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UTGIVERENS ANMERKNINGER

For tretti år siden erklærte alle toneangivende profetiske lærere sannheten fra det høye at USSR var tidenes
siste sataniske endetidsrike. Det kan vi bare le av nå, og det er en forlengst forlatt teori. Men, andre fancy
synspunkter dukker opp i menneskesinnene og oversvømmer våre bokbutikker - forestillinger som det ﬁnnes
lite bibelsk støtte for. Disse “menneskelige tradisjoner” er umåtelig populære og hvorfor ikke?
Ønsker ikke hver eneste en av oss å høre beroligende sanger enten de er sanne eller ikke, som luller oss til
å tro at vi vil bli spart i vanskelige tider. Naturligvis. Til tross for økende og stadig grusommere islamistiske terrorangrep på folket vårt, og med Harmageddon lurende i horisonten, kan man begynne å undres om
kirken har ører til å høre “vekkelsesropet fra helvete”, slik Israels Benjamin Netanyahu kalte New Yorks
rykende ruiner?
Det begynte i 1979 med et “Åpenbarings Kart” og en liten bok som het “Daniel er ute av kronologisk
rekkefølge” (begge er nå utsolgt fra forlaget). Skolﬁelds bøker om bibelens profetier har nå blitt standard
referanseverker i profetier for studenter i mange kirkesamfunn. Helt fra han startet sin tjeneste har Skolﬁeld
lært at det siste verdenriket som skulle angripe kirken og Israel ikke ville være den kommunistiske verden
eller en “Ny Verdens Ordning”, men Irak, Iran, Syria og de radikale Muslimske fundamentalistene i
Midtøsten. Og slik har det vist seg å bli.
Mye i denne boka vil være kjent for de som har lest seriene “Sozo” eller “Det skjulte dyret”. Men, det
er mye her som er nytt. Tilleggsemner som det har vært nødvendig å plassere eller illustrere. Fordi det ert
nødvendig, har forfatteren forsatt tatt med kapitler om “Hedningenes Tid”, dag = år, tid - tider, og så videre.
Vær så snill å tilgi repetisjonene, men de som ikke er kjent med de profetiske prinsippene slik de er utlagt i
forfatterens tidligere verker, vil være fullstendig fortapt hvis ikke disse begrepene ble inkludert.
Takken går også til Tabi og Jan som har hjulpet til med engelsken.
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Dedikert
De ble steinet,
ble saget i to,
ble fristet, ble slått i hjel med sverdet.
De ﬂakket omkring i saueskinn
og geiteskinn.
De led nød, ble plaget og pint,
og denne verden var dem ikke verd.
De ﬂakket omkring i ørkener
og i fjellene,
i huler og i jordens grotter.
Hebreerbrevet 11:37-38

Det begynte med Stefanus, hellige som døde for Jesus: strukket ut på pinebenker, kokt i olje, slengt blant
slanger, kastet til løver. Fire til tjue millioner ble drept i Romerriket, og tretti millioner senere; ﬂådd levende,
brent på påler, spedbarn klasket mot veggen, gravide kvinner snittet opp. Millioner ble myrdet av Nazistene,
en million sudanesere slaktet av Muslimene - mange ble korsfestet. I Kambodja en million til. Også i
Nigeria ble Kristne myrdet. Disse våre søsken som har gått til Herren før oss, står under alteret og holder
ikke opp med å rope: “ Hvor lenge, Herre, Du Hellige og Sannferdige, vil Du vente før Du dømmer og
hevner blodet vårt på dem som bor på jorden?” Åp. 6:10
Dette uverdige arbeidet er dedikert til alle de dyrebare hellige menneskene som ble drept under
forfølgelser, og til våre søsken som sitter fengslet under grusomme forhold og venter på sine mordere.
Denne boka er også til deg, min elskede bror og søster i Herren, for så sikkert som natt følger dag vil samme
skjebne vente mange som leser denne boka.
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Forord
UT av ørkenen i Midtøsten kom han, en falsk profet, og ut av den samme Eufrat dalen kom hans etterfølgere, Kirkens og Israels siste ﬁender. “Tre urene ånder lik frosker” er det Bibelen kaller dem. Det er de
internasjonale Islamistiske terrororganisasjoner og de militante Islamistiske statene Irak, Iran og Syria som
støtter dem økonomisk og beskytter dem. Disse tre Midtøsten landene er Leopard-Bjørn-Løve dyret i Åpenbaringen, og den onde innﬂytelsen fra denne djevelske triaden kan føles over hele verden når “de samler
jordens konger sammen til slaget på Gud Den Allmektiges store dag”.
Arutz Sheva Israels Nasjonale Radio, 30.09.2001, kl.16:43
av Moshe Feiglin
Jeg kom til USA ﬁre dager for å delta på et møte som skulle holdes
på Manhattan tirsdag kveld den 11. september. Møtet fant ikke sted fordi
ingen kunne komme inn eller ut av den store byen. Jeg er ikke sikker på
om alle de inviterte ennå er i live.
Det gikk ingen ﬂy hjem igjen, og alt man kunne gjøre var å høre på
nyhetene og håpe på en plass på første ﬂy tilbake til Israel.
Det var umulig å komme vekk fra nyhetssendingene om masakrene
nede i Manhattan. Nyhetene var over alt: på lufta, hjemme, i bilen, i butikkene.
Jeg gikk inn i den lokale kolonialbutikken. Ekspeditrisens radio stod på.
President Bush talte til det amerikanske folk: “Jeg erklærer dagen i
morgen til å være en bønnedag,” sa presidenten.”Jeg ber hver eneste amerikaner,
i lunchen i morgen å be for alle sårede, deres familier og den amerikanske nasjonen.
Gå til kirken, til synagogen og til moskéen og be,”
“Hørte jeg riktig?” spurte jeg ekspeditrisen, “Sa han moskéen?”
Hun nikket
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“I dette øyeblikk har dere akkurat tapt krigen,” sier jeg til den forbausede
ekspeditrisen, og begynte å se i hyllene etter det jeg skulle ha.
Når de svarte boksene i de kidnappede ﬂyene blir funnet, kommer vi til å høre
“Allah Akbar” rett før krasjet. De slaktet amerikanerne i Allahs navn, og nå oppfordrer
presidenten dem til å be til ham. ¹
Jeg ønsket å rope ut det Moshe nettopp sa, igjen og igjen: “I dette øyeblikk har dere akkurat tapt
krigen - i dette øyeblikk har dere akkurat tapt krigen!”
Hvis Gud vil så er det ikke for sent for oss, men Moshe har et poeng. Vesten og Kirken har forsvart
seg mot det militante Islam i århundrer, og Jødene har forsvart seg mot militante palestinske Muslimer helt
siden Israel ble opprettet som nasjon. Vi i Vesten ønsker ikke å se på dette som en religionskrig, men det er
det, og konﬂikten vil ikke forsvinne. Vi hater kanskje ikke Islam, men historien viser ugjenkallelig at Islam
har hatet oss helt siden Islams begynnelse. For Islam har vi alltid vært “de vantro” og vi vil helt sikkert tape
denne krigen hvis vi ikke er i stand til å se hvem som er våre ﬁender og hvis vi viker unna og ikke står imot
dem.
Autz Sheva Israels Nasjonale Radio, 24.09.2001 kl.16:51
Tidlig i dag morges ble Sal’it Sheetreet og hennes mann Barak, fra Kibbutzen Sdei Eliyahu
angrepet av skuddsalver fra arabiske terrorister mens de reiste på motorveien nord i
Jordandalen. Sa’lit 28 år gammel ble drept nesten momentant av skudd mot hodet og ble
begravet på gravplassen i Sdei Eliyahu. Barak som var sjåfør, ble lettere skadet av rekyldeler.
Islamistisk Jihad tok på seg ansvaret for drapet.

¹ Alle sitatene i forordet er fra www.arutz-7@israelnationalnews.com og de er sitert etter tillatelse.

Forord 15
Arutz Sheva Israels Nasjonale Radio, 04.10.2001, kl.10:21am
I Jerusalem kjørte en arabisk bil forbi bilen med et ungt jødisk par, Pinchas og Mali Cohen
fra Ramat Sholomo, på en av byens hovedveier og skjøt på de to. Bilen forsvant i full fart
mot Ramallah.Angrepet fant sted rett før midnatt på veien mellom Ramot og Ramat
Shlomo mot French Hill. Den unge moren som var gravid med sitt andre barn ble skutt i
brystet og nakken; det ble i begynnelsen sagt at hun var alvorlig såret, men hennes og
tilstand blir nå beskrevet som moderat. Det gikk også bra med hennes mann som ble skutt
i brystet.
Ariel Sharon, Statsminister i Israel
Utdrag fra talen til Knesset, 4. september 2001.
“I dag har Israel på nytt blitt utsatt for et alvorlig Palestinsk terrorangrep (i Afula) til en
høy pris.Tre døde og sju sårede. Alle våre forsøk på å få til en våpenhvile har blitt
torpedert av palestinerne. De skjøt uopphørlig og tok ikke pause en eneste dag.”
Hvis du tror at dette bare er isolerte hendelser som trekkes frem for å oppildne til strid så tar du feil.
Denne boka kunne fylles med slike beretninger. Terroristangrep er daglige hendelseri Israel, vanligvis mot
sivile mål.
Dette er ikke bare framtidsvyer, dette hender i dag, og terrorismen har kommet til oss - World Trade
Centers fall - sabelraslingen fra de antivestlige Islamistiske statene - den økende aktiviteten til Islamistiske
radikale. Dette kan være de første skuddene som trigger Harmageddon - begynnelsen til slutten - med de
siste oppfyllelsene av Bibelens profetier nært forestående.
Arutz Sheva Israels Nasjonale Radio, 30.09.2001, kl.08:19am
Palestinsk Mufti forbyr muslimer å slutte seg til anti-terror koalisjonen.
Midtøstens Mediaforsknings Institutt rapporterer at den Palestinske Øverste Muftien i
Jerusalem, har bedt Muslimer ikke å slutte seg til den amerikanske anti-terror koalisjonen.
Sist fredag, 28.september, 2001 oppfordret den palestinske Muftien, Sheik
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Ikrimah Sabri forsamlingen i Al-Aqsa Moskéen på Tempelhøyden til å motarbeide
koalisjonen.
Dette viser at det er umulig å få i stand noe som helst seriøst samarbeide med Islamske mullaer.
Selv i skrivende stund, oppfordrer mullaene i Pakistan og andre steder sin lokalbefolkning til å motarbeide
USA’s forsøk på ødelegge terrorcellene i Afganistan. Men denne handlingsmåten er ikke noe nytt. Sentrale
bibelske profetier, skrevet 600 år før Muhammed ble født, forteller oss om den ekstreme ﬁendtlighet Islam
vil vise mot Kristendommen. Bibelen forutsier Islams militante vei mot makten i Middelalderen og dens tilbakegang etter slagene ved Tours og Wien. Bibelen forutsier også hvor mange år Muslimene vil ha kontroll i
det Hellige Land. Bibelen beskriver deretter hvordan Islam vil reise seg på nytt og oppnå verdensinnﬂytelse
etter at Jødene har kommet tilbake til det Hellige Land i 1948 - en Jihad vi ser ligge foran oss nå. Bibelen
forutsier til slutt hvordan konﬂikten vil ende.
Det Bibelen forteller oss om Islam og vårt siste slag, er historien som må fortelles. Vi er kanskje ikke
i krig med Islam, men Islam har faktisk vært i krig med oss i over 1300 år, helt siden den Første Jihad som
begynte i det 7. Århundre. Bibelen forteller oss alt om denne krigen ved å forutsi når Klippemoskéen skulle
bli bygget i Jerusalem og når det Jødiske folket skulle bli gjenopprettet i det Hellige Land. Begivenhetene
som fant sted i årene 688, 1948 og i 1967 etter Kristus kan ikke motsies.
Oppfyllelsen av de 1290 dagene i Daniel 12:11 med byggingen av Klippemoskèen på den gamle
tempelhøyden er knyttet opp til Nebukadnesars regjeringstid, og få stiller spørsmål ved årstallene 606 før
Kristus og 1967 etter Kristus.
Gjenopprettelsen av Jødene i Israel i 1948 og frigjøringen av Jerusalem fra hedningene i 1967 ble
også forutsagt helt nøyaktig - på året. Det står fast.
At hedningenes dominering i Jerusalem er over blir bekreftet i skriften, Lukas 21:24. At vi er i “endetiden”

Forord 17
kan vi lett konkludere med; ved at verset sammenlignes med Daniel 12:4,9.
At dyrene, hodene og hornene i Åpenbaringen 13 og 17 er imperier og kongedømmer(nasjoner)
heller enn en antikrist og hans tilhengere, har et solid skriftsmessig og historisk grunnlag. At kirkens siste
ﬁender vil komme fra den Islamske verden er utvilsomt.
Det kan ikke begrunnes ut fra Bibelen at Kirken vil bli bortrykket for å være med Herren ved noen
annen basun enn tidens aller siste basun. Derfor er enhver annen tolkning i forbindelse med at det blåses i
basuner etter at det er blitt blåst i den Siste Basun i 1.Korinterbrev 15:15-52 direkte i motsetning til skriften.
For å gjøre boka enklest mulig er mye av det teologisk underbyggende materialet utelatt. Hvis det
er tilstrekkelig interesse kan det utgis i en ny bok. Innsamlingen av alle tilgjengelige data vedrørende noen
av begrepene i denne boka har vært en så stor oppgave at man lett kunne overse relevante, historiske poenger eller avsnitt i Skriften. Dette kunne ha ført til gale konklusjoner. Vi stolte på at den Hellige Ånd skulle
beskytte oss fra utelatelser eller overdrivelser.
Forfatteren tar ansvaret for å skrive en bok som angår Guds Ord veldig alvorlig. Vi frykter Gud i for
stor grad til med vilje eller ved skjødesløshet å bli enda en kjetter som leder Kirken vill. Derfor har vi vært
svært påpasselig med å være så historisk nøyaktig som mulig, og behandle Guds Ord med ære, ydmykhet og
respekt, “for på en riktig måte å søke under overﬂaten i sannhetens ord”

EHS
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Den Store Detektiven
Kapittel 1

...dette folket holder seg nær til Meg
med sin munn
og ærer Meg med sine lepper,
mens deres hjerte er langt borte fra Meg,
og .. deres frykt for Meg,
er menneskebud som de har lært,
Jesaja 29:13

Alle sammen har vi lest en kriminalfortelling. Vi ﬁnner nøkler langs veien, og noe av moroa med å lese et
mysterium er å prøve å løse det. Ingen av oss er smarte nok til å greie det hver eneste gang, naturligvis, så
i siste kapittel er det en brilliant detektiv som løser krimgåten, får tak i politiet - og den elendige fyren blir
satt bak lås og slå.
1.Korinterbrev 2:7 Men vi taler Guds visdom i hemmelighet, den skjulte visdom som Gud før
tidenes begynnelse bestemte* til vår herlighet.
*forutbestemte

Hummm... det greske ordet for mysterium, musterion, dukker opp 27 ganger i det Nye Testamentet, så deler
av Bibelen er et mysterium. Nå har mye av Guds mysterier blitt forklart i de første 65 bøkene i Bibelen, men
ikke alle. Det faktum at de ﬁnnes så mange forvirrende tolkninger er et bevis på at vi ikke har løst alt enda.
Så hvor kan vi ﬁnne en detektiv som kan løse resten av Guds hemmelighet for oss?
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Åpenbaringen 1:1 Jesu Kristi Åpenbaring¹, som Gud gav Ham for å vise Sine tjenere de
ting som må skje om kort tid. Og Han sendte bud og gjorde det kjent ved Sin engel for Sin
tjener Johannes.
I 2000 år har vi prøvd å løse Gud’s hemmelighet på egen hånd. Vi har pløyd gjennom Skriften,
funnet den ene nøkkelen etter den andre, og med forstørrelsesglasset i handa har vi gått til Åpenbaringen for
å se om vi kunne ﬁnne ut av den også. Som om Åpenbaringen også var en del av mysteriet. Men som vi ser
av verset over er det tydelig at Åpenbaringen ikke er en del av mysteriet. Det er Jesu løsning. Gud gav oss
en Stor Detektiv, personliggjort i Sin Sønn.
Åpenbaringen 22:10 Og han sier til meg: Sett ikke segl på de profetiske ord i denne boken,
for tiden er nær.
Folkens, har vi sett på Åpenbaringen gjennom feil ende av teleskopet? Har vi gått gjennom
Åpenbaringen med våre doktriner i handa, og prøvd å tolke boka gjennom det ﬁlteret vi allerede tror på?
Hva hvis vi står bak Åpenbaringen og ser på resten av Skriften gjennom ﬁlteret Jesus åpenbarer for oss i
boka? Hvis det er slik kan Åpenbaringen tre fram som Jesu oppklaring av Guds mystiske måter å behandle
menneskene på gjennom århundrene? Kanskje blir vi i stand til å se Jødene, Kirken, trengslene og Midtøsten
terroristene i et helt nytt lys? La oss ﬁnne ut av det?
En kort historieoversikt
Ved slutten av Middelalderen var Kirken preget av død formalisme. Dette ble innledningen til den
store Reformasjonen. Mange romersk katolske prester, noen for lengst glemt, Echart, Tauler, Rokycana,
Briconnet, Huss og mange ﬂere, ble brukt av Gud i en stor åndelig vekkelse. På den tiden ble hver eneste en
av disse tidlige evangelistene sett på som radikale kultdyrkere av den etablerte

¹ FORLAGETS ANMERKNING: Av og til har forfatteren fremhevet noen få ord eller en setning i et bibelsitat for å fange din oppmerksomhet
på et sentralt emne. Slike fremhevninger finnes ikke i den originale bibelteksten.
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kirken. Disse bannlyste prestene lærte fanatisk “vranglære” som “frelse av nåde ved tro,” troendes dåp og
nattverd med både brød og vin til alle troende. Nyomvendte fulgte disse “venstrevridde ekstremistene”,
andre kristne begynte å støtte disse “kjetterske” tankene og før de visste ordet av det ble disse refomasjonsgruppene til nye menigheter.
Fem århundrer har gått og disse ekstremistene har blitt oss; baptister, presbyterianere, lutheranere
og metodister - hele den protestantiske verden. Eldstebrødrene og prestene i våre kirkesamfunn sendte sine
synspunkter videre til oss, og fortsatt undervises det i de ﬂeste av dem. Og deres synspunkter var stort sett
riktige ... med unntak av bibelske profetier.
Blant annet ble begreper som Leopard-Bjørn-Løve dyret, Dyret med To Horn og det Skarlagensrøde
Dyret i Åpenbaringen ansett for å være virkelige levende dyr som kom til å herje på jorda. Da disse profetiske tolkningen var på mote, var England en stor verdensmakt hvor solen aldri gikk ned over det britiske
ﬂagget. Europa var universets kulturelle senter og USA var bare en mindre nasjon full av skogsarbeidere og
bønder. I sine villeste drømmer kunne ikke prestene i hestekjerrenes dager forestille seg to 110 etasjers bygninger dekket med glass, stående på øya som hollenderne betalte $24 for; langt mindre at disse bygningene
skulle ødelegges av ti Islamistiske terrorister som brukte vanlige passasjerﬂy som ﬂyvende bomber.
Hvis vi er ærlige mot oss selv ser vi at de endetids scenariene tidligere ærverdige teologer
underviste i ikke passer inn i det som hender i verden i dag. Det er tydelig for alle at vi er i slutten av den
Kristne Epoken, men fremdeles ﬁnnes det ingen synlig verdensregjering, ingen antikrist, ingen
Sju-Års-Trengselstid i horisonten. Er det mulig at Herrens plan for endetiden er helt forskjellig fra det vi
tradisjonelt har lært på søndagskolen? Det kan den faktisk være, for Herren synes å ha åpnet sitt profetiske
Ord på en ny måte ved hjelp av to nesten utrolige
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profetiske oppfyllelser som har funnet sted i det Hellige Land de siste 50 årene:
I 1948 e. Kr. ble den nye staten Israel opprettet, og i 1967 kom
Jerusalem igjen under Jødisk kontroll for første gang på 2573 år!
Til tross for at de hadde vært borte fra sitt land i to tusen år og blitt forfulgt på ufattelige måter, så
kontrollerer Jødene igjen det Hellige Land, og Jerusalem er igjen hovedstaden i en suveren nasjon med
navnet Israel. I det følgende kapittel vil vi vise at disse to begivenhetene er oppfyllelsen av ﬂere profetier
enn noen gang siden korsfestelsen, og disse begivenhetene tillater oss å forstå deler av Skriften som tidligere
var mysterier for oss. Skriftforståelser som forandrer vårt syn på Guds overordnede plan og hvordan Han har
til hensikt å avslutte denne tidsalder. Det er tydelig at det ligger ulendt terreng foran de Kristne før Jesus står
på Zion. Åndelige stormskyer lurer allerede i horisonten og det er spørsmål som trenger svar ...
Vil et verdensomfattende holocaust mot Jøder og Kristne snart ﬁnne sted, og hvis så er tilfelle, kan
vi unslippe det? Hvor lenge vil det vare? Hvor vil Herren at vi skal være når dette foregår og hvordan vil de
vanskelige tidene slutte?

Hvor er vi på tidsskalaen?
Kapittel 2

... Når det er kveld, sier dere:
Det blir pent vær, for himmelen er rød,
Og om morgenen: Det blir dårlig vær i dag,
for himmelen er rød og truende.
Hyklere! Dere vet hvordan dere skal tyde himmelens utseende,
men tidenes tegn kan dere ikke tyde.
Matteus 16:2-3

Gud ser på sin skapning fra evighetens synspunkt og hvis vi ønsker å forstå Hans plan, må vi se det fra
Hans evige perspektiv. Hvis vi kunne stå på et kjempefjell et eller annet sted og se ut over vår ca. 6000 årige
nedskrevede historie, slik Gud kan, ville vi se et bredt ferdigsydd lappeteppe. På det lappeteppet vil vi ﬁnne
hver eneste ting som noensinne har hendt, eller kommer til å hende. Tid og rom er skapt av Gud og han står
utenfor alt dette.
Jesaja 45:12 Jeg har dannet jorden, og menneskene på den har Jeg skapt.
Jeg - Mine hender - strakk ut himmelen, og hele deres hær har jeg innsatt.*
* befalt

Mennesket derimot er bundet av tid og rom. Vi er fysisk plassert i en materiell verden, og hva tid angår,
beﬁnner vi oss i det første tiår i det 3.millenium e.Kr. Herren fortalte oss om alt dette i Bibelen, og Herren
har delt sin måte å behandle menneskene på inn i tre adskilte tidsrammer (tre forskjellige åndelige epoker),
hver av dem med en varighet på omkring 2000 år. 1) Epoken før den Store Flommen. 2) Epoken mellom
Flommen og Jesu korsfestelse. 3) Den Kristne Epoken. I hver av disse tidsepokene har Gud åpenbart seg
for menneskene på en spesiell måte. I dette kapitlet vil vi fokusere på den tiden hedningene har hatt kontroll
over Jerusalem “Hedningenes Tid”
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Del av Israels Historie

*Konservativ datering plasserer ødeleggelsen av Salomos Tempel i år 586 f. Kr.
Men Jeremias, Jeremias 41:5 viser at Levittprestene fortsatte med sine offerhandlinger lenge etter den dateringen:
Jeremias 41:5 at det kom noen menn fra Sikem, fra Sjilo og fra Samaria, åtti menn som hadde raket skjegget
og ﬂerret klærne, og som hadde ﬂerret seg opp. De hadde med seg grødeoffer og røkelse i hånden for å føre det
til HERRENS hus

.
Jeremia 41:5 er tidmessig plassert på slutten av guvernørperioden til Gedelja, og Gedelja ﬁkk den stillingen etter at Nebukadnesar hadde plyndret Jerusalem i 586 f.Kr. Ofringene som er nevnt ovenfor fant sted sju til ti måneder senere. Etter Gedeljas tid ble
Jødene ført i fangenskap til Babylon bare en gang til:
Jeremias 52:30 I det tjuetredje regjeringsåret til Nebukadnesar bortførte Nebusaradan, kommandanten for
livvakte, sjuhundre og førtifem sjeler av jødene som fanger. Det var ﬁre tusen seks hundre sjeler i alt.
Nebukadnesars første år var 606-605 f. Kr., og den siste bortførelsen fant sted i det 23. året i Nebukadnesars regjeringstid,.Derfor
har vi Skriftens støtte på at 583 f.Kr. var datoen for opphøret av det Levittiske offer. 606 f.Kr. - 23 = 583 f.Kr.

Hvor er vi? 25
Den Kristne Tidsperioden begynner egentlig ved korsfestelsen, 32-33 e.Kr. Rett før Jesus gikk til korset
fortalte han disiplene sine hva de kunne forvente i denne tidsperioden. Denne talen er kjent under navnet
“Oljebergprekenen.” I et helt kapittel ﬁnner vi Jesu profeti om store begivenheter som vil ﬁnne sted mellom
Korset og hans andre komme. Denne talen er gjengitt i de tre synoptiske evangeliene: i Matteus 24, Markus
13 og i Lukas 21. Alle er enige om at hvert evangelium gir oss verdifull informasjon som ikke ﬁnnes i de to
andre:
(1) Matteus 24:31 - Matteus slår fast at de utvalgte samles sammen ved lyden av en “mektig
basun.”
(2) Markus 13:14 - Markus erklærer at “ødeleggelsens styggedom” er et “den” og ikke en
“han.”
(3) Lukas 21:24 - Lukas deﬁnerer “hedningenes tider.”
Nå vær så snill å studere disse versene i din egen Bibel, og tenk over hva Jesus sa i hvert av dem,
fordi det påvirker i stor grad hva vi tror om de sju-årige-trengslene, erstatningsteologien og en mengde andre
doktriner som kirken tror på idag. F.eks. hører vi mye om frigjøring fra “Loven” og om “Nåden,” men i
Lukas 21:24 deﬁnerer Jesus vår tidperiode på en helt annen måte, som “hedningenes tider”:
Lukas 21:21-24(utdrag) Da må de [Jødene] som er i Judea, ﬂykte .........De [Jødene] skal
falle for sverdets egg og bli bortført som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal være nedtrampet
av hedninger* inntil hedningenes tider er oppfylt**.¹
*folkeslag, **til ende, løpt ut
Så hva er “hedningenes tider”? Da Jesus sa disse ordene (i 32 og 33 e.Kr., hadde
Jerusalem allerede vært under

¹FORLAGETS ANMERKNING: Ord og fraser [i klammer og skråstilt tekst] plassert innenfor et sitert skriftsted er denne forfatterens måte

å forklare og understreke teksten på, for å få mer sammenheng. Ordene [i klammer og skråstilt tekst] finnes ikke i den originale bibelteksten.
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kontroll av forskjellige Hedenske regjeringer i omkring 638 år.¹ Men Jødene laget problemer for de
utenlandske herskerne ved å gjøre opprør gang på gang. Derfor, i 70 e.Kr. ødela romeren Titus Jerusalem
og brente det 2. tempelet helt ned til grunnen. Jesus forutsa ødeleggelsen av byen og den etterfølgende tiden
med hedensk styre i Jerusalem. Se på hvilken tid verbet står i “skal bli bortført” som fanger. “Skal bli
bortført” er framtid i forhold til da Jesus sa dette.
Etter at Titus ødela Jerusalem mistet Jødene all kontroll over sitt hjemland og de ble spredd blant
nasjonene. De forble spredd ut over hele verden helt opp til dette århundret. Det er historisk dokumentert
at Hedningene hersket i Jerusalem gjennom det 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. og 10. århundre. Det 11. og 12.
århundres korsfarerere var også Hedninger. Hedningene fortsatte å herske i Jerusalem i det 13., 14., 15., 16.,
17., 18., 19. og 20. århundre, like til 1967 e.Kr. I hele denne Kristne Tidsperioden har Hedningene styrt i
Jerusalem. “Og Jerusalem skal være nedtrampet av hedninger inntil.....” Det er en historisk realitet at
Jerusalem ikke kom under Jødisk kontroll igjen inntil etter Seks-Dagers-Krigen, 6. juni 1967, “inntil Hedningenes tider er til ende.” Det eneste folket som ikke er Hedninger er Jødene, og vi ser at etter 6.juni 1967
styrer Jødene igjen i Jerusalem, for første gang på 2573 år. Enten du liker det eller ikke så er det en realitet:²

¹ Romerriket var en fremmed regjering som hadde kotroll over det Hellige Land da Jesus var her på jorden, men Hedningenes kontroll over Jerusalem begynte med Nebudkanesars plyndring av byen i 606-605 f.Kr. Hedningene fortsatte å styre under Medo-Perser tiden og under det Greske
verdensriket. Det Hellige Land kom ikke under Romersk styre før 65 f.Kr.

² Jødene hadde selvstyre en kort periode under Makkabeertiden som begynte i 167 f.Kr. Men Makkabeeperioden ser ikke ut til å ha noen

profetisk betydning. Davids kongedømme ble ikke gjenopprettet, og Jødene var kontinuerlig i konflikt med Syriske Grekere. Denne konflikten
fortsatte helt til Romerriket erobret det Hellige Land i 65 f.Kr.

Hvor er vi? 27
I det Hellige Land er det nå en nasjon som heter Israel. Det er fyllt av et folk som heter
Jøder, mange av dem ser etter sin Messias. Disse menneskene som nå styrer i sitt eget land
passer helt bokstavelig inn i Lukas 21:24 profetien.
Før Seks-Dagers-Krigen kunne vi diskutere hva Herren egentlig mente med “Hedningefolkenes
tider” men ikke nå lenger. Fra vårt fordelaktige utsiktssted i historien kan vi nå med egne øyne se at Jødene
kontrollerer Jerusalem. Det er derfor tydelig at Herren kalte tiden som Hedningene styrte i Hans Hellige By
for “Hedningefolkenes Tider” Greier vi å fatte den fulle betydningen av denne profetien? Tiden da
hedningefolkene styrte over Jerusalem er over. Den er over! Hedningefolkene vil aldri mer regjere i
Jerusalem, og Guds øyne fokuserer igjen på Abrahams fysiske sæd som har vendt tilbake til sitt lovede land,
og som nå kontrollerer den Hellige By.
Men hvis “Hedningefolkenes Tider” virkelig er over, hvor er vi nå på tidsskalaen? Hva slags Tid er vi
i nå? Det må være en annen type tid, for vi er enda her. Hvis vi søker i Skriften fra begynnelse til slutt, ser
det ut til at det bare er en eneste tid som kan komme etter Hedningefolkene:
Daniel 12:4 Men du, Daniel, gjem disse ordene og sett segl for boken inntil endetiden.
Daniel 12:9 Han sa: Gå nå, Daniel, for ordene skal være skjult og forseglet inntil endetiden.
Siden vi ikke lenger er i Hedningenes Tider (og vi må beﬁnne oss i en eller annen tid), da er vi sansynligvis i Daniels “endetid” slik NASB oversetter det. Og derfor...

Vi er sansynligvis den siste generasjon denne nåværende jorda noen gang vil se, og alle tings
ende er for hånden.
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Hedningenes Tider
Lukas 21:24 De [Jødene] skal falle for sverdets egg og føres som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal være nedtrampet av
hedninger, inntil hedningenes tider er til ende.

Å SKILLE UT ENDE-TIDS FEIL
I Daniel 12:9 bestemte Gud, ved Sitt suverene Ord, at Han forseglet Daniels bok til endetiden.
Forseglet den, det betyr at ingen ville være i stand til å forstå den. Det høres da ikke så ille ut, gjør det vel?
Hvilken betydning kan det ha at en relativt dunkel Gammel Testamentlig profet skulle være forseglet til
endetiden? Er dette viktig?
Hvis “Endetiden” begynte i 1967, og Daniel ble forseglet til “Endetiden” da må det være slik
at alle teoretiske synspunkter som det er bygget på Daniel før 1967 i beste fall er ufullstendige,
og i verste fall kjetterske.
Her er poenget: De ﬂeste endetidssynspunkter Kirken holder seg til i dag er teorier som ble utarbeidet fra studier i Daniels bok for hundrevis av år siden. Men hvis Gud forseglet Daniel til “Endetiden” og
“Endetiden” ikke begynte før 1967, da må disse endetidssynspunktene være ufullstendige eller gale. Hvis
det er slik, kan vi komme til å basere de siste få beslutningene vi tar på denne planeten, på teoretiske begivenheter som aldri kommer til å skje. Så la oss ta en titt i Daniels bok, den boka det har kommet så mange
av våre populære endetidsdoktriner fra.

69 Uker

Kapittel 3
Husk på de første ting, helt fra eldgammel tid(eng.KJV).
For Jeg er Gud, og det er ingen annen.
Jeg er Gud, og det er ingen som Jeg.
Jeg kunngjør fra først av de siste ting,
forutsier det som ikke har hendt (eng. KJV).
Jesaja 46:9-10

I LØPET AV de siste to tusen årene har det blitt fremsatt mange profetiske tolkninger, men det at Jødene
kom tilbake til det Hellige Land i 1948 og at Jerusalem ble befridd fra Hedningenes styre i 1967 åpnet døra
for en ny forståelse av Skriftens profetier som har vært skjult for Kirken i den Kristne Epoken. Siden Daniel
ikke har blitt åpnet for forståelse før i Endetiden så må det i beste fall stilles spørsmål ved alle tidligere
synspunkter. Det populære synspunktet at det skal bli en stor trengselstid i endetiden kommer fra en
Jesuittprest som studerte Daniel i det 18. århundre. Han baserte sine konklusjoner på de profetiene i Daniel 9
og 12 som inneholdt tidsrammer med uker og dager.
Men spørsmålet er: Betyr de profetiske “dager” i Daniel og i Åpenbaringen virkelig 24-timers dager,
slik noen mener, eller representerer de en helt annen tidslengde? Det er god grunn til å mene og tro at disse
“dagene” og “ukene” helt enkelt symboliserer Hebraiske år. Vi kan se om det er slik ved å se på de 70 Ukene
i Daniel 9, hvor både startpunktet for profetien og dens oppfyllelse er begivenheter som virkelig har hendt.
Begivenheter vi kan lese om i historien
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Daniel mottar en budbringer
Darius, Mederen erobret Babylon i 536 f.Kr. På den tiden hadde Daniel og hans folk vært fanger i
Babylon i 70 år. Daniel visste fra profetiene i Jeremias bok at fangetiden skulle være over.
Jeremia 29:10 For så sier Herren: Når de sytti årene for Babylon er fullført, da skal Jeg se til
dere, og la Mitt gode ord gå i oppfyllelse for dere, og Jeg skal føre dere tilbake til dette stedet.
Den natten Babylon falt må ha vært litt av en natt. Tidligere på kvelden hadde Daniel tolket skriften
på veggen og Kong Belsasar hadde forfremmet ham til stillingen som tredje hersker i imperiet.¹ Det spillte
ingen rolle at Darius’s hær var utenfor. Babylons murer var ugjennomtrengelige og det var massevis av mat
på lager. Babylonerne kunne ikke gå tom for vann fordi hele Eufratelva rant rett gjennom byen. De stolte
så til de grader på sitt forsvar at de ikke kunne tenke seg muligheten av en invasjon. Babylonerne festet og
drakk og hadde en fabelaktig kalas, i det minste trodde de det (Daniel 5:4)
Men lenger oppe i elva utenfor byen gravde Darius en kanal som avledet hele Eufratelva og han
marsjerte med hele sin hær inn i byen i det tørrlagte elveløpet. Det ble en lett seier og Kong Belsasar ble slått
(Daniel 5:30).
I det nye Medo-Persiske riket ble Daniel igjen en vanlig borger. Så hva kom til å hende med hans
folk under det nye regimet? De hadde nå vært fanger i Babylon i 70 år. Daniels natt i løvehulen og hans forfremmelse som sjef satrap lå enda et skritt inn i framtiden.

¹ Belsasar, sønn av Nabonidus, regjerte som med-regent i det Babylonske Imperiet under sin far (552-536 f.Kr.) Da den Medo-Persiske invasjonen fant sted var Nabonidus på reise i Arabia og Belsasar styrte byen i hans fravær. Så “tredje hersker i landet” var den høyeste stillingen
Daniel kunne få så lenge både Belsasar og Nabonidus var i live.
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Daniel gikk hjem for å lese i Skriften og be: Den bønnen Daniel ba var ikke bare en liten rutinebønn
som: “Åh, Herre, vi takker deg for maten, og vi ber i ditt navn, Amen.” Han fastet, kledde seg i botsdrakt
og strødde aske på hodet, sansynligvis i ﬂere dager (Daniel 9:3) Han må ha tenkt lenge i gjennom hva han
skulle si, og deretter har han skrevet ned bønnen, for dette er i sannhet en av de mest velformulerte bønner i
hele Skriften. Her er en del av Daniels bønn:
Daniel 9:16-19 Herre, for all Din rettferdighets skyld. La Din vrede og Din harme vende
bort fra Din stad Jerusalem. Ditt hellige berg. For på grunn av våre synder og på grunn av
våre fedres misgjerninger, er Jerusalem og Ditt folk blitt til hån for alle som er rundt oss.
Derfor, vår Gud, hør nå Din tjeners bønnerop og hans bønner om nåde. La ditt ansikt lyse
over Din ødelagte helligdom, for Herrens skyld! Min Gud, bøy Ditt øre og hør Åpne Dine
øyne og se hvordan vi er ødelagt, og staden som er kalt med Ditt navn. For det er ikke på
grunn av vår egen rettferdighet vi kommer fram med våre bønner om nåde for Ditt åsyn, men
på grunn av Din store barmhjertighet. Herre, hør! Herre, tilgi! Herre, hør og grip inn! Vær
ikke sen for Din egen skyld, Du min Gud, for Din stad og Ditt folk er kalt med Ditt navn
Daniel bekjente sine egne synder og folkets synder. Denne gamle Gudsmannen visste at han og
resten av Jødene ikke fortjente noe fra Gud, akkurat som vi. Men ved å se på Guds store barmhjertighet, og
på Hans ord ved Jeremias; var det ikke slik nå - at de 70 årene i fangenskap var over?
Mens Daniel ba, sendte Gud sin engel Gabriel for å trøste ham, og fordi de 70 årene i
fangenskapet virkelig var over, fortalte Gabriel ham om et nytt og annerledes 70; en fremtidig 70 av sjuere.
Her er det Gabriel fortalte ham:
Daniel 9:24-26 Sytti uker* er fastsatt for ditt folk og for din hellige stad, til å innelukke
overtredelsen, til å gjøre slutt på** syndene, til å gjøre soning for misgjerning, til å føre fram
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evig rettferdighet, til å besegle syn og profet, og til å salve Det Aller Helligste.
*bokst.; sju i ﬂertall
**å sette segl for
Derfor skal du vite og forstå at fra ordet om å gjenreise og bygge opp igjen Jerusalem går ut,
inntil Messias, Fyrsten, kommer, skal det være sju uker og 62 uker. Gaten* og vollgraven**
skal bli bygd opp igjen*, men i tider med trengsel. Etter de sekstito ukene skal Messias bli
utryddet. Ingenting skal han ha.
*eller; den åpne plassen
**eller; muren
Bibelen er en historisk bok. Hver bok i den ble skrevet i en spesiell tid og forteller om begivenheter
som fant sted rent historisk. På samme måte ble de bibelske profetiene skrevet på et gitt tidspunkt i historien,
og går i oppfyllelse på et spesielt tidspunkt i fremtiden. Disse punktene i historien blir vanligvis poengtert i
Skriften, slik de ble i de 70 Ukene. “ Fra den tid ordet gikk ut”. Det er det fastsatte startpunktet i
tidsperioden, og “Etter disse 62 ukene” er den endelige oppfyllelsen ved sluttpunktet i tidsperioden. Hvis vi
ønsker å vite hvor lang tid disse ukene representerer må vi se etter om disse begivenhetene som ble profetert
har funnet sted, og måle tiden som har gått fra profetien gikk ut og til den ble oppfyllt.
De 70 Ukene er delt i tre deler: Sju Uker, Sekstito Uker og En Uke. La oss først se på de 69 ukene.
Til hvem er de adressert og hva handler de om? De er til Jødene, og handler om Jerusalem. Hva sier vers 24
om det som skal skje i disse 69 Ukene?
1. “Innelukke overtredelsen”
2. “Gjøre slutt på syndene”
3. “Gjøre soning for misgjerning”
4. “Føre fram evig rettferdighet”
5. “Besegle syn og profet”
6. “Salve Det Aller Helligste”
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Når vil dette skje, og i hvilken tidsramme er det? Vi blir fortalt at vi skal begynne å telle tiden etter at
det er sendt ut en erklæring om å gjenoppbygge Jerusalem, og at det vil være en tid med mye vanskeligheter.
Det ble sendt ut ﬁre befalinger fra det Medo-Persiske Imperium om gjenoppbygging. Men nesten 100
år etter at Gabriel snakket til Daniel, ble det ble det gitt en spesiell innvilgning fra Artaxerxes til Nehemja
(444 - 445 f.kKr.). Dette er den eneste befalingen i Bibelen som gav Jødene tillatelse til å “gjenreise byen og
bygge opp igjen dens murer,” og fordi Skriften tolkes av Skriften, må vi begynne å telle tiden fra utstedelsen
av denne bibelske befalingen. Akkurat som Daniel forutsa hadde Nehemja en veldig vanskelig tid når muren
ble bygget.¹ Folkene som bodde rundt Jerusalem brukte alle mulige midler for å stoppe ham (Nehemja 4:123). De prøvde til og med å få styresmaktene til å slå ned på ham, akkurat som de ufrelste og pseudo-kristne
forsøker å slå ned på sanne kristne i våre dager. Messias er selvfølgelig Jesus, og han ble korsfestet i 32 eller
33 e.Kr. Han døde ikke for Seg Selv, men for hele verdens synd (1 Johannes 2:2), men er disse 69 ukene 69
sjuere av år? I så fall har vi 69 x 7 eller 483 hebraiske år.
Herren talte vanligvis til Sine profeter i et språk de kunne forstå. Daniel var Jøde, sansynligvis av
kongelig familie (2 Kongebok 20:18), og Jødene hadde sitt eget 360-dagers levittiske år. Siden vårt år er
skrevet som solår og består av 365,24 dager, må vi gjøre om 483 hebraiske år til solår:
483 x 0.9857 = 476 solår ²

¹Hele Nehemjas bok handler om de begivenheter som etterfølger Artaxerxes I befaling. Dessuten stemmer de hendelsene som er nedskrevet i
Nehemjas helt perfekt med Daniels profeti vedrørende disse. Dateringen av befalingen er fastsatt til 445 - 444 f.Kr.
²Fra 1.Makkabeerboka og Jubilæerbogen=The Book of Jubilees (ca. 150 f. Kr.) har Jødene i den mellomtestamentlige tid generelt
beregnet en måned til å bestå av 30 dager, og ett år til å bestå av 12 måneder. Derfor er det sansynlig at Daniel var familiær med ett år bestående
av 360 dager. Det er grunnen til at ett år betående av 360 dager bør brukes når man beregner GT profetier.
Månen bruker 29,12 dager på å sirkulere rundt jorda. Det skaper en veksling mellom 30 dager og 29 dager i en måned. Tolv av disse
måneårene tilsvarer 354,14 dager, eller ett solår som er elleve dager for kort.
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De 69 Ukene

Daniel 9:24-26. Sytti uker er fastsatt for ditt folk og din
hellige stad, til å innelukke overtredelsen, til å gjøre slutt på
syndene, til å gjøre soning for misgjerning, til å føre fram evig
rettferdighet, til å besegle syn og profet, og til å salve Det Aller
Helligste. Derfor skal du vite og forstå at fra ordet om å gjenreise og bygge opp igjen Jerusalem går ut, inntil

Messias, Fyrsten, kommer, skal det være sju uker og 62 uker.
Gaten og vollgraven skal bli bygd opp igjen, men i tider med
trengsel. Etter de sekstito ukene skal Messias bli utryddet. Ingenting skal han ha. Folket til en fyrste som skal komme, skal
ødelegge staden og helligdommen. Slutten på det skal komme
med en ﬂom. Inntil enden skal det være krig, ødeleggelser er
fast bestemt.

Note: Historiske data er nedskrevet i solår, så når det gjelder GT profetier er det nødvendig å omregne fra det hebraiske år på 360
dager til solår på 365,24 dager. Omregningsfaktoren er 0.9857 (Se Graﬁkk nr.4). For å holde matematikken enkel, så er det sett
bort fra år 0. Senere bevis indikerer at befalingen fra Artaxerxes I kunne ha blitt utstedt så tidlig som 445 f. Kr., mens andre bevis
indikerer at Herren ikke ble korsfestet tidligere enn 32 e. Kr. og sansynligvis så sent som i 34 e. Kr. Dette ett til tre års slingringsmom gir stort spillerom for teologiske uenigheter, men det avviser ikke at profetien passer inn rent historisk. Til tross for menneskelige feildateringer av disse historiske begivenheter, så er det fortsatt 483 Hebraiske år fra befalingen fra Artaxerxes til korset.

Hebreerne lærte av babylonerne å sette inn en ekstra måned hvert andre eller tredje år. I rabinertiden ble “innskutte” måneder satt inn sju ganger
på nitten år. Fra Calendar, (Holman’s Bible Dictionary).
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Artaxerxes’s påbud, 444 f. Kr. + 476 år = 32 e. Kr.
Vi kommer til Jesu korsfestelse, helt på året.
Korset, helt på året. Men hva med de 6 punktene som skulle oppfylles i løpet av disse 70 ukene? Jo! Alle
gikk i oppfyllelse på korset. Gjorde ikke Jesus (1) en evig slutt på overtredelsene, (2) slutt på synden, (3)
soning for misgjerningene, (4) at det ble skaffet til veie en evig rettferdighet, og at (6) det Aller Helligste ble
salvet med hans dyre blod.¹ Naturligvis, lovet være Herren! Men punkt (5) ble ikke oppfylt på korset: “Besegle syn og profet” Det er her disse underlige 7 Ukene og 62 Ukene kommer inn:
7 x 7 Hebraiske år = 48,3 solår. 444 f. Kr. - 48,3 er 395,7 f. Kr. Malakis bok ble skrevet.
Malaki ble inspirert til å skrive den siste boka i det Gamle Testamentet i 396 f. Kr. Jødenes Skrifter
var da komplett, og det ble ikke skrevet mer før det Nye Testamentet ble skrevet i den Kristne Tidsepoken!
Det Gamle Testamentes visjon og profeti ble derfor virkelig “beseglet.” Slik klaget en gammel kjær Rabbi
fra omkring år 200 f.Kr.: “Den Hellige Ånd har forlatt Israel.” Og inntil denne dag har ikke Jødene, som
nasjon, fått tillatelse til å se lenger fram. Herren har blindet deres øyne slik at de ikke har kunnet gjenkjenne
Jesus som deres Messias (Romerbrevet 11:8, 2 Korinterbrev 3:15).

¹ Enda det høres helt utrolig ut, virker det som om arkeologen Ron Wyatt kan ha funnet Paktens Ark. I følge Wyatt var Arken

gjemt i en hule under Golgata - Gordons Golgata. Ut fra Ordet Herren gav ham visste Jeremia at Jerusalem skulle falle. Det ser ut
som om han har plassert Skuebrødsbordet, Røkelsesalteret og Paktens Ark i denne hulen og murt den igjen. Hulen ble glemt, og
disse gjenstandene har forblitt en hemmelighet helt siden da. Dette bringer lys over den tidligere nevnte profetien som ellers er
helt uforståelig: “og til å salve det Aller Helligste.” Under korsfestelsen ble Jesu side gjennomboret og fjellet under korset revnet
(Matteus 27:51). I følge Wyatt lå Arken ca 20 fot under stedet der Herren ble korsfestet. Det ser ut til at Jesu blod rant gjennom
sprekkene i grunnfjellet og falt ned på Nådestolen. Hvis det var tilfelle, og i samsvar med Daniel 9:24 så “salvet” Jesus sannelig
“det Aller Helligste” med Sitt eget dyrebare blod. Videotaper og forskjellige nyhetsbreverer tilgjengelige fra Wyatt Arkeologiske
Forskning, 713 Lambert Dr. Nashville, TN 37220. Worlf Net Daily, www.wnd.com har også informasjon om Wyatt i sine arkiver.
Søk etter Ron Wyatt.
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Dag = År
Hva har vi lært så langt? Ikke bare at de 69 Ukene ble fullført på korset, men også at de “ukene” ikke
var vanlige uker, men uker som bestod av år. Hver eneste dag i disse 69 ukene representerer ett Hebraisk år,
og vi kan bevise det med kjente historiske begivenheter. Det ﬁnnes til og med tre vers i Skriften som støtter
opp om dag = år tolkningen.
Sammen med Daniel satt det i provinsen Babylon også en annen fange, en prest med navnet Esekiel.
Han var profeten som ble inspirert av Herren til å skrive boka som bærer hans navn. Vi kan se at Daniel leste
Skriften når han søkte Herren (Dan 9:2). Han studerte Jeremia, så det er liten tvil om at han også studerte de
andre Skriftene som var tilgjengelige for ham, deriblant 4.Mosebok 14:34 og Esekiel. I disse to bøkene er
det tre vers som gav ham den innsikt han trengte for å forstå at profetiske dager = år:
4. Mosebok14,34 Ut fra hvor mange dager dere speidet på landet, førti dager, skal dere bære
skylden i førti år, ett år for hver dag.
Esekiel 4:5-6: For Jeg legger på deg årene ... ut fra tallet på ... dager, tre hundre og nitti
dager ... Så lenge skal du bære misgjerningen til Israels hus ... Da skal du bære misgjerningen
til Judas hus i førti dager. Jeg legger på deg en dag for hvert år.
En dag for et år. Dette er de eneste to stedene det dukker opp i Bibelen, og her viser Herren Daniel at
en profetisk dag tilsvarer ett av våre jordiske år. EN DAG = ETT ÅR! Ved å bruke denne enheten dag = år
til å tolke profetier, kunne Daniel ikke bare forstå de 69 ukene i Daniel 9, men også de 1290 og 1335 dagene
i Daniel 12. Hvis vi bruker samme måleenheten som Daniel brukte, kan vi også bli i stand til å forstå disse
dagene = år på samme måte.
Dette er ikke noe nytt begrep i Kirken. I 1569 skrev den store Anabaptist teologen, Thieleman van
Braght følgende i Martyrs Mirror, s. 21-24:
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Graﬁkk Nummer 4

Dag = År Prinsippet
Esekiel 4:5 (KJV) For jeg legger på deg årene for deres misgjerning, ut fra tallet på liggedager, tre hundre og nitti dager. Så lenge
skal du bære misgjerningen til Israels hus.
Esekiel 4:6 (KJV) Når du har fullført dem, skal du legge deg på høyre side. Da skal du bære misgjerningen til Judas hus i førti
dager. Jeg legger på deg en dag for hvert år.

(I GT., et Hebraisk år er 360 dager. I NT., et Solår er 365,24 dager)
Etter at Esekiel ﬁkk åpenbaringen om at en dag = ett år, må “dager” i profetisk betydning sees på som enten Hebraiske år eller
Solår hvis ikke sammenhengen helt tydelig indikerer noe annet. Dag = År tolkningen er en riktig bibelsk skriftolkning, og det er
ikke hermenevtisk korrekt å se på profetiske dager på noen annen måte, hvis ikke et annet skriftsted dukker opp og opphever dette
prinsippet.

Hebraisk år = 360 dager, eller .9857 Solår: Daniel brukte den hebraiske kalenderen BARE for å
tolke det Gamle Testamentes profeti.
Månen bruker omtrent 29,12 dager på å sirkulere rundt jorda, og forårsaker en veksling mellom 30 dager og 29 dager i måneden.
12 av disse måne-månedene tilsvarer 354,14 dager, eller omkring elleve dager færre enn i et Solår. Hebreerne lærte av
Babylonerne å legge til en ekstra måned hvert annet eller tredje år. I rabbinsk tid ble denne “innskutte” måneden satt inn sju
ganger i løpet av 19 år. Fra Calendar, (Homan’s Bibel Leksikon).
Fra første Makkabeerbok og “the Book og the Jubilees” ser det ut til at Jødene i den mellomtestamentariske tid rent
generelt betraktet en måned som 30 dager, og ett år som 360 dager. Derfor var dette sansynligvis den kalenderen som Daniel var
vant til, og derfor er det den vi bruker til å tolke GT; dag = år.

Solår = 365,24 dager brukes bare for å tolke profetier i det NyeTestamente. Johannes levde under
Romersk herredømme og brukte solår kalender.
For å gjøre det enklere er år null (zero) utelatt. Det er beregnet å være ett til to års feilmargin i datoene før det første Århundre.

38 Den Falske Profeten
“ et tusen to hundre og nitti dager, som iﬂg det profetiske språk betyr like mange år ... Vi mener det
må tolkes på denne måten; som en veldig lang tidsperiode.”
To hundre år senere kom Matthew Henry, i sin bok Kommentarer til hele Bibelen til samme konklusjon
(Vol VI, s. 1157, kolonne 1, para. 2):
“... hvis starten på dette intervallet kan bli slått fast med sikkerhet, vil dette antall profetiske dager,
hvis vi regner en dag for ett år, gi oss et anslag over når enden er.”
Nå kan vi i alle fall forstå at dag = år, men begrepet er så viktig at det bør forklares mer fullstendig.
Daniel vokste opp under den Levittiske kodeks (lovsamling) og Jødene hadde en tolv-måneders kalender,
hver på tretti dager slik at det ble 360 dager i et år. Derfor er det korrekt å bruke 360 dager i et år til å tolke
det Gamle Testamentets profetier, slik han ville gjort.¹ Men siden alle våre gamle historiske dateringer
bruker Solår på 365,24 dager, trenger vi ikke å konvertere disse Hebraiske 360 dager = år for å passe inn i
våre dateringer.²
Apostelen Johannes derimot, levde hele sitt liv i den Kristne Tidsepoken, under et Hedensk Romersk
styre, og hans bok er hovedsakelig til Hedningekristne. Derfor er det riktig å bruke den Hedenske
solkalenderen på 365,24 dager til å tolke profetiene til Johannes.

¹Fotnotene på s. 26-27 gir ﬂere detaljer om den Jødiske kalenderen.
²Det er generelt akseptert ett til tre års avvik i dateringen under det Babylonske Imperium. Tolkningen av Daniels profetier slik de er foreslått
i denne boka passer inn i dette vinduet, og er faktisk den konservative dateringen av disse begivenheter. Konservative kirketeologer daterer de
70 årene i Babylonisk fangenskap fra begynnelsen av det Jødiske eksil (606-605 f. Kr.), til de kom tilbake til det Hellige Land (536 f. Kr.) mens
ortodokse rabbinske teologer daterer det Babylonske fangenskapet fra ødeleggelsen av tempelet (586 f.Kr.) til byggingen av det 2.Tempelet (516
f. Kr.) Begge perioder på 70 år. Men startpunktet for Daniels dag = år profeti og “tid, tider” profetier er ikke knyttet til noen av disse tidspunktene, men til innsettelsen av Nebukadnésar og Belsássar som konger i Babylon (606 f. Kr. og 552 f. Kr.), og til det 3. året Kyros(gr.) Cyrus(lat.)
regjerte i denne byen (533 f. Kr.).

1290 Dager
Kapittel 4

Vær ikke som deres fedre og deres brødre,
som har vært troløse mot
HERREN, sine fedres Gud,
så Han overgav dem
til ødeleggelse, slik dere selv ser.
2 Krønikerbok 30:7

DA jeg begynte dette studiet av Åpenbaringsboka for tjueto år siden ønsket jeg egentlig å ﬁnne skriftbelgg
for den Sju-Årige Trengselstiden som jeg den gang underviste i med stor frimodighet. Jeg var like
overbevist som alle andre om at den ville komme. Derfor ﬁkk jeg mitt livs overraskelse da jeg ikke kunne
bevise disse tolkningene ut fra Skriften. Hovedpillarene i læren om den Sju-Årige Trengselstiden er de profetiske “dager” i Daniel 12:11-12. Nå er vi klar over at vi sansynligvis bør tolke disse dagene som år, men
hvis de er år, hvordan vet vi når de begynner og når de slutter? For å ﬁnne ut av det må vi se på når Herren
gav denne profetien til Daniel:
Daniel 10:1 I det tredje regjeringsåret til Kyros, Persias konge, ble et ord åpenbart for
Daniel ... men den utpekte tiden var lang (eng. KJV). Han forstod ordet, og han ﬁkk
forstand på synet.
Daniel 10:1 til Daniel 12:13 er den siste synet i Daniels profetiske tjeneste. Året var 533 f. Kr. og profetien
er tydeligvis om fremtiden til Daniels folk, Jødene som da var i fangenskap. Mesteparten av denne profetien
er en detaljert beskrivelse av den Medo-Persiske og Greske kontrollen over Jødene i det Hellige Land de
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Photo courtesy av Bibelsk Arkeologisk Revieuw
Tempelhøyden sett fra nord. det Muslimske minnesmerket, Klippemoskeen, står i midten slik den har stått i
1300 år. I øvre venstre hjørne er Al Aqsa moskéen som blir sett på som muslimenes 3.helligste moské. I sirkelen
i det nederste høyre hjørnet er en liten, uanseelig kuppel, The Dome of the Tablets. Senere arkeologiske beviser
indikerer at det Aller Helligste i både Salomos Tempel og det 2.Tempelet lå her, omtrent 330 fot nord for selve
Klippemoskéen. Selve Klippemoskéen synes å være plassert i det som engang ble kalt Hedningenes Forgård.
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neste 400 år. Det Babylonske imperium hadde falt ca tre år tidligere og Daniel var nå en meget gammel
mann, sansynligvis i nittiårene. Han hadde vært fange i Babylon i 73 år. I ﬂg Esra 3:2 hadde jødene begynt å
komme tilbake til det Hellige Land under lederskap av en Jødisk prins som het Serubabel og en øversteprest
som het Josva. Dette er den historiske settingen rundt Daniels siste profeti som inneholder et merkelig
avsnitt om “tider” og et annet om dager:
Daniel 12:11 Fra den tiden da det stadige offeret blir avskaffet, og ødeleggelsens styggedom
settes opp, skal det være 1.290 dager (eng.KJV).
I sannhet merkelig. Er disse “dager” bare vanlige 24 timers dager eller betyr de enda en gang år, slik de
gjorde i de 69 ukene...og hvis de er år, hva er “ødeleggelsens styggedom”, slik det står i King James?
Vel, dette verset refererer til det “daglige offer” og siden disse ofringene bare ble utført i tempelet i
Jerusalem dreier det seg sansynligvis om tempelofringene. Som en følge av dette må styggedommen bety at
noe blir gjort med Guds tempelplass som gjør den uren, slik at det blir umulig for prestene å ofre der. Dette
var sant på Daniels tid og det er sant også i dag. Gud har ikke forandret på hvor ofringene skulle skje noe
sted i Bibelen.¹
Men hvilken avskaffelse av det stadige offer er det Herren refererer til i denne “1290-dagers”
profetien. Nå må vi passe oss for å lage en Ny Testamentlig doktrine ut fra dette Gamle Testamentlige
skriftstedet.

¹ I GT blir Israel’s folk stadig refset på grunn av at de ofret på “høyder”, og de ble instruert til å bringe sine offere til tempelet i stedet.

( 2 Krønikerbok 28:24-25). Prestene ble autorisert til å ofre bare på brennofferalteret (5.Mosebok 12:10-14); så for Jødene betydde “ødeleggelsens styggedom” alt som hindret dem fra å bringe sitt offer på tempelhøyden. Den Levittiske loven fastslo at alle som vanhelliget tempelet skulle stenes til døde. Den greske kongen Antiokus Epifanes trosset dette og ofret en gris på brennofferalteret (ca 168 f. Kr.) Det startet
Makkabeeropprøret,og denne begivenheten har senere blitt kjent som “ødeleggelsens vederstyggelighet.” Etter denne vanhelligelsen måtte
prestene utføre omfattende renselser av alteret før de igjen kunne ofre på det.
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Adressatene er klart deﬁnert. Det er på Hebraisk, til Jødene. Det handler om det Hellige Land mens hedenske makter regjerer der. Sammenhengen refererer til “ditt folk” (Daniel 12:1). Daniel var Jøde og profetien
ble gitt til ham, så den er til Jødene og handler om Jødene under Hedningenes Tid. Det er ingen grunn til å
tro at Herren talte til Daniel om avskaffelse av ofringer 2500 år senere, på slutten av den Kristne Epoken.
Ofringene ble avskaffet tre ganger i det Gamle Testamentet: En gang før Daniel (2 Krønikerbok
28:24-25), en gang under det Babylonske fangenskapet (2 Krønikerbok 36:19 og Esra 3:6), og en gang,
omtrent ﬁre hundre år senere, av den greske kongen Antiokus Epifanes. Så hvilken av disse hendelsene er
det Herren refererer til?
Vel, til hvem ble profetien gitt? Til Daniel i 533 f.Kr.
Derfor: Vi har all mulig grunn til å tro at Herren refererer til ofringene som ble avskaffet i Daniels egen
levetid, av den greske kong Antiokus Epifanes; en avskaffelse av offeret som Daniel kunne forholde seg til!
Var det da tempelet ble ødelagt? Det virker ikke slik. Nebukadnesar ødela tempelet i 586 f. Kr., men
profeten Jeremias forteller oss at tempelofringene fortsatte lenge etter at tempelet ble brent ned:
Jeremia 41:5...fra Sikem, fra Sjilo og fra Samaria, åtti menn... De hadde med seg grødeoffer
og røkelse i hånden for å føre det til Herrens hus.
Disse mennene kom til tempelet på slutten av guvernørtiden til Gedalja (sju til ti måneder etter at
tempelet var brent ned), så det måtte ﬁnnes noen rensede prester i Jerusalem som fortsatte ofringene.To år
senere, i det aller siste kapittelet i Jeremia leser vi:
Jeremia 52:30 I det tjuetredje regjeringsåret til Nebukadnesar bortførte Nebusaradan,
kommandanten for livvakten, sju hundre og førtifem sjeler av jødene som fanger.
Nebukadnesar besteg tronen i Babylon i 606-605 f.Kr. Tjuetre år senere er vi i tiden 583 f. Kr. Derfor er
dette siste
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fangenskapet i 583 f. Kr. et tidspunkt som har støtte i skriften for avskaffelsen av ofringene.
Babylonerne tok adelen, kunstnerne og prestene til fange; de lot bare de aller fattigste bli tilbake i landet.
Det ble tilsynelatende ingen renset prest tilbake i landet som kunne bære fram ofrene. For en katastrofal
opplevelse dette må ha vært for Guds folk i fangenskap.
Hvordan måtte ikke Jødene ha angret. Fra det Babylonske fangenskapet og til denne dag, har de ikke
forlatt Herren sin Gud. Heller ikke har det blitt innført en avgud blant dem. Som et beseiret folk i eksil hadde
de 70 år på seg til å angre på sin forvillelse, og de glemte det aldri. Deres anger er treffende uttrykt i dette
korte sitatet fra en ukjent salmist:
Ved Babylons elver, der satt vi
og gråt når vi tenkte på Sion.
På piletrærne der i landet
lot vi harpene våre henge.
Der bad de oss synge,
de som holdt oss fanget;
de som plaget oss, krevde glede:
«Syng for oss av Sions sanger!”
Hvordan kan vi synge Herrens sang
her på fremmed jord?
Salmenes bok 137: 1-4

Selv om han var hundrevis av mil fra Jerusalem, så visste Daniel alt om disse nye fangene. Enda en gruppe
Jødiske fanger som ble transportert til Babylon av Nebusaradan, kommandanten for kongens livvakt, kunne
ikke ha unnsluppet Daniels oppmerksomhet.¹ Han var daglig i kong Nebukadnesars hoff. (Daniel 2: 48-49).
Hvordan må det ikke ha smertet den hellige mannen å høre at ofringene var avskaffet og at

¹ For detaljer om det Babylonske fangenskap, se Grafikk nr. 1 på side 24 Det kan ikke bevises fra Jeremia 41:5 og 52:30 at ofringene opphørte i
583 f. Kr. Men det er N.T. profetier som gir god støtte for denne datoen. Disse profetiene vil bli diskutert i senere kapitler.
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Herrens tempel var bare ruiner. Vi kan bevise at tempelhøyden ble forlatt i Daniels livsperiode ut fra
Daniel 9:17 og Esra 3:2-3. Med denne historiske bakgrunn på plass, la oss se på Daniel 12:11 igjen:
Daniel 12:11 Fra den tiden da det stadige offeret blir avskaffet, og ødeleggelsens styggedom
settes opp, skal det være 1.290 dager.
Ved å bruke dag = år regelen som måleenhet på dette verset, kunne Daniel forstå denne visjonen.
Han husket når de regelmessige kvelds- og morgen ofringene ble avskaffet. Han så fra dette tidspunktet og
1290 hebraiske år inn i framtiden. Han visste at en utrolig styggedom kom til å stå ulovlig som et overgrep
på tempelhøyden.¹ En styggedom som ville virke ødeleggende. Styggedommen ville besmitte stedet og
forhindre alle framtidige ofringer. Hva kunne denne forferdelige tingen være? Daniel kunne ikke vite det,
men vi kan fordi de 1290 årene har allerede gått. De var over i 688 e. Kr.²
Hva var det så som hendte i 688 e. Kr. Vel, fra 685 til 705 e. Kr. bygde den Muslimske Kalifen, Abd
el Malik ibn Marwan et minnesmerke for Muhammed, Klippemoskéen, på tempelhøyden! Så nå har vi en
konkret i identiﬁkasjon:
Klippemoskéen er Ødeleggelsens Styggedom!

¹ Dette er hvordan Daniel kunne forstå visjonen. Gud gav 1290-dagers visjonen femti år etter at de regelmessige ofringene hadde blitt
avskaffet. Ved å se tilbake, kunne ikke Daniel se at det hadde hendt noe av spesiell betydning 1290 dager etter avskaffelsen, så han visste at Herren snakket om noe annet enn vanlige 24-timers dager. Daniel koblet derfor tidspunktet når ofringene ble avskaffet, sammen med definisjonen av
profetiske dager gitt av profeten Esekiel (Esekiel 4:6 “Jeg legger på deg en dag for hvert år.”) og så at ødeleggelsens styggedom ennå lå 1290 år
inn i framtiden.
² Noen argumenterer med at ofringene kunne ha blitt avskaffet et år eller to tidligere eller noen år senere enn 583 f.Kr., slik forfatteren har

antydet. Men ingen argumenterer for at de ble avskaffet tidligere enn ødeleggelsen av tempelet (586 f.Kr.), heller ikke mer enn ti år senere.
Klippemoskéen og Al-Aqsa Moskéen var under oppføring i omkring 20 år, fra 685 til 705 f.Kr. Det gir stor bredde for teologiske argumenter, og
man kommer ikke forbi dette 20-års vinduet.

1290 Dager 45
Det er ikke bare en tilfeldig eller antatt teologisk utlegging. Dag = år passer nøyaktig til ordene i
Daniel 12:11, og det passer inn i historien nøyaktig PÅ ÅRET. Byggeåret for Klippemoskéen er historisk
fakta som du selv kan sjekke i et godt leksikon eller i en bok om verdens historie.
Og så for første gang i Skriften støter vi på Muslimer. Islam og ikke noe annet, var ansvarlig for
byggingen av Ødeleggelsens Styggedom!¹
Tempehøyden for Den Aller Helligste Gud ble åndelig ødelagt for 1300 år siden, og det er den fortsatt. Jødene kan ikke ofre til Herren på Hans hellige fjell så lenge bygverket til den falske profeten står der.
Derfor er det så mange konservative Jøder som vil rive det ned. Det er ingen hemmelighet at for Jødiske
Rabbier er Klippemoskéen en Ødeleggelsens Styggedom.
Nå, ikke glem 688 e.Kr. og Klippemoskéen. Vi kommer til å møte den datoen, og Islam igjen og
igjen. Husk også 583 f.Kr. Begge datoene er viktige.

¹ Jerry Landay sier i sin bok, The Dome of the Rock (Newsweek, New York, NY, 1972) s. 18 at da Kalif Omar dro inn i Jerusalem i 639 e.Kr.så

ble han møtt av Sofronius, biskopen i Jerusalemkirken som viste ham rundt i byen. Da han så tempelhøyden (i ruiner), erklærte Omar at han ville
bygge et minnesmerke for Muhammed på akkurat det stedet Guds tempel hadde stått. Sofronius brøt ut i skrekk, “Sannelig, dette er Ødeleggelsens Styggedom som er beskrevet av profeten Daniel, og som nå står på det hellige sted.” Selv om Sofronius var en meget gammel mann
omkring 80 år, så puttet Kalif Omar ham i fengsel og satte ham til så tungt tvangsarbeid at han døde av det.
At Klippemoskéen er Ødeleggelsens Styggedom er ikke nye teologi. Det er en sannhet som har fulgt kirken i over 1300 år, men på en
eller annen måte har vi greid å glemme de profetiske ordene til Sofronius, biskopen i Jerusalemkirken.
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Graﬁkk Nummer 5

Ødeleggelsens Styggedom
Daniel 12:11 Fra den tiden da det stadige offeret blir avskaffet, og ødeleggelsens styggedom settes opp, skal det være 1.290
dager.

Note: Bibelsk dag = år profetier har en startdato i historien som er spesiﬁsert ut fra sammenhengen, og nå kan vi se deres fulle historiske
oppfyllelser. I Markus 13:14 er Ødeleggelsens Styggedom referert til som “den” ikke ham, og en Muslimsk bygning har nå stått på Guds
tempelhøyde i over 1300 år. Det er nå over 1,2 billioner mennesker i den falske religionen, så Muhammed er så visst kvaliﬁsert til å være den
falske profeten i Åpenbaringen 19:20. Beregninger viser at 10 - 15 prosent av Muslimene i hele verden tilhører militant Islam. Det vil si at over
100 millioner mennesker er i større eller mindre grad fanget inn i verdens farligste fanatisme. Siden det er så mange som tre til fem millioner
Muslimer i USA, kan vi regne med at mellom 300 000 til 750 000 amerikanske Muslimer støtter terroristene.

Feil Klippe
Kapittel 5

Se dere om blant folkeslagene,
se dere godt om, undre dere, ja undre dere!
For Jeg gjør et verk i deres dager
som dere ikke vil tro,
selv om det blir fortalt.
Habakkuk 1:5

FRA vår posisjon i begynnelsen av det 21. århundre kan vi så vidt begynne å se litt av Guds utsøkte plan.
Ødeleggelsens Styggedom er ikke en antikrist i vår framtid. Det er en islamsk bygning som har stått på
Móriafjellet i over 1300 år. Men som Herren sa til Habakkuk så ville vi ikke trodd Ham hvis Han hadde
fortalt oss det på forhånd, og nå som vi kan se det så er det fortsatt vanskelig for oss å tro det.
Lokalisering av Salomo’s Tempel
Daniels 1290 dager, tolket som år, stemmer med en bestemt hendelse i historien. Likevel er det ikke
nok til å bevise at alle profetiske “dager” skal forståes som år - selv om de 1290 dagene treffer en så
bemerkelsverdig begivenhet som byggingen avKlippemoskéen på Móriafjellet, helt på året. Men i
Daniels 70 uker så vi at 69 av disse ukene virkelig var uker av år som ble oppfyllt på korset. Siden dette er
det profetiske tidssystemet Herren brukte i en del av Skriften, ville vi da ikke trenge en skriftbasert tillatelse
til å forandre på dette hvis vi støter på profetiske dager andre steder? Ville det ikke være dårlig teologi å
forlate et gudommelig bestemt system som vi ser virker, og i stedet forsøke å tolke “dager” på andre måter,
særlig fordi det går mot Gud’s erklæring, “Jeg legger på deg en dag for hvert år.”?
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Graﬁkk Nummer 6

Lokaliseringen av det Salomonske Tempel

Tempel Plassen

(illustrasjonen skal ikke skaleres)

[X] Lokaliseringen av det ﬂate grunnfjellet, nå under the Dome of the Tablets

Denne skissen av Tempelhøyden viser at den Muslimske Klippemoskéen ligger omtrent 330 fot sør for det stedet hvor både det Salomonske og
det 2.Tempelet lå. Den prikkede linjen viser lokaliseringen av Salomos Tempel. Legg merke til at det ligger vendt mot Øst og at det ligger
direkte på linje med den Gylne Port. (Fagerporten). Det 2.Tempelet (vises ikke) lå på samme stedet, men det vender 6° mer øst. I begge templene
var det ﬂate grunnfjellet, nå under den lille Dome of the Tablets, en del av gulvet i Kadesh haKadashim, eller det Aller Helligste.
Dokumentasjonen for denne tegningen ﬁnnes i Biblical Archeology Review, mars 1983.
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Naturligvis. For å være i overenstemmelse med Skriften bør vi i det minste se om det er mulig at historiske
dager = år passer med andre profetiske “dager” i Skriften.
La oss tenke oss at vi beﬁnner oss på øya Patmos mot slutten av det 1. århundre og ser verden gjennom Apostelen Johannes’s øyne når han skriver Johannes Åpenbaring. Det er nå omtrent 70 år etter Golgata
og Jødene er i opprør mot de romerske herskerne. Det var ikke noe nytt. De hadde gjort opprør mot Rom
helt siden okkupasjonen deres begynte (65 f.Kr.). Den ene romerske hæren etter den andre hadde blitt sendt
til det Hellige Land for å kvele opprørene, men de bare fortsatte. Etter å ha mistet tålmodigheten helt, sendte
Rom den beste generalen de hadde til Jerusalem, og byen ble totalt ødelagt. Omtrent 1 000 000 Jøder falt for
sverdet eller sultet ihjel, og det vakre 2. Tempelet ble jevnet med grunnfjellet det stod på. Det hadde tatt 45
år å bygge det, men romerne kastet stein på stein ned i Tyropoeon- og Kedrondalen akkurat som Jesus hadde
profetert 37 å tidligere: “Her skal ikke bli stein tilbake på stein.” Hans profeti om den kommende
ødeleggelsen er skrevet ned på tre steder, Matteus 24:2, Markus 13:2 og Lukas 21:6.
De kristne i byen var klar over Jesu profeti. De ﬂyktet derfor i all hast rett før byen ble ødelagt.
Tidlige kirkeskrifter bekrefter at ingen Kristne ble igjen i byen, og at ingen Kristne liv gikk tapt under den
påfølgende massakren.¹ Ødeleggelsen av tempelet var så fullstendig at selv minnet om dets eksakte lokalisering gikk tapt. Med unntak av et

¹ Titus ødela Jerusalem i 70 f. Kr. I følge Tacitus var byen

overfylt med 600 000 besøkende. Etter fem måneder ble murene slått ned, Tempelet brent og byen renset med sverd. Josefus konstaterer at over 1 000 000 Jøder ble drept og 95 000 tatt til fange, Henry Haley, Haley’s Bible
Handbook (Grand Rapids, MI, Zondervan, 1965) s. 655 - 656. Men Eusebius skriver, “Derimot ble de som tilhørte Kirken i Jerusalem befalt av
budskapet åpenbart for de i byen som var verdig å motta det, å flykte og ta tilflukt i en av byene i Perea som het Pella” Ecclesiastical History,
Bok 3, v.5 linje 3-4.
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Jupitertempel som bare stod der en kort stund, lå Guds tempelområde i ruiner i over 600 år.
Men i 685 bgynte den Muslimske guvernøren i Jerusalem, Kalif Abd el Malik ibd Marwan å rydde
opp på tempelhøyden. Han brukte den lokale befolkningen, inkludert Kristne og Jøder som fortsatt bodde i
byen. Da grunnfjellet kom fram fant de to harde klippeframspring i en avstand av 300 fot fra hverandre. Den
i syd kalte de “as-Sakhra”, og over as-Sakhra bygde de et minnesmerke for Muhammed, Klippemoskéen
som ble påbegynt i 688. Du husker tallene fra forrige kapittel:
1290 Hebraiske år (1271,5 solår) etter 583 f. Kr. blir 688 e. Kr.! 583 + 1271,34 = 688,66.
Over det andre framspringet - en uvanlig ﬂat stein mot nord og litt vest for as-Sakhra - ble det bygd en liten,
unseelig kuppel som de betegnende kalte “The Dome of the Spirits” eller “The Dome of the Tablets” Fordi
de ikke hadde muligheter til å drive arkeologi i de dager så gjett hva som hendte?
Muslimene bygde Klippemoskéen på feil klippe!¹
Jeg vet ikke hva du føler når du leser linjen over, men jeg husker hva jeg følte for tjueto år siden da jeg for første
gang forsto det. Jeg satt ved skrivebordet mitt, lamslått et øyeblikk, og så bare lente jeg meg bakover og brølte av
latter. Jeg leste skriften og de arkeologiske dataene om igjen og om igjen og priste Gud. Klippen de har bygd på,
As-Sakhra har ingen historisk eller åndelig betydning i det hele tatt. Klippemoskéen ligger midt i det som en gang
var Hedningenes Forgård. Til og med seremonielt urene kananittiske slaver ﬁkk adgang til Hedningenes Forgård.

¹ I følge Muslimsk tradisjon er As Sakhra klippen, hvorfra Muhammed antageligvis steg opp til himmelen. Hvor åndelig riktig er det ikke at de
bygde på feil klippe. Muhammed er ikke bare en liten falsk profet; han er sansynligvis Den falske profeten i Johannes Åpenbaring 19:20! Hvis
han ikke er det, hva må da til for å kvalifisere til å bli det?
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Du behøvde ikke være prest eller Levitt, eller til og med Jøde for å være der.
Herrens Hus, hvor bare Arons sønner kunne gå inn, stod over den lille, ﬂate klippen ca. 300 + fot
nord for der Klippemoskéen nå står. Vi vet nøyaktig hvor tempelet stod pga huller som er boret ned i
grunnfjellet. Her har de brukt den hellige cubit som måleenhet. Den hellige cubit kunne bare brukes i selve
tempelet, og disse hullene peker ut den eksakte beliggenhet for Herrens Hus.¹
Kodesh Ha-Kodeshim, Det Aller Helligste, var direkte over den lille, ﬂate klippen merket som [X] på
tegningen. Badet i den Levende Guds Nærvær og Herlighet, den flate stenen var hvilested for Paktens Ark:
“Guds bolig, og fotskammelen for Hans føtter, for alltid.” Den ligger nøyaktig på linjen Øst-Vest, rett mot
Den Gylne Port.² Den samme porten Jesus gikk gjennom når Han skulle undervise i tempelet. Nå, for første
gang kan vi forstå det merkelige, allegoriske verset i Esekiel:
Esekiel 42:20 Han målte de fire sidene. Det var en mur hele veien rundt, den var femhundre
måleenheter lang og fem hundre måleenheter bred. Den skulle skille det hellige fra det som
ikke var hellig.
Den åndelige skilleveggen som sansynligvis har blitt voktet av hellige engler, har stått på
tempelhøyden i over 1300 år, og ingen har sett den. Klippemoskéen ligger 300 fot Sør for tempelet. Denne
Muslimske bygningen er ikke, og har aldri stått på den gamle tempelplassen. Moskéen var, er og skal være
(så lenge den blir stående) akkurat i midten av Hedningenes Forgård.

¹ Hebreerne hadde to måleenheter for cubit: Den vanlige cubit på omtrent 18 tommer, og en hellig cubit, “en cubit og en lengde” på omtrent 21,5
tommer. Den hellige cubit ble bare brukt i tempelbygningen.

² Lokaliseringen av tempelfundamentet, Biblical Archeology Reviuw, Mars 1983
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De 42 Månedene
Er det ikke fantastisk å vite at ved å tillate at tempelet ble helt ødelagt, beskyttet Gud Sitt Aller
Helligste fra vanhelligelsen ved å ha et minnesmerke til en falsk Gud, og den falske profeten bygd oppå
stedet? Og enda viktigere, hvis Muslimene ikke hadde bygd på feil klippe ville det vært umulig at følgende
sitat ble oppfylt. Legg omhyggelig merke til språket og se hvor perfekt det passer inn i dagens situsajon på
tempelhøyden:
Johannes Åpenbaring 11:2 Men la forgården som er utenfor tempelet være,
og mål den ikke, for den er gitt til hedningene. Og
de skal tråkke den hellige stad under fot i førtito måneder.
“La forgården være ... den er gitt til Hedningene!” Klippemoskéen er i forgården, og den er en
Hedensk bygning. Så nå har vi stedsbestemmelsen. Deretter leser vi at selve byen Jerusalem skal være under
Hedningenes kontroll i 42 måneder. Kanskje høres det utenkelig ut, men kunne disse måndene være måneder
som består av dager. som igjen skal tolkes som år? Det var: dag = år i det Gamle Testamente, og det er ikke
noe skriftsted som har fjernet den tolkningen. La oss defor i det minste forsøke oss på om det passer historisk å bruke dag = år. Men når begynner det og når slutter det? Vi trenger en historisk setting.
6. juni 1967, på slutten av Seks Dagers Krigen stod General Moshe Dayan og en tøff, krigsherdet
kontingent av Israelske kommandosoldater foran muren av gamle steiner. Skuldrene rystet og tårene strømmet ned over kinnene. De var ved Klagemuren i Øst Jerusalem, det Hellige Sted som de var blitt fordrevet
fra så mange århundrer tidligere. De gråt sin takk til Gud for at Han hadde gjenforent deres gamle by for
dem. Der lovet de høytidelig: “Aldri igjen skal vi la oss drive fra dette sted.” For første gang på 2573 år
hadde Jødene igjen kontroll over sin Hellige By. Kunne dette bevegede øyeblikket være den historiske slutten på, “ og de [Hedningene] skal tråkke
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den hellige stad under fot i førtito måneder.” 42 måneder x 30,44 gir oss omtrent 1278,5 dager.¹
1967 e. Kr. - 1278,5 = 688,5 e. Kr. ... Klippemoskéen.
Fulltreffer! I de 1290 dagene i Daniel 12, tok Herren oss fra 583 f. Kr. med avskaffelsen av de
daglige ofringene på Daniels tid, til 688 e. Kr. med Ødeleggelsens Styggedom. Så i de 42 månedene viser
Herren oss riktigheten av den tolkningen. Han tar oss fra gjenforeningen og samlingen av Jerusalem på
Jødenes hender i 1967like tilbake til 688, og Klippemoskéen.

Graﬁkk Nummer 7

42 Måneder i Johannes Åpenbaring 11:2
Johannes Åpenbaring 11:2 Men la forgården som er utenfor tempelet være, og mål den ikke, for den er gitt til hedningene. Og de
skal tråkke den hellige stad under fot i førtito måneder.

Merknad: Les Johannes Åpenbaring omhyggelig. Denne tolkningen stemmer for godt med Skriften og historien til at vi kan
ignorere den. “ Og de skal tråkke den hellige stad under fot i førtito måneder.” Førti to måneder er 1278,34 dager, og det er
nøyaktig 1278 år fra de begynte å bygge Klippemoskéen til Jerusalem igjen kom under Jødisk kontroll. Så, “la forgården ... være,”
Klippemoskéen er i Hedningenes Forgård, 300 for syd for tempelet.

¹ Et Solår er 365,24 dager. Hvis vi deler disse dagene med 12

måneder i ett år så får vi måneder på 30,44 dager.
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Vi kommer til 688 og moskéen fra begge retninger, nøyaktig på året. Som følge av dette, er den
sentrale begivenheten under Hedningenes tidsperiode, sett fra Herrens synsvinkel, byggingen av
Ødeleggelsens Styggedom ved fotskammelen for Hans føtter. Og det er ikke bare tallene som taler. Se
hvordan dette passer med skriftens ord:
(1) “Det stadige offeret ble avskaffet”
(2) “Styggedommen satt opp”
(3) “La forgården være”
(4) “Den hellige stad tråkket under fot i førtito måneder.”
At alle disse faktorene kommer sammen kan ikke bare være tallmessig eller verbalt lykketreff, kan
det vel. Å avskrive det som tilfeldigheter er statistisk urimelig, og det ﬁnnes ﬂere andre oppfyllelser som
bruker samme målestokk. Det skal vi se på etter hvert.
Jakob’s trengselstid
Når Herren låser opp en bok og åpner øynene våre gjør han det på en slik måte at det ikke kan
forklares rent fornuftsmessig. Ved å bruke dag = år prinsippet igjen, gir Gud oss bevis på bevis.
Johannes Åpenbaring 12:1-5 Nå viste det seg et stort tegn i himmelen:
En kvinne som var kledd i solen, med månen under føttene sine,og på hodet
hadde hun en krone av tolv stjerner. Fordi hun var med barn, ropte hun i rier og
i fødselsveer. Og et annet tegn viste seg i himmelen: Se, en stor, ﬂammende rød
drage som hadde sju hoder og ti horn og sju kroner på hodene sine. Og halen hans
drog med seg en tredjedel av himmelens stjerner og kastet dem ned på jorden. Og
dragen stod foran kvinnen som var ferdig til å føde, for å sluke Barnet hennes så
snart hun hadde født det. Hun fødte et Guttebarn som skulle herske over alle
folkeslagene med jernstav. Og Barnet hennes ble tatt opp til Gud og Hans trone.
Hvem er denne kvinnen, og hvem er dette guttebarnet? Når vi leser Hans beskrivelse så er det bare en Person i hele evigheten som passer
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til dette portrettet. Hvem skal styre alle nasjonene med jernstav?¹ Hvem steg ned fra Himmelen, og hvem
steg opp dit igjen?² Hvem sitter på høyre side av Guds trone?³ Ingen andre enn Jesus Kristus Den Rettferdige. Kvinnen blir derfor Israel, og de 12 stjernene er de 12 stammene. Dragen må da være Satan, som
prøvde å beseire Jesus på korset, og de falne stjernene er de falne englene.*
Johannes Åpenbaring 12:6 Da flyktet kvinnen ut i ørkenen hvor hun har et sted som er
gjort i stand av Gud, for at de skulle gi henne mat der i ett tusen to hundre og seksti dager.
Under den Kristne Tidsperioden ble Jødene spredt utover i alle nasjoner.** I århundrer har Jødene
blitt jaget fra land til land, gjort til slaver; ranet, slått, og myrdet i mengder som i Nazi Tyskland ... men aldri
mer. Gud har lovet at aldri mer skal Jødene lide noe i nærheten av det holocaust hvor 6 000 000 av
Abrahams fysiske etterkommere ble myrdet:
Jeremias 30:3-8 ... Dette er de ordene som Herren talte om Israel og Judea. For så sier Herren:
Vi har hørt en skjelvende røst, den vitner om redsel og ikke om fred. Spør nå og se etter om en
mann kan føde barn? Hvorfor ser Jeg da hver eneste mann med hendene på hoftene, lik en
kvinne som skal føde, og hvorfor er alle blitt likbleke i ansiktet? Ve! for den dagen er stor,
ingen er som den. Den blir en trengselstid for Jakob, men han skal bli frelst ut av den. ...

¹

Johannes Åpenbaring 19:15 Ut av Hans munn går det et skarpt sverd, for Han skal slå folkeslagene med det. Og Han skal Selv herske over
dem med jernstav.

² Efeserbrevet 4:10 Han som fór ned, er også Den samme som fór opp over alle himlene, for å fylle alle ting.
³ Kolosserbrevet 3:1 Hvis dere altså ble oppreist med Kristus, så søk de tng som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd.
* Johannes Åpenbaring 1:20 forteller oss at stjernene er “aggelos” eller budbringere (Strong’s No. G32). Det samme Greske ordet blir
også brukt i Åpenbaringen 12:4 Aggelos, uttalt “angelos” blir vanligvis oversatt med engler.
** ørkenen (ødemarken) er Hedningenes verden, Esekiel 20:35.
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En mer bevegende beretning om Nazigasskamrenes ugjerning kan man knpt forestille seg. Der, i
vintersnøen, stod de, Jødiske menn på rad og rekke, nakne, med hendene foran seg for å skjule sin nakenhet.
Skjelvende kropper, numne av kulde, slag og sult. Bleke ansikter, de slepte seg sakte inn i tilintetgjørelsen.
Slik Din Sønn hang naken på korset for lenge siden, slik har dette også hendt med Ditt folk, åh Gud.
Men alt dette tilhører fortiden nå. Jakob’s trengselstid er over for lenge siden. Herren har brutt i
stykker Satans åk på deres nakke, og Jødene vil aldri mer komme inn i trelldom.
Jeremia 30:8 For på den dagen skal det skje, sier hærskarenes Herre, at Jeg skal bryte hans åk
i stykker og løfte det av din nakke, og dine bånd skal Jeg rive av. Fremmede skal ikke mer
gjøre ham* til slave.
* Jakob
Fra 1948 er Jødene ikke lenger spredd blant alle nasjoner. 15. mai det året stod Israels statsminister, David
Ben-Gurion i Knesset og erklærte nasjonen Israel som selvstendig stat. Dette er et historisk fakta som ingen
kan bestride. På grunn av 1948 er kvinnen, Israel, heller ikke i ørkenen, og siden hun ikke lenger er der, er
Johannes Åpenbaring 12:6 gått i oppfyllelse.
I følge Åpenbaringen 12:6 skulle kvinnen, Israel, være i ørkenen i 1260 dager. Kan dette fortsatt
tolkes som år? I dette tilfelle gav Herren oss de profetiske dagene helt enkelt, uten kompliserende
matematikk.¹Selv en 2.klassing kan regne ut dette:
1948 -1260 = 688... og Klippemoskéen!
Hva kan det komme av at vi ikke har sett dette tidligere? Gud planla det slik, og han til og med fortalte oss
det. Husker du Daniel 12:9 hvor Gud sa at denne boka skulle være skjult og forseglet inntil endetiden? Inntil
den nye nasjonen Israel og ett befridd Jerusalem hadde blitt historiske realiteter

¹ Det er korrekt å bruke 365,24 solår til å tolke NT profetier. I Det Nye Testamente var Jødene under Romersk herredømme og et Romersk år på
365,24 dager var i vanlig å bruke
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Graﬁkk Nummer 8

De 1260 dagene i Johannes Åpenbaring 12:6
Johannes Åpenbaring 12:6 Da flyktet kvinnen ut i ørkenen hvor hun har et sted som er gjort i stand av Gud, for at de skulle gi
henne mat der i ett tusen to hundre og seksti dager.

Merknad: Før 688 f. Kr. kunne både Kristne og Jøder tilbe fritt i Jerusalem, og på tempelhøyden. De var ikke profetisk i nasjonenes “ørken” før
Muslimene gjorde det utrygt for dem å tilbe i den byen. Det er derfor de 1260 dagene begynner i 688 f. Kr.

(en begivenhet som er STARTPUNKTET på Endetiden) så var det umulig å bevise at Daniel’s 1290 dager ble
oppfylt med Klippemoskéen.
Nå forstår du kanskje, som noen(dispensalistene), at disse profetiske “dager” dreier seg enten om
den første eller den siste del av den Sju Årige Trengselstiden, men sansynligvis dreier det seg ikke om dette i
det hele tatt. Det dreier seg om Muslimene, Jødene, Jerusalem og det Hellige Land. Det handler om
gjenopprettelsen av det folkeslaget Gud gav landet til aller første gang: de FYSISKE etterkommerne av
Israel.
Hvordan kan vi fornekte bevisene som ligger rett foran øynene våre? Et Israelsk flagg, fylt med
Davidstjernen, foldet seg ut over Jerusalems murer nøyaktig det året Herren hadde forutsagt, og Jøder i
millioner har vendt hjem til landet. Det er ingen gjette-teori folkens; det er realiteter.
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Vi blir fylt med ærefrykt når vi ser på den ﬂate stenen som nå ligger oppe i dagen under den lille kuppelen. Rundt
denne lå det Aller Helligste i Salomos tempel. På denne stenen stod en gang Paktens Ark. Da Salomo bygde tempelet
i 966 f.Kr., ble nettopp dette stedet fylt med Guds Herlighets Nærvær. Arken gikk “tapt” under Nebukadnesars
beleiring av Jerusalem. Jødiske tradisjoner konstaterer at profeten Jeremia tok arken og det opprinnelige tabernaklet
gjennom en hemmelig tunnel under Jerusalem og gravde dem ned på fjellet Nebo. Men nå ser det ut til at
Skuebrødsbordet, Røkelsesalteret og Paktens Ark ble ble skjult i en hule under Golgata.

To vitner
Kapittel 6

Kan vel en kvinne glemme sitt diende barn,
så hun ikke har medynk med barnet ved sitt bryst?
Sannelig, disse kan vel glemme,
men jeg kan ikke glemme deg!
Jesaja 49:15

SOM allerede diskutert så er ikke Johannes Åpenbaring en hemmelighet, men Jesus sin løsning(fasit) på den
(Johannes Åpenbaring 1:1). Av den grunn kan vi ikke gå til Åpenbaringen med våre doktriner på plass og
forvente ut fra dem å ﬁnne ut hva Jesus vil si oss der. De To Vitnene i Johannes Åpenbaring 11:3-7 er et godt
eksempel på hvorfor? De ﬂeste tror at disse to vitnene er et par Gamle Testamentlige helgener som Enok og
Elia, men de kan være noe helt annet:
Johannes Åpenbaring 11:3 ... Og jeg vil gi makt til mine to vitner, og de skal profetere i
ett tusen to hundre og seksti dager, kledd i sekk.
Hvis vi benytter oss av dag-år prinsippet fra Esekiel 4:5-6, så vil det si at disse to vitnene måtte vitne i 1260
år. Ingen i vår tidsalder lever så lenge, så hvem er de?
Johannes Åpenbaring 11:4 Disse er de to oliventrærne og de to lysestakene som står foran
jordens Gud.
Hm.......oliventrær og lysestaker. Hva kan disse bety? Enten du liker det eller ikke; hvis ikke Herrens To
Vitner er et par virkelig gamle frukt-bærende oliventrær og et par virkelig gamle, oljedryppende lysestaker,
så er dette billedtale.
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La oss derfor se om vi kan ﬁnne bibelske deﬁnisjoner på oliventrær og lysestaker.
For å ﬁnne ut av disse ﬁgurene må vi sansynligvis bruke en av de hermeneutiske reglene¹. Hermeneutikk er ikke en disiplin vi leker med for å få det til å passe inn i våre doktriner. Det er en sunn måte å
tolke enten det talte ord eller et skriftlig dokument. Hermeneutikken har noen utmerkede regler som er blitt
testet gjennom alle tider. Blant dem er “ skriftens sammenheng”. Den regelen lyder: Når du leser noe du ikke
forstår, studer først den teksten som omgir det, deretter kapittelet, så boka hvor dette kapittelet beﬁnner seg i,
og til slutt relater verset til hele Bibelen. Det er en av reglene, og det er en veldig god regel. Med andre ord...
Vi går ikke til det Gamle Testamentet for å deﬁnere ﬁgurer i det Nye Testamentet hvis det Nye
Testamentet har deﬁnisjoner som passer perfekt!²
I Åpenbaringen 11:4, sitert ovenfor, blir de To Vitnene i den Kristne Epoken beskrevet som oliventrær og
lysestaker. For å ﬁnne den korrekte deﬁnisjonen av disse ﬁgurene, må vi gå til den nærmeste sammenheng
som forklarer dem. Og legg merke til, i selveste Åpenbaringen ﬁnner vi lysestaker deﬁnert:
Johannes Åpenbaring. 1:20 Dette er hemmeligheten med de sju stjernene som du så i Min
høyre hånd, og de sju lysestakene av gull: De sju stjernene er englene for de sju menighetene,
og de sju lysestakene som du så, er de sju menighetene.³

¹ Hermeneutikk er tolkningslære, og brukes særlig i forbindelse med skrifter. Det er en del av teologien som holder på med bibeleksegese.
² Lysestaker og oliventrær blir brukt figurativt i Sakarja 4, men figurene i det kapittelet ble definert for oss som ting som eksisterte på Sakarja’s
tid (den jødiske lederen Serubabel er en av dem). Så på grunnlag av definisjonene i Sakarja 4, kunne da Serubabel og “de to salvede” være de To
Vitnene i Åpenbaringen 11? Det er ikke særlig sansynlig siden han døde for omtrent 2500 år siden. Vi ser ingen endetids referanse til en person
som Serubabel i Det Nye Testamente., og dessuten kaller ikke Åpenbaringen de to vitnene i den Kristne Tidsperioden for “salvede”
Men fordi Sakarjas to “salvede” ikke er klart identifisert, kan de muligens være en GT referanse til de To Vitnene i Åpenbaringen 11.
Anmerkning fra oversetteren. I King James norske utgave står det “menigheten” men forfatterens bibelutgave bruker kirke for menighet. Jeg
kommer derfor til å bruke kirke i omtalen av den kristne menighet, for å følge forfatteren tettes mulig. I selve bibelsitatene vil det bli sitert
korrekt fra den norske Bibelen.
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I selveste Åpenbaringen 1, blir lysestaker deﬁnert som kirker. Hvis lysestaker er kirker i Åpenbaringen 1,
gjett hva? Lysestaker er fortsatt kirker i Åpenbaringen 11. Den eneste grunnen til at det ikke skulle være
kirker er at Herren Gud Selv forandret den symbolske meningen av dette ordet, et eller annet sted mellom
Åpenbaringen 1:20 og Åpenbaringen 11:4. Det ﬁnnes ingen forandringer der (eller for den saks skyld noe
annet sted i Skriften), så lysestakene i Åpenbaringen 11:4 er kirker. Denne fortolkningen er ikke et produkt
av en eller annen dyktig teologs overaktive innbildning. Lysestaker er kirker fordi Bibelen selv deﬁnerer
dem slik.
Så, hvis de sju lysestakene i Åpenbaringen 1 er sju kirker, hva tror du da de to lysestakene i
Åpenbaringen 11 kan være? Det er jo selvklart, to kirker naturligvis. Men hvis de To Vitnene bare er to
kirker, hvilke kirker er det? Sansynligvis vil hver eneste menighet i verden ønske å tro at akkurat de er en av
de To Vitnene (og resten av kristenheten er vranglærere naturligvis), men Guds kirker i den Kristne Epoken
er langt mer omfattende enn menneskelige avgrensninger, og Oliventrærne identiﬁserer hvem de er.
Vi fortsetter å bruke prinsippet om først å se på den nærmeste sammenhengen skriftsstedet står i,
og prøver å ﬁnne en deﬁnisjon på oliventrær i Åpenbaringen, og deretter i hele det Nye Testamentet. Fire
ganger i det Gamle Testamentet og to ganger i det Nye Testamentet er Israel deﬁnert som et oliventre.¹
De Gamle Testamentlige versene ﬁnner du i fornotene, men vi bruker fortsatt ikke Gamle Testamentlige

¹ Jeremia 11:16

Herren har kalt deg med navnet: “Frodig oliventre, vakkert og med skjønn frukt;” Til buldringen av den kraftige stormen
tenner Han fyr på det, og grenene ødelegges.
Jesaja 17:6 En etterhøst blir igjen i den, som når et oliventre blir ristet, to eller tre oliven på toppen av den øverste grenen, fire eller fem på de
mest fruktbare grenene, sier Herren, Israels Gud.
Hosea 14:7 Hans grener skal strekke seg utover. Hans prakt skal være som på oliventreet og hans duft skal være som på Libanon.
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deﬁnisjoner til å deﬁnere Ny Testamentlige ﬁgurer når det Nye Testamentets deﬁnisjoner passer perfekt:
Romerbrevet 11:17 Og om noen av [Jødene] grenene ble brukket av, og du [Hedningekirken]
som var et vilt oliventre, ble innpodet blant dem og sammen med dem fikk del i roten og
sevjen fra oliventreet.
Romerbrevet 11:24 For dersom du [Hedningene] ble hogd av fra det oliventreet som av
naturen er vilt, og i strid med naturen ble innpodet i et edelt*oliventre [Jødene], hvor mye
mer skal da disse[Jødene] som er naturlige grener, bli innpodet i sitt eget oliventre?
*dyrket
Johannes Åpenbaring er en Ny Testamentarisk bok, og en Ny Testamentarisk definisjon
dukker opp i Romerbrevet 11. I følge hele dette kapitlet er Hedningekirken ett oliventre, og det
Jødiske folket ett annet, derfor...
Ett vitne er det Jødiske folket
og det andre vitnet er den Hedenske kirken!
Hvis vi bare aksepterer skriftens definisjoner på oliventrærne og lysestakene, slipper vi å få en
mengde læresetninger å velge blant. Se nå litt realistisk på historien. Nasjonen Israel kunne ikke ha opprettholdt sin identitet gjennom nitten århundrer i landflyktighet, spredd blant alle folkeslag og under konstant forfølgelse, uten Herren vår Guds beskyttende hånd. Bibelen selv bekrefter det. Hør hva Skriften sier:
Jeremia 31:35-37 Så sier Herren. Han som gav solen til lys om dagen og lover for månen og
stjernene så de skulle lyse om natten. Det er Han som rører opp havet, så bølgene buldrer.
Hærskarenes Herre er Hans navn. Hvis disse lovene blir borte for Mitt åsyn, sier Herren, da
skal også Israels bli borte og ikke lenger være et folkeslag for Mitt åsyn alle dager.
Så sier Herren: Hvis himmelen kan måles der oppe, og jordens grunnvoller blir utforsket der
nede, da skal også Jeg forkaste hele Israels ætt for alt de har gjort, sier Herren.
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Vår evige Himmelske Far har ikke glemt disse ordene. Han stadfestet akkurat der at Israel skal være en
nasjon for Ham for alltid, så Han har husket på Sitt utvalgte folk hele tiden. Herrens planer for Israels fysiske
sæd gjennom alle tider, inkludert den Kristne Epoken, er omtalt i for mange skriftsteder til å ignoreres¹.
Erstatningsteologien² til tross, ut fra alle versene som siteres i fotnoten ser det ut til at Herren aldri
hadde til hensikt å glemme Israels fysiske sæd.. La meg si deg hvor viktig dette er. Hvis Jødene ikke kunne
stole på Guds løfter som ble gitt dem i det Gamle Testamentet, hvordan kan kirken stole på løftene Gud gav
dem i det Nye Testamentet? Det er en trøst å vite, til tross for mennesker med motsatte læresetninger at vår
Gud er en absolutt Hellig Gud som holder Sitt Ord i evighet.

¹ 1. Mosebok 17:7 omtaler en ubetinget evig pakt med Abraham’s fysiske sæd. 3. Mosebok 26:44-45 viser at Israels gjenopprettelse ikke ville
være betinget. Jesaja 11:11 snakker om en andre gangs gjenopprettelse av Jødene. Jesaja 26:20-27:1 taler om at Israels barn skal gjemme seg for
siste gang, etterfulgt av Satans fullstendige ødeleggelse. Jesaja 27:12-13, ut fra foregående sammenheng omtaler dette den siste gjensamlingen
av Israel. Jeremia 30:4-8 snakker om Jakobs trengselstid og framtidige gjenopprettelse. Jeremia 30:18-24 stadfester at gjenopprettelsen av Jakobs telt vil finne sted i de siste dager, dvs at det ikke er den første gjeopprettelsen i 536 f.Kr. Jeremia 31:35-37 snakker om Israel som en varig
nasjon. Jeremia 33:24-26 er en definitiv, ubetinget pakt med Jakobs etterkommere. Esekiel 16:60-63 taler om en ubetinget evigvarende pakt med
Jødene. Esekiel 37:1-28 snakker om en ubetinget framtidig gjenopprettelse av Israel, tett fulgt av Harmagéddon i Esekiel 38-39. Hosea 11:9-10
snakker om en framtidig gjenopprettelse av Israel fra Vest.. Joel 3:6-7 forutsier gjenopprettelsen av Juda, fulgt av Harmagéddon. Amos 9:11-15
snakker om et Israel som er kommet tilbake til landet sitt. Sakarja 8:8 snakker om en post-eksil, ubetinget gjenopprettelse av Jødene i Jerusalem
og i landet.. Sakarja 10 og 12 har flere profetier om framtidig gjenopprettelse av Jødene. Sakarja 14 snakker om Harmagéddon, med Jødene i
Jerusalem. Lukas 21:24 snakker om en spredning , Hedningenes tid og en etterfølgende gjenoppretting. Romerbrevet 11:11 konstaterer at Jødene
ikke har falt fordi de skulle gå fortapt. Romerbrevet 11:17 stadfester at bare noen av grenene ble brukket av. Romerbrevet 11:17 konstaterer at
Kirken ble innpodet blant Jødene. Romerbrevet 11:28 stadfester at Jødene i Evangeliets Tidsperiode fortsatt er utvalgt. Romerbrevet 11:29 sier at
Guds kall til Jødene ikke kan trekkes tilbake. Åpenbaringen 7:4-9 omtaler Israels 12 stammer i den Kristne Tidsperioden. Åpenbaringen 12:1-6
snakker om Israel under den Kristne Tidsperioden. Åpenbaringen 15:3 omhandler primært den Kristne Tidsperioden; her er det to sanger, en for
Jødene og en for Hedningekirken.
² Enkelt sagt, Erstatningsteologi er troen på at Kirken, som det adoperte Israel, fullstendig har erstattet Abrahams fysiske sæd, og at Gud fullstendig har gjort seg ferdig med Jødene i den Kristne Tidsperioden. Dette synet fremhever at under denne perioden, er Kirken alt Israel før var..
Skriftstedene sitert i fornotene over, samt Romerbrevet 11:15 går direkte mot en slik lære..
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Salme 33:11 Herrens råd står fast til evig tid. Hans hjertes planer gjelder fra slekt til slekt.
Men hvis de To Vitnene er to kirker, når skal de vitne? Hvis vi holder oss til dag - år prinsippet så
ville de måtte vitne i 1260 år.
Åpenbaringen 11:3 Og jeg vil gi makt til mine to vitner, og de skal profetere i ett tusen to hundre og
seksti dager.
Tiden til de To Vitnene kan ikk komme etter Hedningene fordi Jesus fortalte oss at det bare ville
være EN generasjon etter 1967: “Denne slekt(generasjon) [etter Hedningenes tid] skal ikke forgå før alt
dette har hendt” (Lukas 21:24,32). En generasjon kan ikke være over 70 år(Salme 90:10), og er vanligvis b
40 år, så vi må se bakover i historien for å finne disse 1260 årene. Forfatteren kunne bare finne en 1260 års
periode som hadde åndelig betydning, i løpet av hele den Kristne Tidsperioden.¹
1948 e. Kr. -1260 = 688 e. Kr. og Klippemoskéen!
Og dette passer perfekt inn i historien! Når det gjelder 1948, så vitner Jødene ikke lenger i nasjonene.
Ødeleggelsens Styggedom ble satt opp i 688, og Jødene ble på den tiden drevet ut i nasjonenes “ørken”.² Nå,
1260 år senere finnes det en ny, selvstendig nasjon som heter Israel, og Jødene er igjen tilbake i det Hellige
Land. Så det Jødiske folk er ett av de To Vitnene i den Kristne Tidsperioden.

¹ Siden det har vært Hebreeiske troende hele veien tilbake til Abrahams tid, og Kirken har eksistert siden den første Pinsen, hvorfor begynner de
1260 dagene i 688 e.Kr.? Jo, fordi før denne datoen hadde både Jøder og Kristne frihet til å tilbe i Jerusalem, til og med på selve tempelhøyden.
Etter 688 forfulgte Muslimene både Kristne og Jøder og drev dem ut av landet. Det var da den aller siste fordrivelsen av Jødene fant sted. Nå
burde vi begynne å se tegningen. Guds Ord er evig, og uansett hvilken nasjon som styrte i det Hellige Land, var den gamle tempelplassen alltid
av uvurderlig betydning for Herren.
² Esekiel 20:35 “ Jeg skal føre dere ut i folkenes ørken” viser at de Hedenske nasjonene er ørkenen.
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Det andre vitnet
Vi kan se 688 til 1948 som det Jødiske Vitnets tid, men hva med det andre vitnet, Kirken? Hvordan kan kirkens tid være over når vi fortsatt er her? Vel, se på hva som har hendt med Kirken siden 1948.
De ﬂeste kristne hjem har en Bibel, men få kristne leser fortsatt i den eller fortsetter å vitne for de fortapte.
Umoral, deltagelse i okkultisme og satanisme har eksplodert i vestens nasjoner siden 1948, og kirken har
gjort lite for å stoppe forfallet. På grunn av vår apati og den omdiskuterte livsstil som fulgte i kjølvannet, har
store deler av den Hedenske Kirken sunket ned i vranglære.
De ﬂeste kirkene i dette landet er terminalt syke, mange er allerede døde, og Europa er enda verre
stilt. Mange er utenfor rekkevidde, “Det ﬁnnes synd som fører til døden” (1.Johannes 5:16). Siden vår kamp
er virkelig åndelig, kan man begynne å lure på om den kommende ødeleggelsen av den synlige Kirken kanskje er mer åndelig enn fysisk. Hvis det er slik, er vi skremmende nær den timen:¹
Åpenbaringen 11:7 Når de [de To Vitnene] har fullført sitt vitnesbyrd, skal dyret som
stiger opp fra avgrunnen, gå til krig mot dem, seire over dem og drepe dem.
Enten det er på den ene eller andre måten. På slutten av denne tidsalder skal de To Vitnene bli
ødelagt. Les Åpenbaringen 11:7 på det greske originalspråket, eller en vilken som helst oversettelse som du
liker. Alle forutsier at den synlige Kirken skal ta slutt. Hvordan kan det skje? Lovet ikke Jesus at Helvedes
porter ikke skulle beseire Hans kirke? Ja, men

¹ Det Nasjonale Kirkeråd (som vår kirke kanskje er medlem av) sluttet seg til Kirkenes Verdensråd i 1948. Denne

organisasjonen har som
erklært målsetting å skape sosiale forandringer heller enn å forkynne evangeliet om Jesus Kristus.Det er dette “Liberal Teologi” dreier seg
om. Det er rapportert at gjennom dem har millioner av dollar fra kirkene (din tiende inkludert) gått til våpeninnkjøp for å støtte forskjellige
“frigjøringsfronter” i den tredje verden. Som et resultat av dette ser det ut som om kirkene har endt opp i vranglære. En indikasjon på hvordan
tilstanden i kirkene har utviklet seg, er at mange eldste og diakoner i hovedkirkene har blitt okkultister og satanister eller deltar i New Age.
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sanne kirken som blir stående tilbake er ikke alle de store bygningene der ute, den er bare en
rest nå...noen få hårstrå skjult i fallen på Herrens kappe (Esekiel 5:3).
For første gang siden boktrykkerkunsten ble oppfunnet, selger bøker om astrologi,
satanisme og okkultisme bedre enn Bibelen. Sannheten har falt i gatene (Jesaja 59:14), og
menneskenes samvittighet er blitt brennemerket (1.Timoteus 4:2). Dette vil til slutt lede til en
verdensomfattende forkastelse av Bibelen og Herren. Etter hvert som det åndelige forfallet
øker, utløseses en grusom og ødeleggende ondskap over jorda, og den vil komme med en
intensitet som ikke har vært her siden ﬂommen. Den har allerede begynt.
Graﬁkk Nummer 9

De To Vitnene
Johannes Åpenbaring 11:3-4 Og Jeg vil gi makt til mine to vitner, og de skal profetere i ett tusen to hundre og seksti dager, kledd i
sekk. Disse er de to oliventrærneog de to lysestakene som står foran jordens Gud.

Merknad: Før 688 kunne både Kristne og Jøder tilbe fritt i Jerusalem og på tempelhøyden. De var profetisk ikke i nasjonene, før Muslimene
gjorde det utrygt for dem å tilbe i denne byen. Derfor begynte tiden for de To Vitnene i 688.
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Hva gjør en sann Kirke når tilstanden blir uutholdelig? Senere i denne boka, kan du lese om hvordan vi kan
bli forenet med de troende Jødene, slik at vi kan stå sammen med dem som en uvikelig fylking mot Herrens
ﬁender:
Jesaja 11:11-14 Efraims misunnelse* skal forsvinne og Judas ﬁender skal utryddes. Efraim
skal ikke misunne Juda og Juda skal ikke vise ﬁendskap mot Efraim. Men de skal ﬂy ned på
ﬁlisternes skråning i vest. Sammen sakl de plyndre Østens barn.
*nidkjærhet
Disse versene ser ikke ut til å ha noen sammenheng med Kirken i dag, men det vil bli forklart i et senere
kapittel.
En nyhets oppdatering
Arutz Sheva Israels Nasjonale Radio, 11.11.2001, kl.10:52am
På Hussan ringvei, nær Bejtar Illit, ble det oppdaget en veldig sterk bombe. Den ble trygt
detonert i dag tidlig. Den inneholdt svært mye sprengstoff. To bomber ble sprengt ved
Raﬁach krysset i sør Gaza i et tidlig morgenangrep i dag. Ingen ble skadet.
En Islamsk Jihad terrorist ble drept tidlig i ettermiddag i en eksplosjon på
arbeidsplassen hans i Betlehem. PLO kilder sier at mannen trolig hadde et “arbeidsuhell”
mens han jobbet med eksplosivene. Men de sier at de undersøker saken, om han kanskje
kunne ha blitt angrepet av Israel.

Tid, Tider & en Halv Tid
Kapittel 7

Men dersom dere vender om til Meg,
holder Mine bud og gjør etter dem,
da skal Jeg - selv om noen av dere ble drevet bort
til den fjerneste randen av himmelen - ,
samle dem derfra og føre dem til det stedet
Jeg har valgt ut til bolig for Mitt navn.
Nehemias 1:9

SÅ langt, har vi bare studert profetiske dager. Over alt har vi fått bekreftet at det dreier seg om år. Men dag
= år er ikke den eneste profetiske tidsenheten i Bibelen. To ganger i Daniel og en gang i Åpenbaringen ﬁnner
vi uttrykket “tid, tider og en halv tid.” Så hvor lang er en tid?. Se på disse tidene i Daniel:
Daniel 7:25 Han skal tale ord mot Den Høyeste, han skal tyne Den Høyestes hellige, og skal
sette seg fore å forandre tider og lov. Så skal de hellige bli overgitt i hans hånd for en tid,
tider og en halv tid.
Daniel 12:7 Da hørte jeg mannen som var kledd i linklær, han som var over vannet i elven.
Han løftet høyre og venstre hånd opp mot himmelen og sverget ved Ham som lever evig, at
det skal være om en tid, tider og en halv tid. Når det hellige folkets makt er blitt fullstendig
knust skal alt dette bli fullendt.
Er en tid ett år, slik en dag = ett år? En ting er sikkert, en tid er ikke et år. Her skal du se hvordan vi vet det.
Det Hebraiske ordet for dag er yom. Det Hebraiske og Høy Syriske ordet for tid (slik det blir brukt i Daniel
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7:25 og 12:7) er iddan og moadah.¹ Universets Skaper vet ganske sikkert forskjellen mellom iddan, moadah
og yom. Naturligvis, og han gav oss en yom for et år, ikke en iddan eller en moadah for et år. Så iddan (tid)
og moadah (tid) må bety noe annet. La oss kalle dem for tidsenheten “X”.
Og hva med den gåtefulle måten disse ordene blir brukt, “tid, tider og en halv tid?” Hvor mange “tider” har vi her? Slik som på norsk, er også hebraisk full av idiomatisk språkbruk. For eksempel det hebraiske
idiomet “kutte av” betyr å drepe. “Spiste opp småbitene” betyr å komme med ondskapsfulle ondskapsfulle
beskyldninger mot noen. Er “tid, tider og en halv tid” også et idiom? La oss se om Skriften gir støtte for en
slik hypotese?
Job 33:14
Job 39:38

Men én gang taler Gud, ja to ganger hvis mennesket ikke akter på det.
En gang har jeg talt og tar ikke mer til orde, to ganger talte jeg og sier ikke
mer.
Salme 62:12 Én gang har Gud talt, to ganger har jeg hørt dette: At makten tilhører Gud.
Ovenfor er en gang lik én, og to ganger er bare én mer, totalt blir det to: 1+1=2. Et entall en gang fulgt av
flertallet to ganger er bare to. På samme måte blir entallsformen tid etterfulgt av flertallsformen tider bare
to. Bare to! Ordene er forskjellige men den idiomatiske språkformuleringen er den samme.
Nå, la oss bruke det samme idiomatiske språket til å tolke tid, tider og en halv tid. Tid = én; Tider =
én til. Til sammen blir det to tider. Legg til en halv tid og vi har to og en halv

¹ DAG = H3117, yowm, yome; som kommer fra roten; å være varm; en dag (som i de varme timene), enten bokstavelig fra soloppgang til

solnedgang, eller fra en solnedgang til den neste. TID = H5732, ‘iddan, (Kaldeisk), id-dawn’, fra en rot som tilsvarer H5708; en fastsatt tidsperiode. TID = H4150. mov’ed, mo-ade’; eller mo’ed, mo-ade’; eller (feminin form) mow’adah (H2 Krønikebok 8:13), mo-aw-daw’; fra H3259; en
avtale, dvs en fastsatt tid eller en årstid.
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tid, eller 1 + 1 + ½ = 2½.¹ Det er ganske enkelt ikke sant? Så hvorfor har folk sagt at “tid, tider og en halv
tid” er tre og et halvt år? Hvem vet? Sansynligvis fordi det passer inn i skjemaet for den Sjuårige trengselstiden. Men, Hebraiske lærde har fortalt meg at setningsutformingen ikke støtter 3½ tid som korrekt oversettelse av idiomet.
Javel, så “tid, tider og en halv tid” er to og en halv tid. Men hvis en tid ikke er et år, hvor lang er den?
Daniel forstod dag = år, men han forstod ikke tid. Hvorfor? Fordi dag = år ble definert for ham i det Gamle
Testamentets skrifter, mens tid ikke ble definert. Faktisk ble ikke tid definert før i det Nye Testamentets
brever:
2 Peter 3:8 Men én ting må dere ikke være blinde for, mine elskede: For Herren er én dag
[Gresk ord, hemera] som tusen år, og tusen år som én dag.
Tilsynelatende ser ikke dette ut som en definisjon av tid, gjør det vel? I alle fall ikke på norsk. Men
noe er galt her. Gud har allerede gitt oss en definisjon av dag. Han gav oss en dag for et år. Forandrer Herren sin definisjon av profetiske dager her? Ikke i det hele tatt. Vi kan bevise at den korrekte fortolkningen av
profetiske dager fortsatt er år pga de 42 månedene og de 1260 dagene i Åpenbaringen som vi nettopp leste
om.
Her har vi derfor problemstillingen: For Herren er en “X” som tusen år, og tusen år som en “X”.
Hvordan kan vi så finne løsningen på hva “X” er? Jo,ved å gjøre et ordstudium på Gresk, som var det Nye
Testamentets originalspråk. Det Greske ordet oversatt med “dag” i 2 Peter 3:8 er hemera, ().² Hemera
er et flertydig ord

¹ Jeg ber om unnskyldning for dette 1+1 stoffet. Jeg vet at jeg beveger meg på barnehagenivå, men det er faktisk den enkleste måten å forklare
begrepet på.

² Strong’s Nr. G2520, hemera, hay’mer’ah: feminine, (med G5610 innbefattet) som kommer fra hemai (å sitte; i slekt med grunnbetydningen i
G1476), flere dager ble av Jødene vanligvis ansett for å omfatte begge ytterpunkter; fig.en periode (alltid definert mer eller mindre klart ut fra
sammenhengen); alder, + alltid, evig, dom, (dag) tid, stund, år.
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som noen ganger oversettes som: periode, øyeblikk, årstid, år og gjett hva.....Tid. Hva er så den korrekte
deﬁnisjonen her? På Gresk bestemmer sammenhengen ofte oversettelsen, men i verset over kan ikke den
korrekte oversettelsen fastsettes med sikkerhet, fordi sammenhengen ikke får fram den riktige meningen.
Det er derfor forståelig at oversetterne valgte “dag”, som er mest vanlig å bruke, men det behøver ikke å
være korrekt. Hemera er oversatt med tid i ﬁre vers i King James bibeloversettelse (KJV) og tolv vers i New
American Standard Bible (NASB). Tid er derfor en meget akseptabel oversettelse. Er det mulig at tidsvarigheten “X” er étt tusen år.
Hvis tid er étt tusen år og vi har 2½ av dem, så kunne “tid, tider og en halv tid” være 2500 år. Så
langt, har vi bare en antagelse. Men det var også det vi hadde for dag = år før vi begynte å plugge dem inn
i historien. La oss se om det ﬁnnes en historisk periode på 2500 år som oppfyller Bibelen’s beskrivelse av
disse tider nøyaktig på året.
Etter at Nebukadnesar av Babylon døde i 562 f. Kr., regjerte hans tre sønner noen år.¹
Kongedømmet var veldig ustabilt. Selv om arkivene ikke forteller mye om dette, leser vi om disse Midtøsten
rikene i sekulære kilder som gir oss et bilde av hva som må ha foregått der. Labashi-Marduk ble myrdet som
barn. Daniel må ha balansert på egg for å unngå komplottene og de politiske intrigene ved det Babylonske
hoffet. Mange av hans medherskere i Babylon hatet ham, og noen planla til å drepe ham (Daniel 6:4-13).
Men Herren beskyttet Daniel i de røffe omgivelsene.
Så i 555 f. Kr. grep en nevø av Nebukadnesar, Nabunaid, tronen. Det viste seg at han var en meget
dyktig hersker. Men han kunne ikke fordra det Babylonske hofﬂivet, så tre år senere, i 552 valgte han en nær
slektning, Belsássar til å herske over

¹ Nebukadnesar ble etterfulgt av sin eldste sønn Awel-Marduk - den onde Merodak i 2. Kongebok 25:27-30
etterfulgt av Neriglissar (560 -558 f. Kr,), som ble etterfulgt ab Labashi-Marduk (557 f. Kr.).

(561 - 560 f. Kr.). Awel-Marduk ble
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imperiet istedet for ham selv. Deretter tilbrakte Nabunaid resten av livet med å vandre rundt i Arabia, drive
med arkeologiske utgravninger og skrive poesi.¹
I disse turbulente tidene gav Herren Daniel visjonen om de fire store dyrene som kom opp av havet.²
Skriften forteller oss det nøyktige årstallet, “I babyloner-kongens Belsassars første regjeringsår” (Daniel
7:1). I et malerisk språk beskriver visjonen de fire store kongedømmene som skal regjere i det Hellige Land
under Hedningenes Tid. På slutten av profetien forteller Herren om tid til Daniel.
Daniel 7:25 Han skal tale ord mot Den Høyeste, han skal tyne Den Høyestes hellige, og
sette seg fore å forandre tider og lov. Så skal de hellige bli overgitt i hans hånd for en tid og
tider og en halv tid.
Noen ganger roter vi til våre doktriner fordi vi ikke tenker på hvem Herren snakker til, eller når Han
snakker. I dette tilfelle taler Herren til Daniel i 552 f. Kr.
Så i Daniels dager, hvem snakket mot Gud? Da som nå. Satan snakker mot Gud. Hvem var de hellige
på Daniel’s tid? Jødene, naturligvis. Derfor fra 552 f. Kr. da denne profetien ble gitt, forteller Herren at
Jødene ville være under satanisk kontrollerte Hedenske krefter i to og en halv tid, eller muligens 2500 år, og
at det Hellige Land skal være under herredømmet til Hedenske fremmede langt inn i framtiden. La oss nå
bevege oss opp og ned i det historiske rammeverket for å finne hvor dette passer inn. Siden definisjonen av
tid ble gitt i det Nye Testamente, behøver vi ikke en gang å

¹ Vedrørende dateringen, så er det ikke noe direkte arkeologisk bevis for at 552 f. Kr. er det 1ste året i Belsassar’s regjeringstid. Men datoen

understøttes ved å sette den i forbindelse med Nabunaid sitt regime. John Walwood, The Key to Prophetic Revelation (Chicago, Moody Press,
1971) s. 115, aksepterer en 553 f. Kr. Belsassar datering, og de fleste autoriteter godtar to eller tre års slingringsmonn for dateringer i det Gamle
Testamente.
² Havet er folkene på Jorden (Åpenbaringen 17:15); “ Vannene som du så....er folk, skarer, folkeslag og tungemål “
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konvertere fra Hebraiske år til solår for å få det til å passe inn i kalenderen. En enkel subtraksjon greier seg
godt:
2500 - 552 f. Kr. = 1948 e. Kr., og et nytt Israel!
Bare et lykketreff? Hvis dette ikke er en riktig fortolkning, må dette virkelig være et av de mest
bemerkelsesverdige sammentreffene i i hele vår nedskrevne historie. Den passer inn i Skriften, akkurat på
årstallet. Men uansett hvor merkverdig oppfyllelsen av profetien er, vil den fortsatt bare være en teori hvis
dette var den eneste 2500 års tid som passer inn i fortiden.

Graﬁkk Nummer 10

Første: Tid, Tider & en Halv Tid
Daniel 7:25 Han skal tale ord mot Den Høyeste, han skal tyne Den Høyestes hellige, og sette seg fore å forandre tider og lov. Så
skal de hellige bli overgitt i hans hånd for en tid og tider og en halv tid.

Gud er så god. Han tar bindet vekk fra øynene, Han gir tilstrekkelig med bevis slik at vi kan være sikre på
at vi går i riktig retning. På slutten av Daniels profetiske tjeneste gav Gud ham et annet syn som inneholdt
tid. Denne profetien inkluderer også de 1290 dagene som ledet oss til å forstå at Klippemoskéen er Ødeleggelsens Styggedom. Denne visjonen kan dateres til Perserkongen Kyros sitt tredje år, eller 533 f. Kr.:
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Daniel 10:1 I det tredje regjeringsåret til Kyros, Persias konge, ble et ord åpenbart for
Daniel, han som var kalt ved navnet Beltsasar.
Daniel var nå en meget gammel mann. Han visste at han snart ville være hos Herren. Tempelhøyden
var blitt forlatt og de daglige ofringene var opphørt i hans egen levetid. Han visste at en Ødeleggelsens
Styggedom kom til å stå på den kjære tempelhøyden om litt mindre enn 1300 år. Ville Jødene noen sinne få
kontroll over Jerusalem igjen? Naturligvis. Mange Gamle Testamentlige Skrifter fortalte ham det. Men når?
Herre fortalte ham det også, nøyaktig på året, men skjulte det slik at ingen kunne vite når den tiden ville
komme, før det skjedde:
Daniel 12:7 Da hørte jeg mannen som var kledd i linklær, han som var over vannet i elven.
Han løftet høyre og venstre hånd opp mot himmelen og sverget ved Ham som lever evig, at
det skal være om en tid, tider og en halv tid. Når det hellige folkets makt er fullstendig knust,
skal alt dette bli fullendt.
Tre år tidligere hadde Kyros sendt ut en forordning som tillot Jødene å vende tilbake til sitt hjemland. De
hadde begynt å reise tilbake til det Hellige Land, og snart skulle de starte med å bygge det 2. tempelet. Dette
tempelet stod til 70 e. Kr., da Jødene ble drevet ut av landet enda en gang. Men Gud visste også hvordan
slutten på denne andre fordrivelsen skulle bli. Han visste at enden på den ville være at Jødene kom tilbake til
det Hellige Land enda en gang, og på nytt skulle få kontroll over Jerusalem. Når ble visjonen gitt?
I 533 f. Kr., i Kyros’s tredje år. Så dette “tid, tider og en halv tid” skulle begynne i Kyros sitt tredje år:

2500 - 533 = 1967 e. Kr.
Jerusalem blir befridd for Hedningens kontroll!
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Graﬁkk Nummer 11

Andre: Tid, Tider & en Halv Tid
Daniel 12:7 ..Han løftet høyre og venstre hånd opp mot himmelen og sverget ved Ham som lever evig, at det skal være om en tid,
tider og en halv tid. Når det hellige folkets makt er fullstendig knust, skal alt dette bli fullendt.

Merknad: Da Jødene igjen fikk kontroll over Jerusalem i 1967 ble det slutten på at “det hellige folkets makt er fullstendig knust“.
Daniel var en profet for Hedningenes Tid. Daniel’s profetier, ble hovedsakelig oppfylt i 1967 e. Kr. Dette omfatter ikke siste
halvdel av Daniel 8, hvor det sies direkte at dette er et syn om “endetiden”.

En Sesong og en Tid
Det finnes en tredje tid i Daniel som beviser at én profetisk “tid” er étt tusen år. De fire dyrene i
Daniel 7 blir tolket til å være store Hedenske imperier som skulle regjere i Det Hellige Land i løpet av Den
Hedenske Tid. De første tre dyrene var Babylon, Medo-Persia og Hellas. Det fjerde dyret, Roma, falt i 476 e.
Kr. (mer om disse verdensrikene i et senere kapittel). Muslimene
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dukket opp på scenen like etter at Roma falt, men Muslimene ble ikke gitt verdensherredømme slik de andre
imperiene ﬁkk før dem; men, Herren tillot at de Islamske statene ﬁkk herske i det Hellige Land i en “sesong
og en tid”:
Daniel 7:11-12 ... Jeg fortsatte å se til [det 4. ] dyret [Roma] ble drept, og kroppen ble
ødelagt og gitt over til den brennende ilden. De andre dyrene [de Islamske najonene i
Midtøsten], ble så fratatt deres herredømme. Den levetiden som var gitt dem var tid og
stund(sesong)*. *(I King James engelske utgave står det: “a season and time” istedet for “tid og stund”.

a season = en sesong på norsk. For å få fram riktig mening er det nødvendig å velge sesong i stedet for stund)

Hvis tid er 1000 år og det er ﬁre sesonger i et år, da må en sesong være ¼ av en tid, eller 250 år.
1000 + 250 = 1250. Vi må huske på at selv om en sesong ikke er et eksakt tall og kan forkyve seg en til to
uker begge veier, så passer denne “ tid og sesong” meget bra inn i historien.
Det nye Israel ble en nasjon en “tid og sesong”
(1260 år) etter at Klippemoskéen ble bygd.
Vi har sett tre eksempler, bare fra Daniel, at tid passer inn i historien når tid blir sett på som et tusen
år. Derfor er det urealistisk å tro at tid betyr noe annet. Kjære medkristne, jeg ville akseptert som en tilfeldighet at tid = 1000 år én gang, men ikke tre ganger. Disse løsningene spenner over tusenvis av år, fra antikken til historiske begivenheter som har funnet sted i vår egen levetid. Dett er statistisk umulig, så vi har ikke
lenger bare en teori; vi har en sunn bibelsk lære med historisk støtte¹.

¹ Det er enda et budskap i Daniel 12:7;

“alt dette skal bli fullendt” viser at begivenheter som er forutsagt i Daniel’s siste syn, innkludert at
“ Mikael skal stå fram” Daniel 12:1, ble oppfylt i 1967. Dette setter sluttstrek for striden om Daniel 11:35-45. Disse versene er allerede oppfylt,
og dreier seg ikke om en periode i vår fremtid eller om en kommende antikrist.
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Graﬁkk Nummer 12

En Tid og en Sesong

Daniel 7:11 Jeg fortsatte å se på grunn av de store ordene
som hornet talte. Jeg fortsatte å se til dyret [Roma] ble drept
og kroppen ble ødelagt og gitt over til den brennende ilden.

Daniel 7:12 . De andre dyrene [de Islamske Nasjonene i
Midtøsten], ble så fratatt deres herredømme. Den levetiden
som var gitt dem var tid og stund (sesong). (I den eng. KJV
står det st; deres levetid ble forlenget med en sesong og tid.)

Merknad: En sesong blir vanligvis sett på som en fjerdedel av et år, men det er en udefinerbar periode som kan variere med en uke
eller så. Derfor er denne “tid og sesong” fra Klippemoskéen til det nye Israel en fulltreffer, og det bevises ut fra Daniel selv at
profetisk “tid” skal sees på som 1000 år.

I tid og i dag = år har vi et solid, empirisk argument, et profetisk puslespill hvor alle bitene faller på
plass i forhold til hverandre. Vi kan diskutere plassering, farge eller form på hver av bitene, men når hele
puslespillet er satt sammen kan vi lene oss bakover og se på et komplett bilde. Det er ikke så lett å avfeie et
profetisk bilde hvor alle bitene passer perfekt.
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Hvis det ikke er av Gud vil det falle fra hverandre, men hvis det er av Gud vil det bli stående og blomstre,
uansett hva som kommer i mot det (Apostlenes Gjerninger 5:35-39).
Disse dag = år og tid profetiene er i sannhet merkelige. De viser hvor suverent en tidløs Gud behersker det menneskenes holder på med på en måte som er vanskelig for oss å motsi, og det spenner over
lange tidsperioder. Til tross for ﬁendens beste forsøk på å stanse Ham, og til tross for kompleksiteten i en
historisk tidsperiode på 2500 år, ikke bare visste Gud på forhånd hva som skulle skje i det Hellige Land,
men Han styrte historien på en slik måte at det Bibelen profeterte virkelig fant sted, akkurat på det årstallet
og på det stedet Han hadde valgt ut, i Hans forut bestemte time. Forbausende.

Nyhetsbrev
Arutz Sheva Israels Nasjonale Radio, 11.20.2001, kl.11:18
De tre nybyggerne i Shavei Shomron som ble såret i gårsdagens terroristforsøk utenfor
nybyggerområdet er forsatt på sykehus. Tilstanden til Shimrit Haibi, 17, er forholdsvis
alvorlig. Tilstanden til hennes far Ya’ir er mindre alvorlig, og Rabbi Yehoshua Shmidt ble
lettere skadet. De tre reiste i en taxi da de ble truffet av ﬂere skuddsalver. Rabbi Shmidt
fortalte Aruz idag at selv om to kuler gikk gjennom kippahen hans så; “ beskyttet Gud
oss, og jeg ﬁkk bare streifemerker på hodet.”

Store Mengder med Bevis
Kapittel 8

Han husker Sin pakt til evig tid,
det ordet Han bød
for tusen slekter.
Salme 105:8

SÅ langt, har vi du lest noen nesten utrolige Bibelske profetier, og mange av dem er blitt oppfylt rett for
øynene våre i vår egen generasjon. Alt dreide seg om Jerusalem, det Jødiske folket, det Hellige Land eller
Islam. Alle var tidsfestede profetier og alle gikk i oppfyllelse akkurat på årstallet. La oss se på disse profetiene enda en gang:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De 1290 dagene i Daniel 12:11 gikk i oppfyllelse i 688 e. Kr. med byggingen av
den Muslimske Klippemoskéen.
De 42 månedene i Åpenbaringen 11:2 ble oppfylt i 1967 e. Kr. ved frigjøringen av
Jerusalem fra Hedningenes kontroll.
De 1260 dagene i Åpenbaringen 11:3 ble oppfylt i 1948 e. Kr. ved at det Jødiske
folk returnerte til sitt hjemland.
De 1260 dagene i Åpenbaringen 12:6 ble oppfylt i 1948 e. Kr. ved opprettelsen av
den nye nasjonen Israel.
En tid og tider og en halv tid i Daniel 7:25 ble oppfylt i 1948 e. Kr. med den nye
nasjonen Israel.
En tid, tider og en halv tid i Daniel 12:7 ble oppfylt i 1967 e. Kr. ved frigjøringen
av Jerusalem.
Tid og Sesong i Daniel 7:12 ble oppfylt i 1948 e. Kr. da Hedningene mistet
kontrollen over Det Hellige Land.

Det er statistisk umulig at alle disse overnevnte profetier skulle kunne passe inn i Skriften og historien nøyaktig på årstallet, slik de gjør, uten at dette er den riktige fortolkningen; og det er utrolig, hvilke dører av forståelse disse profetiene åpner for oss. når vi ser tilbake på resten av Bibelen gjennom det læremessige ﬁlteret den “Store Detektiven” har gitt oss i Åpenbaringen, vet vi nå at Hedningenes Tid er over.
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Siden vi kan identiﬁsere de To Vitnene, så vet vi også nå at Gud ikke har glemt Sitt utvalgte folk, Jødene.
Vi vet videre at Ødeleggelsens Styggedom ikke er en fremtidig antikrist, men en bygning som har stått på
Moriafjellet i over 1300 år. Dessuten, siden profetiene i Åpenbaringen allerede er blitt oppfylt, virker det
som boka ikke dreier seg om begivenheter i en fremtidig trengselsperiode, men om ting som har skjedd i den
Kristne Tidsepoken. Disse oppfyllelsene av profetiene er virkelige, folkens, enten vi er klare for dem eller
ikke, og de har en sterk innvirkning på resten av våre endetids doktriner.
Vi har tenkt at alle disse profetiene er om den Store Sjuårige Trengselstiden, men det er de faktisk
ikke! 688, 1948 og 1967 er virkelig nøkkelår (omdreiningspukter). Det som følger nå er konklusjonene jeg
ubønnhørlig kom fram til, etter hvert som jeg bygde logisk på den profetiske betydningen av den nye nasjonen Israel og Islam slik det kommer fram i; dag = år og tider. Hvis vi står bakerst i Bibelen i Åpenbaringsboka slik vi det nå er mulig, og ser nedover i resten av Bibelen gjennom Åpenbaringens undervisnings
ﬁlter, dukker det opp et helt nytt læremessig bilde. Et bilde som det er meget vanskelig å tro.
Den historiske oppfyllelsen av Daniel’s tider setter oss i stand til å forstå Åpenbaringen’s tider, og
Åpenbaringen’s tider viser oss hva som hendte med de ti stammene i nord Israel etter at Shalmaneser av
Assyria bortførte dem til Mesopotamia i 725-722 f. Kr., og det å vite hva som hendte med de ti stammene er
av betydning for oss. Hvem og hvor er de? Den fortellingen ser ut til å være gjemt i religionene til isolerte
stammer som Karen, Yalu, Rengma og Lahu.

Enda En Tid
Kapittel 9

Gråtende skal de komme,
og mens de ber om nåde, skal Jeg lede dem.
Jeg vil la dem komme
til elver med rennende vann,
på en rett vei hvor de ikke skal snuble.
For jeg er Far for Israel,
of Efraim er Min førstefødte.
Jeremia 31:9

DYPT inne blant fjellene i det indre av Irian Jaya, tidligere Nederlansk Ny Guinea, lever det en innfødt
stamme som heter Yalu. De var et av de mest isolerte folkslag på jorda, likevel hadde de et veldig formalisert
blodig offersystem. De hadde en Lov på 10 Bud som het wene malalek og en hellig grunn som het osuwa.
Denne osuwa var omgitt av en steinmur. Enhver som ikke ofret til kembu åndene eller enhver kvinne som
gikk inn på denne grunnen ville bli drept. Inne på osuwaen var det en hellig bygning som het kembu-wam.
Den hadde to rom, et ytre rom hvor kembus prester holdt seremonier, og et indre rom hvor den hellige
steinen var. Ett menneske ﬁkk aldri lov til å ﬂytte steinen, men den måtte bæres av ﬁre menn, en i hvert av
de ﬁre hjørnene. Griser ble slaktet og stekt på plassen utenfor kembu-wam, og prestene gjennomførte deretter en ærbødig seremoni ved at de bar fettet inn i det aller helligste rommet og salvet den hellige stenen.¹

¹ En mer detaljert utredning av Yalu folkets religion finner du i Don Richardson’s Lords of the Earth (Ventura, CA Regal Books, 1977) s. 76-80.
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Selv om dette halter veldig, er parallellene mellom Yalu folkets religion og den Levittiske kodeksen
så umulig å komme utenom at man må spørre: Hvor ﬁkk de alt dette fra?
I Burma var det en folkegruppe som heter Karen som dyrket Guden Y’wa. Deres profeter erklærte at
de en gang hadde en lovbok, men de hadde mistet den for mange hundre år siden. Hellige sanger ble overlevert fra generasjon til generasjon, og minnet dem om deres tapte lov:
Allmektig er Y’wa; Ham trodde vi ikke på.
Y’wa skapte mennesket for veldig lenge siden.
Han har fullkommen kunnskap om alle ting.
Y’wa skapte mennesket i begynnelsen.
Jorda er fotskammelen for Y’wa’s føtter.
Og himmelen er stedet hvor Han sitter.
Han ser alle ting og vi ligger åpne for Ham.
Y’awa formet jorda aller først.
Han utpekte mat og drikke.
Han utpekte “prøvelsens frukt”
Mu-kaw-lee forførte to mennesker.
Han ﬁkk dem til å spise av frukten på prøvelsens tre.
De adlød ikke; de trodde ikke Y’wa ...
De ble underlagt sykdom, aldring og død ...
Åh, barn og barnebarn,
Hvis vi angrer våre synder,
Og slutter å gjøre det onde - holder våre lidenskaper i tømmeOg ber til Y’awa. Han vil vise oss barmhjertighet igjen.
Hvis Y’wa ikke viser oss barmhjertighet, er det ingen andre
som kan.
Han som redder oss er den eneste - Y’wa.
Åh, Barn og barnebarn! Be til Y’wa hele tiden.
Om dagen og om natten.¹

¹ Don Richardson, Evigheten i Deres Hjerter (Ventura, CA, Regal Books, 1981) s. 77-79, siterer fra The Gospel in Burma, Wylie, s. 6, and The
Karen Apostle, Mason, s. 97-99.
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Y’wa er faktisk for nær Yahweh (det Hebraiske navnet for Gud) til at det kan være tilfeldig. Og hva med
“prøvelsens frukt” og bønn?
Disse tradisjonene ser ikke ut til å ha sitt grunnlag i det Nye Testamentets Evangelium, men i det Gamle
Testamentet. Igjen må vi spørre: Hvor ﬁkk de alt dette fra?
Lahu stammen nord i Burma har en tradisjon at Gui’sha, alle tings Skaper, hadde gitt forfedrene
deres Sin Lov skrevet på riskaker. Rengma stammen i India trodde at det Høyeste Vesen gav Sine Ord til forfedrene deres skrevet på dyreskinn. (som, forøvrig, er det Moseloven ble skrevet på). Men i følge tradisjonen
hadde forfedrene ti Rengma folket behandlet skinnene med likegyldighet, og hundene hadde spist dem.¹
Disse eksemplene er ikke unike. Stammereligionene i nesten hvert eneste isolerte folkslag på jorda
inneholder minner som til stadighet dukker fram. De varierer i detaljer, men inneholder en tidligere kunnskap om den sanne Gud, eller Hans Lov. Så enda en gang spør vi; hvor kom all denne kunnskapen fra? For å
finne ut av det, trenger vi enda en gang å gå tilbake til Israels barns historie ...
Jakob, som fikk navnet Israel av Herren, var Abraham’s barnebarn. Jakob hadde tolv sønner og blant
dem var Josef. Disse tolv menn ble stamfedre til de tolv stammene i nasjonen Israel. Etter Jakobs død ble
Israels tolv stammer boende i Egypt i 430 år. De flyktet fra Egypt i 1446 f. Kr. og var i ødemarka i 40 år.
Etter Josvas erobring av Kanaan, bodde de i det Lovede Land under dommere i 300 år; men under Samuels
dommertid, krevde folket å få en konge.
Gud gav dem først Saul, så David; og med David starter kongeslekten som Jesus skulle bli født i.
Men kongedømmet holdt bare sammen i to generasjoner. Hvis du leser beretningen omhyggelig, viser det
seg at Salomo, den viseste mann som

¹ Ibid s, 85-91
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noen gang har levd, hadde en sønn som var helt udugelig. Rehabeams bestemmelse om å øke skattene
forårsaket et opprør, så under hans styre ble Davids kongedømme delt. Gud skilte ut Juda og Benjamin fra
de ti nordlige stammene, og de tolv stammene ble til to adskilte nasjoner: Israel i Nord og Juda i Sør.
Jerusalem forble hovedstaden i Juda, mens Samaria ble hovedstaden i Israel.
Nordriket Israel var i konstant opprør mot Herren, og var i stadig konﬂikt med Juda og nasjonene
rundt dem. Til slutt, i 748 f. Kr., gjorde Tiglat-Pileser av Assyria nordriket Israel til en vasallstat, og førte
fanger til Assyria. I 725 f. Kr. startet Salmaneser hovedbortføring av Israel og satte Samaria under beleiring. Selve Samaria falt i 722 f. Kr., og de som var igjen av nasjonen Israel ble tatt til fange og overført til
et område nær det Kaspiske Hav (nord for det som nå er Iran), og vi hørte aldri mer fra dem. Dette skjedde
akkurat slik Moses profeterte at det ville gå.
Nehemja 1:8 Jeg ber Deg: Husk det ordet Du bød Din tjener Moses da Du sa: Hvis dere er
troløse, skal Jeg spre dere blant folkene.
Hvorfor tillot Gud at dette hendte? Var ikke Isralittene en del av Gud’s utvalgte folk? Var ikke de ti
stammene inkludert i den Evige Pakten Gud gjorde med Abraham? Profeten Jesaja så det som foregikk
omkring ham og klaget:
Jesaja 63:17 Herre, hvorfor har Du latt oss fare vill fra Dine veier, så Du lot våre hjerter
forherdes og mangle frykt for Deg? Vend tilbake for Dine tjeneres skyld, stammene som er
Din arv.
Nordriket Israels fall var ikke bare et historisk uhell. Det var en integrert del av Gud’s evige plan, og
Herren fortalte Sitt folk om det på forhånd.
Hosea var plassert i Israel rett før dets fall, og han gir detaljer om de ti stammenes framtid etter at de
er spredd blant de Hedenske nasjonene. Hosea profeterte omkring 750-722 f. Kr. og han forbereder Guds
folk på katastrofen som vil ramme dem. Les profeten nøye, og du vil se at ødeleggelsen

Enda En Tid 85
av Israel og Samaria er bestemt. De vil falle for Assyria uansett. Hosea er ikke et kall til omvendelse for å
frelse nordriket. I stedet beskriver profeten Herrens plan for de ti stammene i nord etter at de forsvant.
Graﬁkk Nummer 13

Historien om de Ti Stammene
3. Mosebok 26:32-33 Jeg skal legge landet øde, så deres fiender som bor der skal forskrekkes over det. Jeg skal spre dere blant
hedningefolkene og komme etter dere med draget sverd. Deres land skal bli øde, og deres byer skal bli ruiner.

I verset under begynner vi å se vår Himmelske Fars evige kjærlighet til sine forvillede Israelitter. Mens de
planla hvordan de kunne gjøre opprør mot Ham, satte Gud i gang en langtidsplan for hvordan han skulle
kunne redde dem; en plan med et tidsspenn på tusenvis av år. Det følgende verset er skrevet i den forbindelse. Israel er i ferd med å bli ført inn i fangenskap når Gud sier til dem:
Hosea 1:10 Likevel skal tallet på Israels barn bli som sanden ved havet, som ikke kan måles
eller telles. Det skal skje: På det stedet der det ble sagt til dem. Dere er ikke Mitt folk, der
skal det bli sagt til dem: Den levende Guds barn.
Dette er et paradoksalt Skriftsted ikke sant? Legg merke til verbets tid, “skal bli” Skal er framtid i forhold til
da det ble skrevet. Israel blir nå ført inn i et fangenskap hvor man aldri mer vil høre fra dem igjen, og Herren
sier til dem at de skal bli så tallrike at de ikke kan telles.

86 Den Falske Profeten
Dessuten sier Han til dem at ingen vet at de er Hans Israelitter. Likevel skal de kalles Guds barn. Er ikke
dette mystisk?
Hosea 2:19-20 Jeg skal forlove deg med Meg for evig ... Ja, Jeg skal forlove deg
med Meg ... og du skal kjenne Herren.
Herren sier deretter at dette fortapte og fordrevne folket er Hans brud; og at de er en brud enten de
vet det eller ikke. Umulig fra et menneskelig synspunkt, ikke desto mindre, et fullført faktum fra Guds.
Men det er enda mer. Hvis vi ser for oss hvordan såkornet ble sådd ut i gamle dager, kan vi også forstå dette
enestående Gamle Testamentlige bildet av såmannen:
Hosea 2:23 Da skal Jeg så henne[Israel] for Meg på jorden*; og Jeg skal ha barmhjertighet
med henne som ikke fikk barmhjertighet. Så skal Jeg si til dem som ikke var Mitt folk. Du er
Mitt folk! Og det skal si: Du er min Gud.**
* Første linjen er fra King James’s engelske utgave. Den norske King James bruker ordet; “plante”
istedet for “så” og “landet” istedet for “jorden”.
** Siste linjen er fra King James engelske utgave: “Du er min Gud”. Den norske KJV sier: “Min Gud”.

En bonde i gamle dager bar kornsekken med seg og kaste kornet jevnt utover hele kornåkeren med
en sidelengs bevegelse av armen. Det er det Herren gjorde med Israel. Han spredde Israelittene ut over hele
den store åkeren Sin, jorda, fra Sør Afrika til Kina. Kan du se hvor fantastisk det er? Gud spredde sæden
Israel over hele verden, fra Ildlandet til lengst oppe i Sibir..
Etterkommerne av Israels tapte stammer er over alt. Gud spredde dem ikke for å miste dem, for til
tross for at de ble spredd lovet Gud at han ville ha barmhjertighet med dem. I dag, i begynnelsen av det 21.
århundre, er det bare ett hundre generasjoner siden Gud gjorde en evig pakt med Abraham. Når vi vet at
hvert hår på vårt hode er tellt, da skjønner vi også at Herren ganske sikkert ikke har problemer med huske
hver eneste en av Israels etterkommere. Profeten Amos talte også om den vedvarende pakten med et Israel i
landflyktighet, i et symbolsk billedspråk.:
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Amos 9:9 For se, Jeg gir befaling om at Israels hus skal ristes blant folkeslagene, slik som
kornet blir siktet i en såld. Men ikke det minste korn skal falle til jorden.
Hører du? “Men ikke det minste korn skal falle til jorden?” Himmelen og jordens Skaper ville frelse
sine forvillede Israelitter. Men ikke bare dem. Gud hadde ikke bare en liten lokal handlingsplan med noen få
Israelitter. Herren så og planla hele verdens historie og menneskenes historie for all evighet. Han er veldig
god. Alt Gud gjør er godt. Derfor er det sansynlig at Herren spredde de ti Israelske stammene med god hensikt og ikke som en dom over Sitt folk. For å forstå hvorfor Israel ble spredd, må vi tre ut av vårt
21. århundres tankesett og se tilbake på jordas 6000 årige nedskrevne historie ut fra Guds ståsted og
overordnede plan.
Tidligere i dette kapitlet så vi hvoran biter av sann tro var blitt spredd blant primitive folkeslag i
verden.¹ Selv om nord-riket Israel hadde forlatt sin Gud, er det bevist ut fra skriften at det fortsatt var mennesker der som hadde bevart kunnskapen om Gud og Hans lov. (2. Kongebok 17: 26-28). Hvis vi tar et bredt
overblikk i historien, virker det som om Herren, 700 år før Jesus ble født, kan ha spredd Israels barn over
hele jorden med den spesielle hensikt, at de skulle dele kunnskapen om den sanne Gud med de Hedenske
nasjonene, og forberede hjertene til verdens folkeslag for den kommende Messias og forkynnelsen av Evangeliet. Nå kan vi se en bokstavelig oppyllelse av et vers som vanligvis blir åndeliggjort:

¹ Fordi det ikke forekommer paralleller til historiske Israelske personer som Abraham, Moses og David i de fleste innfødte religioner, stiller

Don Richardson (forfatteren til Eternity in their Hearts, Peace Child og Lord of the Earth) spørsmål ved om disse religionene egentlig sprang ut
av Hebraiske røtter. Men troen hos disse primitive folkene ble sendt videre i en muntlig form i de over 2700 årene som Israel har vært spredd
blant jordens folkeslag. I løpet av så lang tid kan nesten en hvilken som helst endring eller utelatelse ha funnet sted. Deres store historiske personer og deres betydning kan ha blitt svekket etter hvert som minnene om deres heltegjerninger gikk tapt i oldtiden. Hvis en kultur så vidt husker
at de en gang hadde en “tapt bok” så virker det sansynlig at de ikke husker hvem som skrev den eller hva den inneholdt.
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Romerbrevet 11:25-26 Delvis blindhet har kommet over Israel* inntil fylden av hedningene
er kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst.**
* KJV engelske utgave sier “blindhet” istedet for “forherdelse”
** Her har jeg valgt ordet “slik” istedet for “så”. Det er valgfritt i den norske utgaven av King James.

Hva sier dette verset? At Hedningene må komme til Herren for at Israel skal bli frelst. Men når Hedningene vender seg til Herren, så skal HELE Israel bli frelst! Ser vi hva dette verset kunne bety hvis vi tar det
bokstavelig? Til tross for adspredelsen, kunne det bety at Gud hadde til hensikt å frelse Israelittene hele
veien; og i den Kristne Tidsepoken er det bare en måte Han kunne gjøre det på; ved å føre dem til kunnskap
om Hans sønn. Alle i Kirken kan ikke være direkte etterkommere av Jakob, men fra Amos 9:9 og de andre
versene vi har lest, er det sansynlig å konkludere med at de adspredte etterkommerne av Israel er frelst og i
Kirken.
Uansett hvilen hudfarge du har eller hvor du beﬁnner deg på denne planeten, hvis du har kommet til
Herren med et ydmykt hjerte, er det meget sansynlig at du er en fysisk etterkommer av en av de ti stammene,
og er du det kan du være fysisk bror til andre troende på denne jorda. Så, gratulerer min bror og søster i
Herren, Jesus Kristus vår Frelser.
Efraim, Hvor er Du?
Nå har vi diskutert hele Israel, men hva hendte med Efraims stamme? Josef hadde to sønner,
Manasse og Efraim. Den historiske settingen for de følgende sitatene er i Egypt, ved Israels seng, for 3700
år siden. Den store sju-årige tørkeperioden er over for lenge siden. Jakob er gammel og mett av dage. Han er
nesten blind og skal dø.
Jakob (Israel) kaller sine tolv sønner til seg for å gi dem sin siste velsignelse. Josef og hans to sønner blir sendt inn først: Josef ledet guttene foran seg, slik alle foreldre gjør når de ønsker at noen skal legge
merke til barna deres.
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1. Mosebok 48:13 Josef tok dem begge, Efraim med sin høyre hånd mot Israels venstre
hånd, og Manasse med sin venstre hånd mot Israels høyre hånd, og førte dem bort til ham.
14-16 Så rakte Israel fram sin høyre hånd og la den på hodet til Efraim, som var den
yngste, og sin venstre hånd la han på hodet til Manasse. Slik la han hendene sine i kors,
for Manasse var den førstefødte. Han velsignet Josef og sa: Den Gud som mine fedre
vandret med - Abraham og Isak vandret for Hans åsyn -, Den Gud som har vært min Hyrde
fra jeg ble til og helt til denne dag. Engelen, min Forløser fra alt ondt, Han velsigne
guttene! I dem skal mitt navn nevnes, og mine fedre, Abraham og Isaks navn. Må de vokse og bli
store i jordens midte!
17-18 Da Josef så at hans far la den høyre hånden på Efraims hode, var dette galt i hans
øyne. Derfor grep han tak i hånden til sin far for å ta den bort fra Efraims hode og legge
den på Manasses hode. Josef sa til sin far: Ikke slik min far, for denne er den førstefødte.
Legg din høyre hånd på hodet hans.
19 Men hans far avviste det og sa: Jeg vet det, min sønn. Han skal også bli et folk, og han
skal også bli stor. Likevel skal hans yngre bror bli større enn ham, og hans ætt skal bli til
til en mengde nasjoner*.
*KJV engelske utgave sier at: “hans ætt skal bli til en mengde nasjoner”.
KJV norske utgave sier “hedningenes eller folkeslagenes fylde”.

Slik skulle altså den ene halvparten av Josefs stamme, Manasse, bli til et stort folk, men enda lenger
inn i framtiden skulle den andre halvparten av stammen, Efraim, bli til en mengde nasjoner. Efraim ble aldri
til en mengde nasjoner i det Gamle Testamentes Tidsepoke, så hvis de ikke ble til det før de ble tatt til fange,
måtte de bli til det etter at de ble absorbert i den Hedenske verden. Det er helt opplagt at Efraims stamme
ikke er der ute, og krever å være Israel. Hvor har Herren gjemt dem, og kan det bevises rent bibelsk at de er
blitt skjult et eller annet sted?
Hosea 11:8-9 Hvordan kan Jeg gi deg opp, Efraim? Hvordan kan jeg overgi deg, Israel?..
Mitt hjerte vender seg i Meg. All Min medynk våkner ... Jeg skal ikke fullbyrde Min
brennende vrede. Jeg skal ikke ødelegge Efraim igjen. For jeg er Gud og ikke et menneske;
Den Hellige i din midte.
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Efraim var krigerstammen, og var derfor den mektigste familien i Israel. Faktisk hadde stammen så stor
innﬂytelse at Efraims navn noen ganger ble referert til i betydning alle de ti stammene. Men når Herren
sier at Han ikke vil gi opp Israel, refererer han spesielt til Efraim. Efraim kan derfor ha en spesiell profetisk
betydning.
Hosea 11:10 ... da skal barna [til Efraim] komme skjelvnede fra vest.
De skal komme tilbake fra Vest, og siden Israels land grenset til Middelhavet, så må vest være vest
for det Hellige Land!
Hosea 7:8 Efraim har blandet seg med folkene. Efraim er lik en kake som ikke er snudd.
Dette er et av mine favoritt vers. Stammen, Efraim, har ikke bare blandet seg med nasjonene, men
den er også et brød som ikke er snudd. Hva i alle dager kan dette bety? Vel, de gamle Israelittene stekte brødet sitt først på den ene siden og så på den andre, på samme måte som vi i dag lager pannekaker. Det tok tid
å steke en side, og lenger tid å steke den andre. På Hoseas’s tid fortalte Herren oss at bare den ene siden av
brødet ble stekt: Med andre ord, Efraim’s historie er bare kommet halvveis.. Når det gjelder Efraims framtid,
må kaken bli snudd og stekes på den andre siden. Gud forteller oss at den andre halvdelen av Efraims saga
var framtid i denne profetien, og at den ville finne sted etter spredningen blant nasjonene. Så hvor plasserte
Gud dem?
Hosea 9:13-17 ..Efraim er plantet på et godt sted*. Efraim må føre sine barn ut til den som
slår i hjel (mordere).¹ Gi dem, Herre, ja hva vil Du gi? Gi dem morsliv som føder for tidlig,
og tørre bryster ... Ja, skulle de føde barn, skal Jeg drepe de kjære i deres morsliv ... De skal
være omstreifere blant folkeslagene.
* KJV engelsk utgave sier “et godt sted” i stedet for KJV norsk utgave som sier “eng”

¹ King James

“Mordere” King James eng. utgave. På Hebraisk er: H2026, harag, haw-rag’; en prim. rot ; å slå med dødelig hensikt, å drepe,
å slakte. “Skal føre sine barn ut til slakteren” I GT tid vet vi at Israel “dro i krig” Dette er sansynligvis en billedlig referanse til krig, abort eller
begge deler.
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Efraim vil bli plassert i et godt land (eng), men i disse fryktelige tekstene ser vi at Efraims framtid ikke alltid
vil være så hyggelig. Efraim er fortsatt en krigerstamme, og de vil være innblandet i kriger i andre land.
Mange av deres barn vil dessuten dø ufødt, enten pga spontanabort eller provosert abort ... Så hvem og hvor
er de?
Åpenbaringens “Tider” identiﬁserer dem
“Tid, tider og en halv tid” i Daniel var sansynligvis 2500 år. Hvis det ikke ﬁnnes en god grunn basert
i Skriften til å gå vekk fra dette prinsippet, skulle også Åpenbaringens “tider” også være 2500 år.
Åpenbaringen 12:14 Men kvinnen [Israel] ble gitt de to vingene fra den store ørnen, for at
hun skulle fly ut i ørkenen til sitt eget sted, hvor hun blir næret for én tid og tider og en
halv tid, borte fra slangens ansikt.
Disse 2500 årene kan ikke tilhøre framtiden, fordi det kan bare være en generasjon (førti år eller
lignende) etter at Hedningenes Tid er over (Lukas 21:24-32). For å finne ut hvor denne “tid” passer inn, må
vi plassere disse 2500 årene bakover i historien.
Det siste vi hørte fra Israel var da de ble tatt til fange og ført bort til Assyria. Samaria, hovedstaden i
Israel falt i 722 f.Kr. Men hovedbortføringen fant sted to år tidligere ca 724 f.Kr. Hosea slo fast at “Efraim
har blandet seg med folkene (nasjonene),” og hans bok ble skrevet rett før Samarias fall. Kunne 724 f.Kr.
være årstallet da Åpenbaringens “tid, tider og en halv tid” begynte?¹ Hvis det er slik, burde denne tid lede
oss til et betydningsfullt år i Efraims historie.
2500-724 f.Kr. = 1776 e.Kr ... USA ble en nasjon!

¹ Språket i dette verset knytter oss ikke til datoen da Samaria ble ødelagt. “Fly ut i ørkenen” taler om selve spredningen, og kan anvendes på en
hvilken som helst tid mellom 725-722 f.Kr.
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Graﬁkk Nummer 14

TREDJE: Tid, Tider & en Halv Tid
5. Mosebok 4:27 Herren skal spre dere blant folkene, og bare
et lite antall av dere skal få bli igjen blant de folkeslagene som
Herren driver der bort til.
Hosea 2:15-16 Fra da av skal Jeg gi henne hennes vingårder,
og Akordalen skal bli til en håpets dør. Der

skal hun igjen gi sitt ja (synge), som i sin ungdoms dager, som
på den dagen da hun kom opp fra landet Egypt. På den dagen
skal det skje, sier Herren, at du skal kalle Meg: Min ektemann,
og ikke lenger kalle Meg: Min Baal.

Merknad: Ishi er Hebraisk for ektemann. Baali er Hebraisk for Herre. I det Nye Testamentet har Kirken et brud-brudgom forhold
til Herren.

Er Amerika det gode landet hvor Efraim ble plantet, og kunne menneskene som kom fra hele verden
for å søke frihet fra tyranni og religiøs forfølgelse være etterkommerne til de tapte stammene? Det ser
virkelig ut som det kan være mulig. I årevis har folk prøvd å finne USA i profetiene. Nå har vi funnet noen
bevis for at denne nasjonen kan inneholde restene av Efraim og de ti tapte Israelittiske stammene. Tror du
folk ønsker å tro det? Nei ikke i det hele tatt. Vi vil heller fortsette å klamre oss til den Sju-Årige Trengselstiden, selv om det ikke finnes noen bibelske eller historiske bevis for denne teorien. Men, hvis vi ikke kan
finne noen annen hendelse av stor profetisk betydning som fant sted i tiden omkring 1776, så er dannelsen
av USA som en nasjon sansynligvis det denne
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profetien dreier seg om. Det gjør Nord Amerika og USA til det gode og beskyttede landet hvor Herren
gjemte Efraim. (Hosea 9:13)
Spredningen
Hvordan mesteparten av etterkommerne til de ti bortførte stammene migrerte til Europa er en
historie som er nedskrevet av andre.¹ Det er nok å nevne at adelssymbolene som ble brukt av betydningsfulle europeiske familier, har sine røtter i titlene Jakob gav sine tolv sønner. Hvis du stiller spørsmålstegn
ved dette, spør de som er eksperter på læren om adelen.² Våpenskjoldene som folk så stolt henger opp på
veggen kommer rett ut av 1. Mosebok 49:1-27.
Gjennom hele den Kristne Tidsepoken ble Guds hellige forfulgt over alt i Europa. Krøniken om undertrykkelsen av den sanne Kirken gjennom middelalderen må leses for å bli trodd. Fox’s Book of
Martyrs, Thielman van Braght’s Martyr’s Mirror (nedtegnelsene om Anabaptistene) og Broadbents The Pilgrim Church forteller om våre forfedres lidelser i detalj. De sanne Kristne hadde ikke noe fast hjem i noe
land, og selve livet deres sto på spill. De vandret fra sted til sted eller de holdt til i skjul for å komme unna
forfølgelsene. De levde i en symbolsk Achors dal (Achor betyr vanskeligheter) gjennom middelalderen. Men
Herren fortalte oss at det skulle bli slik:

¹ Bare felles historiske kunnskaper og Bibelen selv ble brukt for å gi støtte for konklusjonene i dette kapittelet. Dette for å forhindre spekulasjoner om at forfatteren bruker materiale som betraktes som ubeviste hypoteser, eller som mangler godkjenning. Men for de som er intressert i å
fortsette å studere dette feltet, finnes det endel bøker om emnet: One Man’s Destiny, C. R. Dickey (Merrimac MA, Destiny Publishing); Missing
Links Discovered in Assyrian Tablets, E. Raymond Capt (Thousand Oaks, CA, Artisan Sales); The Royal House of Britain and Enduring Dynasties, W. H .M. Milner (Windsor, Ontario, Canadian- British Isralite Assosiation.)
² Heraldry (Læren om adelen) er en profesjon, studium, eller kunsten å konstruere, bevilge og merke våpenskjold, spore avstamningen, og
bestemme og kvalitetssikre spørsmål om rang eller etikette, slik det ble brukt av krigsoffiserer.
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Hebreerne 13:13-14 La oss derfor gå bort til Ham, utenfor leiren, for å bære Hans vanære.
For her har vi ingen blivende stad, men vi søker den kommende.
Da ropte de til Herren og Herren skjulte dem fra forfølgerne og plantet dem i et godt land. Det var
rikt og fruktbart og ﬂøt av melk og honning. Den Nye Verden var akkurat et slikt land, og USA ble grunnlagt
av Kristne som ﬂyktet fra religiøs forfølgelse. Gud fortalte også nøyaktig hvordan dette skulle skje.
Åpenbaringen 12:15-17 Så spydde slangen vann som en ﬂodbølge ut av munnen sin etter
kvinnen, for å få henne til å bli skyllet bort av ﬂodbølgen. Men jorden kom kvinnen til hjelp,
og jorden åpnet sin munn og slukte ﬂodbølgen som dragen hadde spydd ut. Og dragen ble
rasende på kvinnen, og han gikk for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder
Guds bud og har Jesu Kristi vitnesbyrd.
I versene over leser vi at Satan ville prøve å ødelegge Jødene og Kirken med en ﬂod av folk.¹ Men
Herren brukte Atlanterhavet slik at en rest av kirken og mange Jøder ble adskilt fra deres ﬁender. Dette
landet vokste i rikdom og og ble som et hjulnav i den Vestlige verden. Vest, Vest, hvor har jeg hørt dette før?
Denne halvkulen er så langt Vest som du kan komme. Hvis du drar lenger så kommer du til det Fjerne Østen.
Hosea 11:10-11 (utdrag) De skal følge Herren ... da skal barna komme skjelvende fra
vest ... og Jeg skal la dem bo i sine hus, sier Herren.
Dessuten er Kirken, liksom Levittene, kalt til å være prester og skille seg ut fra verden.² Gud kalte Levi til å
stå direkte i

¹

“Waters” er billedspråk for mange folk: Åp.17:15 “Så sa han til meg: Vannene som du så, hvor skjøgen sitter, er folk, skarer, folkeslag og
tungemål.”
² 2.Kor. 6:14-18, 1.Peter 2:5-9, Åp.1:6, 5:10, og Åp.18:4-5.
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Herrens tjeneste. Som prester ble de skilt fra resten av folket. Gud gav dem til og med spesielle byer å bo i:
4. Mosebok 35:7 ... byene dere skal gi til levittene, skal være førtiåtte. Sammen med dem
skal dere gi fellesarealene (forstedene) som hører til.
Levittene hadde 48 byer; Det kontinentale USA har 48 stater. Det var ikke før etter nøkkelåret 1948 at vi
også begynte å blande oss med de andre nasjonene (Hosea 7:8) og stater utenfor våre grenser ble lagt til.
Det var ikke før etter 1948 at USA begynte å miste innﬂytelse som det kristne fyrtårnet i verden. Av og til
skjer det tilfeldige sammentreff. Men er alle disse historiske treffene bare matematiske tilfeldigheter som
rent magisk treffer blink gang på gang slik at det passer inn i Skriften. Det vil være vanskelig å svelge for et
tenkende menneske. Her er noen ﬂere interessante “tilfeldigheter”
1. Herren gjorde en pakt med Abraham om omskjærelsen. Like til slutten av det
20. århundret ble guttebarn rutinemessig omskåret i USA.
2. USA var den første nasjonen som hadde fem-dagers arbeidsuke, slik at man
kunne feire Sabbaten så vel som Søndagen.
3. Selv om Jakob hadde tolv sønner ble Josefs to sønner til to stammer. Hvis man telte
med både Efraim og Manasse ble det faktisk tretten stammer. I Amerika var det opprinnelig
bare 12 kolonier, men Carolina var for stor til å styres i den tiden man brukte hest og vogn
som transportmiddel..Carolina ble derfor delt i to stater. Nord og Sør Carolina. Akkurat
som Israel’s tolv sønner ble tretten stammer, ble våre tolv kolonier til tretten stater.
Dette er nå historie. Siden den gang har USA utkjempet et halvt dusin kriger på fremmed jord: USA
må “føre sine barn ut til den som slår i hjel.” slik det ble forutsagt i Hosea 9:13. Og nå, ved utallige aborter
lar vi også våre barn bli ført fram til de som slår i hjel, på en ny og grotesk måte. Men, uansett hvor skrekkelig det høres ut, Guds evige plan gjennomføres til punkt og prikke.
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Esekiels To Staver
Like før Esekiel beskriver slaget ved Harmagéddon i det 38. og 39. kapittel i boka si, forteller han om gjennopprettelsen av Jødene i det Hellige Land i visjonen om “de tørre beina”. I følge sammenhengen, ble denne
tørre-bein profetien fullført i Israel i 1948.
Esekiel 37:11-12 Da sa Han til meg: Menneskesønn, disse beina er hele Israels hus. Se, de
sier: Våre bein er tørre, vårt håp er ute, og selv er vi revet bort. Profeter derfor og si til dem:
Så sier Herren Gud: Se, dere Mitt folk. Jeg skal åpne deres graver, la dere komme opp fra
gravene og føre dere inn i Israels land.
Harmagéddon følger denne profetien hakk i hel. Hvor snart vil dette slaget stå? Til tross for at verset
ovenfor er en endetidsprofeti, virker det som om Skriften ikke gir noe svar. Men fordi vi lever i historisk tid,
kan vi nå foreta en kryssreferanse fra disse døde beina til en av Daniel’s siste profetier, og få en tidsnøkkel:
Daniel 12:1-2 På den tiden skal Mikael stå fram, den store fyrsten som står vakt over ditt
folks barn. Det skal bli en trengselstid, som det aldri har vært fra noe folkeslag ble til, og
helt til den tiden. Men på den tiden skal ditt folk bli utfridd, hver den som blir funnet
innskrevet i boken. Mange som sover i jordens støv, skal våkne, noen til evig liv, noen til
skam og evig avsky.
På samme måte som Herren la kjøtt på de tørre beina i gravene (Esekiel 37:11), likedan vil de som
sover i støvet våkne opp, bli utfridd og gjenopprettet i det Hellige Landet (Daniel 12:1-2). Samme sak, forskjellig billedspråk. En interessant ting; Gud forteller oss at ikke alle som ﬁkk liv (vendte tilbake til Israel)
var troende. Men, til tross for deres åndelige tilstand, samler Herren likevel troppene som vil ta standpunkt
for Ham i det siste slaget:
Esekiel 37:16 Og du, menneskesønn, ta deg en stav og skriv på den: For Juda og for Israels
barn, hans brødre. Så skal du ta en annen stav og skrive på den:
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For Josef, Efraims stav, og for hele Iraels hus, hans brødre.
Alle er enige om at dette verset ovenfor er en endetids visjon. Enkelt konstatert, Efraim og de ti
nordrike stammene er en stav, mens Juda (Jødene) er den andre. Hvis vi ser oss omkring nå, skjer det noe
vidunderlig både med Jødene og de ti tapte stammene. Dette er noe vi har ventet på skal skje i over 2700 år:
Jesaja 11:13 Efraims misunnelse* skal forsvinne, og Judas ﬁender skal utryddes. Efraim
skal ikke misunne Juda, og Juda skal ikke vise ﬁendeskap mot Efraim.
* nidkjærhet
Før enden, vil Herren ta Efraims stav, nå i den sanne Kirken, og forene den med Juda sin stav, og vi
vil være én stav i Guds hånd.
Esekiel 37:19 Da skal du si til dem: Så sier Herren Gud: Se Jeg skal ta Josefs stav, som er
i hånden på Efraim, og Israels ti stammer, hans brødre. Jeg skal feste dem sammen med
den, med Judas stav, og Jeg skal gjøre dem til én stav. De skal bli til ett, i min Hånd.
Det ser ut til at Gud planlegger å lage en stav (ett folk) av Israel og Juda igjen. Han kommer til å
helbrede splittelsen mellom dem og dra dem sammen. Innen denne generasjonen tar slutt, vil de Kristne bli
forenet med det Jødiske folket, og vi vil bli ett folk igjen. Guds Israel. Er vi klare for oppgaven som ligger
foran oss? Naturligvis ikke, men nå som våre hjerter er blitt åpne for hvem Efraim og Juda er, kan vi så vidt
begynne å se hva våre endetids roller vil være.
Sakarja 9:13 For Jeg spenner Juda som en bue, og Jeg legger Efraim på den. Jeg egger dine
sønner, Sion, opp mot dine sønner, Grekenland, og Jeg gjør deg lik den mektiges sverd.
Juda, nå tilbake i det Hellige Land, vil bare ha en eneste sann alliert: Efraim og den Hedenske kirken.
Vi er den eneste kandidaten igjen i verden som kan bære tittelen “Josefs stav”. De dager da USA var en
pålitelig alliert med Israel forsvinner i hurtig tempo,
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etter hvert som regjeringsmedlemmene bøyer seg for de Palestinske Muslimenes ønsker, og stikker nedarvede verdier inn i den islamske oljefella slik at de blir sittende fasklistret der.
Nå er det bare en rest av den sanne Kirken tilbake i alle verdens land. Etter hvert som Skriften åpnes
for oss, kan vi se at resten kan være fra de tapte Israelske stammene, som Satan alltid har hatet (Åpenbaringen 12:17). Ikke bli lullet i søvn, folkens. Hvis Herren ikke sørger for en utvei, ligger fysisk forfølgelse rett
for hånden for Kristne over alt:
Åpenbaringen 12:11-12 Og de har seiret over ham i kraft av Lammets blod og i kraft av
sitt vitnesbyrds ord; og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden. Gled dere derfor, dere
himler, og dere som bor i dem! Ve over jordens og havets innbyggere! For djevelen er
kommet ned til dere med stor vrede, for han vet at han har kort tid.
Så, var 1948 og 1967 viktige datoer? I de årene ble den nye nasjonen Israel født, og tiden med de To Vitnene
ble avsluttet. Jerusalem ble satt fri, og alle dag = år og tid-tider ble oppfylt. Vi er nå i ende-tiden, den siste
generasjonen, og Gud samler Sine tropper til til prøvelsens time (Åpenbaringen 3:10) og slaget på Harmagéddon. Den sanne Kirken er part i disse troppene, og den andre parten er...

