
Tidløs Pakt
 Kapittel 10

Forakt oss ikke, for Ditt navns skyld.
Vanær ikke Din herlighets trone.

Husk på, og ikke bryt Din pakt med oss.

Jeremia 14:21

MANGE undrer seg over at et forsvunnet Jødisk folk virkelig kan være ett av de To Vitnene, og siterer til 
støtte for sitt syn, “Og det er heller ikke frelse i noen annen, for det er ikke noe annet navn under himmelen, 
gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved” (Apostlenes Gjerninger 4:12). Deres bekymring er forståelig 
nok. Hvordan kan så den sanne Kirken være alliert med et folk som ikke vet at Jesus er deres Messias? Vel, 
hvis vi kaster et blikk bakover i Bibelen i lys av det vi nå vet fra Åpenbaringen, får vi et klarere bilde av 
Jødenes posisjon i denne Tidsperioden. Men for å se det, trenger vi også å forstå den åndelige tilstanden 
til det Gamle Testamentes hellige menn og kvinner. Var de Gamle Testamentlige Israelitter “født på ny” på 
samme måte som de Nye Testamentlige Kristne? Det finnes noen lærde teologer som argumenterer mot et 
slikt synspunkt, så la oss få Skriftens svar på det.¹
 I Sin diskusjon med Nikodemus (Johannes 3), setter Jesus navn på det som skjer i et menneskehjerte, 
første gangen vi vender oss til Herren. Han kaller det å bli “født på ny.” Da Jesus snakket med Nikodemus, 
var korset fortsatt framtid for Jesus, likevel, akkurat der og da laget han en læresetning mange tenker bare 
tilhører Kirken:

     

¹ Johannes 3:3, 3:7 og 1.Peter 1:23 er de eneste versene i Bibelen hvor denne erfaringen heter dette.
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 Johannes 3:3,10  Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier Jeg deg: Den som ikke 
 blir født på ny*, kan ikke se Guds rike ... Er du lærer for Israel og forstår ikke dette?
    *eller: ovenfra

 Selv om det Gamle Testamentet var hele Skriften Nikodemus hadde, ventet Herren at han skulle 
forstå hva det å bli født på ny betydde. Så her er spørsmålet: Hvordan kunne Nikodemus ha forstått gjen-
fødelses prinsippet før Jesus døde på korset? Svar: Han kunne bare ha forstått gjenfødelsen, før korset, bare 
hvis det Gamle Testamentets troende kunne bli født på ny, før korset. Jesus ventet at Nikodemus, som skrift-
lærd for sin tid, skulle forstå at det ikke var korrekt lære, men et forandret hjerte som resulterte i frelse:

 Markus 12:32-33  Så sa den skriftlærde til Ham: Det er rett, Mester, Du har talt sannheten, 
 for det er én Gud, og det er ingen andre enn Ham. Og å elske Ham av hele hjertet, med all
 kraft, og å elske sin neste som seg selv, er mer enn alle brennoffer og slaktoffer.

 Det Gamle Testamentet er full av vers som fastslår at et forandret hjerte, heller enn offer, er en sentral 
side ved frelsen.¹ Hele det 11. kapittelet i Hebreerbrevet lærer at det Gamle Testamentets hellige mennesker 
ble frelst ved tro. De ble ikke rettferdiggjort ved den Levittiske koden, eller ved lovgjerninger,  på samme 
måte som vi ikke blir det. Det Gamle Testamentets troende fikk et forandret hjerte før korset - ble født på ny- 
akkurat som Kristne ble etter korset.
 

¹ Her er fire av mange Gamle Testamentlige vers som understreker hjertets tilstand i frelsessammenhengt framfor rituelle handlinger.

1.Mosebok 15:6  Og han trodde på Herren, og Han regnet ham det til rettferdighet.
Habakkuk 2:4  Se der er den oppblåste, hans sjel i ham er ikke oppriktig. Men den rettferdige skal leve ved sin tro.
Salme 51:18  For, Du har ikke lyst til slaktoffer - ellers ville jeg gitt det. Brennoffer har Du ikke behag i. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd, og 
et sønderbrudt og angrende* hjerte - Gud, det vil Du ikke forakte.
    *nedbrutt
Mika 6:8  ... Hva søker Herren hos deg, annet enn å gjøre rett, å elske barmhjertighet og å vandre ydmykt med sin Gud?   
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 Fordi Jesus sa, “Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike,”  måtte Noa, Abraham, Moses, 
David, Elia, Job, Daniel, og resten av Gamle Testamentets hellige være født på ny, ellers vil vi ikke se dem 
i Himmelen. Vi så Moses og Elia i deres herlighets legemer på Tabor-fjellet - før korset - så vi kan bevise at 
de var født på ny, hvis vi da ikke ønsker å tro at Gud vil tillate Sin herlighet å stråle fra ansiktene til ugjen-
fødte. Helt klart, disse overnevnte personene hadde forandrede hjerter, og et forandret hjerte er alt det gjen-
fødelse dreier seg om.
 
 Esekiel 36:26-27  Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal
 ta steinhjertet ut av deres kjød og gi dere et hjerte av kjød. Jeg skal gi dere Min Ånd i deres 
 indre, og Jeg skal gjøre så dere vandrer etter Mine lover, og så der holder Mine dommer og
 og gjør etter dem.

 Gamle Testamente eller Nye, det er INGEN forskjell på hvordan en sjel blir frelst. Den eneste for-
skjellen er læresetninger, og læren er bestemt av hvordan Herren ønsket å åpenbare Seg, på en bestemt tid. 
Gamle Testamentets hellige mennesker og Kristne har forskjellige læresetninger, men frelsesmetoden er den 
samme.

 1.Korinterbrev 10:1-4  Dessuten, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende om at alle
  våre fedre var under skyen, alle gikk gjennom havet, alle ble døpt til Moses i skyen og i 
 havet, alle spiste den samme åndelige mat, og alle drakk den samme åndelige drikk. For de
 drakk av den åndelige Klippen som fulgte dem, og den Klippen var Kristus.

 Sanne hellige har alltid vært gjenfødte “av nåde ved tro” uansett hvilken tid de levde i. Dette er en 
sentralt poeng i mange Kirker, så vær så snill, gjør det du kan for å forstå argumentasjonen. Det vil ha betyd-
ning for ditt åndelige velbefinnende, og vil hjelpe deg i din framtidige forståelse av Bibelen.
 Vi har sagt alt dette for å komme fram til følgende: Da Jesus gikk til Korset var det Gamle Testa-
mentets Jøder spredd ut over hele verden. De 
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var i Afrika, Spania, India, til og med så langt borte som England. Hvis de var sanne troende, var de gjen-
fødte. Utvalgte, akkurat som du og jeg er (Romerbrevet 11:28). Mange av dem må ha vært uvitende om Jesu 
lære, død og oppstandelse.
 Så her er spørsmålet: Mistet disse Jødene som var i landflyktighet sin frelse, i det øyeblikket Jesus 
gikk til korset og de plutselig og uvitende ble kastet inn i den Kristne Tidsperioden? Hvis vi tror det, så sier 
vi egentlig at et menneske blir frelst på grunn av denne læren, i stedet for hjertets tilstand.
 Hvis en Jøde, under Guds pakt, gitt til ham ved patriarkene og profetene, kunne bli frelst ved tro på 
den kommende Messias et nanosekund inn i den Kristne Tidsperioden, så kan også en Jøde i den samme 
åndelige tilstand  bli frelst på grunn av den samme pakten, et tusen, eller til og med 2000 år senere. Dette vil 
bare være usant hvis frelsen er avhengig av hvor vi er plassert i historien, og vår læres riktighet. 
 Utallige ganger i det Gamle Testamentet talte Herren om Sin evige pakt med Israels barn,  inkludert 
følgende vers:

 1.Mosebok 17:7  Jeg skal opprette Min pakt mellom Meg og deg og din ætt etter deg i alle
 de slektsledd som kommer. Den skal være en evig pakt, og Jeg skal være Gud for deg og 
 din ætt etter deg.

 Salme 105:8-10  Han husket Sin pakt til evig tid, det ordet Han bød for tusen slekter,
 pakten Han sluttet med Abraham, Hans ed til Isak, som Han stadfestet som en lov, for 
 Jakob, for Israel som en evig pakt. 

 Hvis troen i det Gamle Testamentets pakt var god nok til å frelse Moses og Elia,  er den god nok til 
å frelse en Jøde i dag hvis - og det er et stort hvis - den Hellige Ånd ikke har åpenbart for denne Jøden at 
Yeshua er hans Messias. Når den Hellige Ånd gjør det, trenger Jøden å godta Guds Sønn som sin Messias og 
Herre akkurat som vi gjør det. Er det da mulig for en Jøde i vår informasjonsalder ikke å være klar 
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over at Yeshua¹ er hans Messias?² Jesus fortalte en fabelaktig lignelse i Lukas som forklarer dette helt klart:

 Lukas 5:33-39 (utdrag)  Så sa de [fariseerne og de skriftlærde] til Ham: Hvorfor faster og
 ber Johannes’ disipler så ofte, i likhet med fariseernes disipler, mens Dine både spiser og 
 drikker? Og Han sa til dem. Kan dere få brudgommens venner til å faste så lenge 
 brudgommen er hos dem? ... Så fortalte Han dem en lignelse: Ingen tar en lapp fra et nytt 
 klesplagg og setter den på et gammelt. Ellers vil det nye lage en rift, og lappen som ble tatt 
 ut av det nye, vil heller ikke passe med det gamle. Og ingen fyller ny vin i gamle 
 skinnsekker. Ellers vil den nye vinen sprenge skinnsekkene og renne ut, og skinnsekkene 
 bli ødelagt. Men ny vin må fylles i nye skinnsekker, så begge 
 deler blir bevart.

 Fariseerne stilte spørsmålstegn ved hvorfor Jesu disipler ikke holdt de Jødiske tradisjonene. Jesus 
svarte at vennene til brudgommen ikke fastet når brudgommen var tilstede, og snakket her om Seg Selv og 
disiplene. Deretter sammenlignet han evangeliet med ny vin, og Jødene med gamle skinnsekker. Jesus fort-
satte med å si at Han ikke ville fylle evangeliets nye vin i det Jødiske folkets gamle skinnsekker, for at Han 
ikke skulle ødelegge begge to. Jesus konkluderte med den kategorisk uttalelsen at Han ikke ville at de gamle 
sekkene skulle forsvinne, derfor ble den nye vinen plassert i nye vinsekker, slik at begge kunne bli bevart. 
Det er sannelig et mysterium. Hvordan kan en Jøde bli 

¹ Strong’s No. H3091. Yehowshuwa’, yeh-ho-shoo’-ah; el. Yehowshu’a, ye-ho-shoo’-ah; fra H3068 og H3467; Jehova-frelst; Jehoshua (dvs. 
Joshua), Jødisk leder; Jehoshua, Jehoshuah, Joshua. Sammenlign H1954, H3442. Oversatt til Gresk som Jesus, mange Jøder skriver Hans navn i 
den forkortede form Y’shua, Yeshua eller Yeshuah.

²  Det er ikke noe lettere å vite omt en Jøde er frelst enn å uttale seg om den åndelige tilstanden til en Hedning (ikke Jøde). Men, hvis den Hellige 
Ånd åpenbarer for en Jøde at Jesus er hans Messias, er han ikke lenger blind. Hvis en Jøde da forkaster Herren, er han like fortapt som en hver 
av Hedningefolkene som gjør det samme. Derfor er det å vitne for Jødene like så nødvendig som det er for Hedningene. Hvis en Jøde allerede 
har hjertets omskjærelse (Romerbrevet 2:28-29), og den Hellige Ånd tar bort sløret, da VIL den troende Jøden vende seg til Yeshua. Hvorfor? Jo, 
fordi den samme Ånd som tar sløret bort vil strakst lede ham til Guds Sønn.. Bare Herren kjenner hjertets sanne tilstand ( 1.Samuel 16:7).
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bevart hvis han ikke forstår evangeliet? La oss se hvordan Gud ordnet det. Han lovet Moses at Han ville
bevare dem:

 3.Mosebok 26:33-45 (utdrag)  Jeg skal spre dere blant hedningefolkene, og kommer etter 
 dere med draget sverd ... Den av dere som blir tilbake, skal Jeg gi frykt i hjertet, der i deres
  fienders land ... Men til tross for alt dette, mens de er der i sine fienders land, skal Jeg ikke
 forkaste dem og ikke ha avsky for dem, så Jeg gjør ende på dem og bryter Min pakt med 
 dem. For Jeg er Herren deres Gud. Men for deres skyld skal Jeg minnes pakten med deres 
 forfedre, som Jeg førte ut av landet Egypt rett foran øynene på hedningefolkene, for at Jeg 
 skulle være deres Gud. Jeg er Herren.

Utvelgelse til Begge Paktene

 Gjennom århundrer har den Hellige Ånd holdt Jødene under loven (2.Korinterbrev 3:14, Galater-
brevet 5:2-3). Som det er blitt sagt tidligere, er det Gamle Testamentet hele Bibelen for Jøden. For ham skal 
Messias forsatt komme, og, du verden hvor han lengter etter Hans komme, akkurat slik vi gjør. Jøden tror 
på Ham og stoler på Ham på grunn av løftene Gud gav ham i det Gamle Testamentet. Kan hans tro  være 
forgjeves? Bibelen gir oss svaret, bare vi har ører til å høre det:

 Romerbrevet 11:8-11  (Slik som det står skrevet: Gud har gitt dem en sløvhetens ånd, øyne
  så de ikke skulle se, og ører så de ikke skulle høre) helt til denne dag ... Jeg sier altså: Har
 de snublet for at de skulle falle? På ingen måte! Men ved deres overtredelse er frelsen 
 kommet til hedningene for å gjøre dem sjalu*.¹
       *nidkjære

 Romerbrevet 11:24-25  For dersom du [den Hedenske Kirken] ble hogd av fra det oliventreet
 som av naturen er vilt, og i strid med naturen ble innpodet i et edelt* oliventre [Jødene] , 
 hvor 

 

¹ Noen har sagt at det er umulig for en Jøde i vår tid ikke å vite om Jesus. Hvis vi snakker om den naturlige verden, er forfatteren enig, men det 
gjør vi ikke. Med en suveren guddommelig viljeshandling har Gud blindet Jødenes åndelige øyne (Rom.11:8) og bare Gud kan få dem til å se 
igjen!  Hvis Herren blindet Jødene for at de skal gå evig fortapt, da har han brutt med Patriakenes tro, og hans evigvarende pakt med Israel er 
usann. 4.Mosebok 23:19 slår fast, “Gud er ikke et menneske, så Han skulle lyve, eller en menneskesønn, så Han skulle angre. Har Han talt, uten 
å gjøre det? Eller har Han talt, uten å sette det i verk?”
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 mye mer skal da disse som er naturlige grener, bli innpodet i sitt eget oliventre? For jeg vil 
 ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmeligheten, så dere [Hedningene] 
 ikke skal være kloke i egne øyne, nemlig at blindhet (iflg. King James eng. versjon  ) 
 har rammet en del av Israel inntil fylden** av hedningene er kommet inn.
    *dyrket, ** det fulle antall

 Romerbrevet 11:28-29  Når det gjelder evangeliet er de [Jødene] fiender for deres skyld. 
 Men når det gjelder utvelgelsen¹ er de [Jødene] elsket for fedrenes skyld. For Guds gaver 
 og kall kan ikke tas tilbake.(KJV eng)[Er ugjenkallelige, NASB]

 Legg merke til de to folkegruppene i disse versene: Vi og De. Språk er et kommunikasjonsmiddel, 
og ikke i noe kjent språk er det slik at vi og de er er samme folkegruppe.  Ut fra sammenhengen, er de to 
gruppene det Jødiske folket og den Hedenske Kirken. I flg Rom. 11:28 er en av disse to gruppene fiende av 
Evangeliet. Kirken er ikke Evangeliets fiende,  da må det være den andre gruppen som er det, og det er det 
Jødiske folket.
 Men til tross for deres fiendtlighet mot evangeliets sannhet, under over alle under, de er fortsatt 
utvalgt. Hør det: Jødene er fortsatt utvalgt. Det er ingen antagelses-doktrine; Rom. 11:28-29 slår fast at de 
fortsatt er utvalgt, og følgende bekrefter det: 

 Romerbrevet 11:30-32  For på samme måte som dere [Hedningene] en gang var ulydige 
 mot Gud, men likevel har fått miskunn ved deres [Jødenes] ulydighet, slik har også disse 
 andre [Jødene] nå vært ulydige, for at også de [Jødene] skal få nåde ved den nåde som er 
 vist dere [Hedningene]. For Gud har overgitt dem alle [både Jøder og Hedninger] til 
 ulydighet, for at Han kunne vise nåde mot dem alle.

 Disse Bibelversene leder oss til poenget: Hvis kirken er “utvalgt, og Israel er “utvalgt”, hvor ligger 
da forskjellen mellom oss? Bare i vår historiske plassering, og i våre spesielle lærebygninger (og ingen av 
disse frelser oss). Det Gamle Testamentets hellige visste at deres Messias 

¹ Strong’s No. 1589,.ekloge, ek-log-ay’; fra G1586; (guddommelig) utvelgelse, valgt, utvalgt.
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skulle komme, selv om de ikke visste hvem Han ville være. De var gjenfødte, selv om de ikke visste Hans 
identitet. De ble frelst ved tro på den samme Messias som du og jeg, og ikke ved sine doktriner. Gud skje lov 
at vi ikke blir frelst fordi våre læresetninger er perfekte, men fordi Jesus er den perfekte soningen for våre 
synder, og Hans blod er perfekt selv for Jødene som ikke kjenner Hans navn.
 I løpet av de siste 22 årene har jeg sett folk holde på med Rom.11:11 og 11:24-32. Jeg kjenner til og 
med flere teologer som opphisset erklærer, “Jeg vet ikke hva disse versene betyr, men de betyr i alle fall ikke 
det de sier”.  På den måten setter de sin menneskelære over Guds Ord. Hvorfor ikke tro det disse versene 
sier? Er Bibelen Guds Ord eller er den det ikke? Jeg frykter at våre tradisjoner er så fast forankret at bare en 
større katastrofe eller Herrens gjenkomst kan forandre dem. Gjennom hele den Kristne Tidsperioden har vi 
forsøkt å lage Hedninger av Jødene, men det er motsatt. Israel ble ikke podet inn i Kirken; Kirken ble podet 
inn i Israel (Rom.11:17).
 I Rom.11:25 ble vi befalt ikke å bli ”kloke i egne øyne” på grunn av at vi fikk evangeliet, og ikke 
Jødene. Men vi ble uansett arrogante, og det har ledet til vår egen blindhet. Vi har tenkt hele tiden at vi 
hadde fått alt, mens Jødene var uten håp. Er det ikke slik?  Men hvis vi ikke tillater den Hellige Ånd å ta 
skjellene fra våre øyne, vil vi fortsette å være håpløst blinde for Guds helhetsplan.

Brød og Vin

 Jesus var omgitt av en spottende folkemengde da Han stod foran Pilatus. Pilatus ønsket å sette Ham 
fri, men folkemengden krevde at han skulle korsfestes. Herren hade elsket dem, undervist dem, gitt dem mat 
og helbredet alle som kom til ham. Fariseerne visste hvem Han var, men likevel ønsket de Ham død:
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 Matteus 27:22-25  Pilatus sa da til dem: Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som blir kalt 
 Kristus? Alle svarte ham og sa: Korsfest Ham! Da sa landshøvdingen: Hva ondt har Han 
 gjort? Men de ropte bare enda mer og sa: Korsfest Ham! Da Pilatus så at han ikke kunne 
 utrette noe, men at det i stedet holdt på å bli opprør, tok han vann og vasket sine hender 
 foran folkemengden. Så sa han: Jeg er uskyldig i Denne Rettferdiges blod. Dette får bli 
 deres sak. Og hele folket svarte og sa: Hans blod får komme over oss og våre barn!  

 Hvordan blir vi frelst, brødre og søstre? Fordi Jesu blod kommer over oss. Der på plassen, gav 
Jødene uttrykk for det de tenkte var en forbannelse, “Hans blod får komme over oss og våre barn.” Men jeg 
tror ikke Gud så det på den måten. Med ufattelig kjærlighet og barmhjertighet så Han ned på det folket Han 
hadde blindet for vår skyld, og sa sannsynligvis, “La det bli som dere sier.”
 Til tross for at Jødene ikke gjenkjente Guds døende Sønn som sin Messias, la Herren Sin barmhjer-
tige hånd over øynene til sitt elskede folk Israel, og frelste dem. Begynner vi nå å få tak vår Himmelske Fars  
omsorgsfulle og tilgivende natur? De var fortapte, og Han behøvde ikke løfte en finger for å forhindre det. 
De visste ikke hva de gjorde og kjente ikke sannheten, derfor blindet Han dem slik at de ikke kunne synde 
mot en sannhet¹ de ikke forstod og kjente til. Åh, hva det har kostet dette dyrebare folket. Hvilke lidelser de 
har måttet gjennomgå i århundrer, på grunn av deres manglende evne til å se Frelseren som gikk til korset 
for dem.²  Åndelig, lider de fortsatt, og ser bare uklart foran seg. Gjennom formørkede Gamle Testamentlige 
øyne ser de etter sin elskede Messias.

¹ Hebreerbrevet 10:26  For dersom vi synder med vilje etter at vi har fått erkjennelse av sannheten [at Jesus er det eneste offer for synd som er 
akseptabelt for Gud Faderen], da gis det ikke lenger noe offer for synder. Men bare en slags, skremmende forventning om dom, og en brennende 
nidkjærhet som skal ødelegge dem som står i mot.

²  Mange av Fariseerne som forkastet Herren gikk sikkert fortapt, men ikke alle. Nikodemus og Josef fra Arimatea er tydelige unntak. Heller ikke 
vil det overraske forfatteren å se Gamaliel i Himmelen. Han forsvarte brødrene i Ap.Gj. 5:37-39, og at han fryktet Herren er ubestridelig.
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 Romerbrevet 11:33-36  Å, hvilken dybde av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! 
 Hvor uransakelige Hans dommer er og hvor uutgrunnelige Hans veier! For hvem har kjent
 Herrens sinn? Eller hvem har gitt noe til ham, så han skulle få gjengjeld? For av Ham og 
 ved Ham og til Ham er alle ting. Ham være æren i all evighet! Amen

 Hvis vi ser hele bildet under ett, hvorfor dømte Herren Sitt elskede folk til en delvis åndelig blind-
het? Det var på grunn av deg og meg, de Hedenske troende. Hvordan våger Kirken å dømme et folk som 
Gud Selv har blindet. Herren ønsker at vi skal ha et hjerte fullt av kjærlighet og forståelse overfor våre 
forvillede brødre, folket som ble “blindet for vår skyld” for at de skulle bli sjalu, slik at de kunne komme til 
Hans Sønn.
 De fleste Jøder tror at Kristne hater dem. De viser det ikke direkte, men langt inne tror Jøden det, og 
med god grunn. Det er et beklagelig faktum at mange såkalte Kristne har forfulgt Jødene gjennom hele Den 
Kristne Tidsperioden i en misforstått tro på at de drepte Jesus. Har våre åndelige øyne blitt så sløve. Det var 
ikke Jødene som drepte Jesus. Du og jeg drepte Jesus! Ser du ikke at Jesus ofret Seg Selv fordi du og jeg 
syndet? Mens Jesus hang der på korset, så Han synden opp gjennom alle tider, fra Adams første synd til den 
aller siste synd som vil bli utført. Det var for dine synder og mine Han sa, “Far tilgi dem, for de vet ikke hva 
de gjør.”
 Blindhet har rammet en del av Israel inntil fylden (det fulle antall) av hedningene er kommet inn 
(Rom.11:25). Kanskje den dagen er like for hånden fordi tusenvis av Jøder vender seg til Yeshua nå. Men 
Herren har til gode å ta skjellet fra alles øyne, og mange Jøder ser fortsatt til Moses og profetene.
 I Hebreerbrevet leser vi om Fader Abraham som gir tiende til Melkisedek (Herren Jesus). Abraham 
gjorde dette for alle de som nedstammet fra hans lender: for hans barn gjennom alle kommende generasjoner 
(Heb. 7:1-10). Nå, hva var Melkisedeks  
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svar til Abraham? Han satte et bord foran Ham, og på bordet brød og vin (1.Mos. 14:17-20). Brød og vin 
... det samme fellesskapsmåltidet som Jesus serverte disiplene i det siste nattverden. Åh, hvilken rikdom og 
kunnskap hos Gud. Har vi øyne til å se hva Herren Jesus gjorde gjennom Abraham, og for hans fysiske sæd 
for alltid? Som Abraham gav tiende for Israels barn som ennu ikke var født, slik, på samme måten, hadde 
Jesus fellesskap med alle barn av Israel som ikke er født, og vår Gud er en Gud som holder sine paktsløfter.¹

 Jeremia 31:3-8  ... Ja, med evig kjærlighet har Jeg elsket deg. derfor har Jeg latt Min 
 miskunnhet mot deg vare... For det skal komme en dag da vaktmennene skal rope på 
 Efraimfjellet. Stå opp, og la oss gå opp til Sion, til Herren vår Gud. For så sier Herren: Bryt
 ut i jubel for Jakob med glede, og rop med fryd over den fremste blant folkeslagene.
 Forkynn, lovpris og si: Herre, frels Ditt folk, Israels rest!

Hvis det Jødiske folket hadde kommet til å kjenne Jesus som sin Messias, så ville de ha blitt absorbert i 
Kirken, og Jødene ville ha forsvunnet fra jordens overflate ... Det høres ikke så ille ut, gjør det vel? Hvilken 
betydning kan det så ha?

 Hvis det Jødiske folk hadde akseptert Yeshua som sin Messias, da ville den Jødiske nasjon, 
 som et eget folk, ha blitt absorbert inn i Kirken, og profetiene vi har studert ville aldri ha 
 blitt oppfylt!

 Oppfyllelsen av hver eneste profeti som vi har sett på så langt, pluss de vi skal studere, er avhengig 
av at Jødene ikke vet at Jesus er deres Messias!

¹ De fleste kirkesamfunn tror at Jødene i den Kristne Tidsperioden som er blinde for at Jesus er deres Frelser, er fortapt. Likevel er Skriftens 
beviser på det motsatte så sterke at forfatteren undrer seg over hvordan Kirken har vært i stand til å fastholde sine posisjoner.
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 Kapittel 11

Derfor skal Jeg la de mest onde av folkeslagene komme,
og de skal ta husene deres i eie.

Jeg skal gjøre ende på de sterkes stolthet.
Deres helligdommer skal bli vanhelliget.

Esekiel 7:24

AKKURAT nå sier du sansynligvis, “Så dette er Herrens motstandere, men hva med antikrist? Er ikke 
dyrene i Åpenbaringen om ham og hans hær, og skal han ikke gi de ufrelste et merke på hånden eller i pan-
nen.
 Vel, nå som vi forstår dag = år, er det opplagt at store deler av Åpenbaringen handler mindre om 
endetiden enn om det Hellige Land under den Kristne Epoken. Er det mulig at også resten av Åpenbaringen 
skal gå i oppfyllelse i det Hellige Land i løpet av denne tidsperioden? La oss se på denne muligheten?
 Det følgende verset ble skrevet på fjellet Nebo i 1406 f.Kr. Moses skulle dø, og dette er hans siste 
tale til Israels barn rett før de skal gå inn i Kanaans land.

 5.Mosebok 11:11-12  Men det landet dere nå drar over for å ta i eie, er et land med høyder 
 og daler. som drikker vann fra himmelens regn, et land som Herren din Gud har omsorg for;
 Herren din Guds øyne er alltid vendt mot det, fra årets begynnelse og til dets slutt.

Herrens øyne er fortsatt vendt mot det Hellige Land. Tror du at Herren har glemt Sine løfter angående 
landet, der Abraham gikk for å ofre Isak, hvor Hans tempel ble bygd “et bønnehus for alle folk”?
Landet hvor Hans Sønn døde, “ikke bare for vår synd, men      
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for hele verdens synd”? (1.Joh. 2:2)¹. Naturligvis ikke, og landet er ikke bare hellig for Jødene alene. Vi er 
blitt adoptert inn i Israel (Gal. 3:29). Hvis Kanaans land er hellig for Jødene, er det hellig for oss. Hvis Jeru-
salem er en Hellig By for Jødene, så er den en Hellig by for Kirken.²

 Galaterbrevet 6:15-16  For i Kristus Jesus betyr verken omskjærelse eller mangel på
 omskjærelse noen ting, men en ny skapning. Og så mange som lever etter denne rettesnor,
 fred og barmhjertighet være over dem, og over Guds Israel!

Tider og Fire Verdensriker

 Alle Åpenbaringens dag = år og “tider” ble oppfylt i 1967, i det Hellige Land, så vi bør se etter om 
det er andre profetier i Åpenbaringen som også kan være oppfylt der, f.eks. de tre dyrene.
 Kunnskap er kumulativ. Vi måtte forstå at profetiske dager var en realitet, før vi kunne identifisere 
Klippemoskéen og Ødeleggelsens Styggedom. Bare da kunne vi forstå Muslimenes betydning i Bibelens 
profetier. Vi måtte også forstå dag = år for å identifisere de To Vitnene. Bare da kunne vi forstå Jødenes ån-
delige situasjon under denne tidsperioden. På samme måte trenger vi å kjenne til de fire dyrene i Daniel 7 før 
vi kan identifisere Leopard-Bjørn-Løve Dyrene i Åpenbaringen 13.
 Husk at Bibelen er en symbolsk bok. Den er full av begreper som blir uttrykt på en billedlig måte 
som dyr, horn, segl, 

¹ Hvis du bestrider dette, vær så snill og les 2.Krønikebok.7:12-16 og Esekiel 43:7. Dette er ikke de eneste versene; 1.Mos.15:18-21,17:8, 
4.Mos.34:1-15, Josva 21:43, 2.Mos.23:31 og Ap.Gj.7:5 bekrefter også at Kanaan er evig Hellig for Herren.

² I Daniel og Åpenbaringen avslører Gud det Hellige Lands framtid, og også framtiden for hans folk “Guds Israel” som omfatter både Jøder 
og Hedninger. Daniel var posisjonert i begynnelsen av Hedningenes regjeringstid i det Hellige Land, 606 f. Kr., så han var en profet for “Hed-
ningenes Tid”. Med unntak av disse få versene som relaterer seg til Endetiden (Daniel 8:19-25), så ble Daniels bok ble oppfylt i 1967 e. Kr. 
Johannes derimot, var posisjonert i 95 e. Kr., i begynnelsen av den Kristne Æraen, så han er selvfølgelig en profet for den Kristne Tidsperioden.
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basuner, lysestaker og skåler. Hvis vi skal forstå hva Herren mener med disse figurene, så må vi finne ut hva 
de betyr. La oss først se på et par  i forbindelse med Vredes Skålene:

 Åpenbaringen 16:1-2  Da hørte jeg en høy røst fra tempelet, som sa til de sju englene: 
 “Gå og tøm skålene med Guds vrede utover jorden!” Så gikk den første og tømte sin
 skål ut over jorden, og et ondt og grusomt sår slo ut på de menneskene som hadde dyrets 
 merke, og på dem som tilbad hans bilde. 

 Ingen tror vel at det vil være en hellige engel oppe i Himmelen som heller ut på Jorden en alfabet 
suppe med prøvelser, fra store gullkantede alabast “skåler” . Mange alvorlige prøvelser skal sannelig komme 
over Jorden, men enorme skåler fulle av dem? Ikke særlig sansynlig. Det er mer fornuftig å trekke den slut-
ning at Gud bruker “skåler” billedlig, for å vise oss de store mengdene og alvoret i de prøvelsene som skal 
ramme jorden.
 Heller ikke tror noen at det skal komme en flammende rød, tihornet, sjuhodet dinosaur som raser 
rundt i landet, med en bloddrikkende “nattens dronning” ridende på ryggen (Det Skarlagenrøde Dyret 
Åp.17:3). Heller ikke er det sansynlig at vi kommer til å se et virkelig, levende dyr som er en krysning av 
en leopard, en bjørn og en løve, alt i ett dyr, med blasfemiske navn tatovert på alle de sju hodene (det sam-
mensatte dyret i Åp. 17:3). Det er også lite trolig at vi kommer til å få høre en tale fra et idol stein stein som 
ser ut som dyret (bildet i Åp.13:15). Men, hvis vi tolker Åpenbaringen bokstavelig, er det det vi må tro fordi 
det er det Åpenbaringen sier. Siden dette er langt fra sansynlig, må Åpenbaringen være billedlig ment, Guds 
evige plan gitt til oss i form av billedtale.
 Nå er billedtale like forskjellig fra bokstavelig tale som japansk er fra engelsk. Hvis jeg bare snakker 
japansk og du ønsker å si meg noe, så må du snakke til meg på japansk. Hvis du snakker til meg på engelsk, 
vil jeg ikke forstå hva du sier. Noen av ordene dine kan 
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høres kjente ut og jeg kan til og med prøve å få noe fornuftig ut av det, men det bli bare gjetting, og sansyn-
ligvis gjetter jeg galt. Vel, Åpenbaringen er også skrevet i et spesielt språk - et billedlig språk. Åpenbaringen 
kan ikke forstås utan at du “snakker” det billedspråket det er skrevet på.
 La oss derfor se på det maleriske språket Gud brukte for å fortelle Jødene om de nasjonene som kom 
til å regjere i det Hellige Land under “Hedningenes Tid.” Dette blir et heller langt sitat med kommentarer, 
men jeg vet ikke noen bedre måte å forklare disse versene på. Kommentarene blir satt inn i selve bibeltek-
sten, med skråstilt skrift. Vær så snill å studere setningene grundig, fordi din evne til å identifisere dyrene i 
Åpenbaringen vil være avhengig av at du forstår prinsippene:¹

 Daniel 7:3-4  Fire store dyr kom opp fra havet [havet er folkene og nasjonene i verden, 
 Åp. 17:15], hvert av dem forskjellig fra de andre. Det første var som en løve [Det nasjonale
  emblemet i Babylon var en løve med vinger], og hadde ørnevinger.[Relieffene nederst på 
 Ishtar porten i byen har  løver med vinger] Jeg så på det til vingene ble revet av det. Det ble 
 løftet opp fra jorden og satt ned til å stå på to bein, som et menneske [Det Neo-Babylonske 
 riket som begynte under Nabopolassar var på sitt høyeste under hans sønn Nebukadnesar, 
 (606-562 f.Kr. Nebukadnessar var den mest absolutte monarken i hele menneskehetens 
 historie], Og det ble gitt et menneskehjerte.[Også en referanse til Nebukadnesar som kom 
 til Herren på slutten av sitt liv, Daniel 4:37]

 Daniel 7:5  Og se, et annet dyr, det andre lignet en bjørn[Etter at Babylon ble tatt i 536 f.Kr. 
 ble det Medo-Persiske riket den dominerende verdensmakt]. Det ble reist opp på den ene 
 siden [Perserne ble “reist opp” over og hersket over den Mediske halvdelen i imperiet] og 
 hadde tre ribbein i munnen, mellom tennene [Medo-Perserne erobret tre

¹ Denne profetien ble gitt til Daniel i 552 f.Kr. Daniel levde i begynnelsen av Hedningenes Tid, så hans profetier ser framover i verdens historien 
fra begynnelsen av den tiden.  Kirken har forstått identiteten til disse dyrene i århundrer, og denne måten å se det på er akseptert av de fleste 
konservative teologer.



114 Den Falske Profeten

 andre imperier: Lydia, Babylon og Egypt]: Og dette var hva de sa til det: Stå opp, et mye 
 kjøtt!

 Daniel 7:6  Etter dette så jeg, og se, det var et annet. Det var som en leopard og hadde fire 
 fuglevinger på ryggen. [Alexander den Store nedkjempet det Medo-Persiske riket  i slaget 
 ved Issus, i 332 f.Kr.]. Dyret hadde også fire hoder [Alexander hadde fire store generaler 
 under seg], og det ble gitt makt [Etter at Alexander døde i Babylon, 323 f.Kr., ble hans 
 Greske imperium delt mellom hans fire generaler: Ptolemaio, Seleukos, Lysimakus og Kassandros].

 Daniel 7:7  Etter dette så jeg syner om natten, og se det var et fjerde dyr, fryktinngytende
 og forferdelig, umåtelig sterkt. Det hadde store jerntenner. Det fortærte, knuste og trampet
 ned resten med føttene [Romerriket ødela restene av det delte Greske imperiet og begynte å
  kontrollere det Hellige Land i 65 f.Kr. - Det Romerske imperiet fortsatte til 476 e.Kr.].
 Det var forskjellig fra alle de dyrene som hadde vært før det, og det hadde ti horn [Etter at
 Romerriket falt, ble det delt grovt regnet i ti Østlige og Vestlige nasjoner som har fortsatt
 opp til i dag.].

 Daniel 7:8  Jeg la nøye merke til hornene, og se, det var enda et horn, et lite et som kom
 opp mellom dem. Tre av de første hornene ble rykket opp for å slippe dette fram 
 [Adolf Hitler - Naziregimet kontrollerte mesteparten av det geografiske området i det
 gamle Romerske imperiet. Hvilke tre nasjoner Herren her snakker om er åpent for 
 diskusjon, men Nazi Tyskland rykket opp de omkring liggende statene]. Og se, på dette
 hornet, var det øyne som menneskeøyne [Samme uttrykk som ble brukt for å beskrive
 Nebukadnesar, så Herren forteller oss om en enkelt konge med absolutt makt] og en munn 
 som talte store ord [Daniel 7:11* fortsetter å fortelle oss om Nazi Tysklands fall som ble
 dødsstøtet for det Romerske imperiet].

 Daniel 7:12  De andre dyrene [Løve-Bjørn-Leopard eller Babylon, Medo-Persia og det 
 Greske imperiet] ble så fratatt deres herredømme.(Følgende setning er etter King James 
 eng. versjon) likevel ble deres liv forlenget med en tid og en sesong[Etter at Romerriket 
 falt, kom det Hellige Land igjen under kontroll av etterkommerne av de tre første dyrene,
 Babylon, Medo-Persia og det Greske imperiet. De fikk igjen makt ved den 1. Islamske
 Jihad i 634 e.Kr. De erobret Jerusalem i  

(* Tilføyelse av oversetteren:  Hitler døde ved å begå selvmord. Han tok cyanid. Deretter ble han brent, slik det var avtalt.
Dan. 7:11  Jeg fortsatte å se på grunn av de store ordene som hornet talte. Jeg fortsatte å se til dyret ble drept, og kroppen ble ødelagt og gitt over 
til den brennende ilden.)
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 639 e.Kr., og hersket over den byen gjennom mesteparten av den Kristne Tidsperioden. En
 tid på 1000 år, pluss en sesong på 250 år = 1250 år. Muslimene hersket over det Hellige 
 Land i 1260 år, fra 688 til 1948 e.Kr.].

 Daniel 7:17-20  Disse store dyrene som det er fire av, er fire konger [ eller kongedømmer] 
 som oppstår fra jorden. Men Den Høyestes hellige [Jødene var de hellige på Daniels tid] 
 skal motta riket [det er det Hellige Land] og ta det i eie for evig, ja, i evigheters evighet. Da
 ville jeg få kjennskap til den sanne meningen med det fjerde dyret [Romerriket]. Det var 
 forskjellig fra alle de andre, uvanlig fryktinngytende, med jerntenner og bronsenegler. Det
 fortærte, knuste og trampet ned resten med føttene [Romerriket dominerte den kjente verden
 i over 400 år]. Jeg ville også få kjennskap til den sanne meningen med de ti hornene det
 hadde på hodet [Romerriket ble delt opp i mange mindre stater inkludert de store Europeiske
 nasjoner vi kjenner i dag], og om det andre hornet, det som kom opp så de tre falt av for å 
 slippe det fram. Det var det hornet som hadde øyne og en munn som talte store ord [Adolf 
 Hitler], og det så større ut enn de andre [Hitlerregimet, Nazi Tyskland var det gamle, 
 militaristiske Romerrikets siste sukk].

 Daniel 7:21-22  Jeg fortsatte å se, og det samme hornet [Hitler] gikk til krig mot de hellige,
 og fikk overmakten over dem [Jødene var de hellige da Gud gav Daniel denne profetien, og
 6.000000 Jøder ble drept av Nazistene], helt til Den gamle av dager kom. Det ble avsagt 
 dom for Den Høyestes hellige, og tiden kom da de hellige tok riket i eie [og i 1948 ble 
 Jødene virkelig til en nasjon igjen].

 Daniel 7:23-24  Dette sa han: Det fjerde dyret skal være et fjerde rike på jorden [Det er 
 derfor vi vet at denne teksten ikke dreier seg om bare individuelle konger, men egentlig 
 handler om kongedømmer eller verdensriker (imperier)], et som skal være forskjellig fra alle
 andre riker. Det skal fortære hele jorden, trampe den ned og knuse den. De ti hornene er ti
 konger som skal oppstå fra dette riket. Og en annen skal oppstå etter dem. Han skal være 
 forskjellig fra de første, og han skal
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 tvinge under seg tre konger [Østerriket, Frankrike og Italia ble sannelig undertrykt av 
 Hitler under den Annen Verdenskrig].¹

 Daniel 7:25  Han skal tale ord mot Den Høyeste [Satan taler mot Den Høyeste, så nå 
 forteller Gud Daniel om den store usynlige åndelige kampen som foregår omkring oss alle],
 og han skal tyne Den Høyestes hellige [Da dette ble skrevet, i 552 f. Kr., var Jødene de 
 eneste hellige som fantes], og han skal sette seg fore å forandre tider og lov² [Islam begynner 
 å telle årene fra 622 e.Kr. og ignorerer Sabbaten]. Så skal de hellige bli overgitt i hans hånd
 for en tid, tider og en halv tid [Jødene ble ovegitt i fiendens hånd fra 552 f.Kr., da denne 
 profetien ble gitt, inntil den nye nasjonen Israel ble opprettet i 1948 e.Kr. er det 2½ x 1000 
 eller 2500 år].³ *

Identiteten til Leopard-Bjørn-Løve

 Det viktigste å legge merke til er at de ovenfor siterte “dyrene” i Daniel ikke var 
erobrerere eller konger. Faktisk var de ikke mennesker i det hele tatt. Disse “dyrene” var imperier.
Ingen steder i Bibelen har Herren forandret definisjonen på “dyr” og den nøkkelen låser opp den 
skjulte identiteten til “dyrene” i Åpenbaringen. Det er ganske opplagt når du først ser det:

Den Bibelske definisjonen av dyr
er kongedømmer eller imperier!

¹ Dan.7 er ikke en endetids profeti. Dan.8:7-9 identifiserer det lille-hornet ut fra Geitebukken (Gresk) som Israels og Kirkens siste fiende. Siden 
Syria-Libanon ble sett på som Gresk da Johannes levde, vil den siste fiendentlige lederen som kommer mot Israel sansynligvis komme fra Syria-
Libanon området. 

² 25. juni, 622 f. Kr. markerer vendepunktet i Islam fordi Muhammed migrerte (Hija) til Yatrib (nå Medina), og ble innsatt som statsoverhode og 
øverste leder for den første Islamske Umma (samfunn av troende). Muslimene begynner sin tidsregning fra dette året. Derfor er vi iflg. Islam, i 
det femtende århundre og ikke i det tjuende.

³ Siden det er bevist at “ en tid, tider og en halv tid” ble oppfylt i 1948 e.Kr., vil det uavhengig av hvem vi ønsker å identifisere som det 
“Lille-Horn” i Dan. 7, være slik at den personen må plasseres før 1948. Hvis vi gransker historien,  ser det ut til at Adolf Hitler og det Tyske 
Tredje Rike helt nøyaktig oppfyller dette 4. dyret.

(* Tilføyd av oversetteren: Jeg fikk problemer med å følge resonnementet fra Daniel 7:8-24 
hvor Hitler er det “lille hornet” og plutselig i Daniel 7: 25 er han blitt til Islam. hvilken forbindelse er det mellom Hitler 
og Islam. Mer enn ved første øyekast. Det Islamske Tyrkia var alliert med Nazi Tyskland og  den Palestinske 
stormuftien av Jerusalem,  Yasser Arafats onkel,  Amin Al-Husseini var en nær venn av Hitler som forsynte ham med 
antisemittiske ideer. Islam stod bak og inspirerte Hitler og Nazi Tyskland til antisemmitisme.  21 november, 1941 
møtte Muftien Hitler og skrev følgende i sin dagbok: “Araberne er Tysklands natulige venner... 
De er derfor forberedt på å samarbeide. Det kan derfor se ut som de bakenforliggende kreftene som styrer Islam også styrte Hitler slik at han ble 
Islams forlengende arm i kampen mot Jødene)
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Daniel 7 fastslår den billedlige identiteten til de tre Midt Østen imperiene som styrte i det Hellige Land etter 
Kongeriket Judas fall.

 Løve = Babylon
 Bjørn = Medo-Persia
 Leopard = Det Greske verdensriket
De moderne utgavene av disse dyrene er:

 Løve = Irak
 Bjørn = Iran
 Leopard = Syria-Libanon

 

Ingen steder i Bibelen har disse billedmessige betydningene blitt forandret. Gjennom hele Skriften forblir  
Løven Babylon eller Irak, Bjørnen forblir Medo-Persia eller Iran og Leoparden forblir det Greske imperiet 
eller Syria-Libanon. Når vi derfor leser om dyrene i Åpenbaringen med de samme navnene, har vi all grunn 
til å tro at Herren forteller oss om disse opprinnelige imperiene:

 Åpenbaringen 13:1-2  Så stod jeg på sanden ved havet. Og jeg så et dyr stige opp av havet.
 Det hadde sju hoder og ti horn, og på hornene hadde de ti kroner, og på hodene hadde det
 et bespottelig navn. Dyret jeg så var som    
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 som en leopard. Føttene hans var som føttene til en bjørn, og munnen som munnen på en
 løve. Dragen gav ham sin kraft, sin trone og stor makt.

 Og der er det! Leopard-Bjørn-Løve (LBL) i Åpenbaringen tretten. Legg merke til at dette ene dyret 
ser ut som alle de tre gamle verdensrikene satt sammen til ett. Hva har så bundet de tre adskilte Midtøsten 
statene Irak, Iran og Syria sammen i løpet av de siste to tredelene av den Kristne Tidsepoken. Islam og den 
falske profeten, Muhammed, det er svaret! Selv om de noen ganger har slåss mot hverandre, har Irak, Iran 
og Syria med støttespillere, inkludert Saudi Arabia i tretten århundrer likevel vært et hjem for radikale Mus-
limer, et reir for mordere, en trygg havn for terrorister og losji for alle som hater Israel og de Kristne nasjo-
nene.
 Dette er ikke gjetningsteologi, folkens. De Islamske statene har rent historisk vært fiender av Vesten 
og de er det den dag i dag. Videre, disse radikale Muslimske statene vil fortsette å være fiender av Guds folk 
inntil Jesus kommer tilbake. Hvorfor? Vel, legg merke til hvem som gir makt til disse landene, dragen. Og 
Satan har alltid vært en uforsonlig fiende av Gud og Guds barn. Ikke bli forført til å tro at den Muslimske 
gud, Allah, er den samme som vår Himmelske Far. Vår Suverene Gud er en kjærlighetens Gud, og kjærlighet 
er et ord som mistenkelig nok ikke finnes i Koranen i det hele tatt. Det finnes naturligvis kjærlige Muslimer, 
men Koranen lærer det ikke.
 Så Leopard-Bjørn-Løve er Syria, Irak og Iran, og deres radikale Islamske venner. Men nå trenger vi å 
vite når dette dyret vil komme til makten, og for å fastslå det, trenger vi å undersøke litt mer.

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

De 42 månedene i Åp.11:2 ble utførlig forklart i Kapittel 5. Det var 1278,34 år, og det var 1278,34 år fra 
byggingen av Klippemoskéen til Jerusalem  
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Grafikk Nummer 15
Dyrene i Daniel

 

MERKNAD:  De Ti Hornene til det fjerde dyret (sterkt og fryktinngytende) reiser seg fra restene av det gamle Romerske Verden-
sriket. Gjennom hele den Kristne Tidsperioden har nasjonene med Romerske røtter strebet etter verdensherredømme ... det siste 
forsøket ble gjort av Adolf Hitler, det “lille horn” i Dan.7:8. Men Daniel 7 er ikke det synet (visjonen) som dreier seg om 
“endetiden”.  Daniel 8 er endetids synet (Dan.8:19-23), og den visjonen peker mot Leopard-Bjørn Løve som den siste fiende av 
Kirken og Israel. Leopard, Bjørn og Løve dyrene ble fratatt sin makt, men de forsatte å eksistere under den Kristne Tidsperioden, 
og de kontrollerte det Hellige Land i “en sesong og en tid” (Se grafikk nr. 12 for detaljer).

Dan.7:3-24 (utdrag)  Fire store dyr kom opp fra havet, hvert 
av dem forskjellig fra de andre. Det første var som en løve og 
hadde ørnevinger. Jeg så på det til vingene ble revet av det. det 
ble løftet opp fra jorden og satt ned til å stå på to bein, som et 
menneske. Og det ble gitt det et menneskehjerte. Og se, et an-
net dyr, det andre, lignet en bjørn. Det ble reist opp på den ene 
siden og hadde tre ribbein i munnen mellom tennene. Og dette 
var hva de sa til det: Stå opp, et mye kjøtt!  Etter dette så jeg, 
og se, det var et annet. Det var som en leopard og hadde fire fu-
glevinger på ryggen. Dyret hadde også fire hoder, og det ble gitt 
makt. Etter dette ... og se, det var et fjerde dyr, fryktinngytende 
og forferdelig, umåtelig sterkt. Det hadde store jerntenner.

Det fortærte, knuste og trampet ned resten med føttene. Det 
var forskjellig fra alle de dyrene som hadde vært før det, og det 
hadde ti horn ...og se, det var enda et horn, et lite et, som kom 
opp mellom dem. Tre av de første hornene ble rykket opp for å 
slippe dette fram. Og se, på dette hornet, var det menneskeøyne 
og en munn som talte store ord ... Dette sa han: Det fjerde dyret 
skal være et fjerde rike på jorden, et som skal være forskjellig 
fra alle andre riker. Det skal fortære hele jorden, trampe den 
ned og knuse den. De ti hornene er ti konger som skal oppstå 
fra dette riket. Og en annen skal oppstå etter dem. Han skal 
være forskjellig fra de første, og han skal tvinge under seg tre 
konger.
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igjen kom under Jødisk kontroll. I profetien Leopard-Bjørn-Løve ser vi igjen 42 måneder (Åp. 13:5). LBL 
ble gitt autoritet over Jerusalem i 42 måneder:

 Åpenbaringen 13:5  Og han ble gitt en munn som talte store ord og bespottelser, og han
 ble gitt makt til å holde på med det* i førtito måneder.
       *føre krig

Leopard-Bjørn-Løve fikk også makt til å “vanhellige Guds tempel” i 42 måneder, så disse profetiene er klart
parallelle. De dreier seg om det Muslimske kontrollen over Jerusalem (688-1967 e.Kr.). Fra versene over 
kan vi nå med sikkerhet identifisere Leopard-Bjørn-Løve dyret i Åpenbaringen 13 som de Muslimske 
statene i Midt Østen. LBL er ikke noen fremtidig antikrist i det hele tatt. LBL er disse Islamske nasjonene 
som nå står mot Israel og Vesten. La oss nå se på Åp.13:3-10 i detaljer. Forklaringer settes igjen inn i tek-
sten,  i skråstilt skrift:

 Åpenbaringen 13:3-4  Og jeg så et av hodene hans, som om det var dødelig såret.[Slagene 
 ved Tours og Wien gav et slikt dødelig slag til den Muslimske ekspansjonen i Europa at 
 deres håp om verdensherredømme ble knust ], og hans dødelige sår ble legt [Etter 
 2. verdenskrig, sendte vestens nasjoner store deler av sin likvide kapital til Midtøsten, 
 noe som bidro til gjenoppbyggelsen av de Muslimske statene]. Og hele verden [Husk at 
 den Bibelske profeti er etnografisk - “hele verden” refererer til den del av planeten 
 Johannes visste om, Johannes sin kjente verden. Herren forteller oss ikke her om Kina, 
 Australia eller Amerika] undret seg og fulgte etter dyret. Så tilbad de dragen [Dette verset
 viser at Islam ikke er en annen vei til Himmelen - Dragen er Satan, ergo, Muslimene 
 tilber  Satan] som gav makt til dyret [LBL]. Og de [Muslimene] tilbad dyret og sa: Hvem
 er som dyret? Hvem er i stand til å føre krig mot ham? [Under den 1. Jihad seiret
 Muslimene ganske visst over de svakere Kristne statene i Midtøsten, Afrika og den
 østlige delen av Romerriket]

 Åpenbaringen 13:5-6  Og han ble gitt en munn som talte store ord og bespottelser, og han
 ble gitt makt til å holde på med det i førtito måneder.  [den Muslimske dominansen i 
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 Jerusalem fra 688 til 1967 er på 42 måneder; der en dag = et år]. Så åpnet han [LBK, de 
 Muslimske statene] sin munn til bespottelse mot Gud, for å spotte Hans navn, Hans bolig
 (tabernakel iflg. King James eng. versjon) [Muslimene bygde et minnesmerke ved 
 fotskammelen til Guds føtter] og dem som bor i himmelen [vi bor i himmelen akkurat nå, 
 Efes. 2:6 “Og Han oppreiste oss sammen med Ham og satte oss sammen med Ham i den
 himmelske verden i Kristus Jesus”].

 Åpenbaringen 13: 7-9  Det ble gitt ham [LBL] å føre krig mot de hellige og overvinne 
 dem [Den 1. Jihad overvant den Koptiske kirke som på den tiden var i virksomhet over
 hele Midtøsten inkludert Nordafrika, og faktisk også helt fra India til Spania]. Og det ble 
 gitt ham makt over hver stamme, tungemål og folkeslag [husk at Bibelens profetier er
 etnografisk, at de primært er adressert til landene omkring det Hellige Land]. Alle som 
 bor på jorden skal tilbe ham, de som ikke har navnene sine skrevet i Livets bok hos 
 Lammet som ble slaktet fra verdens grunnleggelse [igjen en referanse for å vise at Islam
 ikke er en annen vei til Himmelen]. Hvis noen har øre, han høre.

 Åpenbaringen 13:10  Den som fører i fangenskap, skal komme i fangenskap [under den 
 1. Jihad, ble områdene kontrollert av den Koptiske kirke ført i fangenskap, inkludert det
 Hellige Land]. Den som dreper med sverdet, skal selv drepes med sverdet [de Muslimske 
 hærene i Middelalderen ble slått ved Tours og Wien, med store tap av liv]. Her er de 
 helliges tålmodighet og tro.

 Dyret i Åpenbaringen viser seg å være billedtale som viser Satans samling av riker på 
 Jorden, både fysisk og åndelig. Leopard-Bjørn-Løve viser seg å være SYNLIGE aspekter 
 ved Satans usynlige åndelige kongedømme i Midtøsten. Muslimene som kontrollerte det
 Hellige Land ble holdt sammen av en felles religion, en åndelig enhet, heller enn en felles
 etnisitet. I profetien i Åp. 13:2, sier Johannes dessuten  at Satans trone skal være der.
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Grafikk Nummer 16
Domenet til Leopard-Bjørn-Løve

Åp. 13:1-5 (utdrag)  ... Og jeg så et dyr stige opp fra havet. Det 
hadde sju hoder og ti horn ... Dyret jeg så var som en leopard. 
Føttene hans var som føttene til en løve, og munnen som mun-
nen på en løve. Dragen gav ham sin kraft,

1.  “Hode såret ....” I 732 e.Kr., nedkjempet Charles Martel en stor Muslimsk hær i slaget ved Tours i sør Frankrike. I slaget ved 
Wien seiret 20 000 fotsoldater under ledelse av Jon Sobieski over 300 000 Muslimske ryttere. Disse to slagene stanset den Mus-
limske inntrengingen i det Kristne Europa.

2.  42 måneder av dager = 1278,34 år. 1967 - 1278,34 = 688,66 f.Kr., Klippemoskéen! Dette er så lenge LBL dyret hadde “auto-
ritet” over den Hellige By.

De Ti Hornene til LBL

 Det er sansynligvis et aspekt til ved Leopard-Bjørn-Løve som vi må undersøke. Da Gud gav landet 
Kanaan til Abraham, fastsatte Han grensene for landet: Fra elven i Egypt (ved den sydlige grensen for Gaza 
stripen) til elven Eufrat (nær Damaskus i Syria). Dette landområdet har alltid vært landet som

sin trone og stor makt. Og jeg så et av hodene hans, som om det 
var blitt dødelig såret, og hans dødelige sår ble legt ... Og han 
ble gitt en munn som talte store ord og bespottelser, og han ble 
gitt makt til å holde på med det i førtito måneder.
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Herren gav til Isak og Jakob. Jødene vet det og Araberne vet det. Men hele tiden har Muslimene prøvd å ta 
det landet Gud gav til Israel:

 1.Mosebok 15:18-21  På denne dagen sluttet Herren en pakt med Abram og sa: Til din ætt 
 har Jeg gitt dette landet, fra elven i Egypt til den store elven, elven Eufrat, kenittenes, 
 kenisittenes, kadmonittenes, hetittenes, perisittenes, rafaittenes, amorittenes, kanaanernes,
 girgasjittenes og jebusittenes land.

Disse folkene var de opprinnelige innbyggerne i landet. Da Josva og Israels barn gikk inn i Kanaan i 
1406 f.Kr., befalte Gud at de skulle drive disse folkene ut.¹  Det gjorde de ikke. I stedet gjorde Israel den 
lokale befolkningen til slaver, og satte dem til tvangsarbeide. Da Nebukadnesar tok Jødene til fange og førte 
dem til Babylon, etterlot han de “fattigste” folkene i landet. Det må ha inkludert etterkommerne av disse 
Kanaanittiske slavene, og etterkommerne av disse slavene har vært en torn i siden på Israel helt siden den 
gang. De er sansynligvis Palestinerne, og de er fortsatt en torn i siden på Israel i dag! ²  Men de er bare en 
del av de ti hornene.

 De ti hornene på Leopard-Løve-Bjørn er Jihadistene som Osama Bin Laden med sin 
 al Qaeda, den tidligere Yasser Arafats Hamas, Hizbollah, den Palestinske Frigjøringsfront 
 (PFLP), Initifadaen, alle de militaristiske, fundamentalistiske Muslimene og nasjonene som 
 støtter dem: Irak, Syria og Iran (i oldtiden grenset Afganistan til det Medo-Persiske imperiet, 
 i dag Iran).

 Jødene blir torturert og drept nesten daglig av Palestinske terrorister, fra Gaza stripen til Jeriko, med 
Hamas’s og de omkringliggende Arabiske statenes fulle velsignelse. Palestinerne prøver å drepe Guds folk 
en etter en, og ta deres

¹ Selv om Araberne også er Abrahams barn gjennom Hagar, gav Gud det Hellige Land til det folket som ble født gjennom Saras sønn Isak.
“ og de er heller ikke alle barn selv om de tilhører Abrahams etterkommere. Men i Isak skal din ætt bli kalt.” (Rom. 9:/)

² Navnet Palestiner kommer fra Filister. Dette folket var Davids verste fiende. Goliat fra Gat var en Filister.
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land bit for bit  Måtte Yeshua forsvare Israel, for ingen andre vil. Hvis en Israeler dreper en terrorist i selv-
forsvar er det forsidestoff i alle verdens aviser, og skrevet om som et ondskapsfullt drap. Men hvis en Pal-
estiner bomber en buss full med Israelske kvinner og barn, finner du bare en knøttliten notis skjult på side 14 
i del “B”  -  og selv da blir det bare omtalt som en rettferdig handling i en Palestinsk “frigjøringskamp” mot 
Jødiske undertrykkere.
 Burde vi være overrasket over denne skjeve journalistiske dekningen?  Ikke i det hele tatt. Dette er 
det vi kan vente fra dagens media, tatt i betraktning den innflytelsen OPEC penger og Muslimske ekstremis-
ter nå har over økonomien og nyhetskanalene i den Vestlige verden.
Det blir antatt som sannhet, at disse Palestinerne bare er et fattig, misforstått folk som blir undertrykt av 
deres Israelske herskere, men slik er det ikke. Det Hellige Land var bare en sandhaug inntil, etter Skriftens 
oppfyllelse, Jødene vendte tilbake og begynte å dyrke det igjen:

 Jesaja 35:1  Ørkenen og tørt land skal glede seg, og ødemarken skal fryde seg og blomstre som 
 rosen (eng. King James).

Nyhetsbrev

Kristen Aksjon for Israel Nyhetsbrev #49, 05.10.2002, 4:55 pm

 I Gaza by laget Palestinerne nylig en utstilling av selvmordsangrepet i Sbarro Pizzeria i 
 Jerusalem. Den Palestinske selvmordsbomberen og 15 andre ble sprengt i filler i den aktuelle
 9. august bombingen. Av de 15 ofrene var sju av dem barn, blant dem en 4 år gammel gutt og
 hans to år gamle søster. Et av ofrene var en 31 år gammel Amerikansk kvinne. Fire var 
 tenåringer. Utstillingen omfattet konstruerte legemsdeler som lå spredt rundt omkring, for å gi 
 mer realisme å glede seg over. 
  Palestinerne er ikke interessert i fredelig sameksistens med Israel i det hele tatt. En 
 avstemning sist uke viste at 72 prosent av Palestinerne støtter fortsatt opprør, mens 66
 prosent favoriserer vedvarende angrep på Israelske sivile. 
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 Kapittel 12

“Når er nymånen forbi,
så vi kan selge korn

så vi kan handle med hvete
og gjøre efaen liten og sekelen stor,

og bedra med falsk vekt,
så vi kan kjøpe de hjelpeløse for sølv

og de fattige for et par sandaler.

Amos 8:4-6 Utdrag

ETTER  Leopard-Bjørn-Løve dyret kommer det et annet stort dyr: dyret med  “ To horn som et lam” Siden 
LBL’s regjeringstid tar oss fra 688 til 1967, kan dette senere dyret gi oss informasjon om begivenheter som 
finner sted ETTER 1967.

 Åpenbaringen 13:11  Deretter så jeg et annet dyr som kom opp av jorden, og han hadde to
 horn som et lam og talte som en drage.

 Se hvordan dette nye dyret beskrives: Det er “som et lam.”  Det Greske ordet brukt her for lam er 
arnion,¹ nøyaktig definert som “et veldig lite søtt lam.” Arnion dukker opp 26 ganger i Åpenbaringen, og
hver eneste gang utenom denne ene, refererer arnion til “Guds Lam, som som bærer bort verdens synd” 
(Joh. 1:29). Så hvorfor bruker Herren et lam for å beskrive det nye dyret? På grunn av dets natur. Dette dyret 
vil være Kristus-lik, det vil fremstille seg som Kristen, men To-Horn snakker som dragen. Med andre ord, 
dette dyret vil høres ut akkurat som et Kristent imperium, men det vil også være militant og sterkt påvirket 
av Satan.

¹ ápvíov, Strong’s Nr. G721. arnion, ar-nee’-on, diminutive fra G704; et lite lam: lam.
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 Dette dyret har to horn. Med andre ord, dette imperiet har to hovedkonger eller kongedømmer. Disse 
kongedømmene kan eksistere samtidig, eller fra eksemper lik Daniel 8:3 og 8:8 kan de dukke opp det ene 
etter det andre. Hvordan kan vi så vite hvem disse kongedømmene er? Vel, Bibelen sier ikke direkte hvem, 
men den forteller oss når de vil regjere:

 Åpenbaringen 13:12  Og i det første dyrets nærvær utøver han all den makt det første dyret
 hadde [dvs, foran ham,  foran øynene på eller i nærværet av], og han får jorden og de som bor på den
 til å tilbe det første dyret, han som fikk det dødelige såret sitt legt.

Den gamle engelske utgaven av King James Version (KJV) er litt forvirrende her, men “foran ham” på Gresk 
er enopion, eller “ foran øynene på.”¹ Det to-hornede dyret vil regjere foran øynene på, eller i nærvær av 
Leopard-Bjørn-Løve dyret. Nå vet vi allerede at LBL ble gitt autoritet fra 688-1967. Så hvis dette dyret som 
likner på et lam skal regjere “foran øynene” på LBL, må det regjere i løpet av den samme tid. Hans to horn 
må komme opp mellom 688 og 1967! Det er nøkkelen til å finne identiteten til det To-Hornede Dyret, så jeg 
sier det enda en gang:

  For at dyret med To Horn lik et Lam skal kunne være i nærvær av Leopard-Bjørn-Løve, 
 må han eksistere mens LBL hadde makt; med andre ord, hans to horn vil måtte komme 
 opp mellom 688 og 1967!

 “I nærvær av” betyr også noe annet. To Horn og LBL vil leve sammen. To Horn vil ikke 
ødelegge LBL, men vil få autoritet mens LBL forblir i det Hellige Land. Så la oss se på historien til det 
Hellige Land, og se om det er noen såkalte Kristne nasjoner som regjerte der en eller annen gang mellom 
688 og 1967.
 Muslimene erobret Jerusalem i 639 e.Kr.  Førtini år senere, begynte Abd el Malik Ibn Marwan kon-
struksjonen av Klippemoskéen

¹  έvлιον, Strong’s nr. G1799, enopion, en-o’-pee-on; neut. av en comp. av G1722 og et der. av G3700; foran ansiktet på (bokst. el. billedlig), 
foran, i nærvær (synet) av, til.
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på tempelhøyden. Byggingen ble fullført i 705, og Islam regjerte mer eller mindre seierrikt i Jerusalem de 
neste 200 år.  Satan må ha tenkt at alt var over både for det Hellige Land, Jødene og de Kristne. Muslimene 
gledet seg over nederlaget til Guds To Vitner, noe som ble forutsagt i profetien om dem:¹

 Åpenbaringen 11:10  Og de som bor på jorden skal glede seg over dem, de skal være 
 lykkelige og sende gaver til hverandre, for disse to profetene hadde plaget dem som bor 
 på jorden.

 Så i det 10. århundre, startet Pave Urban 11 det første Korstoget. Kristne riddere fra hele
Europa og England erobret det Hellige Land for de neste 200 år. Men på slutten av det 12. århundre ble 
Korsfarerne drevet ut, og Islam regjerte igjen i landet. Muslimene fortsatte å regjere i det Hellige Land gjen-
nom forskjellige regimer, det siste var det Osmanske Imperiet.
 Selv om vi ikke leser om om det i vestens historie; korsfarerne voldtok, myrdet og plyndret Jødene 
og Araberne som bodde i det Hellige Land. De gav seg ut for å være Kristne, men sannelig de “talte som en 
drage.”  De ødela ikke Klippemoskéen, heller ikke drev de Muslimene ut av landet; korsfarerne var “i hans 
nærvær”. De var det første hornet, og de var tilstede samtidig med Leopard-Bjørn-Løve!
 Sju århundrer senere, under 1.verdenskrig, kom en senere gruppe “Kristne riddere” som slåss mot 
den Islamske verden og dro inn i det Hellige Land. Lawrence av Arabia og general Allenby (med Folke-
forbundets velsignelse) erobret det som senere ble kjent som det Britiske Mandat. De vestlige nasjonene 
framstod  “som et lam”, hersket i Jerusalem, og fra 1917 til

¹ En full forklaring av de 3½ dagene i Åp. 11:9, finnes i kapittelet Time, Dag, Måned & År .
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Grafikk Nummer 17
Dyret med To Horn som et Lam

Åp. 13:11-12  Deretter så jeg et annet dyr som kom opp av 
jorden, og han hadde to horn som et lam og talte som en drage. 
Og i det første dyrets nærvær utøver han all den makt det første 
dyret hadde, og han får jorden og de som bor på den til å tilbe 
det første dyret, han som fikk det dødelige såret legt.

Åp. 13:13-14   Han utfører store tegn, slik at han til og med får 
ild til å falle fra himmelen ned på jorden i menneskers påsyn. 
Og han forfører dem som bor på jorden ved de tegn som han 
ble gitt å gjøre foran dyret, og sier til dem som bor på jorden at 
de skal lage et bilde for det dyret som ble såret med sverdet og 
overlevde.
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1948 kontrollerte Storbritannia  det Hellige Land. De ødela ikke Klippemoskéen, heller ikke drev de Mus-
limene ut. De var et annet horn  i  “nærvær” av Leopard-Bjørn-Løve. Slik ble det Britiske Mandat det andre 
hornet til det To-Hornede dyret.
 I 1948 ble den nye nasjonen Israel opprettet, og det avsluttet Hedningenes dominans over det Hellige 
Land for alltid.  Men to ganger i løpet av 42 måneder, regjerte “Kristne nasjoner” i nærvær av Leopard-
Bjørn-Løve, så de vestlige, såkalte “Kristne” nasjonene er dyret med To Horn som et Lam.

Dyret som ble Legt 

Dette tar oss tilbake til 1948, men det er ikke slutten på To-Horn Dyret (2H) heller ikke på Leopard-Bjørn-
Løve:

 Åpenbaringen 13:12-14 Og i det første dyrets [LBL] nærvær utøver han [2H] all den makt
 det første dyret hadde, og han får jorden og de som er på den til å tilbe det første 
 dyret [LBL], han som fikk det dødelige såret sitt legt. Han [2H] utfører store tegn, slik at 
 han til og med får ild til å falle fra himmelen ned på jorden i menneskers påsyn. Og han 
 forfører dem som bor på jorden ved de tegn som han ble gitt å gjøre foran dyret [LBL]

  Etter 2. Verdenskrig, har Dyret med To Horn erfart en aksellererende vekst både industrielt og øko-
nomisk. Med for få vestlige oljefelter til å dekke behovet, har To Horn vendt seg til Midtøsten. I løpet av de 
neste fire tiårene strømmet store mengder hard valuta fra Vesten inn i fondene til Leopard-Bjørn-Løve. Disse 
Midtøsten nasjonene brukte deretter disse fondene til å bygge opp igjen Islam og til å kjøpe moderne våpen 
fra Vest. Dyret med To Hoder “leget” dyret som hadde blitt såret av sverdet, og Leopard-Bjørn-Løve ble 
levende igjen! Så for første gang siden slaget ved Wien, kan de radikale Islamske statene igjen true freden i 
Israel og i den Vestlige verden.
 Sannelig, Dyret med To Horn “utfører store tegn” som forfører menneskene og får de til å vende 
øynene fra Gud. De vestlige
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nasjoner er de mest vitenskapelig avanserte på jorden. Hvis du hadde stått på gatene i Bagdad i 1991 eller 
i Kabul dette året, ville ikke setningen; han får til og med “ild til å falle fra himmelen ned på jorden i men-
neskers påsyn”  vært et mysterium for deg.  Amerikansk styrte raketter og smarte bomber er sannelig “ild fra 
himmelen” som er synlig for alle.
 Vi har dukket til bunnen i bunnløse hav, tatt i bruk atomet, sendt forskningsenheter ut i vårt solsys-
tem og satt av mennesker på månen. Dette er store tegn som forfører oss til å tenke at mennesket er Gud 
(2. Tess. 2:4).

Dyrets Bilde

 Det er sansynligvis skrevet mer om bildet og dyrets merke enn om noe annet avsnitt i Bibelen. 
(Åp. 13:14-18). Det har alltid vært antatt at “dyrets bilde” er noe fysisk, f.eks. en statue som er skåret ut, 
formet eller skulpturert i stein, tre eller metall. Men dette er ikke alt en ordbok sier at et bilde kan være.¹
 Et bilde er en likhet av noe slag. Et fotografi er et “bilde” av en original scene, en bok er et “bilde” av 
tankene til forfatteren, et barn kan være sin fars uttrykte “bilde”, den nye Muslimske Jihad som truer Vesten 
og Israel er et bilde av den første Jihad. For sannelig, denne nye Islamske trusselen er like så truende som 
den som kom før.

 Åpenbaringen 13:14  Og han [det To Hornede Dyret] forfører dem* som bor på jorden ved
 de tegn som han ble gitt å gjøre foran dyret. [LBL], og sier til dem som bor på jorden at de 
 skal lage et bilde for [LBL] dyret [en likhet med, eller en ny Islamsk makt] som ble såret
 med sverdet og overlevde.
    * mitt eget folk

¹ Bilde:  Et duplikat, motstykke, eller andre representative reproduksjoner av et objekt. Et som ligner sterkt og nøyaktig på noe annet, en kopi, Et 
mentalt bilde av noe som ikke er virkelig eller fraværende.
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 Et bilde er en likhet, og nå dukker det opp en likhet med den første Muslimske Jihad over hele 
verden. Den raskest voksende religionen i Europa er Islam, og når dette blir skrevet  ligger den største 
moskéen i Vesten i Roma. Den største stedet for tilbedelse i Toronto, Canada, er en moské, og det er flere 
mennesker som går i moskéer i England enn de som går i kirken. I Holland blir statseide kirker gitt over til 
Muslimene, og 14% av immigrantene til USA er Islamske.
 Det er over 1.2 billioner mennesker i den falske religionen i dag. Sansynlige beregninger viser at 10-
15 prosent av alle Muslimer er militante, fundamentalistiske ekstremister. Med andre ord, 100 til 150 mil-
lioner mennesker er i verdens farligste separatist grupper. Siden det er beregnet å være tre til fem millioner 
Muslimer her i  USA, og hvis det er sant at 10-15 % er et statistisk riktig antall, kan vi konkludere med at 
mellom 300 000 og 750 000 Muslimer i Amerika også støtter terrorister.
 Det er regnet for å være en  utålelig synd for en Muslim å angi en med-Muslim til en vantro, uansett 
forbrytelse. Derfor kan ekstremister lett gjemme seg i en hvilken som helst Muslimsk befolkningsgruppe. 
Det gjør de også, akkurat her, i vårt land.

 Daniel 8:25  Ved list skal han få svik til å lykkes under sitt styre. Han skal opphøye seg i sitt
 hjerte, og med fred ødelegge mange (eng. King James).....

 Vi blir sett på som tosker. Visste du at mesteparten av Hamas’s midler kommer fra dette landet? De 
pengene er ikke gitt til de Palestinske terrororistene på noen magisk måte.
 Samtidig som de sier at de er våre venner, dreper de samme Muslimene mange tusen Kristne i Ni-
geria, over 1.000000 Kristne i Sudan - mange ved korsfestelse- på tusener i Indonesia, Filippinene og andre 
steder i verden hvor det er store Islamistiske populasjoner. Har vi allerede glemt våre egne ambassader i 
Teheran og Afrika, passasjerskipet Achille Lauro, Pan Am 107,
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Militærs garnisonen i Beirut, Somalia,¹ det første angrepet på World Trade Center, den Amerikanske de-
stroyeren USS Cole og ikke minst 11. September 2001 hvor Islamistiske terrorister ødela World Trade Cen-
ter og angrep Pentagon slik at omtrent 3000 mennesker døde i angrepet ?
 Hva er så forskjellen mellom USA og Nigeria, Sudan og Indonesia? Mange, men det er en sentral 
forskjell - det er mange flere Muslimer i disse problemfylte landene. Og hva er det vi hører, selv fra Presi-
denten i USA? At Islam er kjærlighet og fred. Kanskje vi nå kan forstå tre vers som omtaler Vredesskålene:

 Åpenbaringen 16:12-14  Så tømte den sjette engelen sin skål ut på den store elven Eufrat
 [som renner mellom Irak og Iran], og vannet i den tørket opp [slik vannet som delte de to 
 landene fra hverandre rent billedlig tørket opp, skal de billedlig sett bli ett land, og 
 gjennom Islam  rent  åndelig bli ett folk], slik at veien for kongene fra øst [LBL] kunne 
 ryddes [Afganistan er også Øst for LBL]. Og jeg så tre urene ånder [Leopard-Bjørn-Løve er
 et tre-delt rike] som lignet frosker, komme ut av dragens munn, og ut av dyrets munn, og ut
 av den falske profetens munn [Muhammed]. For de er demoners ånder som gjør tegn, de går 
 ut til kongene på jorden og til hele verden [for første gang i historien sprer nå Islam seg inn 
 i den Vestlige verden], for å samle dem til krigen på Guds, den Allmektiges store dag.

 Legg merke til hvor denne profetien finner sted: Elven Eufrat, en elv som renner mellom Iran og Irak 
og inn i Syria. Det er gjemmestedet til Leopard-Bjørn-Løve enda en gang. legg merke til hvor mange urene 
ånder lik frosker det er: TRE, og LBL dyret er et sammensatt av tre-delt dyr. Det er løslatelsen av disse tre 
demonene i verden som kommer til å trigge Harmageddon. Legg bare merke til hvordan Islam blir spredd.
Det To Hornede Dyret hjelper Leopard-Bjørn-Løve å få styrke, til skade for seg selv:

¹ Det er nå troverdige bevis for at Osama Bin Laden finansierte og og sendte al Queda terrorister inn i Somalia for å sloss mot USA’s
spesialtropper der. 18 ble drept og 75 ble såret. Al Queda troppene skjøt mens de dekket seg bak lokale kvinner og barn, noe som gjorde det 
ekstremt vanskelig for USA’s tropper å forsvare seg uten å forårsake stor tilleggsskade.
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 Åpenbaringen 13:15-16  Han [2H] ble gitt makt til å gi ånde til dyrets [LBL] bilde 
 [eller likhet med det første LBL], slik at dyrets bilde skulle snakke, og gjøre det slik at alle 
 de som ikke ville tilbe dyrets bilde, ble drept.

 Men alt det der er jo langt unna, og Islam kan vel aldri være en fare her? Ja, nettopp! De fleste tenkte 
slik inntil World Trade Center falt. Men da var Islam allerede blitt en hoved-drivkraft blant ungdommer av 
Afrikansk opprinnelse i Amerika, og i mange fengsler er de innsatte kontrollert av Sorte Muslimer. Av 
immigrantene som nå kommer inn i landet, er 14% Islamske, og Muslimene bruker over $1000000 i uka for 
å omvende vårt folk. Selv i skrivende stund, holder Islamistiske fundamentalister hemmelige møter på så 
utenkelige steder som Tampa, Los Angeles, Oklahoma City og Kansas City for å planlegge terrorist 
handlinger mot vår nasjon.¹
 Men til tross for ødeleggelsen av World Trade Center, favoriserer Vestlige nasjoner, vår egen inklud-
ert, fortsatt arabiske interesser framfor vår mest lojale venn i Midtøsten, Israel. Vi ignorerer det faktum at 
Yasser Arafat og den skruppelløse Abu Abas klekket ut idéen om å kapre fly, og Palestinerne har fortsatt 
adgang på toppnivå i vår regjering. Vi lytter, i et forgjeves forsøk på å fremme en fredsprosess som aldri vil 
virke. Arafat er den mest morderiske terrorist som noen sinne har levd, likevel krever vi at Israel skal slutte 
fred med ham. Du kan ikke inngå fred med de som har til hensikt å utslette deg, og selv om det enda ikke 
har hendt, indikerer Bibelen at vår lytting til Leopard-Bjørn-Løve kan føre til ødeleggelse av Kirken i den 
Vestlige verden:

 Åpenbaringen 11:7  Når de har fullført sitt vitnesbyrd, skal dyret som stiger opp fra 
 avgrunnen, gå til krig mot dem, seire over dem og drepe dem.

Den døden kan være fysisk, men den er i alle fall helt sikkert åndelig, slik som Kirken snubler omkring i 
selvpåført læremessig bevisstløshet. Aldri noen gang, siden

 

¹ M. Ali, Kristendommens største utfordring (Kaduna, Nigeria, Soul Winning Team Ministries) s. 2-5
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Reformasjonen har kirken visst mindre om Jesus eller Bibelen enn de gjør akkurat nå. Blindet av tradisjoner, 
dovenskap og omsorg for denne verdens gjøremål, fortsetter vi bare med å leke. I Matteus 24:25 lovet Her-
ren at Han skulle si oss alt dette på forhånd, og det har Han gjort. Men Jesus vil fortsatt komme tilbake som 
en tyv, for få er de som venter på at Han kommer. 

Grafikk Nummer 18
Oppsummering av Dag - År & Tider

MERKNAD: Tretten treff på; dag = år. De historiske treffene er alt for mange til at de kan ignorers. De matematiske og historiske bevisene for 
denne fortolkningsmetoden er overveldende.
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 Kapittel 13

Han skal ødelegge
mektige og de helliges folk.

Ved sin list skal han få svik til å lykkes
under sitt styre.

Han skal ødelegge mange i deres trygghet.

Daniel 8:24-25

 Med full tillatelse fra forfatteren, M. Ali, er alle sitatene fra Koranen og all informasjon om 
 Muhammed og Islam direkte sitert fra Islam Reviewed, 2.nd American Edition (Fish House 
 Publishing, Fort Myers FL, 1999). M. Ali er en velutdannet tidligere Muslim som nå er Kristen 
 og evangeliserer til Muslimer.¹

HVIS vi hører på Amerikanske  media, President Bush og andre politikere, hører vi at det ikke er noen 
religionskrig, at Islam er fred, og til og med kjærlighet. Det er en stor løgn. Fra åpenhjertige, tendensiøse 
Islamske professorer på våre universiteter hører vi også at de Forente Staters krig mot terroristgrupper i 
Afganistan ikke er berettiget. Det er enda en stor løgn fra pratemakere som prøver å lulle det Amerikanske 
folk i søvn overfor den skjulte fare som truer oss. Det er ikke de kaprede flyene eller potensielle 
bio-kjemiske angrep vi trenger å bekymre oss over, men selve det fundamentalistiske Islam. Årsaken til at 
vi ikke ønsker å se virkeligheten i øynene, er naturligvis å forhindre at de petroliumsrike Islamistiske statene 
kutter av vår oljetilførsel. Kanskje en pragmatisk politikk, men et moralsk nederlag.

¹ Merknad i forbindelse med oversettingen til norsk: Den norske oversettelsen av Koranen har flere steder små forskyvninger i henvisningene i 
forhold til den engelske utgaven. Hennvisningene her er fra den Norske oversettelsen. Koranen. Universitetsforlaget 1980. Printed in Norway by 
Dreyer Aksjeselskap, Stavanger. IEBN 82-00-05371-7 
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 Hamas, Islamsk Jihad. PFLP og de Palestinske Styresmaktene er konstant innblandet i daglige 
skyte-episoder og bombeangrep inne i Israel - kvinner og barn blir myrdet av snikskyttere. Til tross for det 
offisielle ansiktet Arafat viser Vesten, går han inn for total ødeleggelse av Israel i sine mange taler i Arabiske 
stater. Hvis du betviler denne uttalelsen, kan du bare gå til Arutz Sheva, http://www.israelnationalnews.com, 
eller lese en annen avis som ikke er i lomma på Araberne.
 Iran og Syria sponset Hizbolla (Allahs Parti) til å bombardere  den nordlige delen av Israel med 
rakettstyrte granater og artilleri. De utfører stadige bakholdsangrep og legger skjulte feller for Israelske sol-
dater. Phillip Schaff uttrykte klart den Islamske tankegangen da han skrev den Kristne Kirkes historie:

 “Sverdet”, sier Muhammed “er nøkkelen til himmel og helvete; en dråpe blod utgytt for 
 Allahs sak, en natt i krig er av større verdi enn to måneder med faste og bønn; hver eneste 
 en som faller i krig får sine synder tilgitt, og på dommens dag får lemmene hans vinger 
 som engler og kjeruber.”  Dette var hemmeligheten til suksess. Avgudsdyrkere måtte velge 
 mellom Islam, slaveri eller døden; Jøder og Kristne fikk lov til å kjøpe seg en begrenset
 toleranse ved å betale Jizya (ydmykhets skatt), men ble likevel holdt i et degraderende 
 avhengighetsforhold ... Kalifene, Muhammeds etterfølgere som  i likhet med ham forente
 presterollen med kongelig guddommelighet, fortsatte hans erobringer med krigsropet:
 “Paradiset foran, død og helvete bak.” Inspirert av det Bysantiske rikets svakhet og den 
 indre splittelsen i den Greske Kirken, undertrykte de ville ørkensønnene Palestina, Syria og 
 Egypt. De var tilfreds med enkel mat,  disiplinert i krigens skole og vant til vanskeligheter.  
 Med dødsforakt erobret de de områdene hvor den tidlige kristenheten holdt til. Tusener av 
 Kristne kirker i Jerusalem, Antiokia og Alexandria ble uten barmhjertighet  ødelagt eller 
 gjort om til moskéer. Tjue år etter Muhammeds død hersket religionen Islam over et rike
 like stort som det Romerske Imperium.
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Befalingen om å slåss for Allahs sak er nedfelt i mange Suraer i Koranen:

 “Kjemp for Guds sak, og vit at Gud er den som hører, - vet alt” (Sura 2:244)

Befalingen om å kjempe nådeløst er gitt i Sura 4:74. I Sura 8:65. Allah oppmuntrer Muhammed til å 
oppildne muslimer til å slåss. Hør hvordan Allah gir Jihad ordren:

 “Men, når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere enn finner
 dem, - pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt! Men hvis de omvender seg,
 forretter bønnen og betaler rituelle bedrag, så la dem dra sin vei. Gud er tilgivende, -
 nåderik” (Sura 9:5).

 “Dere som tror, bekjemp de vantro ...” (Sura 9:123).

De som er uvitende om Koranen og Islam blir forbauset når de hører om Islams nedslakting av Kristne, men 
muslimene gjør bare det de tror er rett. Allah kommanderer Muslimene til spesielt å slåss mot de Kristne og 
Jødene, helt til de er redusert til en tilstand verre enn slaver:

 “Bekjemp dem som ikke tror på Gud [Allah] og Dommens dag, som ikke forbyr det Gud og 
 Hans sendbud [Muhammed] har erklært forbudt, og som ikke kjenner Sannhets religion,av 
 skriftfolkene [det er Jøder og Kristne], til de punger ut med tributt [nedverdigende skatt] i 
 ydmykhet [til de føler seg underdanige og bundet som slaver]” (Sura 9:29).

I lydighet mot Allahs oppfordring til kamp, tilbrakte Muhammed en stor del av tiden mellom Hijra (flukten) 
og inntil sin død, med å planlegge strategier for å spre Islam. Han ble personlig involvert i bakholdsangrep 
og andre kamper. Islamske historikere bekrefter selv at Muhammed var tilstede ved tjueseks slike bevepnede 
konflikter, og kjempet aktivt i ni av dem. (Risalatu Abdullah & C., 47, CF. Ibn Hisham Vol. 3, s.78).
 Mange prøver å bortforklare det høye terrorist nivået som gjennomsyrer de forskjellige Islamske 
gruppene, men alle godtar Jihad som en del av dagens virkelighet. Jihad ble brukt entusiastisk som et middel
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gjennom hele den mørke middelalderen til å fremme Islam,  nå omfavnes Jihad av mange moderate Mus-
limer. Men til tross for synspunktene til mange moderate Islamistiske regjeringer; hvis fundamentalismen 
blir dominerende blant folket, vil disse regjeringene enten bli enige med de fundamentalistiske kravene, eller  
falle. Shahen av Iran sin tvungne avgang er et godt eksempel.
 Trofaste Muslimer har trommet fram Islams militante agenda i tiår allerede, mens Vesten tenkte at 
det var ingen grunn til bekymring.¹ Enda før Israel ble egen stat, underviste Ayatollah Khomeini i alle 
Islamistiske høyskoler, teologiske seminarer og vanlige skoler i Iran, og lærte dem en fem punkters agenda:

 Stadium 1: Iran må bli en teokratisk, fundamentalistisk Islamsk stat.
 Stadium 2: Irak må bli en teokratisk, fundamentalistisk Islamsk stat.
 Stadium 3; Saudi Arabia, Jordan, Syria, Egypt, må bli fundamentalistiske, teokratiske
         Islamistiske stater.
 Stadium 4: Jerusalem må bli erobret tilbake og det Jødiske folket tilintetgjort.
 Stadium 5: Erobre alle nasjoner.

 Nyere historie viser at Stadium 1 har blitt fullført, og det er ingen Muslimer, verken fundamental-
istiske eller moderate, som ikke tror på stadiene 4 og 5. Dette er så viktig at jeg må si det en gang til: Det 
finnes ingen Muslim, fundamentalist eller moderat, som ikke også tror på stadiene 4 og 5. Disse stadiene er 
bånd som forener alle Muslimer uansett sekt eller geografisk lokalisasjon. La oss si det én gang til, Islams 
ambisjoner er:

 (1) Anektering av Jerusalem og utslettelse av Jødene.
 (2) Fullstendig fjerning av Kristendommen.
 (3) Erobring av alle nasjoner.

¹ 22.03.1999 holdt Hillary Clinton, hustruen til den tidligere Amerikanske presidenten, en tale i Egypt hvor hun erklærte at USA i framtiden ville 
bli mer aksepterende overfor Islam. Fullstendig galskap! Hvis fundamentalistisk Islam noen gang får politisk kontroll i de Forente Stater,  vil 
individuell frihet og religionsfrihet bli en saga blott, akkurat som det er i de fleste Islamske stater i dag.
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For de fleste muslimer er det en falitterklæring hvis de ikke oppnår disse målene, og konsekvensen av det er 
at Allah har tapt - en utenkelig blasfemi for dem. Islam vil aldri gi avkall på sitt krav om Jerusalem, heller 
ikke vil de gi avkall på sine forsøk på å ødelegge Jødene. I 1984 erklærte Ayatollah Khomeini for hele 
verden:

 “For at Islam skal seire i verden, må vi provosere fram stadige kriser og gjenopprette 
 verdier som død og martyrium. Om Iran forsvinner, betyr det ingen ting. Det som betyr 
 noe er å drukne verden i kriser. Da vil de som har kall til å fremme revolusjonen miste sin 
 usunne trang til komfort, og bli modne nok til å fullføre sin oppgave. Veien til Jerusalem 
 går gjennom Kerbala.” (en Irakisk by)¹

 Dette er ikke ord fra en naiv, overspent emosjonell fanatiker med steinalder ideer, slik Vesten 
feilaktig konkluderer. Ayatollah Khomeini var en av de dyktigste hjernene i den Islamske verden, både 
politisk og teologisk. Han var i stand til å uttrykke Allahas og Islams tanker helt perfekt, og selv om det er 
lenge siden han døde, lever hans manifest fortsatt. Vi kan be om at de Forente Staters politiske tenkere vil ta 
inn over seg det vi har skrevet her, men regjeringen er nå så politisk og moralsk kompromitert, at det å fjerne 
seg fra en politikk som forsøker å berolige Islam er helt usansynlig. Blindt optimistisk ignorerer det 
Amerikanske byråkratiet Muslimenes måte å skrive under avtaler med de vantro på. I den Muslimske 
tankegangen er enhver avtale inngått med en vantro, ikke bindende.
 Hvis Koranen skal aksepteres som en reell verdi, og Muhammed skal sees på som en modell for 
korrekt Islamsk adferd, da er de såkalte “ekstremistene” eller “fundamentalistene” virkelig sanne muslimer. 
Muslimer som er sultne på Kristent blod er i virkeligheten de som adlyder det som Koranen sier:

 “Når dere møter de vantro [i kamp], så gå løs på dem, til de er helt nedkjempet, og bind
 stramme bånd [rundt dem]” (Sura 47:4).

¹ Sitert i Le Point, Nr. 599,  12.mars, 1984, s. 89-90
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 Koranen er full av denne typen opphissende Suraer, og derfor er det slik at alle sanne Muslimer 
ønsker død over de vantro (spesielt Kristne og Jøder). Islam har delt verden inn i to klart adskilte deler:

 1. Dar al-Salaam, dvs fredens hus.
 2. Dar al-Harb, dvs krigens hus.

Alle som ikke r muslimer er i Dar al-Harb. De er å betrakte som vantro, Allahs fiender, hvis hoder bare kan 
kappes av. Barbarisk? Ja, sannelig, men det er en realitet i dag. Det finnes Kristne kirker skjult i de Arabiske 
landene, og halshugging er akkurat det som skjer med dem hvis de blir tatt. Så la oss kikke litt nærmere på 
den “fredselskende” grunnleggeren av Islam:
 Muhammed ble født i 570 f.Kr. i Mekka, en by nordvest i Arabia. Hans far, Abdullah (det betyr 
Allahs tjener) døde før han ble født. Hans mor, Amia, døde da han var seks. Han ble oppdratt, først av sin 
bestefar, Abdul Muttalib, og senere av sin onkel, Abdul Manaf, også kjent som Abu Talib. Han var av 
Hashemi-klanen i Quraysh-stammen. Som ung gutt reiste han med sin onkel med handelskaravaner til Syria, 
og  noen år senere fortok han lignende turer i tjeneste for en rik enke. 
 I en alder av førtitre år, dro Muhammed til den offentlige plassen rundt Kaaba steinen for å tale. Han 
proklamerte at Allah var én, usynlig og allmektig. Han fordømte tilbedelsen av alle andre guder enn 
Allah, og advarte mot den kommende dommens dag. Etter tretten år med fredelig preking hadde han vunnet 
omkring hundre tilhengere. Da brøt det ut en forfølgelse og noen av hans tilhengere flyktet til Abyssinia (nå 
Etiopia, et Kristent land).
 Kongen av Abyssinia og hans Kristne undersåtter beskyttet Muslimene og overøste dem med kjær-
lighet. Da forfølgerne i Mekka krevde å få dem utlevert, nektet de Kristne å overgi dem. Muslimene hadde 
tidligere forsvart sin tro i offentlige debatter, og bekjent sin tro på Kristi jomfrufødsel, Hans mirakler
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og at Han fór opp til Himelen (de positive omtalene om Jesus enkelte steder i Koranen er der kanskje av den 
grunn).
 Men Muhammeds samvær med de Kristne ble av kort varighet. Etter at Islam ble fullt etablert kom 
dets sanne ansikt til syne; som en vill, anti- Kristen religion hvor utrydding av Kristendommen fra jordens 
overflate hele tiden har vært et hovedmål. Muslimene gikk til og med så langt at de laget et nytt “evange-
lium” angivelig skrevet av Barnabas.¹
 Muhammeds etterfølgere fulgte i hans fotspor, og Kalifene gikk til Jihad mot Kristendommen i 
Mesopotamia, Lilleasia, Sentralasia og Egypt. De drepte millioner og tvang dem til å omfavne Islam.² 
Deretter angrep de og okkuperte Jerusalem. Som om ikke det var nok; på samme sted hvor det strålende 
tempelet til Himmelens Gud  en gang hadde stått, valgte Muslimene å bygge Klippemoskéen og deres tredje, 
“helligste” moské,  Al-Aqsa Moskéen. Hvorfor ble Klippemoskéen plassert der den ble, om det ikke var for 
å vanhellige tempelplassen til Bibelens Gud?
 Muslimene rev ned mesteparten av det de tidligere apostlene hadde oppnådd i Midtøsten, ved å 
invadere det Kristne befolkede Nordafrika, myrde mange og tvinge resten til Islam ved sverdet. Til og med i 
dag er det en forbrytelse å forkynne om Kristus i de fleste Midtøsten landene. Som nevnt tidligere; i Arabia, 
hvis en Saudi blir funnet å være en Kristen blir han halshogd.
 De kamptrente Islamske “misjonærene” feide deretter over Palestina, fortsatte til Persia, dro videre 
nordvest til India, før de til slutt bosatte seg på de sørlige steppene i Russland. De kjørte over Spania og 
invaderte Frankrike. Takk Gud for Charles Martel 

¹  Man tror at Barnabas er blitt skrevet av Marino, en Katolsk munk som ble Muslim, og senere gikk under navnet Mustapha Arandi. Barnabas 
inneholder direkte sitater fra Koranen og fra Dantes komedie  fra det 15. århundre.

²  Før sin død i 632 beordret Muhammed et militært angrep på det Kristne Bysant (det Øst Romerske Riket)
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som stanset deres framgang i Europa. Hadde det ikke vært for at de tapte den kampen, kunne Islam ha 
overkjørt hele kontinentet. Islam bruker nå sine oljepenger til å oppnå det de tidligere ikke kunne oppnå ved 
sverdet. Gjennom oljekontrollen, ekspanderer Islam nå på bekostning av Kristendommen.

Viktige Datoer i Islams Erobringer:

 632 e.Kr. - Islamske Jihadister erobrer Yemen.
 632 e.Kr. - Invasjon av Abyssinia (Etiopia) men den invaderende Islamske hæren ble 
  tvunget tilbake av den ortodokse kirken støttet av Portugiserne. Invasjonen var en 
  særdeles skammelig hendelse, fordi bare sytten år tidligere hadde Abyssinia hjulpet 
  de forfulgte Muslimene.
 633 e.Kr. - Alle ørkenstammene i Arabia ble fullstendig undertrykte på grunn av militære 
  handlinger.
 635 e.Kr. - Den angripende Islamske hæren erobret Damaskus.
 637 e.Kr. - Perserne (Iranerne) ble slått i kampen om Qadisiyya.
 637 e.Kr. - Irak falt.
 638 e.Kr. - Islamske soldater okkuperte Jerusalem.
 639 e.Kr. - Hele Syria falt i Muslimenes hender.
 642 e.Kr. - Hele Egypt falt for Muslimene etter noe motstand i Alexandria. Den store
  Koptiske kirken ble ødelagt, og fikk aldri sin styrke tilbake.
 670 e.Kr. - Kalif Muawiya gav ordre til et sjøangrep på Byssant. Uten suksess.
 688 e.Kr. - Kartagos fall.
 702 e.Kr. - De Berberske stammene i Nordafrika ble erobret.
 705-708 e. Kr. - Okkupasjonen av Nordafrika.
 711-713 e. Kr. - Arabiske ekspansjonister erobret hele Spania og Portugal. Stedet hvor
  den Islamske kommandanten la sitt hovedkvarter bærer fortsatt hans navn, 
  Gibraltar, på Engelsk, eller Jebel Tariq (Arabisk) som betyr Tariqs fjell.
 715-717 e.Kr. - Arabiske hærer undertrykket Afganistan, Sentral-Asia, nordgrensen av det 
  Kaspiske Hav og mye av nord India.
 718 e.Kr. - Islamske hærer begynte angrepet på Frankrike.
 725 e.Kr. - De invaderende Islamske hærene beleiret Toulouse og herjet Burgund og 
  Rhone dalen. 
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 732 e.Kr. - Bordeaux ble beleiret. De Islamske hærene dro videre opp til Poitiers hvor de 
  ble slått av Charles Martel.¹

 Og slik, bare ett århundre etter Muhammeds død, strakte det Islamsk domenet seg fra Pyrenéene til 
Himalaya, fra Atlanterhavet til det Indiske hav, og fra Sentral-Asia til Sentral-Afrika.
 Fra 750 e.Kr. og fram i tid gikk Islam gjennom en periode med stagnasjon. For en periode ble de 
intelektuelle, handelsmessige og kunstneriske bestrebelsene mer framtredende, og i det ellevte århundre var 
det Islamske riket blitt svakt nok til at Vatikanet kunne sette i gang korstogene. Men, dette provoserte 
Muslimene til enda flere erobringer.

 11. Århundre e.Kr. - Muslimene trengte gjennom Afrika til sør for Sahara.
 12. - 14. Århundre e.Kr. - Muslimenes erobring av nord India.
 13. Århundre e.Kr. - Et lenke av Muslimske stater bandt Dakar (Senegal) til Rødehavet 
  over de nedre deler av Sahara.
 14. - 16. Århundre e.Kr. - Muslimske opprørere erobret Indonesia.
 15. Århundre e.Kr. - Konstantinopel faller. Denne byen (som fikk det nye navnet Istanbul) 
  var det østlige festningeverk for hele den Kristne verden. Den store Kristne kirken, 
  Santa Sofia som ble bygd av den Kristne keiseren Justinian, ble deretter gjort om til 
  moské.

¹ CHRONICLE OF ST: DENIS: Muslimene planla å dra til Tours for å ødelegge St. Martin kirken, byen og hele landet. Da kom den berømte 
Prins Charles, foran hele sin hær. Han organiserte hærstyrkene og kjempet som en løve. Ved Guds nåde påførte han fienden av den Kristne tro 
store tap, ved at - som historien bærer vitnesbyrd om - han drepte 300 000 menn, og deres konge som het Abderrahman. Så fikk han [Charles] 
navnet “Martel,” for lik en hammer av jern eller stål, eller andre typer metall, hamret og slo han i kampen alle sine fiender til døde.. Og det som 
var det største underet av alt, var at han bare tapte 1500 mann i kampen. Fra: William Sterns Davis, ed., Readings i Ancient History: Illustrative 
Extracts from Sources, 2 Vols. (Boston: Allyn and Bacon, 1912-13), Vol. II: Rome and the West, s. 362-364 
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 1683 f.Kr. - Kampen om Wien. Avgjørende tap for Muslimene, og nederlaget endte deres    
  forsøk på å ta Europa.¹
 1804 e.Kr. - Islamske Jihadister erobrer Nord-Nigeria.

Islam, En Kort Historisk Bakgrunn.

 Siden mange vestlige nasjoner bare har en vagt og  forvrengt kunnskap om Islam, er det nødvendig 
å gi en kort historisk bakgrunn for denne politiske enheten som også er en religion. Islam betyr bokstavelig 
talt underkastelse. Derfor er en sann Muslim en som underkaster seg Koranen på alle måter. Islam er ikke 
Muhammedanisme, heller ikker er Muslimer Muhammedanere. Slike betegnelser er misledende og ganske 
fornærmende for Muslimer. Islam dreier seg om en sentral figur som heter Muhammed, men det betyr ikke 
at religionen er bygd rundt eller på Muhammed. I følge Muslimene var han bare et instrument for Allah.
 Islam har ikke bare en religiøs side, men også en politisk, og siden politikk er et spill med kom-
promisser, gjorde Muhammed innrømmelser overfor sine Arabiske motstandere. Han anerkjente og dyrket 
deres idoler (Al-Lat, Al-Uzza og Manat) (Sura 53:18-22). Da disse innrømmelsene slo tilbake, anklaget 
Muhammed Satan for å ha lagt falske “åpnbaringer” i hans munn. (Sura 22:53). Disse satanisk vers (berømte 
pga Salmon Rushdie) kom på samme måte som Muhammeds tidligere visjoner, men han mistenkte aldri at 
de kunne komme fra samme kilde.
 25. juni i 622 markerer et vendepunkt i Islam. Da migrerte (Hija) Muhammed til Yatrib (nå Medina), 
og ble innsatt som statsoverhode og øverstkommanderende for den første Islamske Umma (samfunn av tro-
ende). Muslimer starter sin datering fra det året. Derfor i flg. Islam, er vi nå i det femtende

¹ Et av de største slagene som noen gang ble utkjempet mot Muslimske tropper fant sted ved Wiens porter 12.september, 1683. På samme måte 
som slaget ved Tours tidligere, reddet dette slaget Europa fra å falle for Islam. Byen ble beleiret av en stor Islamistisk hær på 275 000 - 300 000 
Tyrkere og Tartarer, ledet av Stor Vizir Kara Mustafa. De Kristne troppene var i ferd med å tape kampen da Jan Sobieski, kongen av Polen, kom 
inn på kamparenaen med omkring 30 000 soldater. Tyrkerne etterlot seg 15 000 døde på slagmarken. Tapet for de Kristne var trolig på omkring 
3500 døde og sårede.
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århundre, ikke i det tjuende. Muslimer ignorerer også sabbaten. At Satan vil forsøke å forandre tid og dag er 
slått fast svart på hvitt i Daniel 7:25:

 “Han skal tale ord mot Den Høyeste, han skal tyne Den Høyestes hellige, og han skal sette
 seg fore å forandre tider og lov...” 

Straks Muhammed hadde konsolidert sin stilling i Medina, kommanderte hans gud Allah ham til å sette i 
gang en Jihad. Angrep og motangrep fortsatte inntil en tiårig fredsavtale ble undertegnet med Mekka, kjent 
som traktaten Al-Hudaybiyah. Denne avtalen var bare et komplott, og Muhammed invaderte Mekka to år 
senere  med ti tusen fanatiske Jihadister (se Daniel 11:23-24). Da de skjønte at motstand ville være ensbety-
dende med selvmord, overga Mekka seg betingelsesløst.
 Muhammeds bitreste fiender, Abu Sufyan, Suhail og flere berget livet ved øyeblikkelig å skifte over 
til Islam. De som ikke gjorde det ble henrettet med en gang (et annet stjerneeksempel på Allahs barmhjer-
tighet). Siden den gang har Islam opprettholdt en konstant ekspansjon i den Tredje Verden, for det meste ved 
åpen militær aggresjon.
 Og Islam har ikke forandret seg i moderne tid. Selv om vi har en tendens til å ignorere dem, fortsetter 
angrepene deres. I 1992 iverksatte FN’s Sikkerhetsråd en reise- og våpenblokkade mot Libya. Denne 
aksjonen ble foretatt fordi Libya nektet å utlevere to menn som hadde deltatt i sprengingen av Pan-Am 
passasjerflyet over Lockerbie, i Skottland i 1988. En terroristhandling hvor 270 mennesker ble drept. Fordi 
gjerningsmennene var Muslimer, og i Dar-al-Salaam, skjulte Libya dem i årevis, inntil internasjonalt press 
gjorde det umulig for dem å fortsette med det.
  Tirsdag 5. og fredag 8. mai 1992 rapporterte den Franske Internasjonale Radioen at Islamske fun-
damentalister hadde angrepet Koptiske Kristne i Egypt. Angrepene mot Koptiske Kristne har fortsatt inntil i 
dag. Senere samme året
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ba den Islamske Frigjørings Fronten i Algerie sine medlemmer om å gripe til våpen mot sin egen regjering, 
en konflikt som fortsatt pågår.
 I 1996 erobret radikale Talibanmuslimer i Afganistan Kabul, med den målsetting å opprette en fun-
damentalistisk Islamsk stat bare basert på Koransk lov. Dette gjorde de, og en av de mest kvinnefiendtlig og 
undertrykkende regjeringer som finnes på vår planet i dag kom til makten.
 Fundamentalistiske Muslimer i Sudan har slaktet over 2.000.000 ubevæpnede landsbybeboere, både 
Kristne og animister. Kristne pastorer er rutinemessig blitt korsfestet. Kristne kvinner får brystene kyttet av, 
noe som gjør det umulig for dem å mate sine småbarn. De sulter derfor ihjel. Vesten har visst om disse folke-
mordene i årevis, men gjort lite for å stoppe dem.¹

*
 Følgende er øyevitneskildringer er et tiårig sammendrag av hva som hender i det en gang
 hovedsakelig Kristne landet, Nigeria:

 Vi trenger ikke å gå til de historiske arkivene for å finne ut hva Jihad betyr. I Nigeria slakter
Muslimer regelmessig ned de Kristne, og uten grunn. Her er noen få eksempler:
  I nord, med full støtte fra lokale autoriteter blir kirker revet ned med vilje. Av hvilken grunn? Nord 
er nå en Islamsk Stat.  M. Ali, forfatteren av Islam Reviewed, var i Kano i 1980 da det brøt ut et Islamsk 
opprør. Det ble drept 4177 mennesker (offisielle tall), og eiendeler for millioner av dollar ble ødelagt. I 
oktober 1982 var trofaste islamister igjen

¹  Inntil dette året støttet de Forente Stater uoffisielt de Kristne i Sør-Sudan, men den nåværende Bush administrasjonen har endret støtten fra US 
til å gjelde det Muslimske nord, sansynligvis for å styrke koalisasjonen med de Islamske statene. Men ved å gjøre dette, har vi  blitt medskyldige 
i et folkemord like så ondt som i Nazi-Tyskland. Det ble sagt på Marlon Maddox Radio Talk Show, Point of View, 2:30 pm 17.10.2001. Hykleriet 
og den store umoralen i en slik politikk er helt uforståelig. Det er en rettferdig Gud i Himmelen som ikke lenger vil forsvare disse landene som 
støtter Hans folks drapsmenn.
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på ødeleggelsestokt, og satte fyr på åtte kirker. Samme året gikk Muslimene i Kaduna berserk, og slaktet 400 
mennesker (offisielle tall).
 I 1984 brøt det ut en Islamsk pogrom i i Yola og Jimeta hvor 700 mennesker, inkludert noen poli-
timenn ble drept, og 5913 mennesker ble gjort hjemløse. I mars 1987 startet Muslimene i Kaduna, Zaria, 
Kafanchan og Katsina en halv ukes Jihad mot Kristne.
 I Zaria alene ble hele fire hundre kirker utsatt for geværild. Mange Kristne ble slaktet ned og mange 
andre ble brent til døde. Flere kjente Kristne bygninger ble ødelagt. I disse byene ble alle motorkjøretøyer 
som hadde Kristne klistremerker vandalisert.
 I april 1991 satte Muslimene i Bauchi i gang en selektiv drapsbølge, hvor de brente kirker og ødela 
store mengder personlige eiendeler. Omkring 350 mennesker ble drept.
 14. oktober 1991 dro Muslimene i Kano igjen ut for med hensikt å ødelegge  et evangeliseringsmøte, 
hvor den tyske evangelisten Reinhard Bonnke skulle tale. De planla å myrde Bonnke selv. Det har vært 
vanskelig å få tak i de nøyaktige skadetallene der fordi mange av de myrdede Kristne ble kastet ned i brøn-
ner. Men det er beregnet at over 2000 Kristne ble meiet ned av Islamske sverd. I dette tilfellet ble også flere 
Muslimer skadet:

 “I motsetning til tidligere pogromer hvor ikke-innfødte (ikke-voldelige) og Kristne snudde 
 det andre kinn til eller løp for livet, slo de tilbake denne gangen. I løpet av et par timer 
 mens fundamentalistene herjet og terroriserte, mobiliserte de ikke-innfødte en væpnet 
 motstandsgruppe. Med svingende dolker og machetekniver, jernstenger og knuste flasker, 
 gikk de til motangrep.”

 I mai 1992 ble Zangon-Kataf, en by omkring 200 km sør for Kaduna ødelagt, da Muslimske 
bosettere kom i kamp med innfødte Katafere som gikk til kirken. Hele byen ble herjet

¹  Side 16 i 28.oktober utgaven, 1999 av Newswatch Magazine
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og de dyrkede områdene ødelagt. Ødeleggelsene var så omfattende at de føderale myndighetene erklærte 
dette som et katastrofeområde.
 Innen få dager hadde krigen spredd seg til Kaduna. Muslimenes plan var å angripe de Kristne un-
der ders Søndags gudstjeneste. De slo til kl. 8 PM, lokal tid, slaktet ned mennesker i hus etter hus og ropte 
“Allahu Akbar” mens de gikk omkring. Mange kirker ble stukket i brann, og som vanlig ble andre Kristne 
bygninger også målskiver. Tusenvis av mennesker forsvant.
 14.september 1994 slo troende Islamister til i Potiskum, Yobe Staten (nordøst Nigeria) og drepte tre 
mennesker inkludert en ECWA kirke Pastor, Yahya Tsalibi som holdt en nattverdsgudstjeneste. Ni kirker ble 
satt i brann og eiendeler for millioner av dollar ble ødelagt (politiets beregninger).
 I Kano, 26. desember 1994, ble Mr. Gideon Akaluka (en Kristen) halshogd av en mobb troende Mus-
limer, anklaget for å ha vanæret deler av Koranen. De paraderte rundt i byen med hans avhogde hode på en 
stang, sang seiers-sanger og ropte slagord.
 I Sokoto, nordvest Nigeria, ble en annen Kristen slått ubarmhjertig fordi en Muslimsk tigger som bad 
om almisser beskylte ham for å ha fornærmet profeten. Mr. Azubuike var heldigere enn de fleste. De trodde 
han var død og forlot ham.
 1-7 juli, 1995, muslimer angrep Sayawas Kristne forsamling i Tafawa Balewa, Bauchi Staten 
(nordøst Nigeria). Muslimene fortsatte med å brenne ned 30 Kristne landsbyer. Over 1000 hjem ble rasert. 
Kristne ble drept i tusenvis. Sytti sju kirker ble brent ned til grunnen. Verdier for millioner ble ødelagt. Ikke 
engang kvinner og barn ble spart i denne folkemordlignende Jihad. Troende Islamister slaktet 36 kvinner og 
barn som hadde søkt tilflukt i en kirkebygning i en annen landsby. Kvinnene ble til og med skåret opp i ma-
gen. I en annen landsby som het Bununu, i Bula distriktet ble tjuto barn (i alderen 11 til 16) fanget og slaktet 
ned av Muslimer.
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 Ville ikke du trodd at politiet eller militæret ville komme for å redde disse forsvarsløse menneskene? 
Ikke tale om, og ingen Muslim kom noen gang for retten for å bli stilt til ansvar for de utallige vandaliserer-
ende handlingene, for ikke å snakke om de utallige drapene de hadde begått. I stedet måtte de Kristne ofrene 
for Jihad stå til rette for en militær domstol beskylt for å ha forårsaket bråk. En utrolig forvrengning av 
retten! Men til slutt blir vi så vant til den allesteds nærværende trusselen i styresmaktenes urettferdighet og 
Muslimenes vold. Så vant til det blir vi at vi faktisk har begynt å kalle det for  “Nigeria-Faktoren.”
 Den religiøse iveren som forårsaket de overnevnte overgrepene kommer ikke til å forsvinne. Styres-
makter som tror de kan roe ned Muslimene ved å støtte dem mot de Kristne behøver en bedre forståelse av 
Islamsk lov. I følge Koranen kan ikke sanne Muslimer bli roet ned før det er innført et rent, ubestridt Islamsk 
styre med Sharia, dvs en fundamentalistisk Islamsk lovgivning satt i verk i den nasjonen de bor i.¹
 Enda verre enn overgrepene er kirkens apati i forhold til Muslimenes evangelisering. For problemet 
ligger ikke hos et folk som er verre enn andre. Det ligger i det religiøse systemet de har lært og som de tror 
oppriktig på. Så lenge Muslimene tror at Koranen er fra Gud vil de fortsette med å brenne, voldta og myrde 
sine motstandere.
  Vi har ignorert den uforenelige åndelige forskjellen mellom oss og Islam. Muslimenes første og siste 
mål har alltid vært å erobre verden for Islam ved

¹  Merknad fra Redaktøren: Det er ikke bare Nigerianske sekulære myndigheter men også regjeringer over alt i verden, som prøver å få i stand-
diplomatiske avtaler med Muslimske fundamentalister, Palestinere inkludert. I følge sann Islamsk lov er det ikke bare tillatt, men anbefalt å lyve, 
bedra, stjele og til og med myrde dem som ikke er Muslimer. De er jo vantro og tilhører Krigens Hus. Derfor vil ikke Islamske militante forlate 
sitt uttalte mål;  å ødelegge Israel og de Forente Stater bare på grunn av noen verdiløse papirer som de har signert, men ikke har til hensikt å 
overholde. De liberale mediene i Vesten applauderer blindt slike overenskomster som fantastiske “fredsinitiativer,” men de ikke-islamske nasjo-
nene vil til slutt betale en overveldende pris for å ha feilet i forståelsen av Islams sanne ansikt
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sverdets kraft. Det vil ikke vare lenge før den Jihad de lever med i Israel, Indonesia, Filippinene, Nordafrika 
og Europa, rekker sitt blodige sverd over Atlanterhavet, og Vesten vil få lide for sin diplomatiske dumhet.¹

Jos, Nigeria, 29.10.2001

 Kjære Broder Skolfield.

 Muslimene satte i gang et ødeleggende angrep på byen vår etter Fredagens Jummat 
 bønn. Vi klarte å unnslippe ved Guds nåde, men vi har levd som flyktninger de siste elleve 
 dagene. Ikke noe sted er virkelig trygt. Bare i går hørte vi at Muslimer i hemmelighet
 hadde drept en mengde college studenter. Det er så ille her nå at vi sover med ett øye 
 åpent. Vi sympatiserer med dere våre brødre og hele USA  pga det Islamske Jihadistiske 
 angrepet på Washington og New York. Din bok blir klarere for hver dag som går, men 
 djevelen forsøker å forlede kirken til ikke å høre budskapet og bringe det i miskreditt.

 Din bror i Herren
 M. Ali
 (Forfatter av Islam Reviewed)

¹  Merknad fra Redaktøren: Den velstående Arabiske terroristen Osama Bin Laden, erklærte offentlig at han ville sprenge to kjernefysiske enhet-
er i de Forente Stater i år 2000 som ledd i sin evigvarende ekspanderende Islamske Jihad mot Vesten. At han og alle fundamentalistiske Islamis-
ter er i krig med Vesten er helt tydelig. Vel, Bin Laden feilet i sin erklærte deadline, men hans organisasjon var i stand til å kapre fire fly i 2001, 
hvorav to ødela World Trade Senter og ett skadet Pentagon. USA’s overvåkning har allerede avslørt at Bin Laden var involvert i to bombeangrep 
på Amerikanske ambassader, kampen i Somalia og angrepet på krigsskipet USS Cole, men Clinton administrasjonen gjorde lite for å stoppe ham.



Det Skarlagenrøde Dyret
 Kapittel 14

Ikke noe lampelys 
skal skinne i deg mer,

og røsten av brudgom og brud
skal aldri høres i deg mer...

Og det ble funnet blod av profeter
og hellige i henne,

og av alle dem som er blitt myrdet på jorden.

Åpenbaringen 18:23-24

HISTORISK plassert  da Davids kongedømme falt, forutser Daniels syner nøyaktig de fire Hedenske rikene, 
som skal styre i det Hellige Land i løpet av Hedningenes Tid.  Synene med den ”Store Billedstøtten” og 
de ”Fire Dyrene” identifiserer de store Midtøsten rikene som Babylon, Medo-Persia, det Greske Riket og 
Romerriket (Daniel kap. 2 og 7). Etterkommerne av disse imperiene forenet seg under Islam og fortsatte å 
styre i det Hellige Land fra 639 til 1948 - 1967.
 Daniels hovedrolle var å fortelle Jødene om deres framtid de 2573 årene de kom til å være under 
Hedningens kontroll, og han gjorde det i en serie av parallelle og repeterende profetier. Herren fortalte også 
Daniel hvor lenge Hedningenes dominering skulle vare ( en tid, tider og en halv tid), men Daniel
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kunne ikke forstå “tid” (Daniel 12:8). Derfor har ingen visst når Hedningenes Tid var over før denne 
generasjonen. Etter korset inspirerte Gud en annen apokalyptisk profet, Apostelen Johannes til å skrive 
Åpenbaringsboken. Johannes var plassert i begynnelsen av den Kristne Epoken, og hans bok er hovedsakelig 
om denne tidsperioden.¹ Leopard-Bjørn-Løve identifiserer det Islamske dyret som vil tråkke ned den Hellige 
By i 1278 år, mens det Skarlagenrøde Dyret er en oversikt over de Hedenske rikene som ville ødelegge Guds 
folk gjennom tidene.

 Åpenbaringen 17:3  I ånden førte han meg så ut i ørkenen. Og jeg så en kvinne sitte på et
 skarlagenrødt dyr som var fullt av bespottelige navn. Det hadde sju hoder og ti horn.

 Når vi ser tilbake i historien gjennom Åpenbaringens filter, passer de sju hodene i Åp. 17:3 nøyaktig 
til de verdensrikene som har kontrollert det Hellige Land gjennom tidene. Men for å forstå hvilke riker dette 
er må vi se på dem fra Apostelen Johannes’s  historiske plassering i tiden, omkring år 100 e.Kr.:

 Åpenbaringen 17:10-11  De er...sju konger. Fem er falt, den ene er nå, og den andre er 
 ennå ikke kommet. Og når han kommer, skal han bare være en kort tid.

 Da Johannes levde hadde Romerriket makten, så Romerriket er det sjette imperiet; imperiet som ER. 
De “ fem som har falt” må være de fem imperiene som kontrollerte det Hellige Land før Johannes’ levetid.
Fire av disse imperiene kan lett bli identifisert som Assyria, Babylon, Medo-Persia og det Greske Riket. 
Identiteten til den første

¹  Åpenbaringen er også en billedlig bok, organisert på nøyaktig samme måte som Daniel - i serier av gjentatte profetier. De to dyrene i Åpen-
baringen 13 og 17 er gjentatte bilder av verdens historie, og de blir repetert på en organisert måte. Åp. 17 tilsvarer Åp. 13 ved at Dyret = Dyret i  
Åpenbaringens  2. chiasme (skjæringspunkt, forsterkning av noe som er sagt). Chiasme er en Hebraisk poetisk form som ble brukt både i Daniel 
og Åpenbaringen. Kapittelet Chiasms & Bifids i Sozo, Survival Guide for a Remnant Chuch forklarer denne formen, og er en nøkkel til å forstå 
visjonens parallelle og repetitive uttrykksformer i de apokalyptiske bøkene. Hvis det er tilstrekkelig interresse for denne boka, vil det bli utgitt en 
fortsettelse som inneholder alle disse underbyggende informasjonene.
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“kongen” er mindre sikker. Det kan være Egypt, men sansynligvis er det Kanaanittene.¹
 Et 7. imperium følger etter Romerriket og varer en liten stund. Etter at Romerriket falt 
i 476 e.Kr., var det neste store Imperiet som styrte i det Hellige Land, Leopard-Bjørn-Løve; 
og sett med Guds evig øyne ble Muslimene der bare en liten stund. 1260 år er et “kort tid” 
for en evig Gud.
 De sju hodene til det Skarlagenrøde Dyret er menneskelige Verdensriker som eksis-
terte både i det Gamle og det Nye Testamentets tidsperioder, så hvem er selve dyret? Det 
Skarlagenrøde Dyret som disse hodene kom ut av må ha eksistert i tusenvis av år. Ikke 
noe menneskelig verdensrike varer så lenge, så dyret må være et slags usynlig vesen eller 
kongedømme som har eksistert i den åndelige verden i tusenvis av år. Og det har det. Dette 
Skarlagenrøde dyret har påvirket menneskenes imperier i hver eneste tidsalder, akkurat slik 
Bibelen fortalte oss i Jesu fristelse:

¹  Noen lærer at det Skarlagenrøde Dyrets sju konger var Romerske keisere i det 1. Århundre, og at Åpenbaringen hovedsakelig ble skrevet for 
Kirken på Johannes’s tid. Men, vi kan nå som en konklusjon bevise ay de To Vitnene, Leopard-Bjørn-Løve, og dag = år er gjentatte, forsterk-
ende profetier som omfattet den Kristne Epoken. Derfor er det hermeneutisk usunt å konkludere med at fra hele Åpenbaringen kan man trekke 
ut Kapittel 17 og si at dette kapitlet gjelder bare for Kirken i det 1. Århundre. Hvis Åpenbaringen 17 bare var for det 1. Århundre, ville det være 
å forkaste det repetitive chiasmiske mønsteret Herren har åpenbart gjennom profeten Daniel. For nærmere detaljer, se kapitlet om Chiasms & 
Bifids i Sozo, Survival Guide for a Remnant Church.

²  NaziTyskland kopierte geografisk det gamle Romerriket, og det varte en veldig “kort tid” (bare 12 år), så da jeg skrev i Hidden Beast 2  at 
NaziTyskland sansynligvis var det 7. hodet til det Skarlagenrøde Dyret tok jeg feil!  Siden en “kort tid” er et veldig vagt begrep,  så jeg på 
tidsperioden ut fra et menneskelig perspektiv og ikke ut fra Guds. Denne uttrykksformen “kort tid”  betyr sansynligvis noe slikt som: “Jeg går 
i butikken, og jeg kommer til å være der en stund,” noe som indikerer at jeg kommer til å bruke litt tid i butikken. Da Herren erklærte at det 7. 
hodet bare skulle være  en “kort tid” ser det nå ut som at Han erklærte at Leopard-Bjørn-Løve skulle regjere i det Hellige Land i 1260 år, slik 
dag = år og tid, tider har vist oss.
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Grafikk Nummer 19
De Sju Hodene til det Skarlagenrøde Dyret 

MERKNAD: For å forstå denne profetien må du stille deg der profeten stod, rent historisk. Den ble gitt til Johannes i 95 e.Kr., så Romerriket var 
det kongedømmet som “er”! De fem “som er falt” var kongedømmer som eksisterte før Johannes. Kongedømme sju og åtte må komme etter Jo-
hannes. Siden Åpenbaringen 17 hovedsakelig snakker om Hedningenasjonene som hersket i det Hellige Land gjennom tidene, så er det sjuende 
sansynligvis de Muslimske maktene som kontrollerte Jerusalem mellom 688 og 1967.

*** Selv om Egypt hadde stor inflytelse over Kaanan før Josvas invasjon, indikerer  og historien at de uavhengige Kaananeiske bystatene i 
1.Mosebok 15:19-21 sansynligvis, i det minste, er en de av de 10 hornene i Leopard-Bjørn-Løve(LBL). Vi antar at etterkommerne til disse 
Kanaanittene er dagens Palestinere. Palestinerne blir støttet av, og gir sin støtte til det Muslimske dyret.

Åp. 17:8  Dyret som du så, var, og er ikke, og det skal stige opp 
fra avgrunnen og gå bort til fortapelse. Og de som bor på jor-
den, skal undre seg, de som ikke har sitt navn skrevet i Livets 
bok fra verdens grunnleggelse av, når de ser dyret som var, og 
ikke er, og likevel er.* 
  * F.eks. og skal komme igjen

Åp. 17:10-11  De er også sju konger. Fem er falt, den ene er nå, 
og den andre er ennå ikke kommet. Og når han kommer, skal 
han bare være en kort tid. Dyret som var, og ikke er, er selv 
også den åttende, og er av de sju, og går bort til fortapelse.
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 Lukas 4:5-6  Så tok djevelen Ham [Jesus] med opp på et høyt fjell, og i et øyeblikk viste 
 han Ham alle verdens riker. Og Djevelen sa til Ham: Til Deg vil jeg gi all denne makt og
 disse rikers herlighet. For dette er blitt overgitt til meg, og jeg gir det til den jeg vil.

 Siden det Skarlagenrøde Dyret er uavhengig av tiden, så må det være en billedlig fremstilling av Sa-
tans åndelige domene ned gjennom historien. Satan har fått herredømme over alle verdens riker. Det Skarla-
genrøde Dyret er defor sansynligvis Satans kongedømme.

 Åpenbaringen 17:8 & 11  Dyret som du så, var, og er ikke, og det skal stige opp fra 
 avgrunnen og gå bort til fortapelse. Og de som bor på jorden, skal undre seg, de som ikke 
 har sitt navn skrevet i Livets bok fra verdens grunnleggelse av, når de ser dyret som var, 
 og ikke er, og likevel er. Dyret som var, og ikke er, er selv også den åttende, og er av de 
 sju, og går bort til fortapelse. 

 Det er noe merkelig med dette sataniske dyret. Dette onde dyret “var, og er ikke, og det skal stige  
opp fra avgrunnen.” Hva kan dette bety? Det betyr at før Jesus gikk til korset, hadde Satan direkte kontroll 
over verdensrikene, men på Johannes’ tid “er han ikke.” Satan mistet sitt herredømme på dette tidspunktet, 
og ble kastet i avgrunnen. Så, når og hvordan ble Satan kastet i avgrunnen, og av hvem? Her ligger en av de 
vakreste sannheter i Det Nye Testamente.

Jesu Kristi Kongedømme

 I Guds suverene plan fikk ikke Jesus autoritet over alle ting, heller ikke fikk Han et kongedømme, 
ikke før etter han hadde steget opp og satt seg ved Gud Faders høyre hånd. Før dette, og det er et bibelsk 
faktum, var alle jordens riker lagt i Satans hånd (Luk.4:6). Men etter at Herren ble korsfestet ble alle ting 
lagt i Jesu hender, og Han hersker nå over hvert eneste åndelige kongedømme som eksisterer i dag:
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 Efeserbrevet 1:20-22  Det var den Han lot virke i Kristus da Han reiste Ham opp fra de 
 døde og satte Ham ved Sin høyre hånd i den himmelske verden, høyt over all myndighet
 og kraft og makt og herredømme og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne
 tidsalder, men også i den kommende. Og Han la alle ting under Hans føtter, og gav Ham
 til menigheten(kirken) som hode over alle ting.

 Det er realiteter. Jesu Kongedømme eksisterer akkurat nå, i dag. Satan fikk det akkurat som han ville, 
helt til Jesus gikk til korset. Men etter at Jesus ble korsfestet og stod opp fra de døde ble fienden slått, og han 
visste det. Da Jesus fortsatt var på jorden fortalte Han det til disiplene sine gjentatte ganger:

 Lukas 10:18 & Johannes 12:31  Og Han sa til dem: Jeg så Satan falle ned fra himmelen 
 som et lyn ... . Nå er verdens dom. Nå blir denne verdens hersker kastet ut.

 Kastet ut til hva? Til avgrunnen. Vi finner den samme begivenhet skrevet  i Åpenbaringen men gitt 
oss i billedtale.

 Åpenbaringen 20:1-2  Deretter så jeg en engel [Jesus] som kom ned fra himmelen. Han 
 hadde nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i hånden. Han grep dragen, den gamle 
 slange, som er djevelen og Satan, og bant ham for tusen år [og dette, de tusen år i Åp. 20 
 er et bilde på den Kristne Epoken].¹

 Dere skjønner folkens at vi har sett etter Jesu Kongedømme ut fra den gale enden av vårt åndelige 
teleskop, og Kirken har blitt foret med “ doktriner fra demoner.” Akkurat slik Skriften sa det, har vi Kristne 
hersket med Kristus helt siden korset.² Til og med nå  “satte Han oss sammen med Ham i den himmelske 
verden” (Efes. 2:6). Med alt som har skjedd med våre brødre gjennom hele denne epoken, ser det ikke ut 
som om vi har lykkes særlig med vår styring, men vi har regjert, like fullt. Vårt kongedømme er åndelig og 
det har aldri vært av denne verden. Det er i det himmelske, hvor Kristus sitter ved

¹  En full forklaring på hvorfor Åp. 20:1-7 bør betraktes som et metaforisk bilde av den Kristne Epoken vil komme i Bok II, hvis det er tilstrek-
kelig interesse for å få den publisert.

²  1 Pet. 2:9, Åp. 1:6, Åp. 5:10
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Guds høyre hånd. Kristne er her på jorden, blant Satans tjenere, med en spesiell hensikt:

 Matteus 12:29  Eller hvordan kan en gå inn i huset til en sterk mann og plyndre hans gods,
 hvis en ikke først binder den sterke mannen? Da først kan en plyndre hans hus.

 Jesus bandt den “sterke mannen” på korset, og vi er her for å bære bort Satans gods ved å føre de 
fortapte til Jesus. Hver gang vi leder en sjel til Jesus, bærer vi bort Satans eiendom. Så hva tror du fiendens 
svar vil være; i forhold til de hellige som ødelegger hans kongedømme? Her er Satans svar:

 2 Timoteus 3:12  Ja, og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, blir forfulgt

 Vi ønsker at vårt Kristne liv skal være stille og søtt og fri fra prøvelser, men det har aldri vært Her-
rens plan med oss. Det var ikke sant for de tidligere hellige, og det er ikke sant for oss. De fleste som gikk 
foran oss ble torturert og myrdet for sin tro på Jesus. Er det noen grunn til at vi kan forvente oss noe bedre? 
Hvis vi ikke blir forfulgt, er det fordi vi ikke har gjort noe for å fortjene det. Å være en Kristen er ikke en 
lett, liten nødutgang for å slippe unna helvete. Det er et livslangt vennskap med vår Herre og Frelser, Jesus 
Kristus, like til tortur og død. Når en hellig dør for Jesu skyld er det ikke et nederlag, det er en seier, for “en 
tjener er ikke større enn sin herre”:

 Åpenbaringen 12:11  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.

 Slik er det ment å være. Død eller levende; vi hersker med Kristus. Satan ble totalt nedkjempet på 
korset, kastet ut, og gjennom hele denne tidsepoken har han vært bundet i avgrunnen, slik at han ikke skulle 
kunne forføre nasjonene. Men så leser vi...

 Åpenbaringen 17:8, 11  Dyret som du så, var, og er ikke, og det skal stige opp av 
 avgrunnen og gå bort til fortapelse...og de...skal undre seg... når de ser dyret som var, 
 og ikke er, og likevel er...og Dyret som var, ikke er,
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 er selv også den åttende, og er en av de sju, og går bort til fortapelse.

 Hvem var bundet og kastet i avgrunnen (dvs helvete)?  Satan. Så Satan selv er det 8. Dyret. Han 
mistet selv direkte kontroll over nasjonene på korset, men han “er” fortsatt, og han har styrt sine falne engler 
gjennom hele denne tidsepoken til å friste menneskehjertene. Fienden fikk ikke direkte kontroll over 
nasjonene igjen før 1967,  etter at det 7. hodet (Leopard-Bjørn-Løve) ble oppfylt. Jesus bandt Satan på kor-
set og kastet ham i helvete, og hvem gav Han nøklene til ? Herren gav nøklene til menigheten (kirken):

 Matteus 16:19  Og Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og alt det du binder på jorden,
 skal være bundet i himmelen, og alt det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.

 Nederlaget kommer når vi tillater fienden å lede oss inn i denne verdens aktiviteter i så stor grad at vi  
blir helt lik de ufrelste. Når han lykkes med dette, slutter vi å vitne, og på en veldig reell måte løser vi Satan 
slik at han påvirker sinnene til mennesker rundt oss. I denne makelige generasjonen, ligger ikke menigheten 
lenger på sine knær - noe som bidrar til at Satans lenker løses - og på nytt er fienden og hans engler sluppet 
løs på jorden (Åp. 12:12). Han er ingen human antikrist, heller ikke en snakkende statue på den gamle 
tempelhøyden, og du kommer ikke til å se ham for ditt synlige øye. Men fienden er sluppet ut fra sitt fengsel, 
og han holder på med å forføre nasjonene.

 Åpenbaringen 20:7-8  Når så de tusen år er omme, skal Satan slippes fri fra sitt fengsel. 
 Og han skal gå ut for å forføre folkeslagene som er ved de fire verdenshjørner, Gog og
 Magog, for å samle dem sammen til strid ...

 Etterhvert som denne epoken nærmer seg avslutningen, vil vi se at de nasjonale grensene kollapser, 
og det utvikler seg en global superøkonomi. En felles verdensreligion vil også dukke opp - en global øku-
menisme som omfatter
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mange religioner. Men denne økumenismen er ikke Jesu Kristi Evangelium som kan frelse menneskets sjel 
fra den kommende vrede. Det er den store religiøse hore, og den er inspirert og drevet av fienden.

De Ti Hornene på Det Skarlagenrøde Dyret.

 Innenfor Israels grenser finner vi Palestinerne, Intifadaen og terroristene Hamas, mens det utenfor 
grensene ligger en gruppe med radikale, Islamske stater. Alle er svorne fiender av Guds folk, og de oppfyller 
profetien om Leopard-Bjørn-Løve. Men under innflytelse av det 8. Dyret (Satan) oppstår det i resten av 
verden en gudløs rådsgruppe på ti medlemmer, og de styrer i en time. (hvis tiden regnes i dag = år, så 
tilsvarer dette omtrent 2 uker).¹ Med Satan sluppet løs fra sitt fengsel, vil han igjen direkte kontrollere 
verdens imperier, men denne gangen vil hans kongedømme dukke opp som ti politiske eller økonomiske 
regioner.

 Åpenbaringen 17:12-13  De ti hornene som du så, er ti konger som ennå ikke har fått noe
 rike, men de får myndighet som konger i én time sammen med dyret. Disse har en og 
 samme tanke*, og de gir sin makt og myndighet til dyret.
         * sinnelag

 Tidligere har den synlige verdens imperier alltid blitt styrt av synlige, offentlige figurer, men disse ti 
hornene er annerledes. For det første kommer de ikke ut av noen av hodene, men fra dyret selv, så de er ikke 
arvtagere etter noen av de tidligere sju foregående verdensriker. For det andre er de ikke virkelige konger 
eller politiske ledere, men de får makt som “konger”. De må derfor være en slags skyggeregjering som oper-
erer bak scenen, og det passer akkurat til vår situasjon i dag.
 Folkens, følgende observasjoner er ikke feberfantasier om en konspiratorisk gåte. Disse organisasjo-
nene eksisterer virkelig, og deres innflytelse i vårt frie land og deres kontroll over vårt finanssystem kan dere 
lese om i våre lokalaviser. Hva mer; de passer nøyaktig inn i Bibelens profeti om det siste Hedenske riket 
som skal komme.

¹  I dag = år, er en time 15,44 dager, litt over to uker. 
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Kart over regionaliseringen av verdenssystemene presentert av Romaklubben. Det samme kartet dukker opp i mange 
multinasjonale publikasjoner. Men, Region 1 har nå blitt forandret til å inkludere Mexico, og det er det implementeringen av 
NAFTA egentlig dreide seg om.

Kort tid etter 2. Verdenskrig etter forslag fra de største Europeiske bankene, dannet en gruppe finansmenn og 
politikere i USA the ‘Council on Foreign Relations’ (CFR). Den organisasjonen dannet igjen 
‘theTrilateral Commission’ (TC).  I 1954 holdt CFR et møte i Bilderburg Hotell i Oosterbeek, Holland 
(derav navnet Bilderburgers), hvor den uttrykte målsettingen var å regionalisere Europa. Dagens Europeiske 
Fellesmarked er et produkt av dette møtet. En videreutvikling av dette møtet var å etablere en Europeisk 
gren av CFR som ble kalt Romaklubben. Denne Klubben fikk en hovedoppgave; å dele verden inn i ti øko-
nomiske regioner, og legge planer for deres samkjøring under én økonomisk ledelse. Hvis du la merke til 
tallet ti ... så burde det begynne å ringe noen alarmklokker i hodet ditt. Klubben holdt sitt første møte i 1968, 
og foreslo at disse ti handelsregionene skulle gjøres kjent som ti kongedømmer.¹

¹ Nicolo Nicolov, The World Conspiracy (Portland OR, Nicolov 1974) s. 220. 
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 Åpenbaringen 17:12  De ti hornene som du så, er ti konger som ennå ikke har fått noe rike,
 men de får myndighet som konger i én time, sammen med dyret.

 CRF og Trilateralistene ser verden som ti kongedømmer, og nesten hver eneste person i 
statsapparatet i Washington, utnevnt eller valgt og uansett parti, er enten medlem av  en eller begge organ-
isasjonene. De Forente Stater, Canada og Mexico er region En i dette ti-hornede hegemoniet, og det er det 
NAFTA egentlig handlet om: Utformingen av Region En.¹ Disse globale organisasjonene er alle tvunnet 
sammen, med mange felles medlemmer. Det finnes andre enda mindre synlige grupper, som f.eks. Illumina-
tus, men de har alle et eneste mål: total økonomisk, politisk og åndelig kontroll over verden.
 Noen få år senere satte de samme bankfolkene og politikerne sine planer ut i live ved å danne en 
kommite som het ‘General Agreement on Tariff and Trade’ (GATT). Det kom ikke som noen overraskelse at 
GATT ser verden som de samme ti kongedømmene som ble synliggjort av Romaklubben. Når han omtalte 
disse internasjonale finansfolkene skrev Barry Goldwater:

 The Council of Foreign Relations er den Amerikanske grenen av et selskap som oppstod i 
 England ... (og) ... som tror at nasjonale grenser bør fjernes og én verdens regjering 
 opprettes. The Trilateral Commission er internasjonal ... (og) ... har til hensikt å være et 
 middel for multi-nasjonal konsolidering av handels-og bankinteresser, ved å ta kontroll over 
 den politiske regjeringen i de Forente Stater.

 Det (de) egentlig har til hensikt å gjøre er å skape en verdens-omfattende økonomisk makt
 som står over den politiske regjeringen i de involverte nasjonale stater. Som ledere og 
 utformere av systemet vil de styre framtiden.²

¹ Gary H. Kah,  En Route to Global Ocupation (Lafayette, LA, Huntington House Publishers, 1992) s. 23-50.

²  Barry Goldwater, With No Apologies, som sitert av Nicolo Nicolov, The World Conspiracy (Portland OR, Nicolov 1974), 
s. 161-164.
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 Goldwaters ord var i sannhet profetiske. I 1987 kontrollerte Trilateral Comission (TC)  60% av 
verdens rikdommer  gjennom banker, ledere av multi-nasjonale selskaper, media moguler, politikere og uni-
versitets-autoriteter.¹
 CFR har kontrollert USA’s politikk en god stund nå. Etter et forslag fra lederen i CFR satte President 
Nixon i gang en spesiell væpnet forsterkning av den utøvende gren, kjent som  Federal Emergency Manage-
ment Agency (FEMA). I det den ignorerer både statlige grenser og statlige styresmakter, ser denne handling-
senheten på USA som en ti styrings region og anerkjenner de samme ti globale kongedømmene som ble 
dannet av CFR, TC og GATT.²
Strukturelt oppfører FEMA seg som en føderal politistyrke, bare ansvarlig for den utøvende grenen alene. 
Fra et organisatorisk ståsted er ikke FEMA og BATF ulik Gestapo eller Nazi-Tysklands SS. De er helt 
uavhengige våpenenheter som ikke står til ansvar for kongressen. Som et resultat av dette kan dette landet 
komme under krigslignende lover bare ved et pennestrøk.
 De fleste av våre innflytelsesrike statsansatte, enten de er utpekte eller valgte støtter én-verdens 
regjering, og ønsker at de Forente Stater opphører som egen nasjon. Våre pene statsmenn ser ikke ut som 
forædere av Grunnloven fordi de er dresset opp med slips og det hele, og høres ut som om de er svært så 
opptatt av miljøet; og så til de grader “omsorgsfulle”. Men mange manøvrerer landet vårt vekk fra vår 
tradisjonelle demokratiske regjeringsform i det skjulte.
 En liten håndfull ærlige lovgivere har forsøkt å forhindre de ukonstitusjonelle vedtakene fremmet av 
FEMA og andre autoriteter, men deres forsøk blir ikke referert i media (noe som ikke er overraskende). 
Derfor har det Amerikanske folket har ingen idé om hva som virkelig foregår. De som virkelig prøver å finne 
ut av konspirasjonene som Senator John Tower

¹ Hillarie du Berrier, Bulletin (Ft Collins, Co, Committee to Restore the Constitution, Dec 1989), s. 4.

²  Mihajlo Mesarovic, Mankind at the Turning Point (New York, NY, E.P. Dutton & Co 1974), s. 143
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eller Kongressmannen Larry McDonald blir først diskreditert og deretter, ved en slags mystisk skjebnens 
lune, blir drept i fatale fly “ulykker.”

 Esekiel 22:27-28  Hennes leder midt i henne er som ulver som river i byttet så de kan utøse
 blod, så de kan ødelegge sjeler*, og for at de kan skaffe seg urett vinning. Hennes profeter 
 pusser over dem med kalk, de ser falske syner og spår løgn for dem. De sier: “Så sier 
 Herren Gud”, enda Herren ikke hadde talt.
       *menneskeliv

 Ikke bli forført når du hører på kveldens nyheter, kjære venn. De øverste lederne i de fleste sam-
funnsnettverk er også medlemmer av CFR og TC, og “nyhetene” som vi hører fra disse kildene er fordreide 
for å fremme én-verdens agendaen. I sin egen publikasjon, erklærte en CFR talsmann at målsettingen deres 
var å avskaffe vår nasjonale suverenitet for å “få oss inn i den nye verdensorden.” Det langsiktige målet for 
enhetene som styres av internasjonale finansmenn, er å få oss inn i en finansiell verden kontrollert av dem.¹

 Åpenbaringen 13:17  og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket 
 eller dyrets navn eller tallet for hans navn.

 Alt begynner nå å passe sammen, ikke sant? Men dette ville betydd lite for Kristne som vandrer med 
Herren, hadde det ikke vært for et overveldende problem. I følge deres planer vil disse ti kongedømmene bli 
regjert av et ti-manns råd. Disse finansmennene og politiske lederne er ikke Kristne. De er New Agere, og 
mange er regelrette okkultister som kommuniserer med demoner.²  De fleste hater helt åpenlyst 
fundamentalistiske Kristne (ingen stor

¹ Richard N. Gardner. Medlem av CFR, og tidligere deputy Assistant Secretary of State for Internasjonale Organisasjoner under både Johnson og 
Kennedy. Foreign Affairs, kvartals tidsskriftet til Council on Foreign Relations (New York, Ny April 1974) s. 52.

²  Det finnes et “meditasjons rom” i FN. Midt i det er det en stor svart stein. Bak steinen er det en abstrakt form som kan bety solen eller det alt-
seende øyet i Osiris. William Jasper skriver i Global Tyranny, Step by Step (Appelton, WI, Western Islands): “New Age Guruen Shri Chimmoy 
som leder seremoniene der sier: FN er en budbringer fra Gud ... en guddommelig budbringer ... En dag vil verden omfavne FN’s sjel som sin 
egen.” Mange én-verden ledere er
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overraskelse tatt i betraktning at det er Satan som kontrollerer dem).  Når de så kommer til makten kan 
forfølgelse, fengsling og til og med døden, igjen ramme de hellige akkurat slik Bibelen forutsier:

 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.

 Her er dyret fra avgrunnen igjen, og Jødene og den synlige kirken - de To Vitnene - står med gevær-
munningen rettet mot seg. Nå som vi vet hvem de ti hornene er, passer verset ovenfor nøyaktig 
sammen med den siste profetien om skjøgen som sitter på det Skarlagenrøde Dyret.

 Åpenbaringen 17:16  Og de ti hornene du så på dyret, disse skal hate skjøgen, gjøre henne
 naken og forlatt, ete hennes kjøtt og brenne henne med ild.¹

 Mange Kristne leker skjøge med fiendens leketøy, og kvinnen som sitter over skrevs på dyret, 
smykket og kledd i kongelig skrud, er ingen andre enn den synlige kirken. Hun er hovedstrømmen av 
Protestantene med sine $25.000.000 helligdommer, den Romersk Katolske kirken med sin pavelige autoritet 
og alle som har fjernet seg fra Guds Ord. Skjebnen er beseglet for den synlige kirken. Den skal bli ødelagt, 
akkurat slik Åpenbaringen 11:7-8 forutsier: Derfor er det av uvurderlig betydning at “de utvalgte,”  den 
sanne Kirken vet hva den må gjøre.
 Det kommer ikke til å bli noe sedvanlig liv ... gå til kirken, oppdra våre barn og barnebarn, spare 
til pensjonsalderen i en eller annet fredelig krok av landet. Å forandre på noen få mennesker i Senatet eller 
Kongressen kommer ikke til å gjøre noen forskjell. Å få en ny President kommer heller ikke til å forandre på 
noen ting. De fleste av våre respekterte politiske og industrielle ledere, samt media ledere og andre velkjente

New Agere.. Noen er okkultister mens andre er inne i østens mystiske religioner
¹ Uttrykket “hore” eller “skjøge” ble brukt gjennom hele det Gamle Testamente for å beskrive Israel når det vendte seg vekk fra Herren:
Jes. 1:21, Jer. 2:20, 3:1-8, Esekiel 16:1-41, Hos. 2:5 etc. Gud hater det, og den samme betegnelsen blir brukt om den Laodikeiske kirken av i dag.
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religiøse navn er medlemmer i CFR, TC, COR, Illuminatus eller i alle fire,¹ og selv om de ikke er 
medlemmer vil de prøve å slutte fred med et Islam som Bibelen sier er vår siste fiende.
 En ny såkalt “latter-vekkelse” eller en eller annen karismatisk erfaring vil heller ikke forandre på 
resultatet fordi det ikke forandrer menneskenes hjerter. Det magiske showet du ser i Kirken i dag er bare en 
annen side av fiendens store bedrag - satt i gang for å lulle Laodikeerne i søvn - og akkurat det har skjedd. 
Sannheten er at vi befinner oss i den siste generasjonen, og at Satan har blitt satt løs på jorden:

 Åpenbaringen 17:12-13  De ti hornene du så, er ti konger som ennå ikke har fått noe rike,
 men de får myndighet som konger i én time sammen med dyret. Disse har én og samme 
 tanke*, og de gir sin makt og myndighet til dyret.
        *sinnelag

 Dise Ti Horn vil gi sin makt til Satan! Husk dag = år kalenderen, og en time tilsvarer omtrent to uker. 
Dette “time” dukker opp i Åpenbaringen sju ganger. “Prøvelsens time” i Åp.3:10 tilsvarer to uker. “ I samme 
time” eng. KJV i  Åp. 11:13 tilsvarer to uker. “Timen for Hans dom”  i  Åp. 14:7 tilsvarer to uker. 
“På én time” er skrevet tre ganger i forbindelse med ødeleggelsen av Babylon (Åp. 18:10, 17, 19). Alle 
disse eksemplene er parallelle profetier som omtaler den samme timen, og pga denne “time” vil antageligvis 
Harmageddon vare omtrent to uker.² Med våre dagers våpen vil to uker sansynligvis være være lenge nok. 
Hvis det kom til å vare lenger, ville det ikke være noe Sions Fjell som Herren kunne sette sine føtter på når 
Han kommer tilbake.³ Slaget kunne ha fortsatt, men for å redde de få utvalgte som fortsatt henger etter fin-
gertuppene vil Jesus stanse det.

¹  Til supplerende informasjon om én-verdens multinasjonale selskaper og deres forbindelse til Frimurerordenen: Gary H. Kah, En Route to 
Global Occupation (Lafayette LA, Huntington House, 1922)

²  Be om at denne time ikke er en multipel, for hvis det er slik kan vi se fram mot 15 år med utenkelige prøvelser.

³  Matteus 24:22  Og hvis ikke de dagene ble forkortet, ville ikke noe kjød* bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet.
     * menneske   
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 Åpenbaringen 17:14  Disse skal føre krig mot Lammet, og Lammet skal seire over dem,
 for Han er herrenes Herre og kongenes Konge, og de som er med Ham, de er kalte, 
 utvalgte og trofaste.

 Sju ganger i Åpenbaringen leser vi om “prøvelsens time” og den timen er over oss. Når dette skrives 
er de ti hornene her. Med unntak av slaget ved Harmageddon, mangler det derfor lite på at profetien er 
oppfylt.
 Europa glir i hurtig tempo inn i Midtøsten-leiren, med Islam som hurtigst voksende religion. 
Amsterdam i Holland,  Anabaptist-martyrenes hjemsted har blitt en kloakk av synd og urettferdighet. En 
heks i Zürich, Sveits, kjenner bare to Kristne, og de bor ikke der. Hun møtte dem på en jernbanestasjon, 
mens de reiste rundt i Europa.¹ Sovjetunionen har kollapset, og det er troverdige bevis for at de statene som 
har blitt selvstendige selger kjernefysiske våpen til radikale, Islamske land. Derfor har sansynligvis Irak og 
til og med Iran nå et skjult kjernefysisk arsenal, samt dyktighet nok til at disse våpnene kan nå hvilket mål 
de måtte ønske.

 Åpenbaringen 11:18 (utdrag)  ... og Din vrede er kommet, og tiden ... da Du skal ødelegge 
 dem som ødelegger jorden.

 Amos 5:18-20  Ved dere som lengter på Herrens dag! For hvilken nytte får Herrens dag for 
 dere? Den skal være mørke og ikke lys. Det skal være som når en mann flykter fra en løve,
 men møter en bjørn i stedet. Eller det er som når han kommer inn i huset, og støtter hånden 
 mot veggen og blir bitt av en slange. Er ikke Herrens dag mørke og ikke lys? Er den ikke 
 bekmørk, uten noe lysskjær i seg?

 Den lille flokken som vil gi alt sitt for Jesus vet i Ånden at vi har mistet vårt kjære land. Grådighet 
har ødelagt våre krystallklare elver og våre endeløse skoger. I vår mangeartede villmark er dyrelivet 
desimert, og vandreduen er utdødd.

¹  Kvinnen som var kledd i svart kom bort til den kristne familien som reiste rundt i Europa, og spurte, “Hvor er den åndelig auraen deres? Dere 
er de eneste menneskene jeg noen gang har sett, uten en åndelig aura.”
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 Stakkars oss, det er sikkert. Hva skal vi gjøre? Vel, ved å ha identifisert Kirkens siste fiender (Leop-
ard-Bjørn-Løve og de Ti Hornene på de Skarlagenrøde Dyret), ser vi de siste tegnene på at “vår forløsning  
nærmer seg” (Lukas 21:28). Men det vi trenger å vite er dette: Hvordan har Herren tenkt å skjule oss fra 
fiendens klør.

Noen Flere Nyhetsbrev

www./israel/National/News.com. Tirsdag 4.nov. 2001

 Ti Israelere er døde, fire er alvorlig skadet og nesten 40 andre er såret. Dette er resulatet 
 av et Palestinsk terrorist angrep i ettermiddag, hvor en eller flere Arabere åpnet ild mot en 
 offentlig buss nær French Hill trafikkmaskin.  Årvåkne innbyggere og soldater åpnet ild 
 og skjøt en terrorist, men ikke før han greide å sende flere geværsalver gjennom  frontruta 
 på bussen - som var full av high school jenter på vei hjem fra skolen. Dette var det femte 
 terrorist angrepet ved denne trafikkmaskinen. En av de sårede var sjåføren, en Araber 
 bosatt i øst Jerusalem.

www./israel/National/News.com. Torsdag 6.nov. 2001

 Hvor mange flere? Enda en Israelsk sivilperson ble myrdet i dag da Palestinske terrorister
 utførte et bakholdsangrep, og pepret bilen hans med geværkuler. Det skjedde sør for 
 Shechem. Terroristene ble innhentet  og drept av en IDH styrke. Det skjedde ikke langt fra
 Gilead Trafikkmaskin, oppkalt etter Gilad Zar som ble myrdet for omtrent fire måneder 
 siden. Terorristcellen bestod av medlemmer av Hamas, Fatah og Kommunistpartiet.
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 Kapittel 15

Derfor: Kom ut fra dem,
og vær atskilt, sier Herren.
Rør ikke det som er urent,
så skal Jeg ta imot dere.

Jeg vil være som en Far for dere,
 og dere skal være Mine sønner og døtre,

sier Herren Den Allmektige.

2. Korinterbrev 6:17-18

 Selv om den ble skrevet for over tjue år siden, har følgende fortelling aldri hatt mer aktualitet enn akkurat nå.
 Den reflekterer Kirkens betingelser i Vesten slik de er i dag. Jeg kunne ha utelatt dette kapittelet, men hvilken
 nytte har man av en bok som unngår sannheten, bare fordi den gjør noen mennesker ukomfortable?

DET var en gang en ond by. Midt i byen stod det en mektig kirke. Kirken hadde det høyeste tårnet som noen 
gang var bygd. I tårnet var den største klokka som noen gang var laget. Når det ble slått på klokka  kom det 
en slik voldsom lyd at hver eneste bygning i byen skranglet, og noen ble til og med rystet i fundamentet. Det 
var veldig skremmende fordi en og annen bygning hadde til og med kollapset. Men nå var det ingen bygning 
som hadde rast sammen på lenge, så folk i byen hadde igjen startet med å leke og danse i gatene.
 Da Kristen så kirken, prøvde han å gå inn i den. Men midt i inngangen var det en massiv jernport. 
Den hadde sterke jernstenger. Han kikket mellom jernstengene og så massevis av mennesker innenfor. De 
marsjerte i takt og sang de samme ordene 
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om og om igjen. De nikket anerkjennende til hverandre og fortalte hverandre hel tiden hvor fantastisk alt 
var. De var Guds utvalgte ikke sant, og det var det.
 Kristen gjorde alt han kunne for å åpne porten, men den rikket seg ikke. Da oppdaget han en tung 
tavle av bronsje som var festet til porten med store bolter. Den graverte overskriften på tavla  var følgende:

Kirkens Læresetninger og Tradisjoner
 Imponerende og velkledde menn kjørte fram i flotte biler. De satte opp pidestaller og det ble holdt 
vakt foran kirkens læretavle. Pidestallene var veldig høye og de hadde inskripsjoner hvor det stod skrevet:
“Bare for Pastorer og Evangelister”. Disse opphøyde mennene holdt fram kollektplakater og ropte; “Gi, gi 
mer! Vi trenger å bygge en større kirke og få en klokke som ringer kraftigere.” Andre menn stod bak dem 
som forsterkningstropper. De hadde armbind hvor det stod skrevet “Teologer”.
 Folk kom fram og bøyde seg for mennene, deretter pustet de på tavla og polerte den med med 
lommetørkene sine, slik man gjør med et par briller. Noen mennesker knelte til og med foran læretavla og 
kysset den. For alle disse åpnet jernporten seg automatisk.
 Det var ikke noe lys på tavla, skriften var veldig liten og det var tettskrevet. Kristen holdt opp Bibel-
en sin (som skinner i mørket) for å kunne se hva som stod skrevet. Han rettet på brillene og begynte å lese. 
Etter hvert som han leste ble han mer og mer oppgitt, og til slutt orket han ikke mer.
 “Disse doktrinene stemmer ikke med Skriften,” ropte han forskrekket. Deretter åpnet Kristen Bibelen 
og begynte å lese høyt. For hvert vers som ble lest fra Skriften kom det en sprekk i læretavla, og det ble flere 
og flere inntil tavla falt sammen i millioner av biter. Da den sprakk kom det en tynn, klar lyd, men ved den 
lyden ristet bygningene i den onde byen og falt til jorden, helt til det ikke var noen igjen.
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 Menneskene inne i kirken jublet og klappet i hendene, “Den onde byen har falt, den onde byen har 
falt!”
 De struttet av stolthet, løp rundt og tok hverandre i hendene og gratulerte hverandre. Men det gikk 
aldri opp for dem at det ikke var deres kirkeklokke eller deres store kirke, men lesingen fra Bibelen som 
gjorde at byen falt. Etter at alt oppstyret hadde lagt seg, begynte de fleste å marsjere igjen, mens andre startet 
på en ny læretavle. De var så opptatt med at alle holdt samme takten at de glemte å fjerne jernporten.
 Kristen ønsket ikke å synge og marsjere i takt bak en jernport, så med Bibelen i handa snudde han og 
gikk sin vei. Noen få mennesker med Bibelen i hendene kom ut fra kirka og gikk sammen med ham.  Mens 
de gikk gledet de seg og sang. De leste fra Biblene og delte det de leste med alle de møtte på veien som ville 
høre.
 Snart var det en stor folkemengde rundt dem som sang og leste fra Biblene. Da var det noen som sa: 
“La oss bygge en kirke og sette opp en læretavle ...”¹

 Dette var ikke ment som et angrep på gode kirker. Hvis du er med i en av de få gode kirkene som er 
igjen i landet, bli værende akkurat der du er! Dette er så viktig at jeg gjentar det enda en gang. Hvis du er 
med i en av de få gode kirkene som er igjen i landet,  bli værende akkurat der du er! Men dette er ikke sant 
for alle. I mange byer leter åndelig sultne brødre og søstre etter kirker som underviser fra Bibelen. Søndag 
etter søndag, men forgjeves. De finner ingen.
 Er det slik din kirke er? Du går i kirken tre ganger i uka, og søker etter en åndelig virkelighet for ditt 
eget liv. Men i søndagsundervisningen gjentar de bare den siste ukas TV-programmer og snakker om det 
siste 

¹  Porten av jern er ikke en allegori som dukker opp i John Bunyans, Pilgrims Vandring, men denne eldre bror går nok god for ideen.
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bassgrepet til George.¹  Pastoren lirer av seg noen gamle, beroligende prekner av Charles Haddon Spurgeon 
som du har hørt for tjue år siden, og du minnes den siste pastoren som stakk av med den unge sexy organ-
isten. Du tenker også på Tom som mistet jobben slik at familien hans ikke hadde nok å spise. Men dette 
hindret ikke eldstebrødrene i å gi pastoren lønnsøkning eller bruke resten av tienden til utbygging av kirken 
... og du har begynt å spørre deg selv i dypeste alvor: “ Er det slik Jesu Kristi kirke burde være, og er dette 
virkelig slik Gud ønsker at jeg skal tilbe?”
 Du “sukker og stønner” over de stygge tingene som foregår, men hva kan du gjøre? Din mor og 
far var medlemmer hele livet i kirken din, du ble døpt der og kirken litt lenger nede i gata er ikke det spor 
bedre. Vil du noen sinne finne en kirke som virkelig er opptatt av din families åndelige vekst, eller som 
ønsker å hjelpe deg med å oppdra dine barn og gi de åndelig mat slik at de får ærefrykt for Herren?
 Hvis du stiller disse spørsmålene og ikke får noe svar, velkommen til den sanne Kirken. Svaret er 
det samme som det alltid har vært:  Det er personen Jesus Kristus, og Herren gjorde det ikke vanskelig å 
følge Ham. Han vil vise deg gjennom Bibelen hvor lett det er å tilbe Ham slik han vil du skal gjøre det: “i 
ånd og sannhet.” Alt står i Guds Ord, og det er best vi lærer hvordan, for ganske snart, vil vårt eneste 
tilfluktssted være Herren vår Gud.

 2. Korinterbrev 6:17-18  Derfor: kom ut fra dem og vær atskilt, sier Herren. Rør ikke det 
 som er urent, så skal Jeg ta imot dere. Og Jeg vil være Far for dere, og dere skal være Mine 
 sønner og døtre, sier Herren, Den Allmektige.

 Det er ikke sikkert det har hendt deg enda, men hvis du har store problemer med å godta det som 
skjer i kirken din eller det som forkynnes 

¹ 2. Tess. 2:3  “La ingen forføre dere på noen måte! For den Dagen kommer ikke uten at frafallet først er kommet.”
  2. Tim. 4:4  “De skal vende ørene sine bort fra å høre sannheten, og de skal vende seg til eventyr.”  Det er derfor et frafall, og ingen stor vek-
kelse som skal komme før Jesu gjenkomst.
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der, før eller senere vil den Hellige Ånd lede deg ut av denne kirken. Med tungt hjerte forlater nå mange Bi-
bel-troende kristne de etablerte kirkene, og de går ikke i noen formell kirke i det hele tatt. Noen kristne faller 
fra, men en rest - ja, den sanne Kirken - danner små grupper i hjemmene. De møtes i dagligrom, kjellere, 
garasjer, ja i alle slags rom som er store nok til å ta bortimot 12 personer.
 Det er en skremmende tanke å være alene, bare med  Herren Jesus til å holde åndelig liv i deg. Men 
vær ikke bekymret, Jesus takler det. Han planla alt dette for lenge siden, og du er en del av Hans plan. Bare 
adlyd Ham, og se ikke på det som hender som om det skulle være en dårlig løsning. Det er Herrens måte å 
beskytte deg på. Vi diskuterte i forrige kapittel at den synlige kirken snart blir ødelagt, og at Herren kanskje 
leder deg ut av den for å skjule deg:

 Jesaja 26:20-21  Kom mitt folk, gå inn i dine rom og steng dørene etter deg! Gjem deg, om 
 så bare et lite øyeblikk, til vreden er forbi. For se, Herren kommer ut fra Sitt sted for å
 gjengjelde dem som bor på jorden for deres misgjerning. Jorden skal også avsløre blodet 
 som er blitt utøst på den, og den skal aldri mer dekke til dem som er drept der.

 Fem ganger i det Nye Testamentet leser vi om hvor Kirken holdt til. I hvert eneste tilfelle var Kirken 
i hjemmet til en troende, og ingen steder i det Nye Testamentet blir vi fortalt at vi skal møtes noe annet sted.¹ 
Faktisk, det greske ordet for kirke, ekklesia, kunne sansynligvis oversettes bedre med “ de utkalte” enn med 
“menigheten.” I det 1. århundret var “de utkalte” små grupper av vanlige troende som møttes i hjemmene 
hvor de ble skjult av Herren fra deres fienders sverd.²  Ganske snart kan vi også måtte samle oss på

¹  Ap.gj. 8:3,  Rom. 16:5,  1 Kor. 16:19,  Kol. 4:15,  Filip. 1:1-2

² Selve ordet “kirke” kommer fra det gamle Engelsk/Tyske ordet kirke som betydde en ritualistisk hedensk sirkel. Å møtes i en kirke hadde sin 
rot i det hedenske begrepet at folk skulle stå i en “sirkel av enighet,” holde hverandre i hendene for å påkalle demoniske krefter. (fra Church, 
Smith’s Bible Dictionary, Flemming-Ravell).  Uten å være klar over den sanne åndelige betydningen, har mange evangeliske kirker nå adoptert 
dette demoniske ritualet og har inkludert det i sine lovsangs gudstjenester. Det
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samme måten. Fienden hater Kirken, og siden han nå har blitt sluppet løs vil han fysisk angripe den her i de 
Forente Stater, akkurat som han gjør overalt ellers på planeten.
 De fleste av oss er blitt programmert til å tro at vi ikke kan tilbe Herren, dele ut nattverd, døpe eller 
ha eldstebrødre, uten at en eller annen utdanningsinstitusjon sender en “ordinert” pastor til å gjøre jobben på 
en “anerkjent” måte; bygge en bygning helt ferdig med tårn, orgel, malte glassvinduer, et kor, en musikkled-
er osv. Er det ikke akkurat slik det er?:

 Salme 51:19  Offer for Gud er en sønderbrutt ånd, et sønderbrutt og angrende hjerte Gud,
 det vil Du ikke forakte.

 Johannes 4:23  Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i
 ånd og sannhet. For Faderen søker dem som tilber Ham slik.

 Når kirkedørene lukkes eller når menighetene fjerner seg fra sannheten, da vil selve overlevelsen av 
den sanne Kirken være avhengig av de ubemerkede, gudfryktige kristne som er villige til å komme fram for 
Herren med oppriktige hjerter, uavhengig av omgivelsene. Sanne hellige vil igjen trenge å lære fra Bibelen 
og komme sammen med andre likesinnede søsken som søker Herrens ansikt. Og som du vet er det helt i 
orden å gjøre det. Uansett; Herren ordinerte hver enkelt av oss til konge og prest:

 Åpenbaringen 1:6  og som har gjort oss til konger og prester for Sin Gud og Far - Ham 
 tilhører æren og herredømmet i all evighet! Amen.

 Vi har et tusen sider med rettledning i hvordan vi skal komme sammen. Den heter Bibelen. Gjennom 
den Kristne Tidsperioden har forskjellige mennesker og organisasjoner fortalt oss den nøyaktige 
betydningen av hvert enkelt vers, eller nøyaktig hvordan hver kirkelig ordinasjon skulle foregå. Men hvis vi 
stoler på Skriften, vil Sannhetens Ånd, Ham selv, lære oss dette (Joh. 16:13),
 I dette kapittelet tenkte jeg å skrive de vanlige “reglene” om hvordan holde et møte, dele ut nattverd, 
døpe osv. Men så

Greske  εκκλησία (Strong’s No.G1577) ekklesia, ek-klay-see’-ah; fra G1537 og G2564, ek betyr “ut av,” og kaleho betyr “å kalle” eller “kalt”
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gikk det opp for meg at jeg kom til å gjøre nøyaktig det som alltid hadde ført Kirken ut  vanskeligheter; 
nemlig å gi diktat om adferd utover det Skriften allerede sier. Det er der alt sammen i Bibelen, folkens. Vi 
trenger bare å følge Hans ordre.
 Det holder å si at kvalifikasjonene for å være eldste finnes i 1 Tim. 3:1-7 og Tit. 1:5-9, og hvordan 
nattverden skal foregå er skrevet ned i Matt. 26:26-28 og i 1 Kor. 11:23-26. Det finnes ikke noen 
skriftsmessig spesifisert metode for dåp, men vi har den tidlige kirkehistorien til å guide oss.
 Mange søsken i hjemmekirkene følger nå det første århundres dåpspraksis. Først ber de den nyom-
vendte gi avkall på sitt tidligere syndige liv. Deretter ber de ham å framsi en fast bekjennelse på sin nye still-
ing i Kristus Jesus. Selv om ordene under ikke er hogd ut i stein, blir en trosbekjennelse omtrent slik:

 “Jeg vender meg bort fra, forkaster og tar fullstendig avstand fra Satan, hans kongedømme,
 hans engler og alt hans verk. Jeg angrer, og tar avstand fra alle mine synder, og ber Gud 
 tilgi meg dem alle. Jeg tar imot Herren Jesus Kristus som min personlige Frelser og ber 
 Ham bli Herre i mitt liv, Amen.”

 Deretter kan, i flg. befalingen i Matteus 28:19, den nye bror og søster bli døpt  “I Faderens ... 
i Sønnens ...og i den Hellige Ånds navn ... Amen.” Hvis den nye troende blir døpt med full neddykking, blir 
han dukket ned bare en gang, men hvis han blir overøst med vann som var det første århundrets praksis, blir 
han øst over tre ganger, en gang for hver av gangene Guds navn blir uttalt i Treenigheten. Men måten å bli 
døpt på er langt fra så viktig som å få det gjort.¹ Ikke kast bort tiden.

¹ Sørstats Baptistene ville sansynligvis likt å få meg ekskommunisert for å nevne andre måter å døpe på enn full neddykking, men overøsing er 
en akseptert måte som ble fullt ut forklart i Didache, ellers kjent som “De tolv apostlenes lære.” Siden den ble skrevet i 85 e.Kr., er  Didache 
ikke en del av Bibelen, men den omtaler mange ulike praktiseringsmetoder i  kirken i 1. århundre. William McGrath, the Didache (Ckristian 
Printing Mission, Minerva OH, 1976).
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Dåpen er ikke noe show. Den ble gitt til den troende på grunn av dens åndelige betydning (Ap.gj. 22:16, 
1 Pet. 3:21).
 Brødre, hvis jeg ikke har misforstått Skriften totalt, vil Kristne og Jøder snart bli forfulgt i dette 
landet, og vi trenger å forberede oss på det. Ikke alle i Kirken er frelst. Mange av fiendens tjenere lusker 
rundt i Kirken som ulver i fåreklær. De smiler og høres så hellige ut, men hvis de ikke tilhører Jesus, vil de 
forråde deg på et øyeblikk.¹  Du kan ikke lede noen til Jesus hvis du ligger med ansiktet i rennesteinen og en 
kule i nakken. Høres det fjernt ut? Vel, det er sannheten. Dette er skjebnen for kristne mange steder i  
verden, akkurat nå. 
 Hvis du ikke tror at noe av dette kan hende i din by eller tror at dine venner eller naboer aldri vil 
forråde deg så trodde Protestantiske brødre i Irland akkurat det samme, før 125.000 ble torturert og drept 
av sine naboer. Det var det 1.000000 kristne i Kambodsja tenkte før Røde Kmer utslettet dem. Det tenkte 
Jødene i Nazi Tyskland før de ble stuvet inn i kvegvogner som tok dem til gasskamrene i Buchenwald, 
Treblinka og Auschwitz. Og det var det vi tenkte inntil Tvillingtårnene falt.
 I Jesaja 26:20-27:1 sier Herren at vi skal skjule oss i endetiden, og Jesus sa: “ Natten kommer da 
ingen kan arbeide.” Joh. 9:4. Det er sikkert, den tiden er over oss. I samsvar med disse versene er det derfor 
riktig å forberede oss på et kommende holocaust mens vi enda har frihet til å gjøre det.
 For å gi deg en idé om hvordan forfølgelsen allerede har begynt i Europa, så blir våre kristne søsken 
offentlig kalt for “hunder” av Hollandske media. Ved hjelp av denne formen for åpen anti-Kristen 

¹ For deg som tror at dette er en overdrivelse: Kona til en diakon i en av våre lokale Baptist kirker hadde på seg en røde kappe og banket folk på 
pannen med en en stav for å drive ut demonene deres.Latterlig? Dette er som tatt rett ut av en okkult bok, åpen heksekraft. I et annet tilfelle var 
en kirkeleder og kona hans satanisk gudfar og gudmor for en ung mann.. I et tredje tilfelle kjenner jeg personlig til en Kristen søster. Som barn 
led hun i årevis under utrolige, sataniske overgrep ledet av eldstebrødrene i hennes “evangeliske” kirke. Dette hendte for mange år siden, men 
hun lever fortsatt i skjul og frykter for sitt liv.
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propaganda blir det Nederlandske folket programmert til å bifalle ødeleggelsen som snart kommer over 
deres små Kristne forsamlinger.

 Åpenbaringen 18:4  Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: Kom ut fra henne,
 mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få
 noen av hennes plager.

Så hvor vil denne forfølgelsen komme fra?

 Selv om det er sant at det store flertall av folk i Midtøsten er fredselskende, er religionen de følger 
ikke det, noe både historien  og dagens hendelser viser klart. Til tross for mange Muslimers gode hensikter, 
identifiserer Bibelen ugjendrivelig de Islamske statene Irak, Iran og Syria og deres allierte som Kirkens og 
Israels siste fiender. Slik skriver den Nigerianske evangelisten M.Ali i sitt brev til meg 19. oktober 2001:

 “Du vet like godt som jeg at Muslimer over hele verden gleder seg over aksjonene til 
 Osama bin Laden. Ser man bort fra de dobbeltmoralske politiske erklæringene fra de 
 forskjellige Islamske lederne, ser de alle på ham som en tjueførste århundets Saladin.
 At Amerika vil ødelegge bin Ladens organisasjon er hevet over enhver tvil: Men
 spørsmålet er egentlig; vil det løse det skjulte problemet at hver eneste radikal Muslim er 
 en potensiell Osama bin Laden?”

 Som sagt tidligere, Islam ville ikke ha blitt noe problem hvis de hadde blitt i Midtøsten og det Fjerne 
Østen som i tidligere tretten århundrer. Men fundamentalistisk Islam sprer seg, ikke bare i den Arabiske 
verden, men på hvert eneste sted på jorden hvor det undervises i Koranen. Derfor ser vi disse versene bli 
oppfylt rett foran våre øyne.

 Åpenbaringen 16:12-14 (utdrag)  Så tømte engelen sin skål ut på den store elven Eufrat, 
 og vannet i den tørket opp,[og derfor forente den Islamske verden] slik at veien for 
 kongene fra øst kunne ryddes. Og jeg så tre urene ånder som lignet frosker,
 [Leopard-Bjørn-Løve] komme ut av dragens munn, ut av dyrets munn, og ut av den
 falske profetens munn. For de er demoners ånder som gjør tegn, de går ut til
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 kongene på jorden og til hele verden, for å samle dem til krigen på Guds, 
 Den Allmektiges store dag.

 Det virker som om moderate Islamske regjeringer støtter oss, mens mullaer hisser opp til en stadig 
økende uro, og hat mot alt mulig som er Jødisk og Kristent. Bibelen forutsier ganske enkelt at Islam kom-
mer til å bli Kirkens og Israels siste fiende, så det er sikkert at det kommer en stor, framtidig krig mot Islam. 
Krigen i Afganistan er  ikke bare en liten konflikt mot noen få ekstremister som vi vil lykkes med å avgrense 
til Sentralasia.
 Vi kan rope av alle krefter at dette ikke er noen religionskrig, men for hver eneste fundamentalistiske 
Muslim i Midtøsten så er den det ... Kristen verdier som vi har bygd inn i vårt samfunn de siste 2000 år står 
mot en Jihad mentalitet som er sentral i Koranen. Konflikten er uunngåelig.



Den Siste Basun
 Kapittel 16

Når du er i trengsel,
og alt dette rammer deg

i de siste dager,
når du da vender om til Herren din Gud

og lyder Hans røst
(for Herren din Gud er en barmhjertig Gud)
vil Han ikke slippe deg eller ødelegge deg.

Han skal heller ikke glemme pakten med dine fedre,
som Han tilsverget dem.

5. Mosebok 4:30-31

 
MEN vi skal jo alle bli rykket opp før de virkelig dårlige tidene kommer, ikke sant? La oss gjøre en liten 
avtale mellom deg, Herren og meg. La oss ta alle våre bibelkommentarer og legge dem til side for en stund.
Etter det tar vi Bibelen,  bare Bibelen, og ser på hva den har å fortelle oss om de siste begivenhetene.
  Vær tålmodig og prøv å få med dere det som står i dette kapittelet. Og hold dere fast. Hvis de  
siterte versene fra Bibelen som nå følger virkelig mener det som står der, da trenger vi å tenke om igjen når 
det gjelder ALLE våre idéer om endetiden. La oss begynne med et sitat som er kjent for nesten hver eneste 
Kristen:

 1. Tessalonikerbrev 4:16-17  For Herren Selv skal med et rop, med en over-engels røst og
 med Guds basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter
 skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i 
 luften. Og så skal vi alltid være med Herren.
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Alle er enige om at disse versene refererer til den såkalte “bortrykkelsen” av Kirken (menigheten).¹ Faktisk, 
1.Tess. 4:16-17 er et av de sentrale versene i Skriften som gir støtte for at Herren Jesus Kristus fysisk skal 
komme tilbake til jorden. Legg merke til ordet VI. Paulus snakket til Kirken som han var en del av, og vi har 
full skriftmessig dekning for at ordet “vi” også inkluderer oss. Du og jeg og resten av kirken er dette “vi” i 
1.Tess 4:16-17. Det er ganske enkelt å forstå, er det ikke?
 Legg også merke til at Jesus kommer tilbake med “Guds basun.” Nå er Bibelen full av basuner, 
inkludert sju i Åpenbaringen, så det neste logiske spørsmålet er dette: Hvilken bibelsk basun er denne? Av 
alle basuner i Bibelen, ved hvilken basun skal Kirken rykkes bort for å bli med Herren?

 1 Korinterbrev 15:51-52  Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, 
 men vi skal alle bli forvandlet. I ett nu, på et øyeblikk, ved den siste basun*. For basunen
 skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet.²
           *trompet

 Aha, og der er den, den siste basun! Vi blir rykket bort for å bli med Herren ved den siste basun. Den 
basunen er entall, så det blir ikke blåst i noen annen basun ved siden av den. Heller ikke er det noen modifi-
seringer som f.eks. “ med unntak av dommedags basuner” eller “ med unntak av basunene i Åpenbaringen.”
Dette er viktig å understreke:

 Det finnes INGEN unntak! Ikke en eneste Bibelsk basun er utelatt!

¹  “Bortrykkelsen” står i anførselstegn fordi forfatteren ikke finner Herrens gjenkomst for å hente de hellige beskrevet på denne måten noe annet 
sted i Skriften. Man tror at det kommer fra den Latinske Vulgatas “raptao” sin referanse til denne hendelsen. Pr. definisjon virker ordet “bortryk-
kelse” mer passende for mysteriereligioner enn for nøkterne Kristne som ser fram mot den mest fantastiske begivenhet i hele historien., Jesu 
gjenkomst. Hele “bortrykkelses” begrepet kan ha blitt brakt inn i kirken av utgiveren av Margaret Mcdonald’s syner, The Rapture Plot, 
(Simpsonville, SC, Millennium III) 

²  Sammenlign sitatet i 1.Kor. med 1.Tess. sitatet ovenfor. De døde i Kristus står opp i begge sitatene, og begge steder blir det blåst i basun. Legg 
også merke til at det er tre flere “vi”. Her er poenget: Hvis ordet “vi “ som  Paulus snakker om i 1.Tess. 4:17 inkluderer oss, da er det slik også 
med alle “vi’ene”  i 1.Kor. 15:51-52. Tro det eller ei, men det finnes de som påstår at 1.Tess. 4:16-17 er for Kirken, mens 1.Kor. 15:52 gjelder de 
hellige i den store trengsel. Tøv! I begge skriftstedene finnes “vi”! Enten gjelder begge versene oss, eller så gjelder ingen av dem oss.Vi kan ikke 
drive og plukke ut “vi” i Bibelen helt tilfeldig, bare fordi vi har noen vedtatte læresetninger som vi ønsker å forsvare.
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Grafikk Nummer 20
Den Siste Basun
1.Kor. 15:51-52  Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet. I ett nu, på et 
øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet

MERKNAD: Den siste basun trekker en loddrett linje i historien. Enhver hendelse som er forutsagt i Bibelen må finne sted enten 
til høyre eller til venstre for den linjen. 1.Kor. 15:51-52 utelater ingen basuner, så alle basunene i Åpenbaringen er inkludert.

 Å godta at kirken vil bli tatt med for å være med Herren ved den ene og eneste siste basun i hele den 
historiske tid, forenkler et læremessig stridspunkt som Kirken har diskutert i over 100 år.

 Matteus 24:21  For da skal det bli så stor en trengsel som det ikke har vært siden verdens 
 begynnelse og fram til denne tid.

 Matteus 24:29  Straks etter de dagers trengsel skal ... himmelens krefter ... rokkes.

 Matteus 24:31  Og han skal sende ut sine engler med en mektig basunrøst [med en stor 
 basun, NASB], og de skal samle sammen Hans utvalget fra de fire vindretninger, fra den 
 ene ende* av himmelen til den* andre.
      * hjørne, grense

Legg merke til rekkefølgen av begivenhetene:

 (1) Trengselen
 (2) Etter trengselen
 (3) Den store basunen.
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 Er det ikke da helt opplagt at den siste basun kommer etter den store trengsel?¹  Så klart, og siden 
kirken blir tatt opp ved den siste basun, er det bare en måte å forsvare at bortrykkelsen skjer før den store 
trengsel, og det er ved å stokke om på Skriften ved å sette vers 31 før vers 21.²
 Uansett hva våre doktriner kan ha vært tidligere, stadfester Bibelen at denne basun er den siste, og 
den siste basun lyder ikke før Åp.11:15 etter at det er blåst i de seks andre basunene i Åpenbaringen.³  Der-
for er den siste basun et sterkt bevis på at kirken vil være på jorden gjennom alle basunene i Åpenbaringen. 
Nå mine søsken i Herren, dette er ikke en irrasjonell endetids-teori til. Hvis vi har ører til å høre med, er 
dette hva Guds Ord proklamerer rett ut.
 Den siste basunen i Bibelen lyder i Åp. 11:15, men forholdene når det blåses i den basunen er 
beskrevet i kapittel ti:

 Åpenbaringen 10:6-7 ... at det ikke lenger skulle være noen tid. Men i de dager, når den
 sjuende engelen gir lyd fra seg, når han skal blåse i basunen, da skal Guds hemmelighet 
 være fullendt, slik som Han forkynte for Sine tjenere profetene.

 For et mektig vers. Hvis det finnes et sentralt Skriftsted som tar for seg Herrens gjenkomst 
kronologisk, så er det Åp. 10:6-7. Sannheten for hver eneste skapning i denne tiden er at når den sjuende 
basun

¹  Noen tror at Kirken blir “bortrykket” på slutten av Åp.3 fordi “kirke” (det Greske ordet εκκλησία, vanligvis gjengitt med ordet kirke), ikke 
dukker opp igjen etter Åp.3. Rent logisk: Det blir som å si at Esther ikke trodde på Gud fordi ordet “Gud” ikke dukker opp i Esthers bok. Men 
hovedproblemet med deres syn er fortsatt de sju basunene i Åpenbaringen kapittel 9-11.

²  Dave MacPherson skriver, “I årenes løp har jeg rent privat kontaktet hundrevis av de mest kjente evangeliske lærde angående deres profetiske 
synspunkter. Den store majoriteten ... harmoniserer Jesu komme i 1.Tessalonikerbrev 4 med Jesu komme i Matteus 24, men vanlige mennesker 
vet ikke det. Hvis bare en liten minoritet ... offentlig ville avsløre hva de stod for,  ville læren om bortrykkelsen før trengselen få dødsstøtet.” The 
Rapure Plot (Simpsonville, SC, Millennium III Publishers), s.233  

³   Det finnes noen kirkesamfunn hvor teologene sier at den siste basunen ikke er med bant de sju basunene i Åpenbaringen. Utrolig nok lager de 
en teori om at Åpenbaringens sju basuner er “spesielle” domsbasuner som ikke har noe å gjøre med 1.Kor. 15:52.  Det finnes ikke noe 
Skriftmessig belegg for deres syn, og det er helt imot Bibelens enkle vitnesbyrd: erklæringen om at vi blir tatt med for å være med Herren ved 
den siste basun.
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lyder ser det ut til at selve tiden tar slutt.¹ Dette er viktig, fordi forståelsen av at tiden vil ta slutt virker inn på 
vår endetids lære.²
 “Guds hemmelighet” er Jesu Kristi Kirke.³   Kirken som et trolovet legeme av troende på Jorden vil 
opphøre ved denne basunen.
 “Som Han forkynte for Sine tjenere profetene” Hvilke profeter er det Herren taler om? Vi kan ikke 
se at noen er utelatt, så disse profetene er alle profetene i Bibelen både i det Gamle Testamentet og i det 
Nye Testamentet.  Alle profetiene vil være oppfylt ved denne basunen. Dette omfatter naturligvis ikke de få 
versene som refererer til Guds evige kongedømme. Den tidløse tilstanden fortsetter inn i evigheten.
 La oss se på det verset hvor basunens røst lyder. Det blir blåst i den 7. basun akkurat midt i Åpenbar-
ingen, etter de Sju Kirkene, etter de Sju Skålene, etter seks andre basuner og etter de To Vitnene:

 Åpenbaringen 11:15  Da blåste den sjuende engelen. Og det lød høye røster i himmelen 
 som sa: Denne verdens riker tilhører nå vår Herre og Hans Kristus (Messias), og Han skal 
 herske som konge i all evighet!   

¹  Den korrekte definisjonen av det Greske ordet   (chronos) er “tid,” og slik er det oversatt i KJV. Den moderne oversettelsen av chronos 
som “utsettelse” er sansynligvis feilaktig. Gresk har flere ord for utsettelse, inkludert  (chronizo) fra samme roten. Hvis Herren mente 
utsettelse, da valgte Han et galt Gresk ord for å uttrykke det. Selv om chronos dukker opp 53 ganger i NT, så er det bare i Åpenbaringen 10:6 at 
moderne oversettere har tatt seg den frihet å oversette chronos med utsettelse. Strong definerer  G5550 som et; tidsrom, sesong, tid, stund.
Chronos oversatt som “usettelse” gjør det bare mer innviklet.

²  Hvis det ikke er mer tid etter den 7. basunen, så er det ikke mer tid til å blåse i basun til heller. Så vår basun kan ikke komme etter den 7. ba-
sun. For det andre, vår basun kan ikke komme før denne 7. basunen heller, for da ville ikke vår basun være den siste. Så den 7.basun i Åpenbar-
ingen er vår siste basun. Det er selveste basunen ved hvilken vi, Kirken, blir tatt med for å være med Herren.

³   Rom. 16:25, Ef. 1:9, 3:4, 5:32, Koloss. 1:27, 2:2
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 Den 7.engelen blåser, og Herren hersker i all evighet. Akkurat da, i all evighet. Etter at det er blåst 
i basunen vil det ikke finnes noen tid til trengsler, eller til et 1000 års rike. Vi vil gå rett inn i Guds evige 
Kongedømme når den siste basunen lyder. Til tross for ulike doktriner, så er dette det kronologiske bilde slik 
det står skrevet i Bibelen.

Grafikk Nummer 21
Den Sjuende Basun
Åp. 10:6-7 ...  at det ikke lenger skulle være noen tid. Men i de dager når den sjuende engelen gir lyd fra seg, når han skal blåse i 
basunen, da skal Guds hemmelighet være fullendt, slik som Han forkynte for Sine tjenere profetene.

MERKNAD: Det Greske ordet som blir oversatt med “tid” i Åp. 10:6, KJV, er chronos (Strong’s NO. G5550,  Det virker 
som om dagens oversettere har byttet ut chronos med utsettelse av læremessige årsaker, heller enn språklige.

Så når er den store trengsel? Matteus 24:21 sier at den vil komme. Vel, det Greske ordet for trengsel er 
thlipsis, også oversatt som prøvelse og vanskelighet. Thlipsis, brukt 37 ganger i det Nye Testamente, 
refererer alltid til de helliges lidelser. Her er et par kjente vers:

 Johannes 16:33  Alt dette har Jeg talt til dere for at dere skal ha fred i Meg. I verden skal 
 dere ha [thlipsis] trengsel. Men vær ved godt mot! Jeg har seiret over verden.

 Romerbrevet 12:12  Gled dere i håpet, vær tålmodige i [thlipsis] trengselen og vær fast 
 utholdende i bønnen!
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 2.Tessalonikerbrev 1:4  Derfor roser vi oss av dere i Guds menigheter, på grunn av deres 
 tålmodighet og tro i alle deres forfølgelser og [thlipsis] trengsler, som dere holder ut i.

 Generelt sagt så går ikke de ufrelste gjennom thlipsis; de er overlatt til festing og egne aktiviteter, 
Guds vrede.¹ Derfor vil vi som er hellige i Kristus få trengsler gjennom den Kristne Tidsperioden, men vi er 
ikke bestemt til en siste vrede,  men til evig frelse.²  De onde er bestemt for den siste vrede, dommen for den 
Store Hvite Trone. Så når er “den store trengsel”? Johannes sier oss det:

 Åpenbaringen 1:9  Jeg, Johannes, som både er deres bror, og som har del med dere i 
 trengselen og riket og Jesu Kristi tålmodighet, var på den øya som kalles Patmos, for 
 Guds ords skyld og for Jesu Kristi vitnesbyrds skyld.

 De helliges trengsel begynte på Johannes’s tid. Måtte Gud tilgi oss at vi har glemt de helliges gru-
somme lidelser i tidligere tider. Mellom to og tjue millioner Kristne ble torturert til døde under Romer-
riket. Den Katolske kirken drepte bort imot  tolv millioner i Middelalderen. I vår egen generasjon drepte 
Nazistene sju millioner Jøder og mange millioner Kristne. Muslimene har også drept millioner. Vi leser 
ikke lenger The Pilgrim Church, Fox sin Book of Martyrs og Martyrs Mirror, så vi har mistet vår historiske 
kunnskap. Vi har mistet alle minner om våre forfedres lidelser:

 Matteus 25:29  For hver den som har, skal få mer, og han skal ha overflod. Men den som 
 ikke har, skal bli fratatt selv det han har.

 Herren har tillatt fienden å blinde våre øyne og vi har mistet synet for Guds store åndelige bilde. Den 
Store Trengsel for Kirken begynte med steiningen av Stefanus, og fortsatte   

¹  Rom. 9:22, Ef. 5:6, 1Tess. 1:10, Åp. 16:19
² Dette; “men til å vinne frelse” i 1.Tess 5:9 er veldig omfavnet av de som tror at menigheten skal bortrykkes før den store trengselen. De 
bruker det som et bevis for at de har rett. Men den setningen dreier seg ikke om en trengselsperiode i det hele tatt, men omtaler de helliges evige 
frelse. Verset må leses nøye hvis vi skal kunne få tak i hva som virkelig blir sagt her.
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til Hedningenes Tid ble avsluttet. Ut fra de Bibelsitatene vi har sett på er det klart at alle definerte bibelske 
tidsperioder er blitt oppfylt med opprettelsen av det Nye Israel. Derfor er den Store Trengsel sansynligvis en 
tidsepoke som har strukket seg gjennom hele den Kristne Tidsperioden. Faktisk, fordi sanne hellige har lidd 
forferdelig helt siden korset,  kan det være slik at den “Store Trengsel” som Jesus snakket om, er Hans navn 
på den Kristne Epoken.

Nyhetsbrev

Arutz Sheva Israel National Radio, 12.11.2001, 1.09 pm

 Aaron Ussishhkin, 50, sikkerhetsoffiser i Moshav Kfar Hess, ble skutt av en Arabisk 
 terrorist i går kveld. Han fikk beskjed om å komme til  et område som ble tatt av Israel i 
 1967, omkring seks km nordvest for det PA- kontrollerte Kalilye og seks km nordvest for 
 Raana. fordi en mistenkelig mann oppholdt seg ved inngangen til bosetningen. Han løp 
 dit, og fikk bare spurt Araberen hva han gjorde der før mannen skjøt og drepte ham. To 
 andre Israelere ble såret i angrepet, og morderen forsvant.



Time, Dag, Måned & År
 Kapittel 17

Alt har sin tid.
En tid til å bli født, og en tid til å dø,
En tid til å drepe, og en tid til å lege.

En tid til å tie, og en tid til å tale.

Forkynneren 3:1-7 (utdrag)

 
Det er sju basuner i Åpenbaringen og fire forskjellige engler dukker opp innen den 6. basun. Disse englene 
kan nå identifiseres. Tre av disse englene er allerede sluppet ut og deres budskap har blitt avlevert mellom 
688 og 1967!

 Åpenbaringen 9:13-16  Så blåste den sjette engelen. Og jeg hørte en røst fra de fire hornene
 på gullalteret som er framfor Gud. Røsten sa til den sjette engelen som hadde basunen. Løs 
 de fire englene som er bundet ved den store elven Eufrat. De fire englene ble så løst, de som 
 ble holdt ferdige til den timen og dagen og måneden og året, da de skulle drepe en tredjedel 
 av menneskene. Tallet på rytternes hær var to ganger ti tusen ganger ti tusen. Jeg hørte
 tallet på dem.

 Elven Eufrat er i Midtøsten og stedet er Leopard-Bjørn-Løve. Fra Skriften vet vi at LBL er den 
Islamske verden! Så disse fire englene skulle slippes løs fra innsiden av de Islamske statene.
 Dette gir ikke så veldig mye informasjon, så hvilke skriftsteder kan gi oss mer kunnskap om disse 
englene? Vi må lete et eller annet sted mellom tiden når denne profetien ble gitt (Åp. 9:14) og tiden når Her-
ren setter opp Sitt evige kongedømme (Åp. 11:15). Disse fire englene dukker opp etter at det er blåst i den 6. 
basun, men før den Siste Basun (Åp. 11:15). Og siden vi går rett inn i det evige Kongedømme hos Gud ved 
den siste basun ...
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 Så er det eneste stedet vi kan finne ut mer om disse englene mellom Åp. 9:14 og Åp. 11:14!

 Nå dukker det ikke opp fire engler mellom Åp. 9:14 og Åp. 11:14, men det er et annet spor å følge 
- TID! Disse fire englene eller budbringerne var gjort klare for fire forskjellige tidsperioder - en Time, Dag, 
Måned og År. Gjett hva? Timen, Dagen og Måneden dukker opp i tre forskjellige vers i Åp. 11, alle innenfor  
fortellingen om de To Vitnene:

MÅNED Åpenbaringen 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.”

DAG  Åpenbaringen 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.”

TIME  Åpenbaringen 11:13  “I samme time (eng.KJV) kom det et stort jordskjelv, og
  tiendedelen av byen falt. I jordskjelvet ble sju tusen mennesker drept, og andre ble
  fylt av frykt og gav himmelens Gud ære.

 Dette ovenfor er ikke noen tilfeldighet. Disse englene for  “måneder” og “dager”  er den Islamske 
svøpen som lå over det Hellige Land fra 688 til 1967.  Ut fra sammenhengen er det tydelig at engelen for 
denne siste “time” er framtid, men hvor er engelen for “år”?
  (eniautos, Strong’s NO. G2094), vanligvis oversatt med år dukker ikke opp mellom 
Åp. 9:14 og Åp. 11:14, men siden alle ting er fullført ved Åp. 11:15, så må dette “år” være der et eller annet 
sted. La oss lese avsnittene omhyggelig og se om det finnes en annen tidbestemmelse som kan forstås som
“år.”

 Åpenbaringen 11:8-9  Og de døde legemene deres skal ligge på gaten i den store byen, 
 som i åndelig mening kalles Sodoma og Egypt, hvor også vår Herre ble korsfestet. Så skal 
 menneskene fra folkene, stammene, tungemålene og folkeslagene se de døde legemene 
 deres i tre og en halv dag, og de skal ikke tillate at de døde legemene deres blir gravlagt.    
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 Åpenbaringen 11:11  Etter tre og en halv dag kom livsånden fra Gud inn i dem, og de
 stod på føttene sine, og stor frykt kom over dem som så dem.

 Det Greske ordet (hemera)  oversatt med “dag” ovenfor er flertydig.¹ Siden de overnevnte 3½ dag er 
den eneste andre tidsenheten i avsnittet som muligens kan oversettes til år, så kanskje den korrekte overset-
telsen for versene ovenfor er år. La oss se på den muligheten:

 Åpenbaringen 11:9  Så skal mennesker fra folkene, stammene, tungemålene og 
 folkeslagene se de døde legemene deres i tre og et halvt ÅR, og de skal ikke tillate at de
 døde legemene deres blir gravlagt.

 Åpenbaringen 11:11  Etter tre og et halvt ÅR kom livsånden fra Gud inn i dem, og de 
 stod på føttene sine, og stor frykt kom over dem som så dem.

 Vi befinner oss i det Nye Testamentes Epoke, og bruker den Romerske kalenderen, så hvis ÅR er 
den korrekte oversettelsen, og vi bruker ‘en dag for et år’ for å tolke denne profetien, gjett hva vi da kommer 
fram til:

 3,5 x 365.24 = 1278,34 År
 1967 (Jerusalem ble fri) - 1278,34 = 688
 
 Klippemoskéen enda en gang!

 Så de 3½ “dag” i Åp. 11:9-11 ser ut til  å være en repeterende profeti om  det Muslimske
herredømmet over Jerusalem og tempelhøyden. Hvis dette er den korrekte måten å betrakte dette avsnittet 
på, får vi følgende måte å forstå teksten.  For å holde det enkelt,  blir kommentarene satt inn i Bibeltekstn 
med skråskrift:

 Åpenbaringen 11:8-15 (Utdrag)  Og de døde legemene deres (de tomme kirkene) skal 
 ligge på gaten i den store byen (Jerusalem), som i åndelig mening kalles Sodoma og 
 Egypt, hvor også 

¹  Det Greske  (hemera, Strong’s No. 2250g) i vers 9 og 11 er et flertydig ord, som i varierende grad blir oversatt som dag, øyeblikk, mid-
dag, tid og år. Den korrekte oversettelsen er avhengig av sammenhengen. I Åp. 11:9 og 11:11 finnes det ingen rettningslinjer i form av tekstsam-
menheng som kan hjelpe til med å få den korrekte oversettelsen, så oversetterne har gått for den vanligste bruken av ordet, og oversatt hemera 
med ‘dag’.
Men tolv ganger har oversetterne av NASB forstått hemera som ‘år’, Luk. 1:7, 1:18 og 2:36 etc., så år er en en helt riktig og akseptabel overset-
telse.
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 vår (deres) Herre ble korsfestet. Så skal mennesker fra folkene, stammene, tungemålene
 og folkeslagene (Muslimene i de omkring liggende land) se de døde legemene deres 
 (de tomme kirkene)  i tre og en halv dag (År for dag = år, dvs fra 688 e.Kr. til 1967 e.Kr.), 
 og de skal ikke tillate at de døde legemene deres (de tomme kirkene) blir gravlagt 
 (blir revet ned). Og de som bor på jorden skal glede seg over dem, og være lykkelige og 
 sende gaver til hverandre, for disse to profetene (de Kristne og Jødene) hadde plaget dem
  som bor på jorden (det er en plage for de fortapte når evangeliet blir forkynt og de ikke
 ønsker å omvende seg). Etter tre og en halv dag (etter at Jerusalem ble befridd) kom
 livsånden fra Gud inn i dem, og de stod på føttene sine, (Etter 1967 kom Guds folk 
 tilbake igjen til Jerusalems kirker og synagoger) og stor frykt kom over dem 
 (Palestinerne og Muslimene) som så dem. Og de hørte en høy røst fra himmelen si til 
 dem: “Kom opp hit!” (De hellige, både Jøder og Hedninger blir tatt med for å være 
 med Herren. Fortsatt hører dette framtiden til. Sammenlign Åp. 4:1)  Og de steg opp til 
 himmelen i en sky, og fiendene deres så dem ... og de andre ble fylt av frykt og gav
 himmelens Gud ære. Da blåste den sjuende engelen. (den Siste Basun) Og det lød høye 
 røster i himmelen som sa: “Denne verdens riker tilhører nå vår Herre og Hans Kristus, 
 og Han skal herske som konge i all evighet!”

 Tolkningen ovenfor stemmer både med Skriften og med historien. Nå la oss se på den 6. basunen
(det 2. ve-rop) enda en gang:

 Åpenbaringen 9:13-15  Så blåste den 6. engelen. Og jeg hørte en røst fra de fire hornene
  på gullalteret som er framfor Gud. Røsten sa til den sjette engelen som hadde basunen:
 “Løs de fire englene som er bundet ved den store elven Eufrat.” De fire englene ble så 
 løst, de som ble holdt ferdige til den timen og dagen og måneden og året, da de skulle 
 drepe en tredjedel av menneskene.

 Disse fire englene ble løslagt ved den 6.basun! Ut fra profetien om de To Vitnene kan vi se at tre av 
disse englene ble løslatt fra 688 til 1967. Hvis vi husker på at “engel” egentlig betyr budbringer, da kan vi se 
nærmere på hva disse budbringerne viser oss:
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1.  I 42 Måneder hersket Hedningene i Jerusalem.
 Den 1.”budbringeren fra Midtøsten!
2.  I 1260 Dager ble de To Vitnene drevet ut av det Hellige Land.
 Den 2.”budbringeren fra Midtøsten!
3.  I 3½ Hemera (År) tillot Heren Muslimene å kontrollere Jerusalem.
 Den 3.”budbringeren fra Midtøsten!
4.  Den Time, prøvelsens time, Harmageddon.
 Den 4.”budbringeren fra Midtøsten!

 Disse englene var budbringere til Kirken; og tre av dem har allerede blitt løslatt. Hat og blodige 
sverd fra fundamentalistisk Islam kom over oss. Men har Vesten vært i stand til å høre Guds budbringere fra 
Midtøsten som blåste i sine basuner gjennom århundrene? Det ser ikke slik ut, og det virker som om den 4. 
budbringeren fra Midtøsten, ‘prøvelsens time’ er like rundt hjørnet. Bare en håndfull ser ut til å legge merke 
til det, men dette slaget vil også bli utkjempet mot Islam. Utkjempet av Israel og de som er igjen i kirken og 
har ører til å høre med.
 Dette som er skrevet ovenfor er lysår fra den profetiske overtro i vår kirke i dag, men få stiller 
spørsmålstegn ved våre ende-tids tradisjoner. Hvis Gud ikke hadde full kontroll ville jeg blitt desperat. Hvis 
ikke kirkens ledere begynner å gjøre hjemmeleksene sine i Bibelen i stedet for å stole på sine støvede kom-
mentarer, frykter jeg at det store flertall i kirken blir dømt til å være i et åndelig mørke som kommer til å 
trigge den siste holocaust. Det er virkelig en tragedie, for det behøver ikke å være på den måten. Men, som 
Herren sa ved sine profeter:

 Jesaja 5:13 Derfor føres mitt folk i landflyktighet, fordi de ikke har kunnskap. Deres
 stormenn blir utsultet (av mangel på Guds Ord), og mengden uttørkes av(en åndelig) tørst.

 Hosea 4:6  Mitt folk går til grunne av mangel på kunnskap.
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Avslutningsord

 Inne i Klippemoskéen er det en stor inskripsjon på Arabisk hvor det står: “Gud forby at Han skulle 
ha en Sønn.” Dette og mye annet i Muhammeds lære har vendt 1/5 av verdens befolkning vekk fra men-
neskehetens Frelser:

 “ . . . og de kristne sier, ‘Messias er Guds sønn’. Dette er faktisk det de sier, og de tar efter
 [I dette tar de etter] det som de vantro før dem hevdet. Måtte Gud ta dem fatt  ..”
 ( Sure 9 vers 30)

 Var så Muhammed den falske profeten i Åpenbaringen 16:13? Naturligvis. Dette er ikke bare et lite 
“kultursammenstøt” i ordbruken til noen ubetydelige personer i historien. Det er Gud og Hans Ord på den 
ene siden og Satan og hans løgner på den andre, i en krig som begynte i Edens hage. Muhammeds uttalelser 
står direkte mot det Gud i Himmelen sier i Bibelen:

 Johannes 3:36 & 16  Den som tror på Sønnen har evig liv. Men den som ikke vil tro 
 Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham ... For så har Gud elsket verden 
 at Han gav Sin Sønn, Den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, 
 men ha evig liv.

 Til tross for alle påstander om det motsatte under den Kristne Tidsperioden, så er all makt lagt i Jesu 
hender!

 Filipperbrevete 2:8-11  Og da Han i sin framtreden var funnet som et menneske, fornedret
 Han Seg Selv og ble lydig til døden, ja til døden på korset. Derfor har også Gud høyt
 opphøyet Ham og gitt Ham Navnet som er over ethvert navn, for at i Jesu  Navn skal hvert 
 kne  bøye seg, deres som er i den himmelske verden, og deres som er på jorden, og deres 
 som er under jorden, og for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud 
 Faders ære. 

 Islam går rett imot disse Bibelske sannheter. Det å forstå Leopard-Bjørn-Løve dyret som nasjonene 
i Midtøsten fører ugjenkallelig til den konklusjonen at Islam og fundamentalistiske Muslimer er Gud Den 
Allmektiges siste fiender. Dag = År profetiene viser oss også at vi er i den siste generajonen i den
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Kristne Tidsepoken. Gud visste om Islams framtid og det Hellige Land helt på årstallet, og Gud fortalte oss 
om det nesten seks hundre år før Muhammed ble født.
 Det finnes ingen ting i Koranen som ligner på slike profetier. At det Hellige Land og Jerusalem igjen 
skulle komme under Jødisk kontroll var noe Allah ikke kunne forutse. Det er oppfyllelsen av en Bibelsk 
profeti, ikke en Koransk profeti. Sammenligningen ville være komisk, hvis det ikke var for at den er tragisk. 
mange vil komme til å stå skrekkslagne foran den Store Hvite Trone når deres forkastelse av sannheten blir 
trukket fram i et lys som de ikke kan flykte fra. “Det er forferdelig å falle i hendene på den levende Gud.” 
(Hebr. 10:31).
 Det er en sak som vi bør legge oss på sinne: I hele verden er det omkring 1,2 billioner mennesker i 
Islam. Beregninger viser at 10-15 % av alle Muslimer er fundamentalistiske ekstremister. Med andre ord, 
akkurat nå finnes det omkring 100 til 150 millioner mennesker aktivt involvert i verdens farligste fraksjons-
grupper, og antallet er hurtig økende særlig blant den yngre generasjonen.
 Nå, her er poenget. I dag er er det beregnet at det er omtrent fem millioner Muslimer i USA. Hvis 
10-15 % statistikken gjelder for oss, da befinner det seg  fra 300 000-750 000 Amerikanske Muslimer som 
støtter fundamentalistiske Islamske terroristgrupperinger. Finnes det så terrorister som gjemmer seg i Ameri-
kanske moskéer? Svaret er selvinnlysende. Hvis vi ikke får dem fjernet vil vår nasjon aldri mer bli fri fra de 
Islamske terroristenes trussel.
 Ikke siden krigen i 1812 har fiendens soldater fått innpass på Amerikansk jord. Men liberal retorikk 
og politisk korrekthet har gjort at vi har ignorert Guds advarsel mot de som har forkastet Hans Sønn. I stedet 
marsjerer vi lystig av sted mot et Harmageddon som vi bringer over oss selv.

FINIS


