Ap. 17,9, den store by som har kongedømme over
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kongene p§ jorden, lat. civitas magna, quae habet regnum super reges terrae, Åp.
17,18, byen alltid den samme, lat. urbs semper eadem, og som også har det arrogante
navn: den evige stad, lat. urbs aetema. Men Guds profetier i vår Bibel viser klart at
dens dom og undergang er nær.

Artikkel nr. 64:

MESSIAS-RIKETS OPPRETTELSE.

Messias-riket er tiden da jorden blir renset for ugudelige mennesker og onde ånder.
Fra profetier som f.eks. Es. 24,6: 26,21: 28,22: Dan. 2,35.44-45: 7,11: Sak. 13, 8-9:
Mal. 4,1: Matt 13, 37-43. 47-50: Luk. 19,27: Ap.gj. 3,23 etc, er det til overmål klart
at jorden skal renses for ugudelige mennesker ved Jesu åpenbarelse og gjenkomst for
å opprette Messias-riket på denne jcvd. Både hos Israel og hos folkene må de ugude
lige først utryddes fra jorden, før Jesus kan opprette sitt rike. Som Jesus renset
Jerusalems tempel ved sitt første komme. Matt 21, 12-13, slik skal han ved sin
gjenkomst gøre med hele jordens kreds.
I den del av Åpenbaringsboken som angår endens tid, er der flere forferdelige

domsberetninger med masseutryddelser av mennesker, men vi skal ta vårt utgangs
punkt i Åp. 16,12-16. Dette skriftsted som omhandler den sjette vredesskål, vil få sin
oppfyllelse ved slutten av den store trengsel:
"Og den sjette engel tømte sin skål ut i den store elv Eufrat, og vannet i den tørket

bort, foråt der skulle ryddes vei for kongene fra Østen", v. 12.
Eufrat er Romerrikets grense mot øst, og borttørkingen av dens vann står som tegn

på at veien er ryddet for kongene fra Østen til å dra vestover. Allerede nå er kongene
fra Østen et oppgående endetidstegn på tidens himmel, som, sammen med de andre
endetidstegn i etnisk-kompleks henseende, viser at endens tid nærmer seg. Av andre
endetidstegn angående etniske konstellasjoner som allerede er fremme på tidens
himmel, er f. eks. staten Israels genopprettelse som hovedtegn, videre NATO, den
sovjetiske nordøstblokk og det med EEC begynnende romerske timaktsforbund, som
utvikler seg til Antikristens rike.
"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", v. 13.
1 følge det nye testamente er de urene ånder slike demoner som besetter mennesker.

Det kan være psykisk-fysisk besettelse eller etisk-åndelig. Den siste vil være i ster
overvekt og passe best til Satans strategi i endens tid. I begge former av besettelse
ledes og drives de besatte av den demoniske makt.
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De tre urene ånder som omtales i v. 13, er lignet med padder, det eneste sted i
Skriften hvor dette symbol forekommer. Padden er slimet, vemmelig, liten og i seg
selv maktesløs. Den lever i dynd og er et nattdyr. Den puster seg opp og utstøter
lange, kvekkende skrik og kvekker høyeste ved midnatt Således er padden som
helhet betraktet et slående symbol på den som er besatt av en eller flere av de tre
urene ånder, som forføre menneskemassene ved denne verdens midnattstime, etterat
den femte vredesskål jo i forveien er tømt ut over Antikristens trone så hans rike er
blitt formørket. Ap. 16,10-11.

" De er djevleånder som gjør tegn", v. 14.
De skriftlærde og fariseerne på Jesu tid ville gjerne se et tegn av ham, men han sa:

En ond og utro slekt krever tegn, og tegn skal ikke gis den, uten Jonas' tegn. Matt
12,38-39. I endens tid når de tre urene, paddelignende ånder fra Satan og Antikristen
og den falske profet går ut til kongene, d.e. lederne, over hele jorderike for å samle
dem til krigen på Guds, den allmektiges, store dag, da skal verden få se tegn, men det
er djevletegn, full av satanisk svik og forførelse. Og kongene over hele jorden og
massene av verdensmenneskene skal tro disse tegn og la seg forføre, så de tror løgnen.
Matt 24,24:2.Tess. 2,9-12: Ap. 13,13.
"Se, jeg kommer som en tyv etc.", v. 15.
V. 15 er parembolsk, d.e. at en innskutt parentes, slik som her, er fullstendig i seg

selv og ikke beror på konteksten. V. 15 angår ikke menigheten, som skal opprykkes
før den syttiende åruke for Israel og Jerusalem eller endens tid. Det nevner derfor
heller ikke oppstandelse eller opprykking, slik som for eks. l.Kor. 15, 51-52 og
l.Tess. 4,15-18, men er en påminnelse om å våke og vente på Jesu gjenkomst. Heller
ikke er det for sin frelste menighet at Jesus kommer som en tyr, l.Tess. 5, 4-8, men
for de døde navnkristne. Ap. 3,3, og for den likegyldige verden. Matt 24,32-44:
l.Tess. 5,2-3.

"Og han samlet dem på det sted som på hebraisk heter Harmageddon", v.l6
Hensikten med Santans og jordens kongers og deres hærers invasjon i Israels land er

tydeligvis å utrydde Israel og for alltid å gjøre Guds plan med Israel til intet. Lite aner
kongene på jorden og deres hærer og massene av de bedratte v^densmennesker hva
de går til, fylt som de er av den sataniske rus. Det går mot Harmageddon, og det er
Gud, den allmektige, som, bak det hele, samler dem til krigen på hans store dag.
Harmageddon, gr. harmagedon, hebr. meghiddo, betyr Megiddos fjell. I de gammel

testamentlige referanser står Megiddos dal, men i Ap. 16,16 står Megiddos fjell. For
fast som et urokkelig fjell står Megiddo i denne henseende med hjelp og seier fra
himmelen for Israel, Dom. 4,6 fg.: 5,20: Salm. 121,1: 125,2. Som Gud dro Sisera,
Jabins hærfører, med alle hans ni hundre jernvogner og hele hans hær til Kison-bek-
ken i Megiddos dal og gav ham i Baraks hånd (Barak, d.e. lyn), slik skal Gud dra
Antikristen og kongene på jorden og alle deres hærer til Harmageddon og gi dem i
den hiimnelske Baraks, Jesus Messias' hånd. Hans komme er som lynet som går ut fra
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øst og skinner like til vest, Matt. 24,27, når han med de himmelske hærer invaderer
jorden ved sin åpenbarelse og genkomst.
I Åp. 19,11-21 har vi den symbolske versjon av krigen på Guds, den allmektiges,

store dag. Antikristen og den falske profet blir kastet levende i ildsjøen, d.e.
Gehenna. Jordens konger og deres hærer, som har våpen i hånd, blir drept, og rovfug
lene blir metter av deres kjøtt, jvfr. Sak. 12,1-9:14, 1-7: Åp. 14,20.
På denne forferdelige dag foretar også englene den videre utrensking av de ugudlige

mennesker, som ved død fjernes fra jorden. Matt. 13,38-44. 47-50: 24,37-51: Luk.
17, 26-37.

Satan og de onde ånder, som ved midten av den syttiende åruke blir kastet ned på
jorden, blir nå innesperret i avgrunnen (abyssos) i rikets tid. Åp. 20,1-3.
Derpå kommer den judisielle rettergang og dom over de levende nåloner, Joel 3,17:

Matt 25, 31-46: Åp. 20,4.
Dermed er jorden renset for ugudelige mennesker og onde ånder, hvorpå Messias-

-riket blir opprettet på denne jord.

Artikkel nr. 65:

MESSIAS-RIKETS OPPRETTELSE.

Messias-riket er tiden for DEN ÅPNE HIMMEL på denne jord.
Jakob, Israels tolvstammefolks patriarkalske overhode, var på flukt bort fra Beer-

seba i Kannans land, løfteslandet, til Karen i Mesopotamia på gnmn av sin bror Esaus
vrede, da Jakob med svik og list hadde tilvendt seg Esaus velsignelse. Da solen var gått
ned, kom han til et sted hvor han la seg til å sove. Og her hadde han den vidunderlige
drøm om himmelstigen, en symbolsk antesipaqon av den åpne himmel i Messias-ri-
kets tid på denne jord.

Han drømte at der var reist en stige fra jorden til himmelen, og Guds engler steg opp
og sted ned på den. Øverst på stigen stod Gud Herren og sa: Jeg er Herren, din far
Abrahams Gud og Isaks Gud, det land som du nå ligger i, vil jeg gi deg og din ætt
Og din ætt skal bli som støver på jorden, og du skal utbrede deg mot vest og mot øst
og mot nord og mot syd, og i deg og i din ætt skal alle jordens slekter velsignes. Og
se, jeg er med deg og vil bevare deg hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette
land, jeg vfl ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har lovet deg.
Da Jakob våknet av sin søvn, sa han: Sannelig Herren er på dette sted. Her er visselig

Guds hus, her er himmelens port. Det kom frykt over ham, og han kalte stedet Betel,
d.e. Guds hus. Da gjorde Jakob et løfte og sa: Dersom Gud vil være med meg og
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bevare meg på denne min ferd og gi meg brød å ete og klær å kle meg med, og jeg
kommer vel hjem igjen til min fars hus, så skal Herren være min Gud, og denne sten
som jeg har reist opp som en minnesten, skal være et Guds hus, og av alt det du gir
meg, vil jeg gi tiende. I.Mos. 28,10-22.
Her er flere viktige ting å merke seg:

1. Hovedsakelig kan Jakobs historie deles i tre deler. Først hans tidlige liv i Kanaan,
derpå hans opphold i Mesopotamia og derpå hans gjenopprettede liv i Kannan. Det
samme forefinnes også hos Israel, det folk han er stamfar til. Først Israels første
besittelse av landet, derpå landflyktigheten blant folkene og så Israels gjenopprettelse
i Israels land, som nå er i full gang.

2. Gud hadde bestemt velsignelsen til Jakob. Ved sitt liv viste Esau at han ikke
kunne få velsignelsen. Men grimnen til at Jakob måtte forlate løfteslandet, var at han
søkte velsignelsen ved svik og list. Slik søkte også Israel velsignelsen, men på kjødelig
vis, hvilket førte Israel i landflyktigheten.
3. Jakobs vidunerlige drøm om himmelstigen og Guds nådesløfter til ham fikk han

da han var på vandringen bort fra løfteslandet. Men Betel på jord forutsetter hellig
het, og derfor måtte Jakob, d.e. fortrenger, møte og bli tuktet for sin svik i tjue år
som flyktning i landflyktighet. Men han fikk tilsist velsignelsen av Gud, da hans
naturlige kraft var brutt, og han fikk av Gud navnet Israel, d.a herskende med Gud.
Slik hadde også Israel de herligste nådesløfter med på den lange vandring i utlendigh
eten blant folkene, men gjenopprettelsen i Israels land vil også for Israel først bli
fullendt når de i sin største nød skuer opp til ham som de har gjennemstunget. Sak.
12,10-13,1.

4. Som Jakob gav løfte om at Herren skulle være hans Gud dersom han førte ham
tilbake igjen til hans fars hus, slik skal dette også skje med Israel etterat Israel er
kommet tilbake til sitt land. Derfor skal Israels nasjonale gjenreising, som står i
fikentreets symbolske tegn. Matt 24, 32-35, ifølge profetien gå forut for Israels
åndelige gjenfødelse, som står i oljetreets symbolske tegn, Rom. 11.
5. Jakob kalte stedet hvor han fikk drømmen om himmelstigen Betel, før het byen

Luz. Luz er hebraisk og betyr mandeltreet, som symboliserer at Gud vil våke over sitt
ord så han fullbyrder det, Jer. 1,11-12. Og dette sitt ord om Betel på jord skal Herren
nå utføre og hastig fullbyrde på jorden, Rom. 9,28.
6. Det var først da Jakob var kommet tilbake igjen til Kannans land at han bygde et

alter for Gud i Luz, og han kalte stedet for El-Betel, d.e. Betels Gud, I.Mos. 35,1-15.
Her merker vi oss også at Luz ligger i Benjamin stammes land, Josv. 18,13. Benjamin
var den eneste av Jakobs sønner som var født i Kanaans land. Før hans mor Rakel
døde, kalte hun ham Benoni, dLe. sønnen av morens smerte. Men hans far kalte ham
Benjamin, cLe. sønnen av faderens høyre hånd. I Jakobs profeti om hva som skal
hende hans sønner i de siste dager, er Benjamin krigerstammen i Israel, I.Mos. 49,27.
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Alt dette viser at det er når den himmelske Benjamin, Jesus Messias, åpenbares i kraft
og herli^et ved sin gjenkomst, at profetien om Betel på denne jord skal oppfylles.

I Jakobs drøm om himmelstigen står det at han så Guds engler stige opp og stige
ned på den. Dette viser at når denne profetiske antesipasjon får sin oppfyllelse, så er
dens sentrale midtpunkt på jorden. Hva dette midtpunkt er, fremgår klart av antesi
pasjonens gjennemgangsprofeti som vi har i Johs. 1,48-52. Her berettes om møtet
mellem Natanael, d.e. Guds gave, og Jesus Messias.
"Og Jesus så Natanael komme bort imot seg, og sa om ham: Se, det er en ekte

israelitt, som det ikke er svik i", v. 48. Hele tiden har det vært en liten flokk av slike
ekte israelitter i Israel, men disse har dog ikke kunnet forhindre adspredelsen av
Israel.

"Natanael sa til ham: Hvor kjenner du meg fra? Jesus svarte og sa til ham: Før Filip
kalte på deg, mens du var imder fikentreet, så jeg deg, Natanael svarte ham: Rabbi!
du er Guds Sønn, du er Israels Konge, v, 49-50. Dette er den bekjennelse som også
den ekte Israels levning, som det ikke er svik i, vil og må komme frem til i endens tid
når de står i fikentreets tegn, som er symbol på Israels nasjonale gjenreising. Men før
Israels levning kan møte den allmektige Guds Sønn som sin Konge, må de møte den
lidende Messias og skue opp til ham som de har gjennemstunget.
"Og Jesus sa til ham: Sannelig sier jeg dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds

engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen", v. 52. Det er altså det ekte
Israel, som det ikke er svik i, som i Messias-rikets tid skal få se oppfyllelsen av Jakobs
drøm om himmelstigen, nemlig den åpne himmel og englenes oppstiging og nedstiging
over Menneskesønnen, som er himmelens og jordens midtpunkt.
Men allerede før Israel i endens tid har møtt sin himmelske Benjamin, men dog er

kommet opp på sitt gjæve folks vogner, som står for dets nasjonale gjenreising ved
Guds makt, hører det ropet fra de virkelig fredslengtende blant folkene: "Vend om,
vend om Sulammit. (d.e. den fredslengtende israelske menighet og det sanne Jerusa
lem) Vend om, vend om, så vi (d.e. Jerusalems døtre) får se på deg: - Hva vil dere se
på Sulammit? — En dans som ved Mahanaim", Høys. 6,12-13. Mahanaim, d.e. to
leirer eller hærer, var det sted hvor Guds engler møtte Jakob, og han så Guds leir
som tilsluttet sin lår, I.Mos. 32, 1-2. (Merk de to akser: Det sanne Jerusalem og
Jerusalems døtre. Høys. 2,7: 3,5: 5,8.16: 8,4, og den store slqøge Roma og skjøgens
døtre. Åp. 17,5.)
Og ifølge Åp. 7,1-8 og 14,1-5 ser vi Sionsmenigheten i endens tid, de ekte israelere,

som det ikke er svik i, som Natanael er forbilde på og som er Guds gave til en leng
tende verden. Johannes hører allerede den nye sangen bruse fra himmelen, men ingen
uten Sionsmenigheten kunne lære den. "Disse er de som ikke har gjort seg uræie med
kvinner, for de er som jomfruer. Disse er de som følger Lammet hvor det går. Disse er
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kjøpt fra moineskene til en førstegrøde for Gud og Lammet, og i deres muim er ikke
funnet løgn, for de er uten lyte".
Men før Jakobs drøm om- himmelstigen og Betel på denne jord blir virkelighet, må

Guds Søim og Israels Konge, han som er himmelens og jordens glede og fryd, reise sin
trone på denne jord. Guds Israel i Messias-rikets tid skal få oppleve den åpne himmel
og se Guds engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen.

Artikkel nr. 66:

MESSIAS-RIKETS OPPRETTELSE.

Messias-riket er en fremtidig, utvortes og synlig, åpenbaringsreligiøs, politisk, sosial og
kulturell organisasjon, som Gud skal opprette herlig på denne jord med sin Sønn,
Jesus Messias som Konge, Salm. 110,2: Es. 2,2-4: Dan. 2,44: 7,27: Mik. 4,1-5: Matt
24, 29-35: 25, 31-46: Luk. 1,31-33: 19,11-27: Ap.gj. 3,19-23: 15,16-18: l.Kor.
15,25: Ap. 20,1-6.
Opprettelsens orden kan belyses på flere måter. F.eks. ved sammensetting av

forskjeUige steder i Skriften:
1. Innsettelsen av Kongen foregår i Himmelen, Dan. 7,13-14: Åp. 5,6-10.
2. Derpå forferdelsene eller de apokalyptiske straffedommer fra Gud over jorden,

Salm. 2,5: Matt 24, 21-22: Åp. 6-18
3. Derpå åpeibarelsen av Kongen i herlighet til slaget ved Harmageddon på Guds,

den allmektiges, store dag, Dan. 2,35.45: 7,9-11.26: Åp. 19,11-21.
4. Derpå dommen over de levende nåloner, Joel 3,17: Dan. 7,10.26: Matt 25,

31-46.

5. Og endelig Messias-rikets opprettelse på denne jord, Dan. 2,44: 7,27: Åp. 20,1-6.
Opprettelsens ordrø kan også fremgå av sammenhengende avsnitt i Skriften f.eks.

Sak. 12-14:

1. Beleiringen av Jerusalem ved Antikristen og hans hærer før slaget ved Harmaged
don, 12,1-3:14,2: Joel 3,14-16.19.

2. Herren oppildner de i den ytterste nød stedte israelere med veldig kampglød og
kolossale krefter, Mik. 4,13: Sak. 9,13-15:10, 5-7:12, 5-6:14,14.

3. Herren slår fiendens hester med skyhet og blindhet og fiendens hærer med redsel
og vanvidd, så de dreper hv^ndre, 12,4:14,13.
4. En oveiakutt og forferdelig pest bryter ut blant mennesker og dyr i Antikristens

hærer, 14,12.15.

5. Den endelige sder og frelse for Israel inntrer ved Jesus Messias' åpenbarelse og
gjenkomst til vår jord med de himmelske hærer, 12,7-9: 14, 3-7: Joel 3, 20-21.
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6. Utgydelsen av nådens og bønnens Ånd over Davids hus og Jerusalems innbyggere
og åpenbarelsen av den gjennemstungne og forkastede Jesus Messias for Israels frelste
levning, 12,10.
7. Den navnløse sorg og smerte i Jerusalem og i Israels land som følger av åpenbarel

sen av Jesus Messias, 12,11-14.

8. Den rensende kilde mot synd og urenhet åpnes for Davids hus og Jerusalems
innbyggere, 13,1.

9. Avgudsdyrkelse og falsk profeti opphører i Israels land, 13, 2-6.
10. I 13,8-9 vises oss det gruelige resultat av Antikristens invasjon i Israels land med

hensyn til Israel. I hele landet levnes kun en tredjedel av Israel, og dame tredjedel
Wr renset og prøvet. Es. 1,9.
Sak. 14 som helhet er en gjentagelse av gjenopprettelsens orden i Sak. 12-13:
1. Nasjonenes samling i Israels land til krig mot Jerusalem, 14,2.
2. Herren drar ut til strid mot nasjonene, 14,3: Åp. 19,11-21.
3. Hans komme til Oljeberget og de fysiske forandringer med dette og med Jerusa

lems omgivelser ved et fryktelig jordskjelv, 14,4-10: Åp. 16,18-21.
4. Messias-riket opprettes i full jordisk velsignelse, 14,9.11.
5. Tilbedelsen av Jesus Messias i rikets tid, 14,16-21.

Angående Sak. 14 merker vi oss også at ingen av de begivenheter som her er omtalt,
forekom ved Jesu første komme.

Gjenopprettelsens orden belyst ved Salm. 2:
1. Nasjonenes motstand og raseri mot Herren og mot hans salvede, v. 1-3.
2. Spotten fra Herren over nasjonenes meningsløse og nyttesløse innbildning om å

gjøre tilintet hans pakt med Davids sønn og hans ed, 4. 4: 2.Sam. 7,8-17: Salm. 89,
34-37.

3. Forferdelsene fra Gud på Herrens dag, v. 5: Mal. 4,1: Matt 24,29: Luk. 21,
25-26: l.Tess. 5,2-3.

4. Innsettelsen av Guds Konge, Jesus Messias, på Sion, v.6: Dan. 7,13-14.
5. Nasjonenes dom og underkastelse under Jesus Messias, v. 7-9: Es. 2,4: Sak. 14,

16-21.

6. Advarsel fra Gud til naqonene i den nærværende tid om å underkaste seg og ta
sin tilflukt til Guds Sønn, v. 10-12.

Gjenopprettelsens orden belyst ved Matt 24-25:
1. Den store trengsel med forførelse og forfølgelse, 24,15-28.
2. De kosmiske forstyrrelser, 24,29: Luk. 21, 25-26.

3. Jesu åpenbarelse og gjenkomst, 24,30.

4. Donunen over de levende naqoner, 25, 31-45.

5. Den endelige og fullstendige hjemførelse av Israel til Israels land, 24,31: Es.
66,20.
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6. Messias-rikets opprettelse i herlighet på denne jord, 25,46 II: Matt 13,43: Dan.
2,44: 7,27.

I Dan. 2,44 angis også tiden for Messias-rikets opprettelse i forhold til verdensri
kene. Det skal skje i "disse kongers dager". "Disse konger" symboliseres ved de ti tser
på kong Nebukadnesar IFs drømmebilde og er endetidsmanifestagonen av det fjerde
og siste verdensrike innenfor rammen av hedningenes tider, nemlig det romerske
timaktsforbund, Dan. 2, 41-42. Videre symboliseres "disse konger" ved de ti horn på
det gjerde dyr i Dan. 7,7-8,20.24, og ved de ti horn på dyret i Åp. 17 og ved de ti
horn på det første dyr i Ap. 13. I lys av de øvrige profetiske tegn på endens tid og
sammenholdt med disse er det klart at det romerske timaktsforbund begynte med
EEC eller Fellesmarkedet og Roma-traktaten i 1957 og bestod av seks stater , aUe
innenfor det vestromerske territorium av det romerske imperium. Etter oppfyllelsen
av Gog-profetien, Esek. 38, 1-39,16, hvis basisår, etter min oppfattelse er 1972 eller
1973, kommer det fart også i samlingen av det østromerske territorium. Når både det
vestromerske og det østromerske territorium av det romerske imperium er samlet i
forbundet og de innvoterte og de assosierte stater, som ikke har tilhørt det antikke,
romerske imperium, er tilsluttet forbundet, vil hele forbundet bli deit i ti regionale
underavdelinger, som tilsammen utgjør det romerske timaktsforbxmd med Roma som
hovedsete.

Da skal Antikristen, Satans falske Messias, stå frem blant og etter de ti, Dan. 7,8,-
20,24, av hvilke han senere skal ødelegge tre. "De ti konger" og Antikristen skal
videre ødelegge den store skjøge Babylon, som er pavekirken. Ap. 17,16. Antikristen
skal få den absolutte makt i forbundet. Ap. 17,17, og føre verden inn i det forferde
ligste redselsregime som noen gang har eksistert, og som skal vare i 3 1/2 profetiske
år, Dan. 7,25: Ap. 13,5. Dette er den store trengsel, Dan. 12,1: Ap. 7,14. Straks etter
den store trengsel inntrer Jesu åpenbarelse og gjenkomst til slaget ved Harmageddon
og den etterfølgende dom over de levende nasjoner. Ap. 19,11-21: Matt. 25, 31-46.
Og dette er oppfyllelsen av profetien om stenen som skal knuse ANtikristens rike,
Dan. 2,34-35.45, og det store fjell som stenen blir til, symboliserer opprettelsen av
Messias-riket på denne jord, v. 35.44: 7,27.
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Artikkel nr. 67:

♦MESSIAS-RIKETS OPPRETTELSE.

Messias-riket skal altså opprettes "I DISSE KONGERS DAGER", Dan. 2,44.
"Disse konger" eller som det også kan kalles: det romerske timaktsforbund, er det

romerske verdensrikes endetidsmanifestasjon, den siste form for hedensk verdens
herredømme innenfor rammen av hedningenes tider. Fra Nebukadnesar II, Dan. 2,38,
følger etter hverandre de fire verdensriker, nemlig det ny-babylonske, det medisk-
persiske, det makedonsk-greske og det romerske. Etter de fire verdensriker følger
stenens eller fjellets rike, som er Messias-riket, Dan. 2,35.44-45, da der ifølge Dan. 2
kun er fire verdensriker før Messias-riket, følger derav at vi fremdeles må befinne oss i
det fjerde og siste verdensrike, nemlig det romerske.

"Disse konger", symbolisert ved de ti tær på Nebukadnesars drømmebilde og ved de
ti hom på det fjerde dyr i Dan. 7 og ved de ti horn på dyret i Ap. 17 og på det første
dyr i Ap. 13, representerer en oppdeling av det romerske verdensrike, som også
profetien har forutsagt at det skal være et "delt rike", Dan. 2,41. Denne oppdeling av
romerriket eksisterte ikke ved Jesu første komme. Den var heller ikke mulig før
oppløsningen av det romerske imperium og oppkomsten av nasjonalrikene innenfor
imperiets territorium. Vi skal derfor behandle dette i en kort historisk oversikt:

Roma ble grunnlagt i 753 f.Kr., og romeme regner sin tidsregning fra Roms grunn
leggelse, lat. ab urbe condita, d.e. fra byens grunnleggelse.

Kongedømme, 753 - 510 f.Kr.
RepubUkk, 510-31 f.Kr.
Hellas ble romersk provins i 146 f.Kr., hvorfra det romerske verdensrike kan regnes.
Keiserdømme, 31 f. Kr. - 395 e.Kr., da det romerske verdensrike ble delt i to,

nemlig:
Det øst-romerske eller bysantinske rike med gresk kultur og sivilisasjon, 395 -1453.
Det vest-romerske rike med romersk kultur og sivilisasjon, 395 - 476, da det gikk

imder i folkevandringenes storm, og tiden kom for de germanske riker.
Utenfor Italia fikk vi:
Vestgotene i Spcinia.
Frankerne i Nord-Gallia.
Burgunderne i Midt-Gallia.
Vandaleme i Nord-Afrika.

Anglerne og sakserne i Britannia.
I Italia fikk vi først vestgotene, så germaneren Odovaker, så østgotene, så longobar-

dene, så det romersk-frankiske keiserrike og senere det romersk-tyske keiserrike.
I midten av det 15. århundre kan en si at både det østromerske og det vestromerske

rike gikk tilgrunne og det romerske verdensrike fortsatte i nasjonalrikenes periode.
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Det østromerske rike med sin hovedstad Konstantinopel ble inntatt av osmanerne

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

I sjpslaget ved Lepanto i 1571, da den tyrkiske flåte ble ødelagt, kan en si at det var
forbi med det osmaniske rikes ekspansjonstid, som varte fra 1225 til 1571.
Det vestromerske rike kan en også si gikk tilgrunne i midten av det 15. århundre, da

verdenshandelen på grunn av de store geografiske oppdagelser begynte å gå utenom
Italia. Italia ble nå så svakt at nasjonalrikene innenfor det vestromerske rikes område
(Spania, Frankrike, Østerrike) kjempet i og om Italia.
Altså: På grunn av folkevandringene, i det vestromerske rike de germanske og i det

østromerske rike de slaviske, gikk det romerske verdensrike i midten av det 15.
århundre over i na^onalrikenes periode, som representerer en ytterligere oppdeling av
det fjerde verdensrike overensstemmende med profetien i Dan. 2,41: "Det skalvære
et delt rike".

Men henimot endens tid, d.e. sluttiden av hedningenes tider, skal det romerske
verdensrike ifølge profetien manifestere seg som et timaktsforbund, Dan. 2, 41-44:
7,7.24: Åp. 17,12: 13,1, hvis begynnelse vi i dagens politiske situasjon klart ser,
nemlig i Romatraktaten eller Traktat til opprettelse av Det Europeiske Økonomiske
Fellesskap, som ble undertegnet i Roma den 25. mars 1957 av representanter for
Frankrike, Italia, Vest-Tyskland, Belgia, Nederland og Luxembourg, og som trådte i
kraft den 1. jan. 1958.

Ifølge den kronologiske relasjon som profetien har satt mellem det romerske
verdensrike og Messias-riket, nemlig at Messias-riket skal opprettes når romerriket
befinner seg i timaktsforbundets tidsperiode, Dan. 2,44, ser vi så klart at tiden
er nær da Messias-riket skal opprettes på denne jord. Men først må både det vestro
merske og det østromerske territorium av romerriket samles til ett før vi får det
endelige romerske timaktsforbund. I dette forbund skal så Antikristen, Satans
falske Messias, tre frem og omsider få den absolutte makt, og det er dette Antikris
tens rike. Åp. 16,10, som Jesus Messias skal knuse ved sin åpenbarelse og gjenkomst
til vår jord. Og at Romatraktaten og EEC, eller som det nå er omdøpt til EF, er
begynnelsen til det romerske timaktsforbund, fremgår klart derav at denne profetiske
endetidskonstellaqon trer frem på en tid hvor vi også har de mange andre endetids-
tegn fremme på tidens himmel, særlig hovedtegnet, som er gjenopprettelsen av staten
Israel.
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Artikkel nr. 68:

MESSIAS-RIKETS OPPRETTELSE.

Men også DEN KRONOLOGISKE RELASJON MELLEM DEN NYTESTAMENT
LIGE MENIGHET OG MESSIAS-RIKET PÅ DENNE JORD er klart åpenbart i
profetien.

Vi tar vårt utgangspunkt i Ap.gj. 15, 13-18, som tidshusholdningsmessig er det
viktigste sted i N.T. og som klart viser den guddommelige hensikt med menighetens
nærværende tidshusholdning og begynnelsen av den neste, d.e. Messias-riket. Ap.gj.
15,13-18 har fire punkter i kronologisk rekkefølge:
1. Det første punkt, v. 13-14, forklarer hvordan Gud fra først av dro omsorg for å få

et folk av hedninger for sitt navn, og dette er den nytestamentlige menighet, ekklesia,
den utkalte forsamling, ved evangeliet, som aldri noe steds har frelst alle, men alltid
utkalt noen, Ap.gj. 10,5.44-47:11,18:15,7-8.
2. Deretter, d.e. etterat menigheten er utkalt og opprykket, vil Gud, d.e. Jesus

Messias, vende tilbake fra himmelen til jorden, v. 16 I. Jakob henviser her til Am.
9,11-15, som beskriver den endelige samling av Israel, hvilken profetene uten avvikel
se forbinder med oppfyllelsen av den davidske pakt, Es. 11,1-5.10-12: Jer. 23, 5-8.
3. Og igjen oppbygge Davids falne hytte, d.e. gjenopprette det davidske herredøm
me over Israel, 2.Sam. 7,8-17: Luk. 1,31-33.
4. Foråt alle andre mennsker skal søke Herren i Messias-rikets tid, ja, alle hedninge-

folkene som Herrens navn er blitt nevnt over i menighetens tidshusholdning, som er
Iqent av ham fra evighet av, v. 17-18: Es. 2,2-4: 11,10: Jer. 3,17: Mik. 4,1-4: Sak.
8,20-23.

Den samme relasjon stadfestes også ifølge Rom. 11:
Når fylden av hedningene, d.e. den nytestamentlige menighet, er kommet inn,

hvilket ifølge profetien ikke kan bety noe annet enn opprykkingen av menigheten,
skal hele Israel bli frelst, v. 12.25-26. Dette er Israels fylde, og denne frelse hører
Messias-riket til.

Det samme fremgår av l.Tess. 4,15-5,3:
Her omtaler 4,15-18 opprykkingen av menigheten. Deretter omtales Herrens dag,

som kommer som en tyv om natten og som er forbundet med Jesu åpenbarelse og
gjenkomst til slaget ved Harmageddon og dommen over de levende nasjoner og den
etterfølgende opprettelse av riket for Israel, 5,1-3.
"Når de sier fred og ingen fare, da kommer en brå undergang over dem, likesom

veer over den fruktsommelige, og de skal ingenlunde unnfly", v.3. Allerede nå inngår
ropet: Fred og ingen fare, som en integrerende og viktig del i kampanjen hos EF-til-
hengerne f.eks., idet de sier at EF-medlemskap er "veien til fred og en framtid uten
frykt". Men at dette er et bedrag fremgår klart av profetien som sier at det ikke blir
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fred på jorden før fredsfyrsten Jesus Messias kommer tilbake til vår jord og oppretter
Messias-riket.

Det samme fremgår av 2. Tess. 2:

Dette er et meget viktig sted som viser en kronologisk suksessiv rekke av begiven
heter fra og med menigheten til og med Messias-riket:

1. Den begivenhet som må danne vårt utgangspunkt, er "lovløshetens hemmelig
het". For Paulus sier her: "For lovløshetens hemmelighet er alt virksom", v. 7 I. Altså
var lovløshetens hemmelighet virksom allerede på Pauli tid. Lovløshetens hemmelig
het er antagonismen til gudsfryktens hemmelighet: "Gud åpenbart i kjød etc.",
I.Tim. 3,16. Gudsfryktens hemmelighet er derfor Gud åpenbart som menneske
i Jesus Messias, og lovløshetens hemmelighet er Satan åpenbart i Antikristen.
2. Men dermed fremgår klart den annen begivenhet, nemlig "frafallet", v.3. For

Gudsfryktens hemmelighet er det inspirerte Guds ords sannhet som virker den sanne
og frelsende tro på Jesus Messias. Men lovløshetens hemmelighet virker frafallet fra
troen på det inspirerte Guds ord i vår Bibel Dette er ikke frafall i sin alminnelighet,
som alltid har vært tilstede, men fra&llet med bestemte artikkel, gr. he apostasia,
som nå bryter på med makt. Dette frafall fra troen må først komme før Antikristen
kan komme, og det er dette frafall som baner vei for Antikristen.

3. Den tredje begivehnet er "opprykkingen av menigheten", v. 1.6-7. Her omtales
"det", gr. to, og "den, gr. ho, som holder igjen for Antikristens åpenbarelse, og som
også holdt igjen allerede på Pauli tid. Ettersom en hemmelighet i Skriften alltid angår
et overnaturlig element, kan "denne person" som nå holder igjen for Antikristens
åpenbarelse, ikke være noen annen enn den Hellige Ånd og hans gjerning i menighe
ten, og "det" som holder igen, må være menigheten. Hvor lenge skal den Hellige Ånd
holde igjen? I v. 7 står på gresk: " -heos ek mesoy genetai —", d.a "inntil ut av midte
han være" (underforstått: gått). Så lenge den Hellige Ånd utkaller menigheten, er han
i midten, og Antikristens ånd må virke i periferiene. Når utkallelsen av menigheten er
fullført, går den Hellige Ånd ut av midten med menigheten, som da blir borte fra
jorden. For var den fremdeles på jorden, ville den fremdeles holde igjen. Dette kan
ifølge profetien ikke være noen annen begivenhet enn opprykkingen av menigheten,
l.Kor. 15,51-52: l.Tess. 4,15-18, og som altså må ̂ ne sted før Antirkistens åpenba
relse.

4. Den fjerde begivenhet er dermed helt klar, nemlig Antikristens åpenbarelse, v. 8
1.9-10: Dan. 7,8: 9,27: Åp. 13, 3-8. Når menigheten må opprykkes før Antikristen
kan åpenbares, og når Antikristen skal opprette en sjuårspakt med det vantro Israel
hvorved den syttiende åruke for Israel og Jerusalem begynner, Dan. 9,27, så er
dermed klart at meni^eten må opprykkes før den syttiende åruke begynner.
I den første halvdel av åruken arbeider Antikristen seg opp til verdensmakten. Åp.
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6,2. I midten av åruken bryter Antikristen pakten med det vantro Israel og setter seg

i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud, v.4: Matt 24,15. Den siste halvdel av
åruken er den store trengsels redselstid over verden, Dan. 12,1: Ap. 7,14.
5. Den femte begivenhet er Herrens dag, gr. he hemera toy Kyrioy, som først kan
komme etterat Antikristen er åpenbart, v. 2.8 II. Denne Herrens dag med Jesu
åpenbarelse og gjenkomst og de ting som dermed står i forbindelse, er endetidens
forferdelige aspekt.

6. Den sjette begivenhet er opprettelsen av det messianske herlighetsrike, v.l4.
Tilsist skal også medtas Åpenbaringsboken. Her merker vi oss at menigheten over

hodet ikke omtales som værende på jorden fra og med kap. 4. Kap. 4 begynner med
Johannes' oppstiging til himmelen, antedpasjonen av menighetens opprykkelse, v.
1-2. Derpå beskrives det himmelske situasjonsbilde foran den syttiende åruke, v.4,3"
5,14. Derpå beskrives begivenhetene i den syttiende åruke, 6,1-19,10. Derpå Jesu
åpenbarelse og gjenkomst til vår jord, 19,11-21. Og endelig opprettelsen av Messias-
riket, 20,1-6. Her må en være oppmerksom på at "de hellige" i Ap. 13, likesom "de
utvalgte" i Matt. 24, ikke tilhører menigheten, men tilhører Israel og folkene.
Det fremgår således klart ifølge profetien at den kronologiske relasjon mellem

menigheten og Messias-riket er slik at først avsluttes menighetens frelseshusholdning
med opprykkingen av menigheten, derpå kommer den syttiende åruke eller den
antikristelige trengselstid og deretter kommer Jesus igjen og oppretter Messias-riket.

Artikkel nr. 69:

ER ANTIKRISTEN ISRAELER?

På dette spørsmål skal jeg svare med det samme, og mitt svar er at Antikristen ikke
er israeler.

Innledningsvis skal anføres at benevnelsen Antikrist, gr. Antikjristos, er en johaime-

isk benevnelse og forekommer kun i I.Johs. 2,18.22: 4,3: 2.Johs. 7. Det betyr

Motkrist eller Kristi motstander. Ordet forekommer også i flertall, antikrister, gr.
antikjristoi, I.Johs. 2,18.

Det samme forhold har vi også med benevnelsen den falske profet, gr. Pseudoprof-
etes, Ap. 16,13: 19,20: 21,10. Det forekommer også i flertall, falske profeter, gr.

pseudoprofetai, f.eks. Matt 24,11.14: Mark. 13,22.
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Men det samme forhold har vi ikke når det gjelder en tredje - med de to foregåoide
samhørig -benevnelse, som ofte brukes i skrift og tale, nemlig den falske Kristus eller
den falske Messias. Denne benevnelse forekommer også i flertall, falske kristuser eller
falskkrister, gr. pseudokjristoi, Matt 24,24: Makr. 13,22. Men den tredje benevnelse,
som altdi i entall ville hete på gresk Pseudokjristos, forekommer ikke i entall Hva er
grunnen til dette? Dette er en hemmelighet, som er av den største betydning for å
forstå Israels forførelse i endens tid. Jeg tor at dette grunner seg på følgende forhold:
EntaUsbenevnelsene Antikrist, gr. Antikjristos, og den falske profet, gr. Pseudopro-

fetes, løper hde linjen ut til den forferdelige ende i ildqøen, gr. Gehenna. Men når
entallsbenevnelsen Falskkrist, gr. Pseudokjristos, ikke forekommer, så er det fordi
den i tilfellet ikke kunne løpe lengre enn til midtm av syttiende åruke for Israel og
Jerusalem, Dan. 9,27. For da vil nemlig denne person åpenbare seg som Antikristen,
som NEKTER FADEREN OG SØNNEN, I.Johs. 2,22, hvorfor han følgeriktig heller
ikke lengre kunne være en Pseudokjristos. Men i tiden før den syttiende åruke og i
den første halvdel av åruken vil de forførende funksjoner til den i Skriften altså
ikke benevnte Pseudokjristos utføres av den falske profet, gr. Pseudoprofetes, og de
denne underordnede falskkrister, gr. pseudokjristoi, og falske profeter, gr. pseudo-
profetal

Altså: vil en bruke benevnelsen den falske Kristus eller den falske Messias, så må en

være klar over at denne bruk kun kan skje inntil midten av den sjrttiende åruke. Fra
da av presenterer han seg nemlig helt og fullt, i ord som i gjerning, ikke som en annen
og falsk Kristus eller Messias, men som Satans Antikrist eller Antimessias, som nekter
både Faderen og Sønnen. Fra da av står han åpenlyst 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, Matt 24,15: 2.Tess. 2,4. Men han har makten, d.e. krigsmakten, til gud,
Dan. 11, 38-39. Han skal opprette en krigskultur og en på krigsmakt beroende
verdensmakt som menneskene aldri tidligere har opplevd.
Men i tiden før den syttiende åruke og årukens første halvdel, altså før han åpen

barer seg som den han virkelig er, nemlig Satans Antikrist, skal dør være en forfer
delig forførelse på jorden "etter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og
tegn og under, og med aU urettferidghetens forførelse for dem som går fortapt fordi
de ikke tok imot Igærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst, og derfor kan
Antikristen i den tid forføre dem som det er mulig å forføre både av Israel og av
folkene, fordi han ennå ikke er trådt frem som Satans Antikrist.
Men kan ikke disse, både av Israel og av folkene, som da blir fraført til å tro løgnen

og derved tilbede Antikristen og Satan, Ap. 13, 3-4^ vende om når de ser ham fremtre
som Satans Antikrist? Nei. For det første fordi de da tror løgnen. For det andre fordi
de da rammes av Guds domsord i Ap. 14,9-11, som er den forferdeligste trussel som
finnes i den Hellige Skrift For dem som tilbeder Antikristen og hans bilde og tar
merket på sin panne eller i sin hånd, er omvendelse ikke lenger mulig, men de hjem-
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faller til den evige pine. Fra den store skjøge Babylon og hennes døtre skal en og kan
en gå ut, Ap. 18,4, men fra tilbedelsen av Antikristen kan ingen gå ut.
Redningen fra å bli forført ligger i å motta kjærlighet til sannheten, d.e. Guds ords

sannhet i vår Bibel. Da vil Guds ord, som forklares av Guds Ånd, alltid vise oss den
rette vei å gå. Derfor begynner Jesus sin — alle tiders største esl^atologiske tale på
Oljeberget med formaningen: "Se til at ikke noen fører dere vilL Matt- 24,4. Mark.
13,5. Det vill i praksis si at vi må prøve alt hva vi leser og alt hva vi hører, om det
stemmer med Guds ord. I sannhet trenger vi idag i innerlig bønn til Gud å legge oss
denne alvorlige formaning alvorlig på hjertet.

Artikkel nr. 70:

ER ANTIKRISTEN ISRAELER?

Vi skal så omtale noen av de grunner som de som hevder at Antikristen er israeler,
støtter sin oppfatning:
En hovedgrunn er at de hevder at ISRAELENE IKKE KAN ANTA EN IKKE—

ISRAELER SOM SIN MESSIAS.

Her er det først flere ting en må ha klart for seg:
1. For det første er det kun de israelere som ikke er opplyst av Guds Ånd, som skal

ta imot Antikristen. Profetien viser klart at de israelere som er opplyst av Guds Ånd,
står imot Antikristen, f.eks. Matt 24,13.23.26: Åp. 7, 4-8:13,7-10.15.
2. For det andre kjente heller ikke slike av Guds Ånd uopplyste israelere Guds

Messias da han første gang kom til dem. Dette skjedde på grunn av det "dekke" som
profetien sier at Gud hadde lagt over deres øyne. Dette dekke ligger fremdeles over
Israel som nasjon og vil ikke bli fjernet før ved Jesu åpenbarelse og gjenkomst, 1.
Kor. 2,8: 2. Kor. 3,14-15.

3. For det tredje er det før endens tid og i den første halvdel av endens tid en
forferdelig satanisk forførelse både over Israel og folkene på grunn av frafallet og
forfallet, idet Gud sender kraftig villfarelse så de tror løgnen, 2.Tess. 2,9-12. Hvilken
løgn? Den store løgnen. Satans mester-løgn, løgnen om Antikristen. Denne forførelse
er således et middel som Gud bruker til å tvinge menneskene til standpunkt for Jesus
Messias og Gud eller for Antikristen og Satan.
4. For det fjerde er der i endens tid en forferdelig ondskapens virksomhet av hittil

ukjente onde ånder fra avgrunnen, gr. abyssos. Matt. 12, 43-45: Åp. 9, 1-11: 16,
13-14.
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5. For det femte vil 1 endens tid falske messias'er og falske profeter oppstå og gjøre
store tegn og under, så at endog de utvalgte skulle føres viQ, om det var mulig, Matt
24,11.24. Deres leder er dobbeltdjrret, diplozoon paradoxum, den falske profet som
gjør de aller største tegn, som nettopp har med antagelsen og tilbedelsen av Antikris
ten å gjøre. Ap. 13,11-17.
6. For det sjette fører endens tid mer og mer med seg en hensynsløs utsjalting og

likvidering av dem som står Antikristen imot. Ap. 13,13-17:14,13.
Har en så disse ting klart for seg, så blir spørsmålet: Hvordan begynner fortøadelsen

mellem Israel og Antikristen? Profetien, særiig i Daniels bok, gir her klart svar: Den
begynner med en sjuårspakt mellem dem, som angir den siste og syttiende åruke for
Israel og Jerusalem, Dan. 9,27, i hvilken tid Ap. 6,1-9,10 får sin oppfyllelse.
Vi skal nå nevne TO FORBILDELIGE PAKTER, som kaster lys over pakten

mellem Israel og Antikristen i endens tid:

1. DEN FØRSTE FORBILDELIGE PAKT er pakten mellem frafalne, heUeniserte
jøder og Antikristens hovedforbilde, den syriske konge Antoikus IV Epivanes, d.e.
den glimrende, men som også kaltes Epimanes, d.e. den vanvittige (175 -164 f.Kr.).
Om denne pakt mellem frafalne jøder og Antiokus berettes i l.Makk.l: Dan 8,

11-12: 11,21-35. Anriokus* plan var å hellenisere alle provinser i sitt selevkiske rike
og således også Palestina. En stor del av jødene, som i forveien var falt fra lovpakten,
lot seg villig hellenisere, men fromme, rettroende jøder, som var trofaste mot loven
og den jødiske tradisjon, de som på hebraisk ble kalt chasidim, reiste seg til motstand
mot Antiokus og hellenismen, Dan. 11,32. Blant disse skal nevnes presten Matathias
og tre av hans sønner: Judas Makkabeus, "hammeren", (166-161 f.Kr.), Jonathan
(160-143 f.Kr.) og Simon (143-135 f.Kr.).

Antiokus raste mot den jødiske motstand. I 175 f.Kr. forfulgte han de rettroende
jøder fryktelig, vanhelliget templet og brente de hellige skrifter. 1170 f. Kr. plyndret
han Jerusalem, vanhelliget templet og bortførste en strar del av innbyggerne som
slaver. Den 25 desember 168 f.Kr. ofret han en purke pl brennofferaltret, som han

lot omdanne til et alter for Jupiter. Han forbød sabbatrø, omskjærelsen, tempeltjen-
estæi og tilbedelsen der. Folket ble tvunget til å ete svinelgøtt, og de som nektet å
ofre til den greske gud, ble drept Mange falt fra den jødiske tro men mange stod fast
og endte sitt liv som martyrer.
De makkabeiske ledere samlet trofaste jøder om seg og førte en heltemodig kamp
mot Antiokus og den store overvekt av syrere og de heUeniserte jøder og vant flere
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store slag. Judas Makkabeus inntok endog Jerusalem og templet, som ble renset for

hedensk gudsdyrkelse. Til minne om dette innførte jødene tempelinnvielsesfesten,
lysfesten, hebr. Hanukka.

Pakten mellem de vantro jøder og den syriske konge Antiokus IV Epifanes er et
forbilde og en type på pakten mellem de vantro jøder og Antikristen i endens tid, og

Antiokus selv er hovedforbildet og en slående type på Antikristen, Dan. 9,27:12,11:
Matt. 24,15: 2.Tess. 2,4.

Artikkel nr. 71:

ER ANTIKRISTEN ISRAELER?

2. DEN ANDRE FORBILDELIGE PAKT var pakten mellem Judas Makkabeus og
romerne i 161 f.Kr. og som Judas' bror Jonathan fornyet med romerne i 144 f.Kr.
Denne pakt som hadde til hensikt å få hjelp av romerne mot de fiendtlige syrere, var
et skjebnesvangert feilgrep som gav romerne anledning til å blande seg inn i jødenes
indre forhold, l.Makk. 8:12:14:15.

Til å begynne med var pakten med romerne gavnlig for jødene. Judas' og Jonathans
bror Simon ble anerkjent som yppersteprest, og i 142 f.Kr. ble jødene også fritatt for
å betale skatt til syrerne og fikk religionsfrihet. Dermed var den jødiske stat atter
opprettet med en frihetstid og en ekspansjonstid under makkabeernes styre fra 142 •
63. f. Kr. Simon, med hvem makkabeernes styre egentlig begynte, 1. Makk. 13,42*42,
var yppersteprest, hærfører og regent, og disse rettigheter skulle være arvelige i hans
slekt "inntil den trofaste profet oppstod", l.Makk. 14,41*42: 5. Mos. 18,15.
Under Simons sønn Johannes Hyrkanus (135 * 105 f.Kr.) var makkabeernes makt

på det høyeste, og riket hadde da omtræit den samme utstrekning som på Davids tid
og nesten samme utstrekning som staten Israel idag.
Men den heltemodige og edle innsats som preget de første makkabeere, utartet til

innbyrdes maktkamp, materialisme og despotisme under flere av de senere makkabe*
iske herskere: Aristobulus I (105 * 104 f.Kr.), Aleksander I (104 * 77 f.Kr.), Aleksan*
dra (77 * 68 f.Kr.), Aristobulus II (68 * 63 f.Kr.), Hyrkanus II (63 * 40 f.Kr.) og
Antigonus (40 * 37 f.Kr.).
Der var også sterk ueni^et og splid i folket, særlig mellem de to store partier,

&riseeme og sadduseeme. I 63 f.Kr. fant den romerske hærfører Gnæus Pompeius
tiden inne til å gripe inn og la Palestina under Roma, og det var ute med jødenes
frihet.

Etter Antigonus ble idumeeren Herodes den store etter 3 års kamp med makkabe*
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erne konge i Palestina (37 - 4 f.Kr.). Og etter Herodes den store regjerte hans sønner
som følger: Filip var tetrark i Iturea og Trakonittis (4 f.Kr. • 34 e.Kr.), Herodes
Antipas var tetrark i Galilea og Perea (4 f.Kr. - 38 e.Kr.) og Arkelaus var tetrark i
Judea, Samaria og Idumea (4 f.Kr. • 6 e.Kr.). Arkelaus' tetrarki ble etter hans lands
forvisning under keiser Augustus lagt inn under provinsen Syria, men styrt av egne
landshøvdinger (procuratorer). Etter den tid Agrippa I, Herodes den stores sønne

sønn, var konge (37-44 e.Kr.), styrte romerske landshøvdinger tilslutt hele Palestina
inntil Jerusalems ødeleggelse ved den romerske hærfører Titus (70 e.Kr.). Deretter
ble Palestina gjort til en romersk provins under navn Judea og styrt av stattholdere
inntil jødenes opprør under Bar Kokba, "Stjernesønnen", (132 - 135 e. Kr.). Keiser
Hadrian gjorde nå, etterat opprøret var slått ned, Jerusalem til en hedensk by under
navn Aelia Capitolina, hvor jødene ikke fikk komme inn, men deres lange vandring i
utlendigheten blant folkene over den hele jord begynte.
Den etter-profetiske tid, også kalt makkabeertiden eller hasmoneertiden, etter en av

makkabeernes forfedre Hasmon, fra profeten Malakias til Jesus Messias' fødsel (397 -
5 e.Kr.) er en på mange måter merkelig tid og viktig til forståelse av den etter-evange-
liske tid, som nå snart kommer. Denne tid som ikke omtales i Bibelens kanoniske

bøker, må vi søke opplysning om i de apokryfe bøker og i den profane historie. Vi
har flere likhetspunkter mellem de to tider:

1. Kampen i det jødiske folk mellem den kosmopolitiske hellenisme og den jødiske
partikularisme, hebraismen. En del av folket, særlig av overklassen, som også oppret
tet pakten med Antiokus, tok imot den fremmede kultur. En annen del av folket
holdt trolig fast på arven fra fedrene. Som den gang, så også nå, hvor hellenismens
moderne modifikasjoner kjemper mot hebraismen i det jødiske folk.
2. Frykten for og kampen mot de omboende, fiendtlige nabofolk bevirket at jødene

søkte hjelp hos romerne, som derved fikk anledning til å blande seg inn i Israels indre
anliggender. Også i endens tid vil jødene søke hjelp hos romerne, som også da vil være
verdens sterkeste militærmakt Allerede nå har Israel frihandelsordning med EEC

eller EF, som danner begynnelsen til Antikristens rike, det romerske timaktsforbund.
EF har allerede nå utarbeidet en gunstig assosieringsplan til snarlig realisasjon for
nesten alle land som grenser til Middelhavet: Spania, Marokko, Algerie, Tunis, Egypt,
Israel, Libanon, Tyrkia, Hellas og Jugoslavia, og dertil Jordan og øyene Kypem og

Malta. Derved blir Middelhavet atter et romersk innhav som det var i det antikke

romerrike, og dette viser at det haster mot endens tid.
3. Som Antikristen har en herold og fullmakt, den falske profet, som etter min

oppfatning er israeler, så hadde også Antikristens hovedforbilde, Antiokus IV Epifa-
nes, en tilsvarenende hjelper i Israel, nemlig hellenisten Jason, ypperstepresten Utad
var Jason lovens vokter, men i virkeligheten samarbeidet han • likesom de øvrige
jødiske hellenister - med Antiokus, understøttet ham økonomisk og hjalp ham med

helleniseringen av jødene.
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4. Under Simons sønn Johannes Hyrkanus (135-104 f.Kr.) var makkabeernes makt
på det høyeste, og riket hadde omtrent samme utstrekning som på Davids tid eller
nesten den samme utstrekning som staten Israel idag, nemlig Judea, Samaria, Galilea,
Idumea (Edom, Negev), Transjordania (Jordan) og Filistea.
5. De to forbildelige pakter viser at vantro jøder den gang inngikk forbund med de

omboende hedningefolk for å bli som dem, ja, de inngikk enda fcvbund medromeme
—. Dette kan derfor gjenta seg under lignende forhold i Israel, hvilket profetien klart
også viser skal skje i endens tid.
6. Antikristens hovedforbilde, syreren og ikke-israeleren, Antiokus IV Epifanes viser

oss i den forbildelige pakt med jødene i makkabeertiden de samme trekk som vil
prege Antikristen i den motbildelige pakt med jødene i endois tid:
Antiokus la opp ondt råd mot den hellige pakt, l.Makk. 1: Dan. 11,28 II.
Antiokus la merke tU dem som forlot Israels hellige pakt med Gud, og disse gjorde

han "til hedninger med glatte ord" i sin pakt med jødene, Dan. 11,30 III. 32 I.
Antidtus lot sin vrede gå ut over den hellige pakt, vanhelliget helligdommen, den

faste borg, d.e. templet, avskaffet det stadige offer og stilte opp den ødeleggende
vederstyggelighet, Dan. 8,11:11,30 II. 31.
Antiokus ødela mange av de fromme jøder som stod fast i pakten med Gud, Dan.

8,10.12:11,32 IL 33.

Alt dette og meget mere gjenfinnes i profetiene om endetidens Antikrist, f. eks.
Dan. 7,7-8.19-25: 8,23-26: 9,27:11,36-45:12,11: Matt 24,15: 2.Tess. 2,3-4.

Denne korte omtale av de to forbildelige pakter og deres relasjoner i makkabeer
tiden, nemlig jødenes pakt med Antiokus IV Epifanes og jødenes pakt med romerne,
viser oss klart at frafalne jøder tidligere har inngått pakt med Antikristens hovedfor
bilde, Antiokus Epifanes, og at endog rettroende, nidkjære jøder, hebr. chasidim,
tidligere har inngått pakt med romerne. Videre viser disse to pakter oss de egentlige
årsaker til pakten mellem Israel og Antikristen i endens tid:

1. Der er en indre og vesentlig grunn i Israel selv, som alltid har vært den store fare
for Israel, nemlig frafallet fra den jødiske partikularisme, hebtaismen, Israels ̂ esi-
fikk-åndeUge identitet, som gruimer seg på den jødiske tro på grunn av Guds-åpen-
baring. Dette frafall baner vei for assimilasjon mellem Israel og folkene i de forskjel
lige former og på de forkjellige områder og til de forslgellige tider.
2. Israel er "et folk som bor trygt fcxr seg selv og blant hedningefolkøne regner det
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seg ikke" 4.Mos. 23,9. I samme grad Israel ikke er dette, vil det søke forbund med
folkene og bli som dem. Da Israel forlangte å få en konge, var dette etter mønster fra
folkene, og det representerte forkastelse av Israels Gud som konge, hvilket åpenbarte
et dypt fall i Israel, S.Mos. 33,5: I.Sam. 8,5*7.
3. Messias-tankens klarhet og lengselen etter Messias' komme er i høyeste grad også

avhengig av at Israel er i sitt rette og egenartede hebraiske element. I en tid dette ikke
er tilfelle, vil de frafalne israeleres messianske syn og lengsel være tilsvarende svekket,
hvilket særlig vil være tilfellet i den tid de kommer inn i forbund med Antikristen.
4. Dette må nødvendigvis også være slik, fordi opprettelsen av sjuårspakten mellem

Israel og Antikristen, hvilket markerer begynnelsen til den syttiende åruke for Israel
og Jerusalem, Dan. 9,27, representerer et langt dypere fall hos Israel enn da Israel
forkastet Herren Israels Gud som sin konge og fikk Saul, Kis' sønn av Benjamins
stamme, som dog var israeler, I.Sam. 9,1-2. For i endens tid vil bunnen av frafallent
Israels fall og frafall være nådd, da det endog skal anta en hedning, d.e. en ikke-isra-
eler, som konge.

5. Men på den annen side må en også her ha klart for seg at heller aldri har det
sanne Israel, Guds Israel, Gal. 6,16, Sions-menigheten, Åp. 14,1-5, vært så messiansk
grepet av og rettet mot himmelsk virkelighet ved Guds Ånd som nettopp i endens
tid.

6. Vi konkluderer derfor med at det er de frafalne og sekulariserte israelere i endens
tid som oppretter pakten med Antikristen. De på Messias troende og ventende
israelere derimot vil i den samme tid motsette seg denne pakt uansett konsekvenser.

Artikkel nr. 72:

ER ANTIKRISTEN ISRAELER?

Vi skal så under ett omtale en gruppe profetier, nemlig I.Mos. 49, 16-18: 5.Mos.
33,22: Dom. 5,17:13,2 fg.: 16.30-31: Jer. 4,15: 8,16: Åp. 7,3-8.

Ifølge de patristiske skrifter har noen av kirkefedrene ut fra disse profetier antatt at
Antikristen er jøde og sannsynlig kommer fra Dans stamme, idet noen også antar at
Antikristen som et motstykke til Messias må komme fra Israel
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At disse profetier omhandler Dan og Dans stamme og at de er illevarslende, er vel
alle som har gransket den bibelske profeti, enige i, særlig også ut fra Ap. 7, 3-8, som
viser at Dans stamme ikke omtales blant de stammer som besegles av Gud i endens
tid, hvorimot Dans stamme atter nevnes under opprettelsen av Messias-riket, Esek.

48,1.32.

Men fra disse profetier å anta at Antikristen er israeler, står i avgjort strid med de

profetier som klart viser at Antikristen kommer fra hedningeverdenen, som vi senere

skal se. Og når det gjelder den tanke at Antikristen som motstykke til Messias derfor

må komme fra Israel, så er det vel mere sannsynlig å anta at Antikristen kommer fra
folkene, da folkene står i antagonisme til Israel og Israels Messias og Israels Gud.
Men når det således ikke er mulig å forstå de ovenfor nevnte ominøse, d.e. illevar

slende, profetier om Dan og Dans stamme på den direkte måte at Antikristen er
israeler og kommer fra Dans stamme, så melder det spørsmål seg om disse profetier

på indirekte måte kan forbindes med Antikristen?

På dette spørsmål kan jeg for min del svare et ja, som følger:

Ifølge den bibelske profeti har Antikristen en herold og fullmakt, nemlig dyret av

jorden, dobbeltdyret, diplozoon paradoxum, den falske profet, som etter min mening

er israeler og kommer fra Dans stamme, Ap. 13, 11-17:16,13:19,20: 20,10.

I art 16 har jeg fremsatt min mening om den falske profets oppstigning av jorden.
Ap. 13,11, hvorav også fremgår at han er israeler: i art. 17 til 19 at den falske pro
fet er Judas Iskariot, og i art 20 til 25 at Judas Iskariot er av Dans stamme
Jeg tør derfor henvise til disse art. for nærmere redegjørelse.

Dermed kan den gruppe profetier som anføres i begynnelsen av denne art. på

indirekte måte forbindes med Antikristen gjennem den falske profet, som er israeler

og av Dans stamme, hvorimot Antikristen selv kommer fra hedningefolkene.

Som Messias i sin forløsergjerning i den 69. åruke for Israel og Jerusalem har en

herold, døperen Johannes, har også Antikristen i sin forførergjemingi den 70. åruke

en herold Juda, gr. Judas, med tilnavnet Iskariot, d.e. handelsmannen, som solgte sin

Herre for tretti sølvpenninger, men som derved vil få en ugudelig herre fra hedninge

verdenen, nemlig Antikristen, Salm. 109, 6.8: Jer. 20,3: Sak. 11, 15-17.

En kan også her vise til at Antikristens hovedforbilde, den syriske konge Antiokus
IV Epifanes, også hadde en hjelper i Israel, nemlig israelitten Jason, bror til den

trofaste yppersteprest Onias III, som med en stor pengesum bestakk Antiokus til å

utnevne seg til yppersteprest i sin bror Onias' sted. Uten denne helleniserte, israelit
tiske forræder som hovedmann og yppersteprest hadde ikke Antiokus maktet å
gjennemføre helleniseringen av jødene i makkabeertiden. På samme måte tror jeg at

heller ikke Antikristen i endens tid ville klare å forføre de israelere som ikke er

opplyst av Guds And, uten gjennem denne romaniserte, israelske forræder, den falske

profet, dobbeltdyret med lammehornene, men hvis tale og plan er fra avgrunnen.
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Artikkel nr. 73:

ER ANTIKRISTEN ISRAELER?

Vi skal så omtale ennå TO PROFETIER som ifølge de patristiske skrifter menes å
anta at Antikristen er israeler.

Den første profeti er JOHS. 5,43. Her er det greske ord ALLOS, d.e. en annen,
presset på utilbørlig måte. Noen har endog gått så langt som til å slå fast at dersom
Herren hadde ment at Antikristen var en ikke-israeler, så måtte han istedet for allos
her ha brukt det greske ord heteros, d.e. en annen.
Allos, som svarer til det latinske ord alius, forekommer i N.T. 80 ganger, og heteros,

som svarer til det latinske ord alter, forekommer i N.T. 45 ganger. Jeg kan ikke her ta
plass til en utførlig utredning av dette spørsmål, men bare hevde følgende: Dersom en
undersøker de mange betydninger som såvel allos som heteros har, og dertil gransker
de anvendelser som allos og heteros har på disse tilsammen 125 steder, så finnes d@r
ikke det ringeste holdepunkt for å anta at en ut fra Johs. 5,43 kan slutte at Antikris
ten er israeler.

Johs. 5,43 skal da heller ikke gi svar på spørsmålet om Antikristen er israeler eller
ikke-israeler. Det essentielle ved dette skriftsted er å belyse i hvilket navn disse to

kommer, hvilket også klart fremgår av konteksten.

Jesus sier at han er kommet i sin Faders navn for å gjøre den sanne og eneste Guds
vilje, men jødene tar ikke imot ham. Kommer en annen i sitt eget navn for å gøre
sin egen vUje, ham tar jødene imot Her sikter Jesus til enhve: som kommer i sitt eget
navn, men endelig og endetidsmessig sikter han åpenbart til Antikristen. Men hvorfor
tar ikke disse jøder imot Jesus? Jesus sier: Fordi de ikke tror skriftene og heller ikke
tror Moses. For hadde de trodd skriftene, så hadde de trodd Jesus, for det er om ham
de vitner. Og fordi de ikke tror, har de ikke kjærligheten til Gud og søker ikke den
ære som er av Gud. Men derimot tar de ære av mennesker, og dette er det som tilslutt
vil bringe dem i hendene på Antikristen. Årsaken til at disse jøder i endrøs tid tar
imot Antikristen, er at de hverken tror skriftene eller Moses og derfor heller ikke
Jesus Messias.

Her er derfor det fatale enten/eller i vår tid: De som i sannhet søker den ære som er

av den eneste Gud, tar imot Jesus, som nettopp og som den eneste er kommet i Guds
navn for å gjøre Guds vilje, Johs. 5,41-47. Og alle dem som tar imot ham, dem gir han
rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn, Johs. 1,12. De som tar ære av
mennesker, vil ta imot Antikristen, som nettopp kommer i sitt eget navn far å gjøre
sin egen vilje, som tillike og egentlig Satans vilje. Og alle dem som tar imot Antikris
ten, vil han gi sitt merke, og kun de som har Antikristens merke. Antikristens navn
eller tallet for Antikristens navn, som er 666, får i den korte tid av 3 1/2 profetisk år
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lov til å kjøpe eller selge på denne jord. De andre blir overgitt til trengsel og marty
rium, Ap. 13,16-18.
Dette er ifølge Guds profetier i vår Bibel Satans gruelige plan gjennem handels

mannen Iskariot og Antikristen i endens tid, og dens realisasjon er ikke langt borte.
For også hver tøddel av det ennå uoppfylte som er forutsagt i vår Bibel, skal oppfyl
les i sin tid, uansett hvordan menneskene står imot denne lære.

Men det er herlig og befriende ut fra Bibelens ord å kunne forkynne for all verden
og i all verden at Guds sanne menighet, ekklesia, den utkalte forsamling, ved oppryk
king skal tas bort fra jorden før realisasjonen av denne kommersielle, sataniske plan,
l.Tess. 4,15-18.

Den andre profeti er 2.TESS. 2,4. At Antikristen setter seg i Guds tempel, hevdes av
noen å tyde på at han er israeler. Hadde Antikristen vært ikke-israeler, skulle han ha
satt seg i avgudenes tempel. Men dette kan umulig være riktig. For hvilken seier
hadde det vært for en hedning å sette seg i avgudenes tempel og gi seg selv ut for å
være Gud? Nei, den høyeste triumf for ham må nettopp være å sette seg i Guds

tempel og gi seg selv ut for å være Gud.

Artikkel nr. 74:

ER ANTIKRISTEN ISRAELER?

Den neste profeti vi skal omtale, er Dan. 11,37. Her er det uenighet om der skal

oversettes sine fedres "guder" eller sine fedres "Gud".
De viktigste personlige navn på guddommen i GT er El og Eloah og Elohim, som

alle oversettes med Gud. El, som er et entallsord, forekommer 225 ganger. Eloah,

som også er et entallsord, forekommer 56 ganger. Elohim er dog det hyppigst brukte
navn, likesom dets greske ekvivalent i NT, theos, og forekommer hele 2222 ganger.
Med hensyn til Dan. 11,37 forekommer her ordet Elohim. Elohim er etter sin foim

et flertallsord, men etter sin grammatikalske virkemåte dog et entallsord, untatt når
det brukes om hedeiske guder, f.eks. Salm. 96,5: 97,7. At dette ord for Gud har
flertallsform, menes å ha sin grunn i at det dermed sikter til Guds majestet og autori
tet og mangfoldighet.

Elohim kan altså, likesom forøvrig også ordet El, brukes både om den eneste sanne
Gud og om hedningenes avguder. Det er derfor innlysende at det som vil avgjøre om
navnet Elohim i Dan. 11,37 skal oversettes med "guder" eller med "Gud", er om

pronomenet "han" i Dan. 11,37 står for en hedning, d.e. en ikke-israeler, eller for en
israeler.

Ifølge de apokryfe bøker, den profane historie og Dan. 8,9-12: 11,21-35 er det
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hevet over enhver tvil at pronomenet "han" i Dan. 11,37 står for "kongen" i v. 36,
og at denne konge forbildelig er syreren og ikke-israeleren Antiokus IV Epifanes og
motbildelig endetidens Antikrist. For Antiokus Epifanes, det Ulle hom i det tredje og
greske verdensrike, Dan. 8,9, er hovedforbildet på endetidens Antikrist, det lille horn
i det fjerde og siste og romerske verdensrike, Dan. 7,8, og endetidens Antikrist er
motsatt motbildet på Antiokus Epifanes. MeUem v. 35 og v. 36, meUem hvilke to vers
forøvrig også kapittelskiUet meUem Dan. 11 og Dan 12 burde gå, gUr nemlig forbildet
Antiokus Ejåfanes bort fra seerens bUkk og motbildet Antikristen fanges inn i det
profetiske fokus, sUk at v. 36-45 helt og fullt angår Antikristen.
Som forbildet Antiokus Epifanes er en hedning, d.e. en ikke-israeler, så må også

motbildet Antikristen være en hedning, d.e. en ikke-israeler.
Det er dermed klart at Elohim i Dan. 11,37 må oversettes "guder", som i virkelighe

ten sikter til de greske og romerske avguder. Og sUk er det også oversatt i den greske
oversettelse av GT, Septuaginta, og i den tyske, den franske og den norske bibelover
settelse. Derfor er Dan. 11,37 etter min oppfatning et av de mange bibelske beviser
for at endetidens Antikrist er en hedning, d.e. en ikke-israeler.

Artikkel nr. 75:

ER ANTIKRISTEN ISRAELER?

Av andre profetier som er ment å vise at Antikristen er isiaelæ, er ESEK. 21, 25-27.
Om dette skriftsted sies det at denne "Israels ugudeUge Fyrste" i v. 25 er Antikristen,
og at "hvis dag er kommet når den misgjerning er skjedd som fører til undergang" i v.
25 er den store trengsel i endens tid.
Men dersom en leser igjennem Esek. 21, er det tindrende klart at dette kap. om

handler Babels konge Nebukadnesar II.s tredje og siste angrep på Jerusalem i år 589
f.Kr. og som endte med Jerusalems og templets ødeleggelse. Og den i v. 25 omtalte
ugudeUge Israels fyrste er så klart kong Sedekias, den siste konge av Davids ætt før
Messias kommer, 2. Kong. 24,18-25,7. Denne konge har intet med endetidens Anti
krist å gjøre.
Videre er også ESEK. 28,1-10.12-19 ment å vise at Antikristen er en israeler. Vi er

enig i at den her omtalte Tyrus' fyrste ec et forbilde på endetidens Antikrist, som
setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud, 2.Tess. 2,4.
Men når noen ut fra v. 10 påstår at denne Tyrus' fyrste er en omskåren, altså en

israeler, da er dette intet mindre enn en misforståelde og fordreining.
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Det V.IO vil si oss om Tynis' fyrste, er følgende; Uomskåren som han (Tyrus' fyrste)
var, idet han aldri hadde lært å dømme seg selv, men tvert imot sa at han var en gud,
så var det Herrens dom over ham at han også skulle dø som en uomskåren ved frem
medes hånd.

Dersom en leser i sammneheng fra kap. 24 til og med kap. 32 hos Esekiel, fremgår
følgende: Kap. 24 beretter om at på den samme dag Babels konge Nebukadnesar II
kringsetter Jerusalem, lar Herren Esekiel få skue dette. Kap. 25 beretter om Guds
dom over Israels nabofolk ammonittene, moabittene, edomittene og filistrene for
deres fiendskap mot Israel. Kap. 26 til og med 28 handler om dommen over Tyrus
og Sidon. Kap. 29 til og med 32 handler om dommen over Egypt. Alle disse dommer
siger ved kong Nebukadnesar som straffens redskap fra Gud.
Av kap. 26 til og med 28 fremgår også at Guds dom over Tyrus ved Nebukadnesar i

573 f. Kr. skjedde fordi Tyrus gledet seg over Jerusalems undergang for darved
ytterligere å kunne øke ån handel. Og dommen over den da i Tyrus regjerende fyrste
skjedde på grunn av hans grenseløse hovmod og selvforgudelse.
Med hensyn til Tyrus så er den type og forbilde på verden når det gjelder samkvem

og handel. (Jvfr. Babylon, den store, og dens dom. Ap. 17 og 18.) og Tyrus' fyrste er
type og forbilde på endetidens Antikrist.
Når forbildet Tyrus' fyrste er en uomskåren hedning og en ikke-israeler, så er også

motbildet Antikristen en uomskåren hedning og en ikke-israeler. Derfor er Esek. 28,
1-10. 12-19 en av Skriftens mange antydninger som viser at Antikristen er en hedning
og en ikke-israeler.

Det er også blitt hevdet av NAVNET ANTIKRIST er et sterkt bevis for at Antikrist
a: jøde. Til dette vil vi si at Antikrist, gr. Antikjristos, I.Johs. 2,18.22:4,3: 2.Johs. 7,
betyr Motkrist eller Kristi motstander og har intet med jøde eller ikke-jøde å gjøre.

Videre hevdes det også at Antikristen som den FALSKE KRISTUS eller den falske

Messias må være en jøde. Til dette kan vi svare at den falske Kristus, som på gresk
ville hete Pseudokjristos, ikke forekommer i Skriften. Derimot forekommer benev

nelsen falske kristus'er eller falskkrister, gr. pseudokjristoi. Matt 24,24: Mark. 13,
22. Disse falskkrister er likesom de lavare falske profeter, gr. pseudoprofetai. Matt
24,11.24: Mark. 13,22. underordnet den falske profet, gr. Pseudoprofetes, Ap. 16,13:
19,20: 20,10. At Antikristen i Skriften ikke benevnes den falske Kristus eller den

falske Messias, henger formentlig sammen med at han, når han i midten av den 70.
åruke bryter pakten med de vantro israelere og setter seg i Guds tempel og gir seg ut
for å være Gud, nekter både Faderen og Sønnen, I.Johs. 2,22. Følgelig kan han da
ikke være en falsk Kristus, men presenterer seg som den han virkelig er, nemlig Satans
Antikrist.

Etter denne i art. 69 til og med 75. korte omtale av de skriftsteder og de påstander
som de som mener at Antikristen er israeler, støtter seg til, vil vi si følgende:
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For det første er der ikke i disse skriftsteder og påstander noe som viser at Antikris
ten er israeler. Tvert imot viser de fleste av dem at Antikristen er en hedning, d.& en
ikke-israeler.

For det annet er de påståtte beviser fremkommet ved en løsrivelse fra sin sammen
heng i Skriften.
For det tredje mangler fullstendig en belysning av det foreliggende tema ut fra

Daniels bok og Åpenbaringsboken, hvor nettopp de viktigste og avgjørende av Skrif
tens beviser angående Antikristens nasjonalitet finnes.

Artikkel nr. 76:

ER ANTIKRISTEN ISRAELER?

I art. 69 til og med 75 har vi kort omtalt mange av de skriftsteder og påstander
ellers som de som hevdet at Antikristen er israeler, legger til gnmn for dette. Ikke noe
av dette viser imidlertid at Antikristen er israeler, men det meste av det viser tvert

imot at Antikristen er en hedning, d.e. ikke-israeler. Således er vi i disse art allerede
kommet langt på veg med bevisførselen for at Antikristen ikke er israeler.
Men kan de bibelske profetier videre kaste lys over Antikristen med hensyn til

person og nasjonalitet? På dette spørsmål kan jeg for min del svare et avgjort ja. Men
da Antikristen er slutt- og toppstenen på verdensrikenes bygning i deres motstand og
fiendskap mot Gud i denne onde tidsalder, må vi søke vårt svar i de skrifter i Bibelen
som særlig befatter seg med verdensrikene og Guds rikes seier over dem, nemlig
profeten Daniels bok og Åpenbaringsboken.
Profeten Daniels visjonær-profetiske utsiktspunkt var 606 - 534 f.Kr. Det var altså i

den første del av det tidsavsnitt som Skriften kaller hedningenes tider, gr. kairoi
ethnon. Luk. 21,24: Dan. 4,16.23, som er den tid verdensrikene har verdensmakten
med krigsvåpen, mens Rsael er satt tilside. Derfor varer hedningenes tider inntil
gjenopprettelsen for Israel, d.e. opprettelsen av Messias-riket på denne jord ved Jesus
Messias' åpenbarelse og gjenkomst til dommen over de levende nasjoner, hvoretter
han gjennem Israels forkastelsestid løper altså synkront. At hedningenes tider nå
nærmer seg sin avslutning, ser vi derfor klart av den kjennsgjerning at gjenopprettel
sen for Israel er i full gang, om enn de avsluttende faser ennå mangler.
Med hensyn til profetrø Daniel så vil jeg her innledningsvis si at Jesus Messias i sin

Store eskjatologiske tale på Oljeberget har fastslått følgende: For det første at Daniel
er profet, og for det annet at Daniel har talt om profetiene i Daniels bok. Matt.
24,15. Jeg vil her på det sterkeste advcure mot de raqonalistiske og liberale teologer
som benekter begge disse deler i strid med Jesu klare ord. I Guds øyne er profeten
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Daniels rettferdighet så ulastelig at han er stilt sammen med Noah og Job, Esek.
14,14-20.

Når en ser bort fra den greske og ikke-kristne filosof Porfyrios (233 - 304) i det 3.
århundre e.Kr., var Daniel-bokens enhet og ekthet ikke bestridt før i det 17. århimdre
av den jødiske filosof Baruch Spinoza (1632-1677), som med rette er kalt raqonalis-
mens far. Etter ham har rasjonalismens og liberalismens onde ånder ved en vantro og
villførende kritikk gått til angrep på trossannhetene i vår Bibel og derved banet veg
for det store frafall, gr. he apostasia, 2.Tess. 2,3, som går forut for åpenbarelsen av

Antikristen, og som nå bryter på med makt Fra rasjonalisten Spinoza har den
tidshistoriske og den mytobgiske fortolkning av profetiene gjennemsyret og bemek
tiget seg teologien mer og mer. Også en flerhet av de ledende teologer i vårt land idag
benekter klart og åpenbart at profetiene i vår Bibel har fremtidig oppfyllelse og
benekter dermed at profetiene er det lys Gud har gitt oss i denne tids åndelige mørke
og enda mer i den tid som kommer, 2. Pet. 1,19. Alle som har fulgt med, vil ha klar
beskjed om dette, ikke mindst fra debatten før avstemningen om medlemsskap i EF

uten at jeg her skal referere til navn og artikler.

Ifølge tidshistorisk og mytologisk fortolkning av profetiene angår de den tid i
hvilken de er fremsatt og har ellers kun typisk betydning. Der benektes avgjort at
Gud gjennem profetiene har forutforkynt oss hva som skal skje i fremtiden stikk i
strid med Guds ord, f.eks. Es. 45,11:46,10: Am. 3.7: Johs. 14,29:16.13: 2.Pet. 1,19:
1.Johs. 2,18: Ap. 1,1-3. Med andre ord fjerner den tidshistoriske og den mytologiske
fortolkning det eskjatologiske budskap i profetiene, dette at Gud ved profetiene
skriver historie før det slqer.

Videre tror og lærer de også at ikke hele Bibelen er inspirert av Gud, men at de ved
sin kritiske analyse må avgjøre hva i Bibelen som er inspirert av Gud og hva som ikke
er det.

De benekter også det fremtidige Messias-rike på denne jord og oppfatter f.eks. Rom.
10,4 slik at Jesus Messias definitivt og endegyldig er lovens ende. Derved har Guds
mangfoldige løfter i G.T. til Israel og dets fedre angående folket og landet og riket
ikke noen gyldighet lenger, men Jesus har løftet alt dette opp til en høyere åndelig
enhet som er den nytestamentlige meni^et. Israels eneste mulighet er etter deres
oppfatning kun individuelt å bli frelst inn i menigheten.
Videre benekter også mange av dem de sentrale frelsessannheter som f.eks. jomfru

fødselen, den legemlige oppstandelse, tmderet, forsoningen etc.
For meg er denne sak tindrende klar: Jeg avviser raqonalismen og liberalismen i

teologien og forkynnelsen som forførende ånders ogdjevlers lærdommer, I.Tim. 4,1:
2.Pet. 2,1. For meg er Guds Sønn Jesus Messias' ord og Guds profeters ogapostlers
ord i vår Bibels 63 kanoniske bøker eneste regel og rettesnor for tro og for lære og
for liv. Ved dette ord ble jeg frelst, og i dette ord vil jeg ved Guds hjelp stå fast til
min siste stund, 2.Tim. 3,14-17: 4,3-4: 2.Pet. 1,19-21. (Når jeg nevner 63 kanoniske
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bøker og ikke 66, så er det fordi antallet 66 er en arv fra Septuaginta, som delte
Samuelsboken og Kongeboken og Krønikeboka hver i to. At 63 er det riktige antall,
viser også tallsymbolikken, idet 63 = 7 x 3 i andre potens.)
Av Bibelens 63 bøker er det av lett forståelige grunner særlig 3 bøker som Satan har

satt alt inn på å få menneskene til å tvile på, nemlig l.Mosebok og Daniels bok og
Åpenbaringsboken. For I.Mosebok lærer oss at sjmden er kommet fra Satan. Daniels
bok trekker opp de store linjer angående de fire verdensriker og det etterfølgende
Messias-iiket Apenbaringsbdcen utfyller Daniels bok med jordiske og himmelske
detaljer samt viser oss Messias-rikets endelige seier over Satan og Satans rike.

Artikkel nr. 77:

ER ANTIKRISTEN ISRAELER?

Det første verdensrike i hedningenes tider er det nybabylonske rike eller kaldeerriket,
606 - 53df.Kr.

Vi skal fremføre to grunner for dette:
1. For det første sies dette klart i Dan. 2,38: "Du (d.e. kong Nebukadnesar II,

Ny-babylonias første konge) er hodet av gull". Og hodet er det øverste på bildeko-
lossen i Dan. Z

2. For det annet fremgår dette klart fira forløpet av den tredje tidshusholdning i
menneskeslektens historie ifølge Guds pakt med Noah, I.Mos. 9.
Denne tidshusholdning gjelder for hele den nye menneskeslekt etter vannflommen

inntil Messias-riket, og den nye og viktigste prøving av slekten i denne tidshushold
ning er at Gud har gitt slekten menneskelig øvrighet, slik at slekten skal styre verden
for Gud.

Men resultatet av denn prøving er atter fall, og Guds dom over den udelte menne
skeslekt i denne tidshusholdnings første avsnitt var forvirringen av språket, hvorved
folkene (nasjonene) oppstod, I.Mos. 11,1-9.

Men fra denne hovedstrøm av menneskeslekten, som etter språkforvirringen bestod
av mange folk, avledet Gud en liten bekk, Israel, som han på underfiilt og ofte på
forferdelig vis lar flyte parallelt med hovedstrømmen, og som han i det nå snart
kommende Messias-rike på denne jord leder inn i menneskeslektens hovedstrøm til

dens fornyelse og frelse.
Fra folkene og Israels oppståen angår altså den fortsatte prøving under utøvdse av

menneskelig styre både Israel og folkene, eUer om en heller vil, både jøder og hed
ninger. Og at såvel Israel som folkene ikke har styrt verden for Gud men for seg selv,
er til overmål bevist i historien.
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Israels prøving under utøvelse av mrøneskelig styre resulterte altså i fall, og Guds
dom over dette fall var adspredelsene bort fra Israels land. I den første dommens
adspredelse av det for Israel represrøtative Juda rike til Babel bestod fallet i overtre
delse av de to betingede, israelske pakter, nemlig lovpakten, 2.Mos. 19,8, og den
fornyede lovpakt, S.Mos. 28, 1-30,10. Når det gjelder den andre dommens adspre
delse av Israel til alle verdens land og folk, så bestod fallet, foruten i overtredelse av
de samme to betingede, israelske pakter, også i Iraels forkastelse av Jesus Messias og
den nye pakt i hans blod.

Men her må en vel merke seg at Israel i adspredelsene mistet sine velsignelser men
ikke den pakt Gud inngikk med Israels stamfar Abraham angående ham selv og folket
og landet, I.Mos. 12, 1-4: 13, 14-17: 15, 1-7. 18-21: 17, 1-8. Denne pakt står fast
evinnelig og alltid fordi det er en ubetinget nådespakt, og sine nådegava: og sitt kall
angrer Gud ikke på, Rom. 11,29.

Etter Guds første dom over Israel ved adspredelsen til Babel ble prøvingen av
verdensstyrelsen fortsatt av hedningefolkene alene i den tid som kalles hedningenes
tider eller de hedenske verdensrikers tid, i hvilken tid Israel er satt tilside. Dommen

over verdensrikenes fall under denne prøving kommer først ved knusningen av
verdensrikenes bildekoloss, Dan. 2,35-45, og dommen ova: de levende nasjoner ved
Jesu Messias' åpenbarelse og gjenkomst, hvoretter han oppretter Messias-riket på
denne jord. Matt 25, 31-46.
Altså: Prøvingen imder verdensstyrelsen ifølge Guds pakt med Noah skjedde først

med en udelt menneskeslekt fra vannflommen til språkforvirringen i Babel. Deretter
skjedde prøvingen med en todelt menneskeslekt, d.e. med Israel og folkene, inntil
den begynnende dom over Israel ved den første bortføring til Babel Deretter skjedde
prøvingen med en delt hedningeslekt, d.e. hedningefolkene i verdensrikenes tid, inntil
dommen over de levende nasjoner ved Jesu gjenkomst for å opprette Messias-riket.
Når dommen over Israel begynte i og med den første bortføring til Babel i 606

f.Kr., så er det innlysende at det nybabylonske rike, som også begynte i 606 f.ICr., er
det første rike i hedningenes tider. Det er dermed også innlysende at en ikke kan
innføre noe tidligere rike enn det nybabylonske rike under utleggelsen av Daniels bok
og Åpenbaringsboken.
Vi konkluderer derfor med at det nybabylonske rike er det første innenfor rammen

av hedningenes tider. Visstnok kan tidligere riker tjene som forbilder og typer på de
profetiske verdensriker fra og med det nybabylonske verdensrike, men de kan ikke
inngå i den kronologiske suksessive rekke av verdensriker i Daniels bok og Åpenba
ringsboken.
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Artikkel nr. 78:

ER ANTIKRISTEN ISRAELER?

Vi skal så kort omtale Danielsbokens oppdeling med hensyn til dens språk.
I det 2. årtusen f.Kr. var akkadisk diplomat-, overklasse- og verdensspråket. Men

allerede i det assyriske verdensrikes tid begynner denne rolle å bli overtatt av arama-
isk, hvis egentlige ekspansjonstid var det medisk-persiske verdensrikes tid. Under det
greske verdensrike begynner så gresk å konkurrere med aramaisk som overklasse- og
verdensspråk for så endelig i det romerske verdensrikes tid å dele denne rang med
latin.

Den første del av Danielsboken, Dan. 1,1-2,4 I, som handler om Israels første

bortføring til Babel i 606 f.Kr. og Daniels første tid ved hoffet hos Babels konge
Nebukadnesar II, er skrevet på hebraisk.

Den annen del av Danielsboken, Dan. 2,4 II-7, 28, som for vårt spesielle tema særlig
i kap. 2 og kap 7 omtaler hedningenes tider eller de hedenske verdensrikers tid inntil
opprettelsen av Messias-riket på denne jord, er følgeriktig skrevet på aramaisk, som
var verdensspråket på Daniels tid. Her merker vi oss at Dan. 2,35.44-45: 7,14.27
omtaler opprettelsen av Messias-riket, som er det femte rike etter de fire verdensriker
fra og med det ny-babylonske rike.

I den tredje del av Danielsboken, Dan. 8,1-12,13, er språket atter hebraisk. Denne
del omtaler særlig det tredje og det fjerde verdensrike, nemlig det makedonsk-greske
og det romerske, og deres forhold til Israel. For vårt tema er her særlig viktig om
talen av det lille hom i det tredje verdensrike, Antiokus IV Epifanes, Dan. 8,9-12:

11,21-35, som er hovedforbildet på det lille horn i det fjerde verdensrike, selve
Antikristen, Dan. 7,8. 24-26. Meget viktig for vårt tema er også omtalen av de sytti
åruker, som er tilmålt Israel og Jerusalem frem til opprettelsen av Messias-riket på
denne jord med full velsignelse for Israel og ved Israel også velsignelse for folkene
over den hele jord, Dan. 9,24-27.

Danielsboken bmker altså verdenssrpåket aramaisk i den midterste del av boken,
som særlig handler om verdmsrikene, men bruker hebraisk i den første og siste del av
boken, som særlig angår Israel. Også på denne måte er der klar kontrast mellem
verdensrikene og Israel i Daniels bok.
Med hensyn til de fire verdensriker og det etterfølgende Messias-rike avgir kong

Nebukadnesars drømmesyn av den menneskelignende bildekoloss, Dan. 2, grunnvoll,
rot og skisse for de fire verdensriker og det etterfølgende Messias-rike. Videre viser
synet de fire verdensrikers kronologiske kontinuitet fra 606 f.Kr. til opprettelsen av
Messias-riket. Videre viser synet oss når Messias-riket skal opprettes, nemlig "i disse
kongers dager", hvilket ifølge profetien er sluttfasen av det romerske verdensrike, det
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romerske timakts- eller tikongeforbund. Synet viser oss videre at verdensrikene
presenterer seg mektige, glimrende og blendende for verdensmenneskene, men
opprettholdes ved ytre makt, symbolisert ved metaller, men med synkende karakter,
karakterisert ved synkende verdi av metallene. Videre står verdensrikene på usikre,
vaklende føtter: jern og ler, hvor jernet symboliserer autokrati, som tenderer mot
tyranni, og leret symboliserer demokrati, som tenderer mot anarki. Stenen som
sjrmboliserer Messias-riket, skal ramme det romerske timaktsforbund og knuse og
gjøre ende på verdensrikene, men selv skal Messias-riket stå fast evinnelig.
I Dan. 7 omtales profeten Daniels drømmesyn av de fire store dyr som han så stige

opp av havet under en storm. Ifølge dette syn og den Gud-gitte uttydning av synet
skal fire riker oppstå på jorden, og etter disse skal den Høyestes hellige få riket til
evig tid. Sammenholdt med Nebukadnesars drømmesyn i Dan. 2 og de historiske
riker kan de fire store dyr ikke være noe annet enn de samme fire verdensriker som er

beskrevet i Dan. 2. Synet i Dan. 7 beskriver verdensrikenes indre sædelig-åndeUge
vesen, og derfor er de villdyr i Guds seers øyne. Ja, det dyr som forestiller det fjerde
og siste verdensrike, det romerske, er så fryktelig og forferdelig og grotesk at det
faller helt utenfor det zoologiske system.

Vi skal så kort nevne de fire verdensriker i hedningenes tider ifølge Dan. 2 og 7:
1. Det ny-babylonske verdensrike eller kaldeerriket, 606 - 538 f.Kr.

2. Det medisk-persiske verdensrike, 538 • 331 f.Kr.

3. Det makedons-greske verdensrike, 331-146 f.Kr.
4. Det romerske verdensrike, 146 f.Kr. inntil opprettelsen av det fremtidige Messias-

-rike på denne jord.

Med hensyn til det romerske verdensrike nevner vi følgende kronobgiske, suksessive
tidsavsnitt for dets beståen:

1. Kongedømme, 753 - 510 f.Kr.

2. RepubUkk, 510 - 31 f.Kr.

3. Keiserdømme, 31 f.Kr. - 395 e.Kr.

4. Nasjonalrikene fra den første todeling av det romerske verdensrike i det øst-ro-
merske rike og det vest-romerske rike i 395 e.Kr. og ved de senere deUnger og foran
dringer av disse to riker inntil 1957.

5. EEC (Det Europeiske Økonomiske Fellesskap) eller EF, som begynte med
undertegnelsen av Roma-traktaten av Italia, Frankrike, Vest-Tyskland, Holland,
Belgia og Luxembourg den 25. mars 1957 i Roma, er begynnelsen til den samling
som fører til det romerske timaktsforbund. De opprinnelige seks stater som under

tegnet Roma-.traktaten, er alle stater som tilhører det vestromerske territorium.
I 1972 gik ytterligere tre stater inn i forbundet, nemlig Storbritannia, Danmark og
Eire, av hvilke de to siste ikke hadde tilhørt det antikke romerske imperium. En
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rekke andre land er nå også tilknyttet EF ved handelsavtaler. EF er tar tiden i hastig
realisasjon av handelsavtaler med de aller fleste land som grenser til Middelhavet,
hvorved dette vil bli et romersk innhav dik det var i det antikke romerske imperium.

Dette vil fortsette inntil både det vestromerske og det østromerske territorium er

inngått 1 forbundet, som da vil bli delt i ti regionale underavdelinger som tUsammen
utgjør det romerske timaktsforbund hvorved Antikristen omsider vil opptre. I den
første tid som an^ samlingen og dannelsen av det romerske timaktsfobund, vil den
store skjøge Babylin i religiøs-kirkelig forstand nemlig pavekirken, få større og større
innflytelse i forbundet inntil den har den virkelige makt, Ap. 17,3.15.18.
6. De ti regjeringsledere i det romerske timaktsforbund og Antikristen fullfører

senere den av Gud besluttede dom over skjøgen. Ap. 17,16-17.
7. Antikristen overvinner og styrter tre av de ti ledere, slik at det blir sju av de ti

ledere tilbake og hvorved Antikristen blir den åttende, Dan. 7,8. (jvfr. at Antikristen
også er den åttende av dyrets hoder. Ap. 17,11, som vi senere skal omtale).
8. Det egrøitlige antikristelige verdensrike hvor Antikristen er den suvarene og

absolutte hersker, fra midten av den syttiende åruke for Israel og Jerusalem og til
årukens slutt, altså 3 1/2 profetiske år, Dan. 9,27: Ap. 13, 1-8, som er den store
trengsels tid. Straks etter den store trengsel inntrer så Jesus Messias* åpenbarelse og
gjenkomst til dommen over Antikristen og hans rike, hvorpå Messias-riket opprettes.

Artikkel nr. 79:

ER ANTIKRISTEN ISRAELER?

Vi skal så vise Antikristens tilknytning til verdensrikene i Daniels bok og Åpenba
ringsboken.

Det første sikre spor vedrørende Antikristens tilknytning til vadensrikene i hednin
genes tider har vi i det tredje verdensrike, det makedcmsk-greske, 331- 146 f.Kr.,
nemlig i det greske verdensrikes lille hom, Antiokus IV Epi&nus, Dan. 8, 9-12:
11,21-35, som er hovedforbildet på det lille hom i det fjerde og siste og romerske
verdensrike. Antikristen. Disse to personer er uløseUg knyttet sammen i profetien.
Den første er den sistes forbilde, og den siste er den førstes motbilde, og deres felles
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særkjenne er deres demoniske hat til Guds eiendomsfolk Israel, Israels gudstjeneste
og Israels Gud. Men Antiokus Epifanes og israeleres forbildelige pakt med Antiokus
og israeleres forbildlige pakt med romerne har vi allerede omtalt i art. 70 til 72. Vi
skal derfor fortsette med omtalen av det fjerde verdensrikes lille hom, Antikristen.

Vi tar vårt utgangspunkt i Dan. 7,7: "Deretter fikk jeg i mine nattlige syner se et
fjerde dyr, fryktelig og forferdelig og overmåte strøkt, det hadde store tenner av jern
og åt og knuste, og det som ble tilovers, trådte det ned med sine føtter, det var
annerledes enn alle de første dyr og hadde ti hom".
Dette dyr svarer til benene og føttene på kong Nebukadnesar menneskelignende

metallkoloss, og de ti hom på dyret svarer til de ti tær på kolossen, Déin. 2,33.40-43.
Videre svarer de ti hom til de ti hom på det første dyr i Ap. 13,1 og på dyret i Åp.
17,12. Og aUe disse syner, nemlig i Dan. 7.7-8.15-16: Ap. 13,1-8:17,3,7,12, gjelder
det fjerde og siste verdensrike, det romerske.
I Dan. 7,8 fortsetter Daniel: "Jeg aktet nøye på homene", v. 81. Altså var det det

ferdigdaimede romerske timaktsforbund i endens tid som profeten nøye hadde sin
oppmerksomhet rettet mot, og synet oppfylles altså i en for oss meget nær fremtid,
da det romerske timaktsforbund idag er under hastig utvikling og dannelse. Profeten
ser altså i synet det ferdigdannede romerske timaktsforbund. Da får han se "et annet
lite hom som skjøt opp mellem dem (de ti), og tre av de første hom ble rykket opp

for dets skyld", v.8 II. Det nye, lille horn som skjøt opp etter og mellem de ti, er

altså et ellevte horn, som - når dette er oppfylt - blir det åttende horn. Idet en også
her gjør oppmerksom på at åtte er fornyelsens og oppstandelsens symbolske tall, ikke
bare i god, men også i dårlig betydning, står dette åttende horn derfor og ifølge den
videre profetiske utvikling av temaet for Antikristen, (jvfr. at Antikristen også er den
åttende, men er tillike en av de sju konger som dyrets sju hoder står for. Ap. 17,9-11,
og at de onde ånders hovedantall i endens tid også er åtte. Matt 12, 43-45, som vi
senere skal forklare.) Tre av de ti hom ble altså rykket opp, v.8, falt av, v.20, fea: det

ellevte horns skyld. Grunnteksten bruker her det arameiske ord sjafal, som betyr slå

ned eller styrte.

Denne krig er også beskrevet i Dan. 12,5, idet vi setter kapitelsldllet mellem Dan. 11
og Dan. 12 etter Dan. 11.35, hvor dette skille burde gå. Derved vil kap. 11 angå den
antikke tid for de fire riker som det tredje verdensrike ble delt i etter Alexander den

stores død, Dan. 8,22, og særlig angå krigene mellem det syriske og det egyptiske
rike. Men kap. 12 vil angå endens tid, den siste tid av deres herredømme, Dan. 8,23,
og også innbefatte krigen mellem Antikristen og de tre horn innenfor det romerske
timaktsforbund, som altså da både det syriske og det egyptiske rike tilhører.
Ifølge Dan. 12,5, som altså angår endens tid, er der tre aktører: 1. Sydens konge,

som er Egypt med eventuell tilslutning av andre og nærliggende land og folk. 2. Den
pronomenet "han" står for, nemlig Antikristen. 3. Nordens konge, som er Syria eller
det seleukiske Stor-Syria med eventuell tilslutning av andre og nærliggende land og
folk.
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Ifølge Dan. 12, 5-7 fører Antikristen krig med Egypt og Stor-Syria og Israel i den
samme rekkefølge som står anført for de kriger som hans forbilde, Antiokus, førte:
mot syd og mot øst og mot det fagre land, d.e. Israel, Dan. 8,9. Men det fremgår klart
av Dan. 12,5-10: 8,24-25 at krigen eller krigene som Antikristen skal føre, angår også
mange andre folk og land med forferdende tidender fra Norden og Østen som bevir
ker at Antikristen i stor harme drar ut for å ødelegge og tilintetgjøre mange.
Men ifølge Dan. 12,10: 8,25 skal Antikristen gå sin ende imøte i Judea, og uten

menneskehånd skal han knuses, d.e. ved Guds inngripen, Dan. 2,34-35.45: Åp.
19,11-21. Om Antiokus derimot vet vi ifølge hsitorien at han døde under et mislyk
ket felttog i Elymais i Persia i 164 f.Kr.

Artikkel nr. 80:

ER ANTIKRISTEN ISRAELER?

Mens Daniel så på dette, nemlig det som Dan. 7,7-8 beretter om de ti horn på det
fjerde dyr og om hvordan et nytt ellevte hom skjøt opp mellem og etter de ti og
hvordan tre av de ti hom ble rykket opp for det ellevte horns skyld, slik at det ellevte
horn ble det åttende horn, fikk Daniel se et himmelsk syn, som omtales i v. 9-10.
Dette himmelske syn angår det samme som seeren på Patmos, apostelen Johannes, så
ifølge Åp. 4 og 5, og som viser det himmelske situasjonsbilde foran den syttiende
åruke for Israel og Jemsalem eller endens tid, Dan. 9,27.
Dette er et eklatant eksempel på hvordan Gud våker over sitt ord, så han fullbyrder

det. Jer. 1,11-12. For mens altså Daniel så på hvordan Antikristen ødela tre av de ti
riker som tilhører det romerske timaktsforbund, og kjemper seg videre frem mot
verdensherredømmet, idet han spotter Gud og de hellige og fører krig mot de hellige
og overvinner dem, så viser Gud Daniel hva som foregår i himmelen. Han får se det
Johannes fikk se ved den senere åpenbaring på Patmos, Åp. 4 og 5. Han så Gud Fader
på sin trone og englenes herskarer som tjente ham. Han så at retten ble satt og bøker
ble åpnet, v. 9-10.

Mens Daniel ser på dette himmelske syn, svinner også dette, og han får atter se
forholdene på jorden. Men nå har forholdene her totalt forandret seg. Han ser hvor
dan det romerske verdensrike i sin endetidsmanifestasjon bli ødelagt ved Jesu åpen-
barelse og gjenkomst med de himmelske hærer til slaget ved Harmageddon og den
etterfølgende dom over de levende nasjoner, v. 11-12: Åp. 19, 11-21.
I de himmelske syner som her blir åpenbart Daniel, far han også se hvordan Menne-

skesønnen, Jesus Messias, av Faderen får herredømme og ære og rike over alle folk og
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ætter og tungemåL Hans herredømme er et evig herredømme, som ikke forgår, og
hans rike er et rike som ikke ødelegges. Dette er det femte rike eller stenens rike,
Messias-riket i fremtidig opprettelse på denne jord, som følger etmr de fire verdens
riker, og som skal fortsette på den nye jord, v. 13-14: Mik. 4,7: Luk. 1,35: l.Kor.
15,28.

Vi ser således at Daniel, og vi med ham, skiftesvis ser syner på jorden og i himmelen,
som viser oss at Hinunelens Gud leder hele utviklingen av endetidens gigantiske
drama til det endemål han har forutsagt i den bibelske profeti
Den firemtidige opprettelse av Messias-riket på denne jord har følgende suksessiv-

-historisk rekkefølge:
1. Den høytidelige innsettelse av Menneskesønnen i Messias-riket foregår i him

melen, Dan. 7,13-14: Ap. 5, 6-10.
2. Forfrødelighetene over jorden i de apokalyptiske straffedommer, Salm. 2,5: Matt

24,21-26: Ap. 6 tU 18.
3. Menneskesønnens åpenbarelse og gjenkomst i herlighet og kraft for å ødelegge

Antikristens rike, Dan. 2,45:7,9-11: Ap. 19,11-21.
4. Dommen over de levende nasjoner, Dan. 7,10.26: Matt 25, 31-46.

5. Opprettelsen av Messias-riket på denne jord, Dan. 2,44: 7,27: Ap. 5,10: 20,1-6.

Artikkel nr. 81:

ER ANTIKRISTEN ISRAELER?

Det lille ellevæ hom i Dan. 7,8 -26, som omsider ble støire enn de andre hora og
som, etterat tre av de ti horn ble rykket opp for dets sl^ld, ble det åttende horn, og
som hadde øyne som menneskeøyne og en munn som talte store ord, er altså endeti
dens Antikrist Han er identisk med den kommende fyrste og ødeleggeren, Dan.
9,26-27: kongen med det frekke åsyn, Dan. 8,23-25: 12,1-10 (=11,36-45): ødeleg
gelsens vederstyggelighet, Dan. 12,21 (=12,11): Matt 24,15, syndens menneske,
fortapelsens sønn, den lovløse, 2.Tess. 2,3-8, dyret i Ap. 13,3-8: 16,13: 17,8-11:
19,19: 20,10.

Antikristens hovedforbilde, det tredje verdensrikes lille hora, Antiokus IV Epifanes,
er en hedning og en ikke-israeler, hvilket indikerer at også Antikristen er en hedning
og en ikke-israeler.
Det fjerde og siste og romerske verdensrikes lille hora, endetidens Antikrist, er som

Antiokus i den bibelske profeti uløseUg knyttet til verdensrikene innenfor rammen av
hedningenes tider, hvilket klart viser at Antikristen er hedning og en ikke-israeler.
Antikristen er videre i profetien uløselig knyttet til det romerske verdensrike,

hvilket tillike viser at han er en romersk fyrste. I Dan. 9,26 står således uttrykkelig at
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det var denne kommende fyrstes folk, d.e. romerne, som skulle ødelegge og som
ødela templet og Jerusalem i år 70 e. Kr., hvilket er historisk bevist.
Videre er Antikristen en romersk fyrste, da det lille ellevte hom, som senere ble det

åttende horn og som symboliserer personen Antikristen i Dan. 7,7-26 er en manifes
tasjon på det fjerde og siste dyr i Dan. 7, som symboliserer det romerske verdensrike.
Endelig er Antikristen en romersk fyrste ifølge Ap. 17,8-11, da det hode som ble

såret til døden, men hvis dødssår ble lægt, og som symboliserer Antikristen når han
kommer igjen fra avgrunnen i endens tid som den åttende, likeledes er en manifesta
sjon på det tihornkronede og sjuhodede dyr i Åp. 13, 1-8, som symboliserer det
romerske timaktsforbund i endens tid.

Alle symbolske fremstillinger av Antikristen i forbindelse med det fjerde og siste og
romerske verdensrike gir han det samme særkjenne, nemlig et demonisk hat til Israel
og Israels gudstjeneste og Israels Gud. Videre den samme virketid for hans herredøm
me, nemlig 3 1/2 profetisk år. Endelig skal han og hans verdensrike ødelegges ved
Jesu Messias'åpenbarelse og gjenkomst til vår jord for å opprette Messias-riket.
Som indikasjon for at Antikristen er en romersk Cæsar skal vi her atter gjenta

yppersteprestenes svar til Pontius Pilatus under rettergangen mot Jesus Messias etter
Vulgata: "Non habemus regem nisi Caesarem", d.e. "vi har ikke konge uten Cæsar",
Johs. 19,15. Denne offisielle erklæring av Israels ledere den gang er bindende for
Israel inntil Israels ledere erklærer; "Velsignet være han som kommer i Herrens
navn." Matt. 23,39. Men denne profeti av Jesus Messias vil først vil oppfylt i forbin
delse med hans åpenbarelse og gjenkomst når han som ødeleggelsens kastesten knuser
verdensrikenes bildekoloss ved å ramme denne på føttene med de ti tær, som symbo
liserer det romerske timaktsforbund i endens tid, Dan. 2,34-35.1 Dan. 7,11 står dette

uttrykt slik at det fjerde dyr ble drept for de store ords skyld som hornet, d.e.
Antikristen, talte, og i v. 26 at herredømmet skal fratas Antikristen og han blir
ødelagt og tilintetgort for all tid.
Og så skal riket og herredømmet og makten over rikene under hele himmelen gir til

det folk som er den Høyestes hellige, og dette rike, som altså er det femte rike etter
de fire verdensriker, Messias-riket, skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og
lyde det, v.27. Da vil Israels offisielle erklæring lyde: "Vi har ikke konge uten Jesus
fra Nasaret." (Lat. "Non habemus regem nisi lesum Nazarenum.")
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Artikkel nr. 82:

ER ANTIKRISTEN ISRAELER?

Før vi går over til å omtale Åpenbaringsbokens syner angåaide endetidens Antikrist,
må vi først omtale et meget viktig forhold, nemlig nåtiden (presens) i Åp. 17,10, hvor
det står at "den ene (d.e. den sjette konge) er til", da dette er av største betydning
for forståelsen av endetidens Antikrist.

Mange fortolkere har oversett eller neglisjert denne meget viktige nåtid. Andre
fortolkere har villet forstå denne nåtid som profetisk nåtid, d.e. at denne nåtid angår
synets oppfyllelse i endens tid.

Dan den sjette konges regjeringstid ifølge Åp. 17,10 er bestemt til nåtiden i Åp.
17,8.10.11, så er det innlysende at vi først må bestemme på hvilken tid denne nåtid
er.

To millimeter er her tenkelige. Enten det tidspunkt Johannes hadde åpenbarelsen
på Patmos, altså historisk nåtid, eller tidspunktet foran dommen over den store
skjøge Babylon i endens tid, altså profetisk nåtid.
Rent språklig kan dette spørsmål ikke løses, men det er sannsynlig at det er Patmos-

-åpenbarelsens historiske nåtid, altså det tidspunkt engelen taler til Johannes. Derfor
må dette spørsmål løses av sammenhengen.
At det ikke er tiden foran dommen over den store skjøge Babylon, fremgår klart av

flere tvingende grunner:

1. Skjøgens ødeleggelse skal ifølge v. 16,17 skje ved de ti horn og dyret. Men de ti
hom sies ifølge v. 12 å være ti konger som ennå ikke har fått rike, men de får makt
som konger en time sammen med dyret, når dette kommer igjen. Altså er de ti
konger fremtidige i forhold til nåtiden i v. 8.10.11. Tidspunktet for nåtiden i v.
8.10.11 kan derfor ikke være tiden for dommen over den store skjøge Babylon.
3. De ti kronede hora, d.e. de ti konger som har fått makt som konger, har vi

derimot på det tihorakronede og sjuhodede dyr i Åp. 13, 1-8, hvor Antikristen er
symbolisert ved det hode som fikk såret av sverdet, men ble ilive. Dyret i Åp. 12,1-8
er altså Antikristen og hans verdensrike i endens tid. Da hverken de ti horn er kronet
eller dyret "er", men tvert imot "ikke er" i nåtiden i v. 8.11, kan tidspunktet for
nåtiden i v. 8.11 ikke være tiden for dommen over den store sigøge Babylon.
4. Skjøgen sitter ifølge v. 3 og 9 på dyret og er ifølge v. 18 ved makt i nåtiden i v.

8.10.11, hvorfor denne nåtid ikke kan være tiden for dommen over den store skjøge
Babylon.

5. Ifølge v. 10 "er den ene til", det vil si at den sjette konge har regjeringsmakt på
tidspunktet for nåtiden i v. 8.10.11 Dyret som "var og ikke er" er derimot den
åttende, altså fremtidig i forhold til den sjette og derfor ennå ikke kommet, v. 11,
men er tillike en av de sju, men dog ikke den sjette, da den sjette "er" hvorimot dyret
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"ikke er" på tidspunktet for nåtiden i 8.10.11. Og da slqøgens ødeleggelse skjer ved
de ti konger og dyret, så kan tidspunktet for nåtiden i v.8.10.11 ikke være tiden
for dommen over den store skjøge Babylon.
6. Dommen over den store skjøge Babylon ved de ti horn og dyret står ifølge v. 16 i

futurum i forhold til nåtiden i v.8.10.11, hvorfor nåtiden i v.8.10.11 ikke kan være

tiden for dommen over den store slqøge Babylon.

7. Dersom tidspunktet for nåtiden i v.8.10.11 skulle være tiden foran dommen over
den store skjøge Babylon, så kunne det ikke stå i v. 12 at de ti konger ennå ikke har
fått rike. For de ti konger må nemlig ifølge Dan. 7,24 fremstå og få rike før endens
tid. Og når det gjelder Antikristens verdensrike i endens tid, så er det de ti kongers
fremståen som viser at endens tid er nær. De ti konger må ifølge profetien få rike før
Antikristen åpenbares.

8. Da tidspunktet for nåtiden i v. 8.10.11 av de foran anførte grunnen ikke kan
være tiden for dommen over den store skjøge Babylon, må det være det tidspunkt
Johannes hadde åpenbaringen på Patmos, altså det øyeblikk engelen taler med
Johannes.

Et merkelig og inkonsekvent forhold er også at mange av dem som holder nåtiden i
Åp. 17,8-11 for å være profetisk nåtid, dog holder nåtiden, i Ap. 1,19 for å være
historisk nåtid. Her står: "Skriv de ting som du så, og de ting som er, og de ting som
skal skje etter disse (gr. meta tayta)". Og Ap. 4,1 begynner med: "Etter disse ting
(gr. meta tayta)" o.s.v. Hvorfor bruker de da ikke også her profetisk nåtid? Jo,
øyensynlig fordi profetisk nåtid her ville fullstendig forstyrre oppdelingen av Åpen
baringsboken, hvis hele innhold da måtte oppfylles i og etter endens tid. Men enten
må en i Ap. 17, 8-11 og i Ap. 1,19 ha profetisk nåtid eller også på begge steder ha
historisk nåtid, og oppfattelsen av "Herrens dag" i Ap. 1,10 må da bli tilsvarende
forskjellig etter de to oppfattelser. Etter min oppfatning må en både i Ap. 17,8-11 og
i Ap. 1,19 ha historisk nåtid. Nåtiden her må altså være det øyeblikk engelen taler til
Johannes.
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Artikkel nr. 83:

ER ANTIKRISTEN ISRAELER?

Tidsangivelsen for den historiske nåtid (presens) for Apostelen Johannes' mottagelse
av åpenbaringen på Patmos er ifølge sparsomme og motstridende patristiske uttalelser
spredt over et tidsområde fra Cæsar Claudius' regjering (41 • 54 e.Kr.) til Cæsar
Domitians regjering (81 - 96 e.Kr.). Men ikke noen av disse tidsangivelser kan bevises,
men er altså ifølge tradisjonen. Ifølge de to siste hundreårs utleggere av samme sak er
tidsangivelsen spredt over det samme tidsrom, altså fra 41 - 96 e.Kr. Men heller ikke
her er noe bevist.

Med hensyn til flere av disse utleggeres antagelse om at Johannes skulle ha vært
landsforvist til Patmos under Domitians regjering og på den tid fått åpenbaringen,
skal vi anføre hva theol. dr. E. W. Bullinger sier om den sak: "Johannes var ikke

landsforvist, hvilket der ikke frnnes det ringeste bevis for, men dette kun ifølge
tradisjonen. Den greske preposisjon "dia" etterfulgt av akkusativ angir behovet eller
hensikten, men dersom årsaken skulle ha vært tilsiktet, så skulle "dia" ha vært

etterfulgt av genitiv, men i Åp. 1,9 står akkusativ. Johannes var på Patmos for å
motta åpenbaringen". (The Day of the Lord.)
Men det er innlysende at når Gud i Åp. 17,7 har lovt å si oss hemmeligheten med

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

tidspunkt Johannes hadde åpenbarelsen på Patmos innenfor en kort tidsperiode hvis
yttergrenser kan bestemmes, nemlig:

1. Det første skriftsted er Åp. 17,6.
I dette skriftsted gis oss en viktig opplysning, idet Johannes så at den store skjøge

Babylon, som ifølge v. 18 har kongedømme over kongene på jorden og darmed
verdensmakten, var drukken av Jesu vitners blod. Ifølge historien vet vi at den første
kristenforfølgelse iverksatt av verdensmakten inntraff under Cæsar Nero etter Romas
brann i år 64 e.Kr. Før den tid stilte den romerske verdensmakt seg indifferent til de
kristne, idet kristendommen ble betraktet som en reformert og mere åndelig form for
judaisme, og judaismen var en tillatt religion (lat. religio lidta) i det romerske impe
rium.
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Etter denne første kristenforfølgelse iverksatt av verdensmakten i år 64 e.Kr. fulgte
så senere flere andre.

Men det er innlysende at dersom vi på forhånd ikke vet hvilken forfølgelse der
siktes til i v. 6, så følger derav logisk at vi må datere fra den første forfølgelse, d.e. i år
64 .Kr. For dersom vi daterer fra en senere forfølgelse, later vi ute av betraktning den
eller de forfølgelser som i tid måtte ligge foran dateringen. Men derved blir vi ulogis
ke, idet vi forutsetter ting kjent som ikke er kjent. Det er bare en datering som er
logisk riktig og tillatelig, nemlig dateringen fra den første kristenforfølgelse, fordi kun
da kan alle forfølgelser bli tilgodesett i beregningen.
Dermed er det bevist ifølge profeti og historie at den foran nevnte korte tidsperiode

innenfor hvilken nåtiden i Ap. 17,8.10.11 må ligge, begynner med år 64 e.10:. som
altså er dens terminus a quo, slik at nåtiden i v. 8.10.11 ikke kan være før år 64 e.Kr.,
men i eller etter dette årstall.

2. Det andre årstall er Ap. 11,8.
I dette skriftsted omtaler Johaxmes det Jerusalem, som i åndelig mening kalles

Sodoma og Egypten og hvor Jesus ble korsfestet, som bestående. Men dette var det
Jerusalem som ble ødelagt av romerne i år 70 e.Kr.
Det omtales ikke i Åpenbaringsboken at Jerusalem skal eller skulle ødelegges.

Omtalen av Jerusalem (den store by) i Ap. 16,19, som angår endens tid og hvor
Jerusalem skal få Guds tredelingsstempel på seg, er heller ingen ødeleggelse.

Altså: Når Åpenbaringsboken overhodet ikke nevner at Jerusalem skal eller skulle
ødelegges, men tvertimot nevner det Jerusalem, hvor Jesus ble korsfestet og som
ifølge historien ble ødelagt av romerne i år 70. e.Kr., som bestående, så er det bevist
ifølge profeti og historie at den foran nevnte korte tidsperbde, innenfor hvilken
nåtiden i Ap. 17,8.10.11 må ligge, ender med år 70. e.Kr. som altså er dens terminus
ad quem, slik at nåtiden i Ap. 17,8.10.11 ikke kan være etter år 70 e.ICr. men i eller
før dette årstall.

Den Hellige Skriftens egen løsning av spørsmålet om tidfestingen av Patmos-åpen-
baringens nåtid er etter dette at den ligger mellem år 64 og år 70 e.Kr.
Vi konkluderer derfor med at nåtiden (presens) i Ap. 17,8.10.11 er det tidspunkt

Johannes hadde åpenbaringen på Patmos, som i tid ligger mellem år 64 og år 70 e.Kr.
Men endog det eksakte årstall for nåtiden i Ap. 17,8.10.11 kan bestemmes ifølge

Skriften, når først den sjette konge i v. 10 er bestemt, som vi senere skal se.
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Artikkel nr. 84:

ER ANTIKRISTEN ISRAELER?

Vi skal så gå over til å omtale det meget viktige og vanskelige tema angående DE SJU
HODER på det tihomkronede og quhodede dyr i Ap. 13,1-8.

Den vanlige oppfattelse blant de fleste utleggere som har historisk nåtid (presens) i
Ap. 17,10, er at det sjette hode (d.e. "den ene") er det romerske imperium, og at de
fem hoder, som "er falt", er fem riker i tid før det romerske imperium. Vi skal se
nærmere på dette:

1. Dersom vi i Dan. 7 teller hodene på de tre dyr for det fjerde dsnr, som er romer
riket, så har det første dyr et hode og det annet dyr et hode, men det tredje dyr har
fire hoder, altså tilsammen seks hoder, men Ap. 17,10 har kun fem hoder før det
sjette hode. Altså kan den ovenfor omtalte oppfatning ikke være riktig.
2. For å komme forbi denne sperring så har mange utleggere kun tellet et hode

istedet for fire på det tredje dyr, men så lagt til det assyriske rike og det egyptiske
rike for å få fem riker før det romerske.

3. Men dermed kommer de i uoverensstemmelse med Dan. 2,38 som sier til Nebu-
kadnesar II, Ny-Babylonias første konge: "Du er hoder av gull". Og hodet er det
øverste på den menneskelignende bildekoloss i Dan. 2.
4. De kommer derved tillike i uoverensstemmelse med utgangspunktet for hednin

genes tider, gr. kairoi ethnon. Luk. 21,24: Dan. 4,16.23, som er den tid verdensrikene
er ene om verdensstyrelsen ifølge Guds pakt med Noah, I.Mos. 9, og som derfor kun
kan regnes etter at Israel er satt tilside i landflyktighetens dom, hvilket begynte i år
606 f. Kr., det samme år som er begynnelsesåret for det ny-babylonske rike. Profetien
viser således klart at verdensrikene innenfor rammen av hedningenes tider må begyn
ne med Nebukadnesar II. s ny-balylonske rike.

5. De som mener at det sjette hode i Ap. 17,10 er det romerske imperium, som de
da identifiserer med dyret i Åpenbaringsboken, d.e. det første dyr i Ap. 13, mener
videre at det romerske rike vil få en ny periode i endens tid som det sjuende hode,

som etter en katastrofe, enten med riket eller med dets leder, skal komme tilbake

som den åttende. Men av Ap. 17, 8-11 fremgår at dyret "var og ikke er" i nåtiden i
Ap. 17,10. Vi vil da stille følgende spørsmål: Hvordan kan det romerske imperium
både være og ikke være på en og samme tid i nåtiden i Ap. 17,10? Det er klart at
dette er en umulighet.
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En av de største feil som er gjort i utleggelsen av Åpenbaringsbokens syner vedrø
rende verdensrikene er etter vår mening at dyrets sju hoder er utlagt som sju riker.
Heller ikke får en dette til å stemme dersom alle profetiens vitnesbyrd i denne sak
skal tas med og disse vitnesbyrd skal stå for det de selv sier. For både de sju hoder og
de ti horn på dyret er etter vår mening å utlegge som personer. En helt annen ting er
at disse personer er ledere av riker, som vi senere skal se.
Men hvorfor skal også hodene på dyret utlegges som riker? Dette behøves ikke,

fordi alle fire verdensriker innenfor hedningenes tider på annen måte er inkorporert i
det første dyr i Åp. 13, 1-8. For dyrets kropp var likt en leopard, som det tredje
verdensrike, Dan. 7,6, og dets føtter som på en bjørn, som det andre verdensrike,
Dan. 7,5, og det munn som en løvemunn, som det første verdensrike, Dan. 7,4. Det
er som om dyret i Åp. 13,1-8 har opptatt i seg de tre foregående verdensriker til en
gigantisk kraftanstrengelse i endens tid mot Gud og mot hans rike. Men det en i
denne forbindelse særlig skal merke seg, er at når en trekker fra de tre deler av dyret i
Åp. 13,1-8 som går på de tre første verdensriker, nemlig kroppen, føttene og mun
nen, så er der tilbake av dyret kun hodene, hornene og halen, hvorav hodene og
hornene må gå på det fjerde og siste og romerske verdensrike. Og halen, som ikke
omtales i v. 1-8, men i v. 11-17, går på den falske profet. Es. 9,15: Åp. 12,41. Dette
viser klart at kun hodene og hornene på dyret i Åp. 13,1-8 er å utlegge som tilhøre
nde det romerske rike. Det øvrige av dyret går på de tre første verdensriker og på den
falske profet.

Vi konkluderer derfor med at kun hodene og hornene tilhører spesifikt det tihorn-
kronede og sjuhodede dyr i Åp. 13, 1-8, og de må i profetiene finnes som assosiasjo
ner i romerriket, det fjerde og siste verdensrike innenfor rammen av hedningenes
tider.
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Artikkel nr. 85:

ER ANTIKRISTEN ISRAELER?

Vi skal så ut fra den romerske historie undersøke hvilke sæsar'er vi har i tidsperioden
64 - 70 e.Kr., i hvilken tid den sjette kon^ ifølge Ap. 17,10 har regjeringsmakt
Svaret er som følger: Nero Cæsar, 54 • 68 e.Kr., Galba Cæsar, 69, Otho Cæsar, 69,
Vitellius Cæsar, 69 og Vespasianus Cæsar, 69 • 79.

Ifølge Ap. 17,10 skal den sjuende konge ha kort regjeringstid og kan derfor ikke
være Vespasianus Cæsar som regerte i 10 år. Det må derfor være en av de tre foregå
ende Cd9sar'er som aUe hadde kort regjeringstid, nemlig: Servius Sulpidus Galba, fra
juni 68 til januar 69, Marcus Salvius Otho, fra januar 69 til april 69 eller Aulus
Vitellius, fra april 69 til slutten av 69, altså henholdsvis ca. seks måneder, ca. tre
måneder og ca. qu måneder. Men hvem av disse som er den sjuende konge, kan ikke
hermed avgøres, da de alle tre har kort regjeringstid.

Men hemmeligheten kan løses ved innføring i Satans forutsetninger og fremgangs
måter i hans kamp mot Gud. Satans fall bestod i hovmod, idet han viUe være Gud lik.

Derfor er en av hans hovedlinjer i hans kamp mot Gud en satanisk imitasjon av Gud
og Guds råd, og denne falske imitasjon begynner Satan å realisere så snart han Iqen-
ner Guds hrelsesråd. Men Satan kan ikke se inn i Guds frelsesråd, og derfor er han
avhengig av profetisk forutsigelse og/eller oppfyllelse. Satan visste fra G.T. at Messias
skulle komme, men han visste ikke at Messias skulle komme igjen, fordi dette ikke er

åpenbart i G.T. at Messias skulle komme igjen, fikk Satan først kunnskap om gjen-
nem Messias selv, som kunngjorde dette før sin lidelse og død, nærmere bestemt i den

69. åruke for Israel og Jerusalem som ifølge profetien om Israels og Jerusalems sytti
åruker, Dan. 9, 24-27, varte fra år 25 til år 32 e.Kr. Senere fikk Satan utførligere rede
på Messias' gjenkomst gjennem apostlenes taler og de nytestamentlige skrifter.

Så snart Satan fikk kunnskap om at Guds Messias skulle komme igjen og opprette
Messias-riket og særlig etterat Messias' død, oppstandelse og himmelfart i året 32
e.Kr. var en kjennsgjerning og Guds usvikelige borgen for at Messias i Guds time
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skulle komme igen, begynte han å legge og realisere sine planer om å imitere Guds
Messias-planer med sine Anti-Messias-planer ved sin Anti-Messias i forbindelse med
den hedenske verdensmakt. Dette mener jeg resulterte i dannelsen av det første hode
på det sjiihodede og tihomede dyr.
Den første av de sju konger må derfor regere i og omkring år 32 e.Kr. og må derfor

være Tiberius Cæsar, som ble Augustus Cæsars medregent i å 11 eller år 12 e.Kr. og
som var eneregent fra år 14 til år 37 e.Kr.

Vi merker oss også at hodene på det første dyr i Åp. 13 og på dyret i Åp. 17 ikke er
kronet. Derimot er de sju hoder på dragen i Åp. Åp. 12 kronet, og dragen er Satan.
Dette viser at det er Satan, hvis hoder er kronet, som inspirerer og drivæ* dyret, hvis
hoder derfor ikke er kronet. I overensstenunelse med dette har også dyrets sju hoder
bespottelses-navn, d.e. de karakteriseres ved blasfemi.

Angående Tiberius Cæsar skriver den romerske historiker Tacitus at hans mistenk

somhet begynte i år 25 e.Kr. Angivelsene gikk slag i slag, men han nevner forøvrig
bare sju majestetsprosesser. I slutten av år 27 e.Kr. tok Tiberius opphold på øya Capri
og bygde her tolv lystslott, hvor han ruget over sine mørke planer.
Altså ser vi at i den 69. åruke for Israel og Jerusalem og i tiden like etter denne, da

Jesus Messias utførte sin forløsergjeming, setter Satan igang en fryktelig mørkets og
ondskapens virksomhet i sentrum av verdensmakten, hvorigjennem héui innleder sine
Anti-Messias-planer.

Artikkel nr. 86:

ER ANTIKRISTEN ISRAELER?

Dermed er vi istand til å identifisere de qu konger som er symbolisert ved de sju
hoder på det sjuhodede og tilhomede dyr i Åp. 17 og 13, nemlig:
1. Tiberius Cæsar, 11-14-37 e.Kr.

2. Gaius Cæsar med tilnavnet Caligula, 37 - 41.
3. Claudius Cæsar, 41 - 54.

4. NERO CÆSAR, 54 - JUNI 69.

5. Galba Cæsar, juni 68 - januar 69.
6. btho Cæsar, januar 69 - april 69.
7. Vitellius Cæsar, april 69 - slutten av 69.
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Det er da også klart at det foran omtalte sataniske sjukongesystem er det julisk-
-claudisk-sulpisisk-vitelliske prinsipat i sin djevelske utartning, som er antikkens
ytterste konsekvens.

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

mørkeste perioder i det romerske imperiums historie med angivelser, proskripsjoner,
henrettelser, konfiskasjoner og dypt religiøst og sedelig forfall.
Vi skal så prøve de ovenfor anførte sju konger på de profetiske vitnesbyrd i Bibelen.
Av Ap. 17, 8-11 fremgår at den sjette konge har regjeringsmakt i den historiske

nåtid( presens) for Åpenbaringsboken, som er det øyeblikk engelen taler til Johannes.
Denne konge må være Otho Cæsar, og Åpenbaringsbokens historiske nåtid må være
år 69 e.Kr., da Johannes mottok åpenbaringen på Patmos.
Av Åp. 17, 8-11 fremgår videre at dyret i Åpenbaringsboken, d.e. det første dyr i

Åp. 13, videre omtalt i Åp. 11,7: 14,9.11: 15,2: 16,10.13: 19,19-20: 20,10, som er
Antikristen, må være en av de fem første konger, fordi han "var og ikke er" i nåtiden
i Åp. 17,8-11. Han kan ikke være den sjette, som jo "er" i denne nåtid. Han kan
heller ikke være den sjuende, som jo er fremtidig for denne nåtid.
Men hvem av de fem første konger er så Antikristen? For å få klarhet i dette må vi

prøve disse fem konger med Guds kriterium i denne sak, nemlig DYRETS NAVNS
TALL SOM ER 666, Åp. 13,18.

Artikkel nr. 87:
ER ANTIKRIST ISRAELER?

I Åp. 13,18 står: "Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall!
for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og sekstiseks".
Her skal vi omtale flere ting:
I Åp. 13,18 sies at dyrets tall er et menneskes tall. Dyrets tall er ikke et rikes tall,

heller ikke en ismes tall, heller ikke en demons tall, men et menneskes tall. Altså er
dyret et menneske. En helt annen ting er at dyret har et rike. Åp. 16,10.
I Mark. 13,14, hvor "ødeleggelsens vederstyggelighet" er omtalt, er det ord som er

oversatt med "stå", i grunnteksten et partisipp i akkusativ maskulinum og som viso-
at "ødeleggelsens vederstyggelighet" er en mann. "Ødeleggelsens vederstyggelighet",
som forøvrig også er omtalt i Matt. 24,15: Dan. 9,27: 12,11, er et av profetiens
mange benevnelser på Antikristen. I Åpenbaringsboken kalles denne mann "dyret". I
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de paulinske skrifter kalles denne mann "syndens menneske, fortapelsens sønn, den
lovløse", 2.Tess. 2,3-8. I de johanneiske skrifter "Antikristen", I.Johs. 2,18.22:4,3:
2.Johs. 7. Og i profetien om Israels og Jerusalems sytti åruker, Dan. 9,24-27, "den
kommende fyrste", v.26, som er identisk med "ødeleggelsens vederstyggelighet",
omtalt i v. 27.

Altså er Antikristen eller dyret i Åpenbaringsboken en mann, og dette er overens
stemmende med all profeti, men henvisningene i Skriften, både indirekte og direkte,
både forbildelige og motbildelige, både typiske og typologiske, er så mange at vi ikke
her skal anføre dem.

Den kommende fyrste i Dan. 9,26, som er ødeleggelsens vederstyggelighet i v. 27,
altså Antikristen eller dyret, er så klart en romersk cæsar, fordi det var denne fyrstes
folk, altså romerne, som skulle ødelegge og som også ødela temjdet og Jerusalem i år
70 e.Kr., hvilket er godtgjort ifølge historim.
Profetisk og bindende er også og fremdeles for Israel yppersteprestenes erklæring

overfor Tiberius Cæsars prokurator Pontius Pilatus under rettergangen mot Jesus
Messias da han spurte dem: "Skal jeg korsfeste deres konge?". De svarte: "Vi har
ingen annen konge enn keiseren", Johs. 19,15. Klarest er svaret i den latinske tekst i
Vulgata: "Non habemus regem nisi Caesarem", d.e. "Vi har ikke konge uten cæsar".
Vi konkluderer derfor med at den kommende fyrste, som er identisk med ødeleg

gelsens vederstyggelighet i endens tid, Dan. 9,26-27, er en romersk cæsar. Og videre
at Israel som nasjon først løses fra den offisielle erklæring i Johs. 19,15 ved den nye
offisielle erklæring i Matt. 23,29: "Velsignet være han som kommer i Herrens navn",
hvilket sikter til Jesus Messias. Jvfr. Hos. 5,15 og Mik. 5,2.
Men hvordan skal tallet for dyrets navn regnes ut?
Det må ifølge gematrisk tallanvendelse være summen av tallverdiene av de bokstaver

som utgjør dyrets navn. Ap. 13,17-18.
Men hvilket språk skal legges til grunn for utregningen av tallet? Hebraisk, aramaisk

eller gresk som Bibelens grunnspråk? Eller latin som det fjerde og siste verdensrikes
hovedspråk?
Etter min mening må hebraisk legges til grunn og det av to grunner. For det første

har Gud åpenbart Åpenbaringsbokens profetier for hebreeren Johannes for hvem det
var naturlig å ha hebraisk eller aramaisk i tanke for utregningen. For det andre er det
hebreere som har den frelseshistoriske ledelse i den syttiende åruke for Israel og
Jerusalem eller endens tid, idet den nytestamentlige menighet, gr. ekklesia, er rykket
opp før den syttiende åruke begynner.
Vi skalså foreta fire gematriske tallutregninger:

1. Undersøker vi navnene på de fem første av de sju konger i Ap. 17,8-10 av hvilke
Antikristen må være den ene, så finner vi at den fjerde konge, som er Nero Cæsar, har
dyrets tall, som er 666. Keiser Nero heter på latin Nero Caesar og på gresk Neron
Kesar. Neron Kesar skrevet med hebraiske konsonanter og halwokalen waw i norsk
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transskripqon Nrwn Kar gir følgende tallverdier: Nun = 50, resj = 200, waw = 6, nun
= 50, kof = 100, samech = 60, resj = 200. Sum 666.
2. Den kommende fyrste er ifølge Dan. 9,26 romernes keiser. Men romernes keiser,

Kesar Romin, skrevet med hebraiske konsonanter og halwokalene waw og yod i
norsk transskripsjon Ksr Rwmyn gir følgende tallverdier: Kof = 100, samech = 60,
resj = 200, resj = 200, waw = 6, mem = 40, yod = 10, nun = 50. Sum 666.
3. Åpenbaringsbokens egen benevnelse på denne romerske cæsar er dyret, hvilket er

en glimrende symbolsk-profetisk benevnelse på ham, da et dyr ikke har ånd og
dermed uten forbindelse med Gud. Åpenbaringsbokens greske ord for dyret er
therion, som ikke betyr véuilig dyr (zoon), men villdyr (therion). Men det greske ord
therion skrevet med hebraiske konsonanter og halwokalene yod og waw i norsk
transskripsjon Trywn gir følgende tallverdier: Tav = 400, resj = 200, yod = 10, waw =
6, nun = 50. Sum 666.

4. Romijith, det romerske, d.e. rike, skrevet med hebraiske konsonanter og halv-
vokalene waw og yod i norsk transskripqon Rwmyyt gir følgende tallverdier: Resj =
200, waw = 6, mem = 40, yod = 10, uod = 10, tav = 400. Sum 666.
Dette firefoldige dyrets tall 666 innsirkler i det profetiske fokus som Antikristen

villdyret i Åpenbaringsboken, romernes keiser Nero Cæsar, som ifølge Åp. 11,7:
17,8-11 stiger opp av avgrunnen til sin siste periode på denne jord i endens tid,
hvorpå han farer til sin endelige undergang i ildsjøen, den evige apoleia (fortapelse).
Den bibelske profeti gir denne mann det i Skriften dobbeltstående idiom, fortapel

sens sønn, gr. hyios tes apoleias, 2. Tess. 2,3. Det andre kasus av idiomet fortapelsens
sønn, gr. hyios tes apoleias, angår Judas Iskariot, Johs. 17,12, som jeg mener er den
falske profet. Åp. 13,1113,11-17.
Disse to fortapelsens ektefødte søimer kommer begge fra avgrunnen tilbake til

jorden i endens tid, men hver på sin måte. De kastes også begge etter endt funksjons
tid levende i ildsjøen uten å gå gjennem den legemlige død, hvilket viser at de da har
fortapelseslegemer. Åp. 19,20.

Artikkel nr. 88:

ER ANTIKRISTEN ISRAELER?

Ifølge de foregående nitten artikler tror jeg at Antikristen (Anti-Messias) ikke er
israeler, men at han er en hedning, d.e. en ikke-israeler, nærmere bestemt den romer

ske Nero Cæsar. Han er den fjerde i rekken av de sju konger i Åp. 178-11. Han er det
midterste av de sju hoder på dyret i Åp. 17 og det første dyr i Åp. 13 med tre hoder
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på hver side. Og det er alene det midterste hode som bærer de ti horn. Det er også det
midterste hode som er såret til doden, men vhis dødssår blir lægt, Åp. 13,3,12.14.
Dette betyr Nero Cæsars åpenbarelse og gjenkomst fra avgrunnen, gr. abyssos, i
endens tid som den åttende, Ap. 17,8-11. Han er da alene bæreren av det sataniske

sjukongesystem slik det presenterte seg i det juIisk-claudisk-sulpisisk-viteUiske prin-
sipat i det romerske imperiums tid. En gang står omtalt hans oppstigning av havet,
Åp. 13,1, en gang hans komme, gr. paroysia, 2. Tess. 2,9, tre ganger hans åpenbarelse,
2.Tess. 2,3.6.8, og sju ganger hans gjenkomst. Ap. 11,7:13,3. 12.14:17,8 II.8 III. 11.

Det er Mero Cæsars åpenbarelse og gjenkomst til vår jord som gjør at all jorden
undrer seg og følger etter ham og sier: Hvem er lik dyret og hvem kan stride mot det?

Og der blir gitt ham en munn som taler store og spottende ord, og det blir gitt ham

makt til å holde på i førtito måneder, som er 3 1/2 profetisk år, den annen halvdel av

den siste og syttiende åruke for Israel og Jerusalem, Dan. 9,27. Og han åpner sin

munn til spott mot Gud, til å spotte hans navn og hans boUg, dem som bor i himme

len. Og det blir gitt ham å fore krig mot de hellige av Israel og folkene og seire ovo:

dem, og det blir gitt ham makt over hver stamme og folk og tunge og ætt i den korte

tid han har til rådighet. Og alle verdensmennesker skal tilbede ham, hver den som

ikke, fra verdens grunnvoll ble lagt, har fått sitt navn skrevet i livsens bok hos Lam

met som er slaktet. Ap. 13,1-8. Men så bærer det til enden med ham, og det er ingen
som hjelper ham, Dan. 11,45.

Og de ti horn på dyrets hode er ti konger som ennå ikke har fått rike på den tid

Johannes mottok Åpenbaringen på Patmos, men de får makt som konger en time
sammen med dyret (Anti-Messias), når han kommer tilbake til vår jord fra avgrunnen

i endens tid. Ap. 17,12.
Da der ifølge Dan. 2 og 7 kun er fire verdensriker i hedningenes tider, som begynner

med det nybabylonske rike eller kaldeerriket, Dan. 2,38, og da de ti horn ifølge Dan.

7 er manifestasjoner på det fjerde og siste og romerske verdensrike henimot endens

tid, så er det klart at de ti konger er regjeringslederne i ti regionale underavdelinger av

det romerske verdensrike som tilsammen vil utgjøre dette dyrets rike i endens tid.

Ap. 16.10.

Dan. 7,24 sier at de ti konger skal oppstå av det fjerde verdensrike som er det

romerske. Men historien viser klart at denne tideling av det romerske verdensrike ikke

eksisterte i imperiets tid. Heller ikke var denne deling mulig så lenge imperiet eksiste
rte. Men delingen kom etter imperiets tid. Først fikk vi delingen i det vestromerske
og det østromerske rike i 395 e.Mess. Deretter fikk vi delingen av det vestromerske
og det østromerske rike i nasjonalstatene. Men denne deling av det romerske verdens

rike er helt i overensstemmelse med profetien som sier at det fjerde rike skal være et

delt rike, Dan. 2,41.

Men profetien viser også klart at det romerske verdensrike skal samles igjen, ikke
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som et imperium, mrø som et tikongeforbund eller timaktsforbund, svarende til de ti
tær med de ti negler p3 Nebukadnesars drømmebilde, Dan. 2,41-45, og de ti hom på
dyret i Ap. 17 og 13.
Da Israels hjemvenden fra folkene er dette århundres viktigste endetidstegn og

særlig staten Israels opprettelse den 14. mai 1948, som klart viser at Messias-rikets
opprettelse må sige i nær fremtid, må vi ifølge profetien vente å finne den begynnen
de samling av romerriket i vår tid. Og i denne sak venter vi ikke forgjeves, idet vi nå
ser det begynnende romerske timaktsforbund, nemlig Romatraktaten eller Traktat
til opprettelse av det Europeiske Økonomiske Fellesskap, scrni ble undertegnet i
Roma den 25. mars 1957 av representanter for Frankrike, Italia, Vest-Tyskland,
Belgia, Nederland og Luxembourg og som trådte i kraft den 1. januar 1958.
1 1972 gikk også Storbritania, Danmark og Eire inn som medlemmer i fellesskapet,

som forkortet kalles EEC eller EF.

Den videre tilslutning til EF av stat» ved medlemskap eller ved løsere assosiasjoner
innenfor og utenfor de antikke romerske territorier vil i tiden som kommer gå vidre.
Når alt det som skal tilhøre det romerske timaktsforbund er kommet sammen, vil

dette romerske fellesskap være delt i ti regionale underavdelinger, som representerer
det i profetien bebudede romerske tikonge- eller timaktsforbund, og først da vil
Anti-Messias trede frem på den politiske arena. For sivd Dan. 7,23-26 som Ap. 17,
12-14.17 viser tindrende klart at romerrikets tideling er henlagt til endens tid og vil
realiseres i tiden før Anti-Messias' åpenbarelse og gjenkomst til vår jord. For Anti-
-Messias skal komme ETTER OG BLANT de ti hom eller konger, Dan. 7,8.24: Ap.
17,13.17.

Og likeså klart fremgår det av den bibelske profeti at oppfyllelsen av profetien om
Jesus Messias som ødeleggelsens kastesten, Dan. 2,34-35. 44-45: 7,11.26: 2.Tess. 2,8:
Ap. 17,14: 19,11-21, ikke kan begynne å oppfylles ved Jesu første komme slik de
historiske eller kirkehistoriske fortolkere av Åpenbaringsbokens profetier mener. Nei
og atter nei! Oppfyllelsen av profetien om Jesus Messias som ødeleggelsens kastesten
er ifølge all profeti en plutselig og voldsom og total ødeleggelse av verdensrikenes
bildekoloss i forbindelse med Jesu annet komme, d.e. hans åpenbarelse og gjenkomst
til vår jord i endens tid, hvorpå det femte rike, Messias-riket, som er stenens og
fjellets rike, blir opprettet. Stenen rammet jo også vadensrikenes bildekoloss på
føttene som nettopp sjrmboliserer det romerske timaktsforbund og Anti-Messias'
rike.

Og dette er jo også presis det Jesus Messias selv har lært oss i lignelsen om ugraset
blant hveten og i lignelsen om noten i Matt 13, at den nærværende kristne tidsalder
skal ende med en verdensdom over de levende naqoner. Når Messias-riket skal opp

rettes på denne jord i nær fremtid, så skal det skje på den måte at Jesus Messias i sin
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åpenbarelse og gjenkomst skal knuse og gjøre ende på verdensrikene, så det ikke skal
finnes spor igjen etter dem, Dan. 2,35.44-45.
Grunnfalsk er den lære at Messias-riket skal komme på den måte at kristendommen

i den nærværende kristne tidsalder skal gjennemsyre folkene slik det fremgår av den
falske utleggelse av lignelsen om surdeigen i Matt. 13. Tvert imot lærer den bibelske
profeti at den nærværende kristne tidsalder skal ende med det store frafall fra de
kristne tros- og frelsessannheter, gr. he apostasia, 2.Tess. 2,3, og en derav følgende
overhånd tågen av synden og det ugudelige vesen, som vil føre til den adskillende dom
over de levende nasjoner. Dette frafall trenger nå på med makt, og vi er allerede
kommet langt inn i frafallet. Kjære Jesu venner! De bibelske profetier og den aktuelle
situasjon i verden idag viser med all tydelighet at vi nå står foran Jesu komme for å
hente menigheten og den etterfølgende dom over de levende nasjoner ved Jesu
åpenbarelse og gjenkomst for å opprette Messias-riket på denne jord. Israels hjemven-
den fra folkene og staten Israels opprettelse i 1948 er hovedtegnet på Messias-rikets
snarlige opprettelse.
En hovedting ved utviklingen nå er at det vil gå HURTIG. For sitt ord skal Herren

utføre og hastig fullbyrde på jorden, Rom. 9,28. Det israelske fikentre har fått saft i
sine grener og dets blader er sprunget ut, og den messianske sommer er meget nær.
Matt. 24, 32-35. Måtte Herren finne oss tjenende og ventende.
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TEMAER I BIBELSK PROFETI, del I 'I;i«fc ■

*

*  , ■■■f ^. .

#■

Kristen Bokproduksjon har til hensikt a gi ut litteratur om
Israel og det profetiske ord. Til nå har vi gitt ut 2 bøker,
som er blitt godt mottatt av kristenfolket i Norge og andre
land. Disse har tittelen: GUDS LØFTER TIL ISRAEL og
ISRAEL OG DEN KRISTNE MENIGHET, og er skrevet
av Oskar Edin Indergaard. i?

Denne høsten er vi så heldige at vi kan gi ut 2 nye bøker.
Den ene er skrevet av O. K. Indergaard og har tittelen:
TEMAER I BIBELSK PROFETI, del I. Den andre er skrev
et av Oskar Edin Indergaard og har tittelen: DEN KRISTNE
MENIGHETS BORTRYKKELSE. Den sistnevnte boka er
utarbeidet med spørsmål og oppgaver, slik at den også kan
egne seg i Bibel-studie-grupper.

O. K. Indergaard var veterinær av yrke. Etter sin omven
delse til Gud den 18. mai 1934 ble hans interesse vakt for
det profetiske ord, og han fikk etter hvert en oversikt over
og innsikt i dette som ingen andre i Norge. I tillegg til hans
gedigne Bibel-studier, lærte han seg ogsa hebraisk og gresk,
slik at han kunne studere Bibelen pa grunnspråkene. Dess
uten hadde han meget solide kunnskaper i antikk historie.
Alt dette kommer tydelig fram i boka.

Denne boka er første del av en serie artikler som stod i
Karmels blad, "Israel-Nytt", fra 1966 av. Det er særlig te- .
maer ifra Johannes Åpenbaring som blir behandlet i boka.
Av slike teamer kan vi nevne: Den store røde drage, Anti
kristen, Den falske profets identitet. Er Judas Iskariot av V' ' '
Dans stamme?. Kvinnen Israel, Kvinnen Babylon, Hustru •,
eller brud?. Den første oppstandelse, Messias-riket, Er Anti- j
kristen israeler? — og andre teamer. ? f

Boka vil vise seg å være en gullgruve for de som er interes-
sert i Israel og det profetiske ord. Vi vil derfor be kristenfol- *
ket om a kjøpe den og være med på a spre den, for den vil
bli til stor velsignelse for de som studerer det profetiske ord ^
og tar vare pa det. "Salig er den som leser, og de som hører ' i
det profetiske ord og tar vare på det som er skrevet der, for ^
tiden ernær". (Joh. Åp. 1,3). > * .
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