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Alle analyser forfatteren gjør av skriftene i denne boka, har sitt utspring fra
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KJV referansen blir stående i denne norske oversettelsen, slik at du husker å
slå opp i den originale teksten, dersom ordlyden (av naturlige årsaker) ikke
samsvarer med forfatterens retorikk og analyse.
Norske skrift-sitater gjengitt her, er hovedsakelig fra bibel.no

TILLATELSE GITT
Jeg mener denne boka kommer til å være avgjørende for dem som
vil bli etterlatt. Derfor sier jeg til alle de som leser den før
trengselstiden begynner, hvis du kan, ta kopi og send videre til
familien, venner og menigheten. Enten det er i en fysisk bokform, ebok eller PDF-utskrift.
Du har min tillatelse til å lage kopier, men ALDRI gjøre endringer i
den eller å tjene penger på den. Vårt formål med å plassere den på
Amazon, er for å få et bredere globalt publikum enn vårt publikum
alene ellers aldri vil nå. Jo flere mennesker som gjøres oppmerksom
på denne informasjonen, desto flere vil kunne forberede seg selv og
hjelpe andre.

TILEGNELSE
Først og fremst, ikke bare denne boka, men også misjonen som
begynner for rundt 3,5 år siden, er viet til vår Herre og Frelser, Jesus
Kristus, ved Faderens vilje og Den Hellige Ånd. “Bruk den til din vilje,
Herre. Jeg elsker deg og takker deg”.
Til min utrolig utholdende, kjærlige og vakre kone, Winnie, også kalt
"Win". Vi hører ofte om hvordan ektefellen er sterk og tålmodig. Du
var og er det absolutt. Det strekker seg over en lenger periode enn
bare fullførelsen av denne boka på en tre-ukers periode, som i seg
selv er utrolig. Det hele går tilbake til begynnelsen da vi møtes, og
gifter oss for 20 år siden. Du er mitt livs kjærlighet. Når jeg møter
deg, vet jeg innen noen få minutter at jeg vil gifte meg med deg.
Det er absolutt et av de åndelig ledet øyeblikkene i livet mitt. "Takk
Kjære, jeg elsker deg."
Til mine to snille, kjærlige og vakre barn i Herren, min sønn, Ocean,
og datter, Alaina. Takk for at dere er så gode og flinke barn. Dere er
ikke bare en velsignelse i våre liv, men i deres godhet gjør jobben
vår som foreldre enkel. Jeg elsker dere begge veldig mye.
Til min mor Lise; jeg elsker deg veldig høyt og takker deg for alt,
spesielt dine bønner. Til min søster Mona; jeg elsker deg, og takk
for at du alltid stiller når det trengs.
En spesiell takk til min bror i Kristus, Jimmy. Uten hans siste
oppfordring til å skrive denne viktige boka slik at verden har tilgang
til den, så vel som hans kunstneriske ferdigheter til å designe den,
ville det trolig aldri skjedd. Herren vet at vi ofte jobber bedre under
press. Det ble absolutt demonstrert innen de tre ukene det tok å
ferdigstille alt, og aldri ha skrevet eller designet en bok før. Takk for
alt det arbeidet du gjør for Herren, også på nettstedet. Det er en

stor velsignelse for titusenvis av mennesker over hele verden. Elsker
deg, Bror.
Til min kjære søster i Kristus, Pietra. Om det ikke var for det faktum
at vi visste at du var forfatter, på grunn av bøkene dine vi formidler
på nettsiden, føler jeg at vi ville ha druknet om vi hadde startet uten
deg. Som du nå vet, er jeg en forferdelig skribent, men med dine
GUDEGITTE ferdigheter klarte vi å få dette til å skje. Jeg vet kanskje
hvordan jeg skal forklare og vise ordene, men du gjorde dem
absolutt lesbare for verden. Jeg elsker deg, og takker deg så mye.
Til en annen søster i Kristus, Tricia. Takk for ferdigstillingen av boka
og for å hjelpe oss med å få den utgitt og tilgjengelig for verden så
raskt som mulig. Tidspunktet er avgjørende for tiden vi er i. Mye
kjærlighet til deg, alltid.
Og til slutt, til alle dere ”Fourteeners” rundt om i verden. De jeg
kjenner, og de jeg aldri har møtt. Dere har alle tatt del i å få dette til
å skje. Enten i bønner for misjonen, noen utrolige forbønner
underveis, støtte som bidro til å holde hjulene i gang, eller ved å
dele det du forstår av åpenbaringene med andre. Takk til dere alle,
fra bunnen av hjertet. Jeg elsker dere og ber for dere og deres
familier. Jeg gleder meg til å møte dere alle veldig snart. Måtte Gud
velsigne dere alle.

Med hilsen,
Alain Dubreuil

VITNESBYRD
For to år siden, da jeg blir overnaturlig ledet til Ministry Revealed,
ber jeg Herren om å vise meg om dette er sant. Alain undervisninger
er i overensstemmelse, gang på gang, med bibelske mønster, “type
and shadows” og sammenhenger angående trengselstiden. For
meg faller alle de små tannhjulene på plass i sporene sine. Hele
Bibelen blir en dynamisk, bevegelig, levende historie om Guds starttil-slutt-plan

med

vakker

presisjon.

Alle

trenger

denne

åpenbaringen, ettersom denne delen av historien nærmer seg
slutten. Jeg ber om at hver leser, vil legge til side det som de tror de
vet, og oppdager planen for frikjøpelsen som eksisterer fra
begynnelsen. Underet med den, vitner om Guds suverenitet, godhet
og ære!
Tricia Exman, PPCC, USA
Tricia Exman Coaching

Living Fearless, Brilliant, Limitless!

Daniel 12:9 (KJV)
Han svarte: «Gå bort, Daniel, for ordene skal holdes skjult
og være forseglet inntil endetiden.
I nesten 2000 år har kristne og bibelforskere forsøkt å forstå de siste
dagene og tidspunktet for endetiden. Ulikhetene i forståelse har kilt
seg fast, og skapt avstand mellom individer, menigheter og
kirkesamfunn, som hver og en hevder å ha den riktige forståelsen.
Det de ikke tar med i beregningen, er at bøkene ble forseglet inntil
endetiden. Den tiden er nå kommet, og sant ifølge Guds ord,

bøkene er nå åpne, og avslører sannheten om nøyaktig hva som
skal skje. Av årsaker som ligger utenfor vår forståelse, har Herren
Gud valgt og kalt Ministry Revealed, Alain Dubreuil, så vel som
mange andre trofaste brødre og søstre i Kristus, til å åpne bøkene
og avsløre nøklene til å forstå Endetiden som nå er over oss.
I denne boka vil du finne nøklene til å forstå åpenbaringene. Du vil
også få beviser direkte fra skriftene som vil vise deg at Guds ord har
et "VAR", et "ER" og et "SKAL KOMME" aspekt som må forstås.
Videre bevises det at endetidens profetier og Guds plan for
frikjøpelsen av mennesker er skrevet i loven, i Salmene og i
profetene (Lukas 24:44).
Denne boka vil, uten tvil, vise seg å være en viktig ressurs som du
vil finne uunnværlig og et hjelpemiddel gjennom dine prøvelser og
motgang. Midt i misforståelser og forvirring vil du få klarhet, håp og
styrke ved å vite at vår Herre har vært, og forblir i total kontroll over
ALT som skjer i himmelen og på jorden.
Be Herren Jesus om å gjøre denne åpenbaringen, DIN
ÅPENBARING.
Ivan Stouffs, Sør-Afrika
Entrepreneur

Den Hellige Ånd fører meg til Ministry Revealed, i 2017. Nøkkelen
om hvem evangeliene skrives til og sannheten om tidsrammen for
trengselstiden, bidrar til å åpne min forståelse og endrer måten min
å lese skriften på. Jeg ser nå med “Endetidsøyne” og Ordet ringer
riktig i min ånd. Før Ministry Revealed, har jeg veldig mange
spørsmål og ikke nok svar. Nøklene gitt meg av Ministry Revealed

svarer unektelig på mange av de spørsmålene. Herren har velsignet
denne misjonen med åpenbaring etter åpenbaring, og bøkene er
blitt åpnet. Det har vært en fantastisk reise. 5 STJERNERS!
Tabby Bizgan, USA
Adult Care Facility Owner/Provider

Som kristen mesteparten av livet, har jeg aldri god forståelse av
Endetiden. Muligens litt her og der. Jeg er kjent med 7 års
trengselstid og opprykket av menigheten. Da jeg fortelles om
Åpenbaring 12 profetien som skjer 23. september 2017, ønsker jeg
å vite mer og ber om veiledning. Et år går, uten at noe skjer. Det ble
ingen forandring. Men så en dag, hører jeg denne stemmen si
“Hello Fourteeners! Velkommen tilbake til Ministry Revealed”! Fra
det øyeblikket forandrer hele livet mitt seg. Du må lese denne boka!
Den er utrolig, og det beste er, at alt er sant! Ha et åpent sinn. Det
er en stor mulighet for at ditt liv også vil forandre seg.
Neal Page, USA
Carpenter
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INTRODUKSJON
EN NY ÅPENBARINGSREISE
Før våren 2017 har jeg ennå ikke laget noen videoer. Og fra det
punktet, til alt endrer seg, har jeg kun laget noen få, utfra et ønske
om rett og slett å få være en del av å gjøre noe for GUDS RIKE.
Forhåpentligvis til å hjelpe andre til å bli kjent med vår Herre og
Frelser. Tidspunktet selve kallet starter offisielt for meg, er 8.
september 2017.
Det er under en video jeg lager, at Ånden fanger oppmerksomheten
min med noen skriftsteder som får meg til å stille spørsmål ved
forståelsen min av trengselstiden. Den dagen forandrer alt seg, og
en helt ny åpenbaringsreise ser dagens lys. Når jeg er ferdig med
den videoen, begynner ting å skille seg ut på de riktige stedene og
det som ikke virker fornuftig før, begynner å gi perfekt mening.
Skrifter, som aldri før virkelig forståes i forhold til endetiden,
begynner å åpenbare seg for meg, akkurat som Daniel 12:4 sa vil
skje... at bøkene ble forseglet til endetiden. Jeg kan nå si, bøkene er
åpnet! Skriftsted etter skriftsted med svar på spørsmål jeg ikke
engang er klar over var spørsmål! Helt fra 1 Mosebok til
Åpenbaringen, og det fortsatte med å avsløre endetidens plan og
Guds ære. Dette er virkelig en oppdagelses-menighet med Guds
nåde, og all heder og ære går til Gud Den Allmektige. Jeg vil nevne,
at alle skriftene sitert i denne boka er fra King James Version (KJV).
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La meg nå begynne med det jeg vil kalle en “erklæring av
forståelse”. Årsaken til den, er viktig. Det er forståelsen av det 70.
året!
Du kommer til å se det nevnt, på flere sider gjennom denne boka.
Ikke på grunn av at det samme bibelverset blir gjentatt flere ganger,
men fordi det er overalt i skriften når vi snakker om Endetiden. I
veldig lang tid, er det undervist at når det 70. året til Israel kommer,
vil endetiden komme over verden. Men det 70. året, ifølge de fleste
bibelforskeres forståelse, kom og gikk. Det antas av verden å være
fra mai 2018. Og likevel er det ingenting som begynner, gjennom
hele året?

Daniel 9:2 (KJV)
i det første regjeringsåret hans la jeg, Daniel, merke til i
bøkene hvor mange år Jerusalem skulle ligge i ruiner ifølge
Herrens ord til profeten Jeremia. Det var sytti år.

2 Krønikebok 36:21 (KJV)
Slik ble Herrens ord gjennom Jeremia oppfylt. Landet fikk
hvile til det hadde tatt igjen sabbatsårene sine, så lenge det
lå øde, til sytti år (threescore and ten years) var gått.
Herrens kalkulering derimot, er ikke lik vår måte å regne på, når det
gjelder landet Hans. Det er oversett et veldig viktig skriftsted, av
omtrent alle som underviser om Endetiden, og som er årsaken til at
ingen av dem lenger nevner viktigheten av det 70. året i talene sine.
Det er ennå ikke forstått, hvordan HERREN GUD legger sammen
årene. Til tross for at Han forteller oss det:
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3 Mosebok 19:23-24 (KJV)
23 Når dere kommer inn i landet og planter alle slags trær
til å spise av, skal dere holde den første frukten de bærer,
for uren. I tre år skal frukten være uren for dere og ikke
spises.
24 Det fjerde året skal all frukten helliges til Herren ved en
gledeshøytid.
Dette forteller oss, at Herren instruerer dem om hvordan de skal
gjøre ting, når de kommer inn i landet. Vi vet alle at de fjernes fra
landet i nesten 2000 år, og at de kom inn i landet igjen i mai 1948.
Så, om de ikke tar fra landet i "tre år", og det ikke er før det fjerde
året det er akseptabelt for Herren, hvilket år vil da bli det 70. året?
1948 + 73 år = 2021
Som Ordspråkene 25:2 (KJV) sier:

Det er Guds ære å holde en sak skjult, men kongers ære å
granske den.
Jeg vil starte med en bønn for leserne av denne boka, før vi legger
ut på denne reisen sammen. Denne boka har ikke kun som formål
å informere deg om de tingene du kan forvente skal skje på gitte
tidspunkt, men også at du skal vite at det er et håp selv midt i
trengselen. Gud bruker denne tiden til å føre prøvelser over den
sovende menigheten og verden, for å bringe dem tilbake til Ham
på grunn av Hans ønske om at alle Hans barn skal komme hjem. Og
fordi Han er hellig, forventer Han at vi skal leve i lydighet mot Ham
og å elske Ham av hele vårt hjerte, sinn og styrke. Og å elske vår
neste som oss selv. Dessverre, som sitert, “Det må noen runder med
3

motgang til, for at menigheten skal være en menighet slik Gud har
til hensikt”. Om du er en av de etterlatte, vit at det ofte er i Hans
prøvelser at Han øker sin barmhjertighet. Når du roper til Ham, lover
Han at Han vil høre ditt rop og svare deg. Denne boka vil også, når
gitt andre for å lese, vekke menigheten. Ikke bare til prøvelser over
synd, og denne verden, men også for å la dem få vite at Han vil
komme tilbake for å hente Sine barn, og at de skal ha rene
klesplagg. Jeg oppfordrer deg til å dele denne boka, så mye som
mulig.
Far, jeg spør deg og ber om at hver leser blir salvet av Din Ånd og
ellers alle dem som vil høre ordene som blir undervist. At du vil gi
dem visdom, kunnskap, forståelse og dømmekraft. La dem få vite at
denne boka er en gave, på grunn av din barmhjertighet og
kjærlighet for dem. La sannheten om Herrens endetidsord som
åpenbares i denne boka, bli mottatt som en velsignelse i kjærlighet.
Jeg ber om at de vil søke Ditt Ord og ikke være raske med å avvise
det som er skrevet. Du lovet at Din Ånd vil veilede dem i all sannhet
og at Han vil minne dem på alt Jesus sier. Takk for at Du vil gjøre
dette for dem. Jeg ber om at Du løfter sløret for deres forståelse,
med klare hjerter til å motta det du personlig ønsker å åpenbare for
dem, ikke bare om endetiden, som også alle sider ved deg. Fordi å
kjenne Deg, er Evig Liv. Måtte de se deg på disse sidene, og bli
trukket nærmere Deg.
Amen.
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KAPITTEL 1
HVEM EVANGELIENE SKRIVES TIL
I dette kapittelet vil vi se på fremstillingen mellom hvert evangelium,
og gi støttende bevis på at realiteten stadfestes. Det er forståelsen
8.september 2017, og hvem de ulike evangeliene skrives til, som er
den første store åpenbaringen. Etter det, bare fortsetter bøkene å
åpne seg. Du vil oppdage, en gang for alle, hvilke mysterier de
synoptiske evangeliene i virkeligheten inneholder, og hvem de
henvender seg til nå i endetiden. Etter å bli undervist om Endetiden,
hovedsakelig fra Matteusevangeliet, hindrer det perspektiv på vår
forståelse av de siste dager. Vi mister, bokstavelig talt, halve forløpet
av trengselstiden.
Når en leser de tre første evangeliene, vil en sannsynligvis se utallige
likheter. Ved nærmere ettersyn, avsløres imidlertid noen vesentlige
uoverstemmelser. Er disse uoverstemmelsene det samme som
motsigelser? Og hva kan grunnen være, for at de er der? Er
evangeliene pålitelige, dersom de inneholder flere motsetninger?
Guds Ord er perfekt. Det kan ikke forekomme motsigelser. Gud
lyver ikke. Alt som står i skriftene, er helt riktig. Selv om kristne
erkjenner denne sannheten, vet vi samtidig at om vi legger de fire
evangeliene ved siden av hverandre, vil det dukke opp variasjoner
som ikke kan benektes. En innsiktsfull leser kan spørre: "Hva er det
som foregår her? Skjer det på denne eller på den måten"? Årsaken
til ulikhetene og de tilsynelatende motsetningene, er det faktum at
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de synoptiske evangeliene skrives til forskjellige grupper av
mennesker.

KORT OPPSUMMERING AV EVANGELIENE LUKAS,
MARKUS OG MATTEUS
LUKAS
Lukasevangeliet, også kalt Lukas, forteller om opprinnelsen,
fødselen, misjonen, døden, oppstandelsen, og oppstigning av Jesus
Kristus. Sammen med Apostlenes gjerninger utgjør Lukas et
dobbeltverk, som lærde kaller Lukas – Acta, og som til sammen
utgjør 27,5 % av Det Nye Testamentet. De fleste moderne forskere
er enige om en tradisjonell oppfatning der det er Lukas, evangelist
og følgesvenn av Paulus, som er forfatter av Lukasevangeliet.
Evangeliet skrives til et gresktalende publikum, men retter
oppmerksomheten spesielt mot de Kristnes anliggender, snarere
enn den gresk-romerske verdenen generelt.
Et veldig vesentlig vers, som legger grunnlaget for betydeligheten
av hvorfor Lukas er så viktig, finner vi første kapittel vers tre.

Lukas 1:3 (KJV)
Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt
fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i
sammenheng, ærede Teofilos,
Dette verset spesifiserer at Lukas har perfekt forståelse, som jeg er
sikker på at også du er enig i, er en ganske dristig uttalelse. Han sier
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også at han skriver i rekkefølge. Dette bør få oss til å merke oss hva
som sies, og i hvilken rekkefølge det formidles.

MARKUS
Markusevangeliet er det andre av de fire kanoniserte evangeliene,
og av de tre synoptiske evangeliene. Markus er følgesvenn av
apostelen Peter. De fleste forskere daterer evangeliet til like etter år
70 e.Kr., da Titus (en romersk general og senere keiser) ødelegger
tempelet. Evangeliet skrives på gresk, for et ikke-jødisk / hedensk
publikum, for å styrke troen til de som allerede tror, ikke for å
konvertere vantroende.

MATTEUS
Matteusevangeliet er den første boken i Det Nye Testamentet.
Matteus ser ut til å understreke at den jødiske tradisjonen ikke skal
gå tapt i en menighet som stadig blir mer hedensk. Han skriver hans
evangelium for å overbevise andre jøder om at Jesus er Messias,
forutsagt i Det gamle testamentet. Dette evangeliet skrives fra et
jødisk synspunkt, til et jødisk publikum. Det familiære beviset på
dette er så overveldende, at det ofte kalles "Evangeliet for jøder."
Det bruker den ulike Hebraiske formelen "himmelriket", der de
andre bøkene i Det Nye Testamentet kun snakker om "Guds Rike".
Det er veldig viktig å merke seg, at selv om Matteusevangeliet
skrives til jødene, baserer nesten alle pastorene teologien sin og
eskatologien sin (læren om de siste ting) på Matteusevangeliet, og
utelater å vurdere hvilken rolle evangeliene til Markus og Lukas har.
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Det virker nesten som om de ikke har noen reell relevans for
endetiden, og er mer som to sidenotater. Et mer reelt faktum er, om
vi tar alle de synoptiske evangeliene opp til vurdering, at de utgjør
hele forskjellen i forståelsen av endetiden.
Dette er sannsynligvis et godt bibelvers å starte emnet med –

Matteus 20:16 (KJV)
Slik skal de siste bli de første og de første de siste. For
mange er kalt, men få er utvalgt.
Dette lar oss vite, bokstavelig talt, at til slutt vil de som er først bli
sist, og de som er sist, bli først. Så med hensyn til det, ut fra de
synoptiske evangeliene, hvem vil da bli først? Lukas, som etterfølges
av Markus, og til slutt Matteus. Uten å prøve å si for mye, og få deg
til å klø deg i hodet med spørsmål før vi i det hele tatt kommer i
gang, la meg forklare det i en enkel setning, slik at du enklere kan
komme inn i tankesettet til forståelsen. For så å la alle bevisene som
følger, alene demonstrere det for deg.
Lukas skrives til Bruden, Markus til den etterlatte Menigheten,
og Matteus til Jødene.
Med det som utgangspunkt, kan du kanskje allerede nå begynne å
forstå hva som utspiller seg, og ane hvordan Lukas gruppe
unnslipper trengselstiden før den i det hele tatt begynner. Du vil
også oppdage, at både Markus og Matteus’ grupper blir etterlatt,
og vil måtte gå gjennom deler av trengselstiden. Dette bringer oss
tilbake til hva jeg nevner for et øyeblikk siden, hvordan opplæring
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kun ut ifra Matteus syn på de siste dagene, gjør at halve
trengselstiden uteblir fra totalforståelsen.

Jesaja 46:10 (KJV)
Fra begynnelsen forteller jeg slutten, på forhånd forteller
jeg det som ikke har hendt.
Jeg veier for og imot om jeg skal skrive denne neste informasjonen,
allerede her i starten eller ikke. Og som du ser, velger jeg å gjøre
det. Årsaken er at disse opplysningene også vil hjelpe til med å
forberede sinnet ditt, til å forstå hvilken åpenbaring disse
evangeliene gir, som du er i ferd med å gjøres bedre kjent med. For
omtrent alle som kommer til å lese dette, vil det være første gang,
etter å være undervist fra Matteus’ beretning opp igjennom hele
livet. Matteus kommer sist, ikke først. Dette innebærer at du har,
uten å være klar over det, kun undervist i siste delen av
trengselstiden!
Jeg lover deg, at det du er i ferd med å forstå her i denne boka, og
spesielt fra dette kapittelet av, kommer til å avsløre mysteriene fra
endetiden for deg, som du har prøvd å begripe i veldig lang tid.
Spørsmål vil bli besvart. Og selv om ikke alle spørsmålene dine vil
besvares, vil du nå ha innsikt til å finne frem til dem på egenhånd.
Her er oversikten på hvem evangeliene skrives til:

Lukas
Unnslippelsen (Escape) til Jesu Kristi Brud / Pre-Trib / Før
seglene begynner.
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Markus
Opprykkelsen (Rapture) av Menigheten / Den Store Skaren /
Mid-Trib / Slutten av segl

Matteus
Andre gjenkomst / Jødene / Post-Trib / Jakobs Trøbbel –
Basunene

FRIKJØPELSEN, TRENGSELSTID OG DEN STORE
TRENGSEL I SKRIFTEN
Guds Ord er fullt av ledetråder som vi ofte overser, spesielt om vi
ikke engang vet hvor vi skal ta fatt. Nå, ved hjelp av internett, gir Far
oss flere forskjellige hjelpemidler til å granske Hans ord og
individuelle ord mye lettere. Ordleksikonet Strongs Concordance,
gjør nettsider som Blueletterbible.org og den gratis e-Sword appen
til utrolig unike kilder for å klare begripe den dypere meningen
enkelte ord i realiteten har, og man får panoramautsikt av skriften.
I disse studiene, vil du se hvor gode disse verktøyene er til å hjelpe
oss å avdekke, i mange tilfeller hva et ord egentlig betyr, spesielt
sammenlignet med hva vi tror et ord betyr om vi bare leser det.
La oss komme i gang med disse viktige ordene: Frikjøpelse,
Løslatelse, Trengselstiden og Den Store Trengsel og spesifikt se på
hvor ordene brukes i forhold til de tre synoptiske evangeliene, som
er fokus i dette kapittelet.
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FRIKJØPELSEN
Frikjøpelse (redemption) er G629, som betyr løsepenger i sin helhet,
vil si (bokstavelig talt) befrielse, eller (spesifikt) kristen frelse: utfrielse, løslatelse, forløsning.
Søker du opp ordet “Frikjøpelse / Redemption” (G629) (eller Løslatt
/ Redeemed G3085), i tillegg til ordet “Reddet” (G4991), vil du
oppdage at ordene kun brukes i Lukasevangeliet, og ikke en eneste
gang i Markus eller Matteus.

Lukas 21:28 (KJV)
Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft
hodet! For da skal dere snart bli satt fri (G629).

Romerne 8:23 (KJV)
Ja, enda mer: Også vi som har fått Ånden, den første frukt
av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter
etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt
fri (G629).
De som er Åndens “førstegrøde", er Kristi Brud. Hun er førstegrøden
av hvetehøstingen i forbindelse med pinsen, også kalt ukefesten.

Lukas 1:68 (KJV)
Velsignet er Herren, Israels Gud, for han har sett til sitt folk
og forløst (G3085) det.
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Lukas 2:38 (KJV)
I samme stund kom også hun fram og lovpriste Gud, og
hun fortalte om barnet til alle som ventet på frihet (G3085)
for Jerusalem.

Lukas 1:69 (KJV)
Han har oppreist for oss et horn til frelse (G4991) i sin
tjener Davids hus,

Lukas 1:71 (KJV)
å frelse (G4991) oss fra våre fiender og fra hånden til alle
dem som hater oss.

Lukas 1:77 (KJV)
og gi hans folk å kjenne frelsen (G4991) når deres synder
blir tilgitt,
Ikke ett ord i Bibelen er plassert der ved en tilfeldighet, eller uten
grunn. Det er en årsak til at ordene Frikjøpt og Reddet ikke er i
Markus og Matteus. Og den er at ordene skal vise oss at Bruden
(LUKAS) vil unnslippe fra det som skal komme, mens den etterlatte
Menigheten (MARKUS) og Jødene (MATTEUS) vil måtte møte
trengselstiden.

TRENGSELSTID
Trengselstid (G2347) betyr motgang, lidelse, problemer, kvaler,
piner, forfølgelse, belastninger og prøvelser (med G1519).
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Søker du opp ordet “Trengselstid” (G2347) på blueletterbible.org
vises

det

i

apokalypse

teksten

i

Markus

og

Matteus.

Dommedagsprofetiene, som utelukkende finnes i de synoptiske
evangeliene, er den samtalen Jesus har med disiplene om
trengselstiden, etter at de spør Ham hva tegnene er for Hans
gjenkomst. Ordet er ikke bare ikke-eksisterende i Lukas’ beretning
fra denne samtalen. Ordet er helt fraværende i hele Lukas’
evangelium!

Markus 13:19 (KJV)
For i de dager skal det komme en trengselstid (G2347)
som det aldri før har vært, fra Gud i begynnelsen skapte
verden og til nå, og som det aldri mer skal bli.

Markus 13:24 (KJV)
Men i de dager, etter denne trengselstiden (G2347), skal
solen bli formørket og månen miste sitt lys.

Matteus 24:9 (KJV)
Da skal de utlevere dere til forfølgelse (G2347) og slå
dere i hjel; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt
navns skyld,

Matteus 24:29 (KJV)
Så snart denne trengselstiden (G2347) er over, skal solen
bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle
ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes.
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DEN STORE TRENGSEL
Uttrykket "trengselstid så stor" finnes bare en gang, og ikke hvor
som helst i et hvilket som helst evangelium.

Matteus 24:21 (KJV)
For da skal det komme en trengselstid (G2347) så stor
som det aldri har vært fra verdens begynnelse og til nå, og
som det heller aldri skal bli.
Ordet “Trengselstid” i Markus er en representasjon for årene med
segl, og uttrykket ”trengselstid så stor” kun i Matteus, som en
representant for årene med basuner. Eller som mange er kommet
til å si, Jakobs trøbbel.
Avslutningsvis, ordene “Frikjøpelse, reddet, løslatt” er kun å
oppspore i det synoptiske evangeliet Lukas, mens ordene
"Trengselstid og Den Store Trengsel" er både i Markus og Matteus.
Denne informasjonen begynner å kaste litt lys i retningen at det
virker til å være noe mer som skjer i evangeliene, og at de kan være
skrevet til ulike grupper mennesker. Så hold deg fast, for nå
begynner det virkelig å bli detaljert og interessant.

FORKLARINGEN OM KAPPEN:
JESU’ KLESPLAGG UNDER KORSFESTELSEN
Dette er en av favorittene mine. Mange av oss bruker dette
eksempelet som et påskudd til å starte en samtale med andre
troende, om hvem evangeliene skrives til. Det gjelder noe som i
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vesentlig grad er gått ubemerket hen, eller garantert er lagt på
hyllen fordi det ikke er forståelig. Jeg vet at jeg aldri har hørt om en
eneste samtale rundt emnet, før vi oppdager det. Det er unektelig
mange her, som er en del av denne nettbaserte menigheten, som
har spurt pastorene sine om temaet, uten at noen kan svare dem.
Faktisk kan jeg ikke erindre å høre om noen som selv legger merke
til det, etter tjue, tretti og noen ganger til og med etter førti år i
menigheter, at det i det hele tatt er forskjellige farger.
Du vil se det med en gang, så snart du gjøres oppmerksom på det.
Men det blir enda mer informasjon tilgjengelig, i beskrivelsen av
betydningen av ordet for hver farge. Du er i ferd med å få innsyn i,
at også fargene er av beskrivende art for hvem evangeliene skrives
til.

LUKAS
Lukas 23:11 (KJV)
Herodes viste ham forakt og hånte ham sammen med
soldatene sine. Han la en praktfull (G2986) kappe om
ham og sendte ham tilbake til Pilatus.
Praktfull G2986 betyr; strålende; analogi gjennomsiktig; billedlig
storslått eller overdådig (i utseende): - lys, klar, prangende, flott,
nydelig, hvit
Legg merke til at kappen er hvit, på samme måte som vi forventer
et bryllupsantrekk å være. "Hvit" er tilfeldigvis også betydningen av
navnet LUKAS (LUKE G3022) λευκός leukos lyoo-kos 'fra λύκη lukē
("lys"); hvit
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MARKUS
Markus 15:17 (KJV)
De kledde ham i en purpurkappe (G4209) og flettet en
tornekrone og satte den på hodet hans.
Purpur G4209 er av latinsk opprinnelse; det "lilla" blåskjellet, det vil
si (av implikasjon) selve den rødblå fargen, og til slutt, et klesplagg
farget med den: - purpur
Som en sidenote; når vi faller, påkjøres eller støter på noe, får vi
blåmerker, som igjen gir en rødblå eller purpur farge. Det etterlater
seg et MERKE. (Seglene/Markus er tiden for Dyrets merke)

MATTEUS
Matteus 27:28 (KJV)
De kledde av ham og hengte en skarlagenrød (G2847)
soldatkappe på ham,
Skarlagenrød G2847 er fra G2848 (fra insektets kjerneform); høyrød
farget: - skarlagenrød (farge, farget)
Selv om jeg gir uttrykk for at dette handler om de synoptiske
evangeliene til Lukas, Markus og Matteus, blir det er unntak denne
gangen. Det er fordi Johannesevangeliet også avslører en viktig del
av helhetsforståelsen av trengselstiden.
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JOHANNES
Johannes 19:5 (KJV)
Så kom Jesus ut, og han bar tornekronen og
purpurkappen (G4210). Pilatus sier til dem: «Se det
mennesket!»
Purpur G4210 er fra G4209; vinrød, det vil si blårød: - lilla.
Purpur fargen (G4210) i Johannes er forskjellig fra purpur fargen
(G4209) i Markus. Men det som gjør dette så utrolig, er at vi ser at
purpur fargen G4210 brukt i Johannes, “stammer fra” purpur fargen
G4209 i Markus. Og hva gjør det så spesielt interessant, tenker du
kanskje?
I Åpenbaringen 7, etter seglenes prøvelser i kapittel 6, forsegles de
144.000. De “velges ut fra” den gruppen som er i ferd med å bli
rykket bort rett etter forseglingen, i samme kapittel. Den gruppen
er, som jeg forklarer tidligere, Den Store Skaren. De er
opprykkelsesgruppen i Markus, helt på slutten av seglene. Det er
kappens farge i Johannes, som avslører en “type and shadow” om
at de som velges ut fra Markus til å jobbe i løpet av den påfølgende
tiden for basunene, er de 144.000.
Vi kan avslutte emnet med å si noe mer om purpur fargen (G4209)
til MARKUS og den skarlagenrøde fargen (G2847) til MATTEUS. For
som vi leser i Åpenbaringen, ser vi akkurat de samme fargene
brukes under trengselstiden for seglene og basunene i følgende
bibelvers, som videre viser at disse gruppene av mennesker vil være
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her under trengselstiden. Men igjen, ikke den praktfulle (G2986)
Bruden til Jesu Kristi representert i LUKAS.

Åpenbaringen 17:4 (KJV)
Kvinnen var kledd i purpur (G4209) og skarlagen (G2847)
og glitret av gull og edelstener og perler. I hånden holdt
hun et gullbeger fylt av motbydelige ting og av all
urenheten fra sitt horeri.
Den "praktfulle, hvite" fargen på Jesu kappe i Lukasevangeliet er
ikke å finne i trengselstiden.
Med fremlagte bevis så langt, er det klart at begge gruppene
mennesker

fra

Markus

og

Matteus

vil

være

her

under

trengselstiden.

JESU SISTE ORD PÅ KORSET:
“MIN GUD, MIN GUD, HVORFOR HAR DU FORLATT MEG?”
Vi kjenner alle til de velkjente siste ordene til Jesu på korset, “Min
Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg”? Men vet du at ordet
"forlatt" betyr "etterlatt"? Nok en gang vil du finne uoverstemmelser
i de tre synoptiske evangeliene, som viser forskjellen på de tre
gruppene av mennesker LUKAS, MARKUS og MATTEUS.

LUKAS
Lukas 23:46 (KJV)
og Jesus ropte med høy røst: «Far, i dine hender overgir
18

(G3908) jeg min ånd!» Da han hadde sagt det, utåndet
han.
Jesus betror (G3908) sin ånd i Lukas' beretning, som betyr; å
plassere ved siden av, overlate.

MARKUS
Markus 15:34 (KJV)
Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: «Eloï,
Eloï, lemá sabaktáni?» Det betyr: «Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forlatt (G1459) meg?»

MATTEUS
Matteus 27:46 (KJV)
Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: «Elí, Elí,
lemá sabaktáni?» Det betyr: «Min Gud, min Gud, hvorfor
har du forlatt (G1459) meg?»
Forlatt G1459 er fra G1722 og G2641; å etterlate.
I både Markus og Matteus roper Jesus: “Far hvorfor har du etterlatt
meg”? Ble Jesus etterlatt? Nei! Så hva er meningen med
formuleringen “etterlatt meg” i disse to beretningene, og nok en
gang, ikke i Lukas? Det gjelder tydeligvis ikke Ham selv.
Og i Lukas selvfølgelig, som representasjon av Jesus Kristi Brud, sier
Jesus: "Far, plasser meg ved din side!"
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Denne visjonen er klar og tydelig å forstå.
Så, hvilket bilde ser vi på dette tidspunktet? Den Hedenske Bruden,
som er inderlig elsket og klar i sin praktfulle hvite kappe, plasseres
ved siden av Brudgommen slik man vil gjøre i et bryllup. Og Markus
og Matteus’ grupper blir etterlatt for å gjennomleve deres del av
motgang og sorg under seglene og basunene. Ikke fordi de er
forkastet, men fordi de ikke er klar og våker etter Brudgommen.
Med en siste innsats, vil Herren vise Hans store barmhjertighet og
kjærlighet for alle. Ved å bruke denne tiden til å influere de
etterlatte, slik at de kan forstå og innse at uten Ham er det ingenting
som kan redde dem. At de vil falle på deres knær og rope til Jesus
som deres Herre og Frelser før det er for sent.

DE SISTE INSTRUKSJONENE FRA JESUS
Jesu siste instruks til Hans disipler, om hva de skal gå ut å gjøre,
skrives i det siste avsnittet i hvert evangelium. Det er mange flere
detaljer i disse siste kapitlene, som synliggjør mye mer enn det jeg
vil videreformidle her. Jeg vil allikevel komme nærmere inn på noe
av det, i et senere kapittel. Det er en storartet åpenbaring, det er
verdt å vente på. Denne åpenbaringen vil nok en gang få frem
poenget med hvem evangeliene skrives til.
Vi ser i evangeliene til Lukas og Markus, at Han instruerer disiplene
sine til å gå ut for å "forkynne". Imidlertid ser vi i Matteus at Han
ikke instruerer dem om å forkynne, men om å ”undervise”. Det er
en grunn for denne forskjellen, og den vil som sagt poengtere
forståelsen av endetiden.
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Lukas 24:47 (KJV)
og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene
forkynnes (G2784) for alle folkeslag; dere skal begynne i
Jerusalem.

Markus 16:15-16 og 20 (KJV)
15 Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn
(G2784) evangeliet for alt som Gud har skapt!
16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som
ikke tror, skal bli fordømt.
20 Men de gikk ut og forkynte (G2784) overalt, og Herren
virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som
fulgte.

Matteus 28:18-20 (KJV)
18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all
makt i himmelen og på jorden.
19 Gå derfor og gjør (G3100) alle folkeslag til disipler:
Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds
navn
20 og lær (G1321) dem å holde alt det jeg har befalt
dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens
ende.
Ordet brukt i Lukas og Markus er:
Forkynne (G2784) være forløper (som en offentlig budbringer),
spesielt guddommelig sannhet (evangeliet): - forkynn (-er),
bekjentgjøre, publisere. Dette betyr å bekjentgjøre evangeliet, som
innebærer å gå og fortelle alle om Jesu Kristi frelsende evangelium.
21

Det er imidlertid et helt annet scenario i Matteus. Han ber dem ikke
om å gå ut å “forkynne”, men om å gå ut å "lære" verden det Han
befaler dem.
Undervise (G3100) intransitivt å bli elev; transitt til disippel, det vil
si å melde seg inn som lærd: - være disippel, instruere, undervise.
Undervisning (G1321) (å lære); å undervise (i samme brede
anvendelse): - undervise.
Hvorfor endringen fra "forkynnelse" til å "lære"? Som nevnt for et
øyeblikk siden, det er mange flere detaljer her. Jeg vil gi deg noen
av dem, for å gjøre poenget tydelig. Grunnen til at Han bare
instruerer om å "lære" her, er på grunn av tidspunktet til Matteus,
som er at Han er tilbake føttene ned på Oljeberget. Dette er
hensikten med å legge ved vers 18 til dere, som forteller oss at nå
gis all makt til Ham i himmelen og på jorden, slik vi leser skjer ved
7. basun.

Åpenbaringen 11:15 (KJV)
Den sjuende engelen blåste i basunen. Da hørtes det i
himmelen røster som ropte høyt: «Herredømmet i verden
tilhører nå vår Herre og hans Salvede, og han skal være
konge i all evighet.»
Men det er mer. La oss se litt nærmere på vers 20. Han ber dem om
å lære verden de ting de skal "holde" for Ham. Og fortsetter deretter
med å fortelle dem, “jeg er med dere alle dager inntil verdens ende”!
Hvorfor? Fordi Han er kommet tilbake.
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Som vi nå vet, vil Jesus komme tilbake ved den 7. basunen, og det
vil ikke lenger være behov for forkynnelse, fordi HELE VERDEN vil se
Hans gjenkomst da all makt i himmelen og på jorden nå vil være
Hans. Og Han vil være her for å regjere for 1000 år, inntil "verdens
ende".
Ikke noe av dette skrives i Lukas eller Markus. Faktisk, i begge de
evangeliene blir Han enten “ført opp” eller “mottatt” inn i himmelen.
La meg vise deg det med en gang, i all korthet.

“BÅRET OPP / MOTTATT OPP / GJENKOMST
OG OPPHOLD”
I det siste kapittelet, ser vi at Jesus blir tatt opp til himmelen. At Han
blir tatt opp til himmelen, gjelder i det minste i to av de tre
evangeliene.

MERK Her er et godt eksempel på hvorfor det svarer seg å slå opp

i originalkilden KJV.

BÅRET OPP
Lukas 24:51 (KJV)
Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble
tatt opp / carried up (G399) til himmelen.
Båret opp (G399) som betyr bære, bringe (bære, føre) opp.
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Og som en brud, blir de "båret" opp over dørterskelen.
Unnslippe!

MOTTATT OPP
Markus 16:19 (KJV)
Etter at Herren Jesus hadde talt med dem, ble han tatt opp
/ received up (G353) til himmelen og satte seg ved Guds
høyre hånd.
Mottatt opp (G353) som betyr å bli tatt opp: - motta opp, ta (inn,
til, opp).
Og som gjester som inviteres til bryllup, blir de "mottatt" opp, til
banketten. Opprykkelsen!

GJENKOMST og OPPHOLD
Matteus 28:20 (KJV)
og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg
er med dere alle dager inntil verdens ende.»
Jesus representerer her, både gruppen mennesker til Lukas og
Markus, som begge vil føres opp til himmelen når deres tid er inne.
Pre-Trib før segl, LUKAS, og Mid-Trib mot slutten av seglene,
MARKUS. Mens i MATTEUS, ses ikke denne avskjedssamtalen, og
derfor representerer Han ikke en folkemengde. Da er det ganske
enkelt Han selv som setter føttene ned på Oljeberget på slutten.
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Jeg er ikke helt ferdig ennå. Jeg vil forsikre meg om at du forstår
hvordan “se og lese” Hans åpenbaringer om endetiden, skjult i Hans
Ord, for en tid som denne.

DET MOTBYDELIGE SOM ØDELEGGER
(TALT AV PROFETEN DANIEL)
Det

motbydelige

som

ødelegger

som

omtales

i

dommedagskapittelet Matteus 24, er en veldig kjent skrift og
profeti. Men som så mange andre segmenter, misforståes også
denne med tanke på hendelsestidspunkt. Du vil også finne ut
hvorfor vi også finner denne samtalen i Markus, og hvorfor den aldri
snakkes om. Samt hvorfor Lukas ikke nevner den i det hele tatt. Som
en notis vil jeg minne deg på at den første skal være den siste, og
den siste skal være den første. I endetiden, vil rekkefølgen være
Lukas, Markus, Matteus. Så la oss ta en titt på hvor vi finner
meddelelsen, og hvor vi ikke gjør det.
I Lukas’ beretning leser vi ingenting om det, men i stedet forteller
det oss i samme avsnitt -

Lukas 21:20 (KJV)
Når dere ser Jerusalem omringet av hærer, da skal dere
vite at byen snart blir lagt øde.
Jesus forteller dem her at de skal se Jerusalem omringet, og å vite
at når de ser dette, så er Jerusalem “i ferd med” å bli angrepet og
lagt øde.
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Øde (G2050) Fra G2049; ødeleggelse: - øde. (G2049) for å legges
øde (bokstavelig eller billedlig): - (bringe til, lage) øde (-ion), bli til
intet.
Med andre ord, ødelegges helt. Men når forteller Han dem dette?
Det er en del av mysteriet. Åpenbaringen er at det er i løpet av
“Menneskesønnens 40-dagers advarsel”, som vi vil lese i det neste
avsnittet “Jona-tegnet”.
Hvorfor er ikke ødeleggelsen funnet her, mon tro? Fordi
diskusjonen i Lukas bokstavelig talt omhandler den korte perioden
rett før trengselsårene begynner, Menneskesønnens 40-dagers
periode. Dernest, siden de ikke vil følge advarselen, vil Jerusalem
angripes. Og det er dette som nå vil innlede trengselstiden.

Markus 13:14 (KJV)
Når dere ser det motbydelige som ødelegger, det som
profeten Daniel har talt om, stå der det ikke skulle stå –
forstå det, den som leser!
Du vil se "der det ikke skulle" er helt ulikt det som står i Matteus.
Også her har menighetene rett og slett ignorert denne forskjellen i
Markus. Men det finnes nok en utrolig innsikt skjult her.
Ordet "stå" betyr også "plassere", som nå vil leses "plassere der det
ikke skulle”. I løpet av segl-perioden handler det om en sovende
menighet, som fortsatt er en referanse til Legemet, som vi kjenner
som Kristi tempel. Dette gjør det motbydelige som det blir talt om
i Markus, til henvisningen "dyrets merke" nevnt i -
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Åpenbaringen 13:16-17 (KJV)
16 Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og
slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på
pannen.
17 Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette
merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.
Dette "dyrets merke" må unngås for enhver pris, helt til døden om
nødvendig. Og akkurat som dette merket vil være "tema" midtveis
i seglene, så vil de etterlatte i Markus’ gruppe fremdeles være her.
Og omkring samme tid, jeg vil anta litt før, så vil antikrist-figuren
som så mange hører om, gis større makt til å fortsette i 42 måneder,
som vi leser i Åpenbaringen 13:5.
Men hvordan kan det ha seg at vi fortelles at det er "skrevet av
Daniel". Har både Markus og Matteus en referanse? Svaret er at
Daniel snakker om det TO GANGER! Det er rett og slett aldri forstått.
Her er den som skrives, med referanse til Markus.

Daniel 11:31-32 (KJV)
31 Noen av hans hærstyrker kommer og vanhelliger
tempelborgen, avskaffer det daglige offeret og stiller opp
det motbydelige som ødelegger.
32 Dem som synder mot pakten, lokker han til frafall med

glatte ord. Men det folket som kjenner sin Gud, skal stå
fast, også i handling.
Du vil merke deg når du leser dette kapittelet i Daniel, at det alt
bygges opp til “han” som kommer som vil lokke mennesker med
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smiger, og som deretter vil fortsette å "snakke" skrekkelige ting mot
GUD.

Daniel 11:36 (KJV)
Kongen skal gjøre som han vil, opphøye seg og gjøre seg
større enn alle guder. Mot Gud over gudene taler han
uhørte ord.
Dette er antikrist, etter at han gis større makt. Men det er veldig
viktig å merke seg at han ikke hevder å være GUD. Han hever seg
bare over “liten g” eller liten bokstav “g” guder. Han snakker også
bare blasfemiske ord mot GUD. Igjen, han hevder aldri at han er
GUD med stor “G”. Vi leser den samme omtalen om ham, i
Åpenbaringen 13. Dette er fordi det motbydelige som ødelegger
menneskeheten, er hans kommende "dyrets merke" alle vil
pålegges å ha, for å få mat eller å kunne jobbe, så vel som å få alle
til å tilbe ham.
Dette bringer oss til Matteus versjon, og hvorfor, som du vil se, han
skriver “står på hellig sted”.

Matteus 24:15 (KJV)
Når dere ser at det motbydelige som ødelegger, det som
profeten Daniel har talt om, står på hellig sted – la den
som leser opp, tyde det!
Det høres sikkert ut som de ligner, men du vil snart oppdage at det
utvilsomt ikke er samme hendelse.
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La oss ikke glemme at vi leser fra Matteus' evangelium, og at tiden
til den sovende menigheten er avsluttet og opprykkelsen allerede
er skjedd. Vi er nå i tidsperioden for basunene, og husk hvem som
er kommet ned på Sions fjell på slutten av seglene? I et kommende
kapittel “Forklaring av Daniel 9”, vil du forstå at det vil være et
tidspunkt når Herren må forlate Sions fjell, fordi satan endelig vil
tape kampen i himmelen mot Mikael, som vi leser i -

Åpenbaringen 12:7-9 (KJV)
7 Da brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og englene
hans gikk til krig mot dragen. Dragen kjempet sammen
med englene sine,
8 men de ble overvunnet, og det fantes ikke lenger plass
for dem i himmelen.
9 Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han
som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden.
Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet
ned sammen med ham.
Dette tidspunktet er ca halvveis inn i basunene. Misforståelsene som
undervises om alt dette, er også forankret i det faktum at det
informeres oss at antikrist er satan, når han så avgjort ikke er det.
Det er riktig at de jobber hånd i hånd, og at antikrist får sin makt fra
han. Men hvis de er én, hvorfor forteller Åpenbaringen oss om alle
tre, inkludert den falske profeten som skal jobbe med antikrist i
segl-perioden? Har hver og en av dem ånder, som blir til frosker når
de komme ut av dem? Jeg vil gå nærmere inn på dette, i kapittelet

“Åpenbaringens Åpenbaring”.
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Åpenbaringen 16:13 (KJV)
Og jeg så at det ut fra dragens og dyrets og den falske
profetens munn kom tre urene ånder som lignet frosker.
Dette bringer oss tilbake til hvorfor Matteus har en annen versjon,
og at denne lyder "står på hellig sted". I løpet av Daniel kapittel 9,
vil du forstå av den første halvparten av basunene, at byen, gatene
og tempelet først vil bli gjenoppbygget i Jerusalem etter at landet
hviler seg i segl-perioden. Det gir Matteus delen her, som er for
jødene, fra templet bygges og til satan kastes ned, en ramme på 5.
basuner. På det tidspunktet vil han “stå på det hellige stedet”, i selve
tempelet som er gjenoppbygget, og medfører den andre
motbydeligheten av ødeleggelser som Daniel skriver om i kapittel
12.

Daniel 12:11 (KJV)
Fra den tid da det daglige offeret blir avskaffet og det
motbydelige som ødelegger, blir stilt opp, skal det gå
1290 dager.
Som også bekreftes for oss i -

2 Tessalonikerne 2:4 (KJV)
Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og
helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg
selv til gud.
Dette er ikke de samme ordene eller handlingene som til antikrist.
Antikrist vil heller ikke ha et fysisk tredje tempel å gå inn i under
seglene. En selvinnlysende åpenbaring, nok en gang, om de to
30

separate tidsperiodene, segl og basuner, for to ulike grupper
mennesker.

JONA-TEGNET ER IKKE DET SAMME I HVERT
EVANGELIUM
Dette er enda en av de åpenbaringene, hvor det er mye mer til
undervisningen enn vi vil komme innom her. Spesielt den første
begivenheten på 40 dager. En av de mange store avsløringene som
observeres, gjennom oppdagelsen av forskjellene i de tre
synoptiske

evangeliene,

er

40-dagers

advarselen

til

Menneskesønnen. Det er et eget kapittel viet til dette emnet
spesielt, “Menneskesønnens 40 dager". Denne delen er for å
markere forskjellene i de tre evangeliene, om da Jesus snakker om
"som Jona var". Alle eksemplene du leser hittil, avslører en tydelig
agenda med de ulike uoverstemmelsene i evangeliene. Det hele
gjøres med et innblikk i “hva som kommer”. Og ikke bare vil denne
også bevise det, den vil også gå så langt at den gir større klarhet i
hva Jesus gjør, ELLER ikke enda gjør. Den vil også gjøre rede for hva
mange

mennesker

peker

på

som “klare

motsetninger”

i

evangeliene. I ett av de tre evangeliene som nevner Jona-tegnet,
Markus, sier Jesus at ingen tegn vil gis og går fra dem. Dette er jeg
egentlig ikke sikker på hvordan noen forklarer tidligere, uten
forståelsen av noen reell endetids åpenbaring. Akkurat som så
mange andre deler av skriftene, som vi i generasjoner vil klø oss i
hodet av.
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40-DAGERS ADVARSEL (i Lukas)
Lukas 11:29-30 (KJV)
29 … men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet.
30 For slik Jona ble et tegn for innbyggerne i Ninive, slik
skal Menneskesønnen bli det for denne generasjonen.
For kontekst, om hva som fortelles her, så sender GUD Jona til et
sted som heter Ninive for å gi dem en advarsel om at ødeleggelsen
kommer om 40 dager hvis de ikke vender om. Jesus forteller dem
at slik Jona gjør, slik skal også Menneskesønnen gjøre, som er et
annet navn for Jesus. Ikke at Han skulle reise til samme sted, men at
Han, Menneskesønnen, også på et tidspunkt vil varsle i 40 dager slik
som Jona gjør.
Nå er mange, om ikke alle, lært opp til å tro at Jesus oppfyller denne
bestemte skriften allerede etter Hans oppstandelse da Han viser seg
for dem i 40 dager. Men det gjør Han ikke. Vi har ikke en eneste
samtale av Ham, i løpet av Hans 40 dager på jorden etter Hans
oppstandelse, hvor det gis noen advarsel til enhver nasjon om å
komme til anger eller om å ødeleggelse etter 40 dager. Her er
informasjonen som gis oss i Apostlenes gjerninger 1.

Apostlenes gjerninger 1:2-4 (KJV)
2 og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da
hadde han ved Den hellige ånd gitt sine befalinger til de
apostler han hadde utvalgt.
3 Etter å ha lidd døden sto han levende fram for dem med
mange klare bevis på at han levde: I førti dager viste han
seg for dem og talte om det som hører Guds Rike til.
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4 En gang han spiste sammen med dem, påla han dem
dette: «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det
som Far har lovet, det som dere har hørt av meg.
Det er ikke en eneste advarsel til dem, eller noen andre, om å
omvende seg eller å lide ødeleggelse etter Hans 40 dager. I alle år
er omtalen at disse bibelversene kun handler om Hans 40 dager
etter Hans oppstandelse, og ikke noe mer. Så hvordan skal vi forstå
ordlyden, at Han vil gjøre som Jona gjør? Vi fortelles også at det er
representert som 40 år. Og du vil se i noen av eksemplene i denne
boka, at dager i skriften absolutt kan være en klar fremstilling som
år. Vi har imidlertid fortsatt et problem her, fordi vi kan, og beviser,
at Jesus virkelig ble korsfestet og gjenoppsto påsken 33AD. Bruker
vi dagene som antall år for advarselen, hvordan tilsvarer 33 AD + 40
år da at Jerusalem ødelegges i 70 AD? Det gjør ikke det. Svaret på
dette mysteriet er at det IKKE er oppfylt ennå. Hver omstendighet i
denne historien i evangeliene, er profetier... “som kommer”!

INGEN TEGN (i Markus)
Markus 8:12-13 (KJV)
12 Da sukket han dypt og sa: «Hvorfor krever denne
slekten et tegn? Sannelig, jeg sier dere: Aldri skal denne
slekten få noe tegn.»
13 Dermed gikk han fra dem, steg i båten igjen og dro
over til den andre siden.
Når vi ser på dette, kan vi forstå hvorfor det vil være tydelig gyldige
bemerkninger som definerer det som motsetninger. Det utrolige
svaret til det, finnes i hvert av de tre evangeliene rett før historien
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om Jesu herlighet. Jeg vil så vidt nevne det her, for å få frem
poenget.

Markus 9:1 (KJV)
Og han la til: «Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som
står her, skal ikke smake døden før de ser at Guds rike er
kommet med kraft.»
Dette bibelverset finnes også i Lukas og Matteus, og plasseres også
der rett før historien om Jesu herlighet. Legg merke til at alle tre
varierer i språkbruken. Mitt fokus her, er på Markus. De andre
evangeliene vil omtales i kapittelet “Forskjellene og Sannheten”. I
Markus versjon er språket fortid, "før de ser". Det betyr at de vil "ha
sett" Guds Rike komme, men vil ikke havne dit med en gang når de
ser det komme. Husk nå, vi er i Markus evangelium, og vi forklares
at Markus er den etterlatte sovende menigheten, som skal gå
gjennom seglene før Mid-Trib opprykkelsen, etter seglenes
prøvelser.
La oss nå ta en titt på seglene i boken Åpenbaringen. Vi ser først på
det siste seglet, det 6. seglet.

Åpenbaringen 6:16-17 (KJV)
16 Og de sa til fjellene og berghamrene: «Fall over oss og
skjul oss for ansiktet til ham som sitter på tronen, og
for vreden fra Lammet.
17 For den store vredesdagen er kommet, og hvem kan da
bli stående?»
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Bibelversene forteller oss at folk overalt vil se Ham komme, og vil
være skrekkslagen. Men også at de ikke rykkes opp umiddelbart.
Som et sidenotat, denne ankomsten må ikke forveksles med når
Han kommer føttene ned på Oljeberget. Du vil forstå forskjellen, litt
lenger ut i boka. Men akkurat her, er det Han kommer i skyene på
Sions fjell. Like etterpå, ser vi i kapittel 7 i Åpenbaringen, en gruppe
på 144.000 som forsegles før noe som helst skjer. ETTER dette står
Markus’ gruppe, som vi kjenner som opprykkelsesgruppen, kalt
”Den Store Skaren”, foran Herren.

Åpenbaringen 7:9-10 (KJV)
9 Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle
den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De
sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med
palmegreiner i hendene.
10 Og de ropte med høy røst: Seieren kommer fra vår Gud,
han som sitter på tronen, og fra Lammet.
Det er tydelig at Markus’ gruppe Den Store Skaren, ved Mid-Trib
etter seglene, nå er rykket opp og står foran tronen, ETTER at de
“har sett” Ham komme med makt. Dette bringer hjem poenget at
Markus’ gruppe ikke vil gis noe tegn.
Jeg sa at jeg også vil komme innom historien om Jesu herlighet
også her, for å poengtere Markus’ tidspunkt. Det kommer til å få
deg til å si, vent hva er det du sier om årene? Men fortvil ikke, du vil
forstå denne påstanden fullt ut i neste kapittel “Når årene ikke

stemmer overens”.
Vi ser følgende i historien om Jesu herlighet, i Markus 35

Markus 9:2 (KJV)
Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og
Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var
alene. Der ble han forvandlet for øynene på dem,
Og noen få vers senere ser vi Jesus endelig komme ned “fjellet”,
mest sannsynlig Sions fjellet vi nettopp er inne på, etter hendelsene
som finner sted på det. Og se hvem som er der -

Markus 9:14-15 (KJV)
14 Da de kom tilbake til de andre disiplene, så de en stor
folkemengde samlet omkring dem, og noen skriftlærde
som diskuterte med dem.
15 Straks folk fikk øye på Jesus, ble de forferdet, og de løp

mot ham for å hilse ham.
Den samme “type and shadow” historien av å være på et fjell med
en gruppe mennesker først, deretter samles en stor skare til Ham i
stor glede. Men det er enda noe mer her. La du merke til at det står
ETTER 6 dager? Om du husker tilbake, kan "dager" også
representere “år” i profetier. Nå tenker du kanskje 6 segl, 6 dager?
Det som egentlig leveres til oss her, så vel som i de to andre
evangeliene, er at i den samme historien tilkjennegis en viktig
ledetråd til den riktige tidsrammen for hele trengselstiden. Disse
detaljene vil som sagt, bli gjort kjent i kapittelet “Når årene ikke

stemmer overens”. Ledetråden her, på 6 dager, er profetisk som år.
Betydning: Etter 6 år, med 6 segl, vil de se Herren komme ned på
det himmelske Sions fjell i skyene. Og Den Store Skaren vil rykkes
opp inn i det 7. året, også kalt sabbatsåret, før basunenes prøvelser
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begynner. Wow! Jeg vet det er mye å ta inn, men det hele vil bli mye
tydeligere om et øyeblikk.

3 DAGER OG 3 NETTER (i Matteus)
Matteus 12:40 (KJV)
For slik profeten Jona var i buken på den store fisken i tre
dager og tre netter, slik skal Menneskesønnen være i
jordens dyp i tre dager og tre netter.
Igjen ser vi at beretningen er annerledes, denne gang i Matteus.
Dette er også en vi lærer om i menighetene at allerede er oppfylt
av Jesus ved hans død og oppstandelse. Men du vil se, og selv
forstå, at det ikke er riktig. Det er profetisk, og enda ikke oppfylt.
Jeg er sikker på at alt dette kan forårsake en liten overbelastning for
flere av dere. Det er allerede mange avsløringer som trenger tid til
å bearbeides. Jeg forstår. Når du tar deg tid til å søke opp disse
tingene på egenhånd, og ber Den Hellige Ånd om å veilede deg og
åpenbare dem for deg, så vil Han det.
La meg nå vise deg hvordan skriften viser at det ikke er mulig at
Jesus oppfylte dette.

Lukas 9:22 (KJV)
Han sa: «Menneskesønnen må lide mye og bli forkastet av
de eldste, overprestene og de skriftlærde. Han skal bli slått
i hjel, og den tredje dagen skal han reises opp.»
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Denne samtalen finner sted mens disse to mennene går med Jesus
og ikke forstår at det er Ham som har gjenoppstått.

Lukas 24:20-21 (KJV)
20 Men våre overprester og rådsherrer utleverte ham og
fikk ham dømt til døden og korsfestet ham.
21 Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri
Israel! Dessuten: I dag er det alt tredje dagen siden dette
hendte.

Lukas 24:46 (KJV)
og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide
og stå opp fra de døde tredje dag,

Matteus 17:22-23 (KJV)
22 Mens de sammen reiste rundt i Galilea, sa Jesus til dem:
«Menneskesønnen skal overgis i menneskers hender,
23 og de skal slå ham i hjel, og den tredje dagen skal han

reises opp.» Da ble de dypt bedrøvet.
Matteus 20:19 (KJV)
og overgi ham til hedningene, og han skal bli hånt og
pisket og korsfestet. Og den tredje dagen skal han reises

opp.»
Ser du ordlyden? Ikke en gang fortelles det at han vil reises opp
ETTER 3 dagER og 3 nettER!
HVER eneste hendelse forteller oss at Han gjenoppstår på den
tredje dagen. Etter 3 dager og 3 netter vil imidlertid bety dag 4!
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Dette forårsaker en så enorm villfarelse i menigheter for de som
stiller spørsmål og prøver å forstå hvordan Han kan gjenoppstå på
søndagen i 33 AD? Bare dette er en oppklaring i seg selv. Men jeg
vil gi deg det presise svaret. Når du studerer ordlyden av hans død
og oppstandelse, vil du finne ut at Han sa det begynner fra; da han
vil overgis i syndige menneskers hender, deretter korsfestet,
deretter stå opp, og at de tre begivenhetene tilsammen består av
hans oppstandelse på den tredje dagen! For de av dere som
fremdeles lurer, den tredje dagen betyr omtrent to og en halv dag.
Han gjenoppstår tidlig om morgenen på den tredje dagen, som
betyr tidlig dagslys på den tredje dagen. Derfor må "Jona-profetien"
fortsatt oppfylles en gang på slutten av trengselstiden.
Menigheten underviser all sin kunnskap fra Matteus’ perspektiv, og
som du forstår, skrives ikke Matteus til Bruden eller Menigheten,
men til Jødene. Jeg går ikke imot alle pastorer og lærere som
underviser dette. Jeg gjør simpelthen bare et poeng av at deres
perspektiv ved å undervise på denne måten, ikke er ulikt det
yppersteprestene og fariseerne underviste. Og det er noe ingen
pastor eller lærer noen gang vil være en del av.

Matteus 27:62-63 (KJV)
62 Neste dag, dagen etter forberedelsesdagen, gikk
overprestene og fariseerne sammen til Pilatus
63 og sa: «Herre, vi er kommet til å tenke på hva denne
bedrageren sa da han ennå levde: ‘Etter tre dager blir jeg
reist opp.
Han sa ikke etter tre dager, Han sa den tredje dagen! Og den ene
gangen Han sa at Menneskesønnen vil være som Jona var, at Han
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ville være tre dager og tre netter i hjertet av jorden, var profetisk.
Akkurat som han sa om Menneskesønnens 40 dager - profetier for
Endetiden!

FORBEREDELSE AV PÅSKEMÅLTIDET
Denne åpenbaringen er mer fokusert på teksten som skrives i Lukas
og Markus, enn på Matteus. Du vil samtidig komme til å se en annen
opplysning, innebygget i denne, som vil gi fullstendig mening for
deg når du kommer til kapittelet “Bøkene er åpne!” Om du syntes
alt dette er fantastisk, vent til du kommer til det kapittelet. Jeg
skryter av Herrens trofasthet! Du vil forstå hvorfor vi kaller det

“Bøkene er åpne!” Men la oss nå ikke gå for fort frem. (Jeg mener
meg. Jeg blir så ivrig når jeg snakker om disse tingene, og begynner
å hoppe fra et sted til et annet). La oss starte med Lukas.

Lukas 22:10-12 (KJV)
10 «Hør», sa Jesus, «straks dere kommer inn i byen, vil en
mann som bærer en vannkrukke, møte dere. Følg etter
ham til det huset han går inn i,
11 og si til eieren av huset: ‘Mesteren spør: Hvor er
rommet der jeg kan holde påskemåltid med disiplene
mine?’
12 Da skal han vise dere et stort rom ovenpå (G508) med
tepper og puter. Der skal dere stelle i stand.»

Markus 14:13-15 (KJV)
13 Da sendte han to av disiplene sine av sted og sa til dem:
«Gå inn i byen! Der vil en mann som bærer en vannkrukke,
møte dere. Følg etter ham,
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14 og der han går inn, skal dere si til eieren av huset:
‘Mesteren spør: Hvor er rommet der jeg kan holde
påskemåltid med disiplene mine?’
15 Da skal han vise dere et stort rom ovenpå (G508),

gjort ferdig (G2092) med tepper og puter. Der skal dere
stelle i stand for oss.»
Rom (G508) betyr; over bakken, det vil si (riktig) andre etasje i en
bygning; brukes til en kuppel eller en balkong på øverste etasje: rom ovenpå. Totalt KJV-forekomster: 2
Det som er enda mer fortellende om ordet "rom" som brukes her,
er at det kun brukes to ganger i Bibelen. Og akkurat som vi leser litt
tidligere, om gruppene av mennesker som er representert i Lukas
og Markus som føres til himmelen, er dette "rommet ovenpå" enda
en “type and shadow” av at begge disse gruppene blir tatt med til
et stort rom ovenpå i himmelen.
Du vil også legge merke til at det legges til et ekstra ord i Markus’
beretning, “gjort ferdig”.
Gjort ferdig (G2092) som er, klar: - gjort ferdig, (laget) klar (-gjort,
til vår hånd)
I utgangspunktet virker disse ordene ganske enkelt opplagte og
uten noen annen verdi enn hva som står. Men nå, etter å begynne
å forstå en god del, kan det hende du sier, ja det er rart? Hvorfor
står det der i Markus, og ikke i Lukas? Det er spørsmål som dette,
som bringer frem oppklaringer til de som søker dem.
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Jeg starter dette emnet med å fortelle deg at det er mer med denne
oppdagelsen, med tanke på kapittelet “Bøkene er åpne!”, og en del
av den gjelder ordene "gjort ferdig" (G2092). Uten å gå i for mange
detaljer, vil jeg dele en utrolig opplysning med deg som står i
Johannesevangeliet. Jeg vet at fokuset vårt er de synoptiske
evangeliene, og det er det fortsatt. Jeg ønsker allikevel å vise deg
skriftstedet for å gjøre et poeng utav hvorfor Markus tar med disse
ordene. Når jeg nå innvier deg i dette må jeg vise deg mer enn bare
"hvor" det står i Johannes. Ellers vil du ikke se sammen-hengen med
"hvorfor" det er der, i akkurat det spesifikke kapittelet i Johannes.
Det som er spesielt med Johannesevangeliet, er at det er
innebygget det jeg kaller for “kapitler til år”. Du vil forstå mer når
du kommer til det kapittelet i boka. Som kjent har Johannes 21
kapitler. Et kapittel pr år vil bety 21 år. En måte å knytte sinnet opp
mot dette er, å tenke på historien om Jakob og årene han må
arbeide for Lea og Rakel, og deretter småfeet. Johannes skjulte
Endetidsoppdagelse, baseres på de arbeidsårene. Det vil si at de
første 7 kapitlene / årene i Johannes er “type and shadow” for de
første 7 årene Jakob arbeider for sin første brud. Vi vet at han
forventer Rakel etter de første 7 årene, men ender opp med å få
Lea. Hvilket er en Endetidshistorie i seg selv. Den forteller oss i 1
Mosebok kapittel 29 at de første 7 “årene var som noen få dager i
hans øyne, så glad var han i henne”. Så nå, om du leser nøye det
som skjer etter de første 7 kapitlene i Johannes, begynner kapittel
8 med at en kvinne er gripes i ekteskapsbrudd. Jesus er i bøyd
stilling når mengden spør Ham hva Han mener de skal gjøre med
henne. Og som alle vet, fortsetter historien med å si, Jesus sa, “Den
av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne”.
Samtlige går nå bort, da de vet at de alle har syndet. Så bøyer Jesus
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seg ned igjen og skriver på jorden. Da Han igjen ser opp, er alle
disse som anklager henne, borte. Det står;

Johannes 8:9-10 (KJV)
9 Da de hørte dette, gikk de bort, én etter én, de eldste
først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran
ham.
10 Da rettet han seg opp og spurte: «Kvinne, hvor er de?
Hvem

representerer

denne

hedenske

kvinnen

som

tas

i

ekteskapsbrudd? Og Jesus, som sitter i en bøyd stilling nede på
bakken, ser opp og ser ingen andre enn henne som står foran Ham.
Hva minner dette om, tror du? Nesten som et frieri? Bøyd ned på
det ene kneet, seende opp og kun ser henne.
Du spør kanskje “Hva har dette å gjøre med Markus’ beretning og
ordet "gjort ferdig”?" Du vil gjøre rett i å stille det spørsmålet, fordi
det ikke har noe med det å gjøre. Det er representasjonen av Lukas’
Hedenske Brud som kommer først. Jeg føler for å fremheve
situasjonen grundig for deg, for som jeg nevner tidligere, hva det i
realiteten betyr kommer ikke frem ved å si her er Johannes 14 for
Markus, og dette er betydningen. Informasjonen vil også hjelpe deg
med grunnleggende forståelse, slik at når du kommer til kapittelet
om alle detaljene, er du allerede i forkant.
Videre vet vi at etter Jakob er ferdig med de første 7 årene, og får
Lea som sin første brud, loves han at han skal få Rakel også, den
han virkelig ønsker, mot at han arbeider i 7 år til! Følger vi samme
rad bort til Johannesevangeliet, til kapittel 14, finner vi;
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Johannes 14:1-3 (KJV)
1 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på
meg!
2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde
jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand (G2090) et
sted for dere?
3 Og når jeg har gått og gjort i stand (G2090) et sted for
dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere

skal være der jeg er.
Gjøre i stand (G2090) Fra G2092; å forberede: - tilberede, stelle i
stand, gjøre i stand, forsyne. Roten av ordet kommer fra G2092 i
Markus’ versjon som er “forberedt”. Det er tidsbøyningen av ordet,
som forteller dem at Han kommer til å "forberede" det.
Planløst skjer det bare at det er akkurat i dette kapittelet i Johannes
hvor Han formidler til en gruppe mennesker og lar dem vite at han
vil “komme tilbake” å ta dem med til dette stedet som “gjøres i
stand”.
Siden vi allikevel kommer såpass langt på vei i Jakob til Johannes,
år til kapitler, og viser Lukas og Markus’ tid representert i “type and
shadow” for Pre-Trib, Unnslippelsen til Bruden, og Opprykkelsen av
Menigheten, hvorfor ikke bringe historien helt hjem og avslutte
med Matteus’ frikjøpelse?

Matteus 26:17-19 (KJV)
17 På den første dagen i de usyrede brøds høytid kom
disiplene til Jesus og spurte: «Hvor vil du vi skal gjøre i
stand til påskemåltidet for deg?»
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18 Jesus svarte: «Gå inn i byen, til den mannen dere vet, og
si til ham: ‘Mesteren sier: Min time er nær; hos deg vil jeg
holde påskemåltid med disiplene mine.’»
19 Disiplene gjorde som Jesus hadde pålagt dem, og de
gjorde i stand påskemåltidet.
Samtalen her er ikke den samme som i Lukas eller Markus’
beretning. Det er ikke samme beskrivelsen av mannen, og ingen
omtale av et “rom ovenpå” verken ”med tepper og puter” eller “gjort
i stand”. Vel, som du vet, er det kun Lukas og Markus’ grupper som
skal til himmelen. Matteus gruppe forblir på jorden, for himmelriket
som kommer på jorden ved Jesu Kristi gjenkomst “føttene ned” for
det påfølgende Tusenårsriket. Ikke som de to andre gruppene, som
er i Guds Rike, det vi kaller himmelen. Dette forklarer hvorfor det
ikke nevnes noe "rom ovenpå" her. For "tidspunktets skyld" i
Matteus evangeliet, la oss fortsette med Jakobs historie til
Johannes’ kapitler til år.
Det neste vi leser i historien om Jakob er at han arbeider i 6 år til,
for småfeet. Helt på slutten av disse årene, leser vi i 1 Mosebok 31
at han fullfører arbeidet for sin svigerfar i totalt 20 år (7 enkle år for
Lea "Lukas", 7 til for Rakel "Markus" og sist 6 for småfeet "Matteus").
Og flytter vi oss nå til Johannes kapittel 20, vil vi finne at det er
oppstandelsen til Jesus og Hans siste instruksjoner til Hans disipler.

Johannes 20:19-21 (KJV)
19 Det var om kvelden samme dag, den første dagen i
uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene
der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant
dem og sa: «Fred være med dere!»
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20 Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender
og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren.
21 Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far
har sendt meg, sender jeg dere.»
Bokstavelig talt “type and shadow” for Hans gjenkomst “føttene
ned” etter 6 år med basuner.
La du merke til det? I alle de synoptiske evangeliene, skrives
historien om Jesu opphold etter oppstandelsen i siste kapittel av
bøkene deres, med de siste instruksjonene Jesus gir dem. I Johannes
evangeliet derimot, skrives det i nest siste kapittelet i boka hans.
Det er slutten på historien. Selv om det er "ett" kapittel igjen i
Johannes (mer om hvorfor i de kommende kapitlene), er dette en
representasjon av Ham som kommer tilbake etter 20 år.
Det som bør være i tankene dine på dette punktet er hva i all verden
snakker han om etter 20 år for? Eller hvorfor 7 enkle år til Lukas
gruppe, som etterlater 13 år, hvorav 7 er for Markus’ gruppe og de
siste 6 for Matteus’ gruppe? Og hvorfor er det fortsatt “ett” kapittel
/ år til i Johannesevangeliet?
Dette er alle gode spørsmål, og de vil alle besvares ved hjelp av den
neste store åpenbaringen som begynner å gi seg til kjenne, etter
“Hvem evangeliene skrives til”. Derfor sparer jeg den historien om
Jakob til Johannes, til sist. De leder deg inn i disse spørsmålene og
tar deg inn i kapittel 2. Kapittel 2 sammen med dette første, er hva
jeg kaller "2 Nøkler til Endetidsforståelse". Jeg håper innholdet
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begynner å bære frukter for deg. Det neste kapittelet vil bringe enda
dypere endetidsforståelse og klarhet for deg.

GUDS INNHØSTINGSMODELL
Jeg vil bare raskt gjøre deg oppmerksom på innhøstingsmodellen
som står i skriftene som er gjeldende for LUKAS, MARKUS og
MATTEUS og tidslinjen på 14 års trengselstid. Vi leser om denne
innhøstingsmodellen i 3 Mosebok 23 og 19.

3 Mosebok 23:22 (KJV)
Når dere høster inn kornet i landet, skal du ikke skjære
kornet helt ut til åkerkanten, og de aksene som ligger igjen
når du har høstet, skal du ikke sanke inn. Du skal la dem
ligge til de fattige og innflytterne. Jeg er Herren deres Gud.

3 Mosebok 19: 9-10 (KJV)
9 Når dere høster inn korn i landet, skal du ikke skjære
kornet helt ut til åkerkanten, og de aksene som ligger igjen
når du har høstet, skal du ikke sanke sammen.
10 På vinmarken skal du ikke sanke de druene som blir
igjen, eller plukke dem som er falt ned. Du skal la dem
være igjen til de fattige og innflytterne. Jeg er Herren deres
Gud.

Det er 3 spesifikke innhøstinger i skriften:
1. Bygg høstingen
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2. Hvete høstingen
3. Drue høstingen
Og innhøstingsmodellen til hver av dem, består av 3 parter:
1. De første fruktene
2. Hovedinnhøstingen
3. Åkerkantene
Bygg høstingen er innhøstingen Jesus representerer, som første
kornbåndet skåret, hvorav hovedinnhøstingen er troende på
Kristi tid, og de som omtales i Matteus 27:52-53 som reises opp
fra de døde. Åkerkantene er de få overlevende som kommer til å
tro helt på slutten av denne Endetidssyklusen.
Hvete høstingen deles også inn i en førstegrøde, som er Kristi
Brud, som vil unnslippe alle disse tingene som kommer,
hovedinnhøstingen som er de etterlatte, også kalt Den Store
Skaren som vi leser står foran Lammet i Åpenbaringen 7:9-11
etter å være rykket opp, og som går gjennom prøvelsene i
seglene, og åkerkantene er også her de få som er igjen helt på
slutten av denne innhøstingssyklusen.
Så har vi Drue høstingen, som er den for Jødene / Juda, hvorav
de første fruktene er de 144.000 som vi leser om i Åpenbaringen
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14:1, hovedinnhøstingen er jødene / Juda som vil vende tilbake
til deres Messias ved sin kommende gjenkomst, etter å gå
gjennom basunene, og åkerkantene også her de få helt mot
slutten av syklusen når Herrens 7. år kommer til en slutt.

* For en grei oversikt, se de to innhøstingsoversiktene i Tillegg 1
og 2, bak i boka.
Jeg ønsker å avslutte dette kapittelet med en oppmuntrende
lignelse Jesus gir oss i Lukas, som jeg virkelig liker å lese og å dele.

Lukas 18:1-8 (KJV)
1 Så fortalte han dem en lignelse om at de alltid skulle be
og ikke miste motet:
2 «I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke
tok hensyn til noe menneske.
3 I samme by var det en enke som stadig på ny kom til
ham og sa: ‘Hjelp meg mot min motpart, så jeg kan få min
rett.’
4 Lenge ville han ikke, men til slutt sa han til seg selv: ‘Enda
jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til noe menneske,
5 får jeg hjelpe denne enken til hennes rett, siden hun
plager meg slik, ellers ender det vel med at hun flyr like i
synet på meg.’»
6 Og Herren sa: «Hør hva denne uhederlige dommeren
sier!
7 Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de
som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem?
8 Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det
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snart. Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne
troen på jorden?»
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KAPITTEL 2
NÅR ÅRENE IKKE STEMMER OVERENS
Har du noen gang tenkt med deg selv at du ikke kan se for deg
hvordan alt vi fortelles skal passe inn i løpet av 7 år? Mange sliter
med denne tanken.
I dette kapittelet vil vi presentere noen eksempler i skriften, med
analyse, hvorav det er flere som tydelig bekrefter at trengselstiden
er 2 perioder på 7 år med en total på 14 år, og ikke de 7 årene vi
undervises i. Jeg vil også vise deg Strong’s Concordance
definisjonen som kommer med hvert av de ordene vi ser på. Hvert
ord i skriften tildeles et nummer som enten har en H (hebraisk) eller
G (gresk) betydning i forbindelse med vår avklaring og forståelse.
Dette er en utmerket hjelpekilde til å klare få adgang til
Endetidsforståelsen. Eksempelvis H7103 eller G7103.

FJORTEN ÅR BLIR TALT AV PAULUS
Jeg begynner akkurat å forstå hvem evangeliene skrives til, da jeg
kommer over dette skriftstedet som skrives av Paulus. Det går opp
for meg at jeg aldri har hørt noen gi noen forklaring på det i noen
Endetidsundervisning. Og som du er i ferd med å få vite, det er der
en god grunn til. Hvordan kunne disse versene noen gang forklares,
utfra et 7 års synspunkt?
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2 Korinterne 12:2-3; og 14 (KJV)
2 Jeg vet om et menneske i Kristus som for mer enn
fjorten år siden ble tatt opp slik som en opprykkelse til
den tredje himmel – om han var i kroppen eller utenfor
kroppen, vet jeg ikke, Gud vet det.
3 Men jeg vet at dette mennesket ble rykket bort til
paradis – om han var i kroppen eller utenfor kroppen, vet
jeg ikke, Gud vet det –
Og når vi kommer ned til vers 14, finner vi ut i dette kapittelet at
han snakker som om at det kommer til å skje for tredje gang.
14 For tredje gang står jeg nå i ferd med å reise til dere.
Men jeg skal ikke bli til byrde for dere. For det er dere selv
jeg vil ha, ikke det dere eier. Det er jo ikke barna som skal
samle rikdom for foreldrene, men foreldrene for barna.

FØRSTE GRUPPE - LUKAS / BRUDEN
Du vil legge merke til at ordet som brukes i vers 2 (G5108) er
“slik som en”. Videre ordene (G726) "ført opp", til tredje
himmel.
G5108 betyr "slik som en eller lignende en", noe som innebærer at
denne første hendelsen "ligner på" en “opprykkelse”. G726 betyr
harpazō (har-pad'-zo) og er en uorginal av G138; å gripe (i
forskjellige applikasjoner): - fange (bort, opp), plukke, trekke, ta
(med makt). Eller som de fleste forstår det, Opprykkelse!
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Vers 2 lyder da: Jeg vet om et menneske i Kristus, som for mer
enn fjorten år siden ble ført opp til den tredje himmel, “lik en
opprykkelse”.
Når vi i denne menigheten refererer til at Kristi Brud hentes, henviser
vi til ordet “velberget” som stammer fra Lukas 21:36.

Lukas 21:36 (KJV)
Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme
velberget (G1628) FRA ALT det som skal hende, og bli
stående for Menneskesønnen.
“Unnslippelsen” fra alt det som skal hende, er denne “lik en

opprykkelse” til den tredje himmel hvor de vil bli stående foran
Menneskesønnen.
Det er bare vers 2 som snakker om den første hendelsen. Som vi
fortsetter å lese gjennom vers 3, ser vi Paulus fortelle oss om en
annen begivenhet.

ANDRE GRUPPE - MARKUS / ETTERLATTE
I vers 3 av 2 Korinterne 12 brukes disse ordene: Men jeg vet at dette
mennesket... Hvordan han "ble" rykket opp (G726) til paradis.
Denne andre gruppen beskrives ikke som den første, som "ligner
på", men forteller oss i klartekst at denne “ble” “opprykket”, G726
betyr harpazō (har-pad'-zo) og er en uoriginal av G138; å gripe (i
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forskjellige applikasjoner): - fange (borte, opp), plukke, trekke, ta
(med makt).
Igjen, som de fleste forstår det, opprykket! Denne gangen er det
imidlertid ikke til den tredje himmelen som i vers 2, men til paradis.
Det er ganske klart. Det forteller oss at den første er LIK en
opprykkelse / harpazō og den andre ER en opprykkelse /
harpazō!
Vi finner større klarhet i denne eksakte ordformuleringen "ble
opprykket", i Åpenbaringen 12:5, som også hjelper oss å forstå
tidspunktet.

Åpenbaringen 12:5 (KJV)
Da fødte hun et guttebarn som en gang skal styre alle
folkeslag med jernstav. Og barnet ble rykket opp (G726)
til Gud, til hans trone
Jeg er sikker på at mange av dere har hørt at dette verset beskriver
det som er kjent som Pre-Trib av menigheten. Det må det absolutt
settes spørsmålstegn ved nå. Fordi ifølge forståelsen til Paulus, er
ikke "ble" "rykket opp" den første opprykkelsen som skal skje. Det
er den andre! Og vi kan til og med bevise det mer. La oss gå til:

Jesaja 66:7 (KJV)
Før hun får rier (H2342), har hun født, før smertene
kommer, har hun fått en gutt.
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Mange bruker dette verset for å bevise at Pre-Trib vil skje først.
Nøkkelen her er "Før hun får fødselsrier", som er H2342 og betyr; å
vri seg i smerte, føde (med smerte), være i smerte, - føde, (få)
overbragt. Jeg regner med at du skjønner tegningen.
Dette forteller oss at "før" hun begynner å vri seg i smerte,
overbringer hun. Det er en fødsel. Dette "før" er virkelig Pre-Trib
opprykkelsen vi kaller “unnslippelsen”. Og denne unnslippelsen er
gjeldende for Kristi Brud. Vi får imidlertid et problem her, med hva
menigheten underviser. Fordi om "ble" opprykkelsen, er den PreTrib opprykkelsen vi leser om i Åp.12:5 før trengselen, hvorfor skjer
den ETTER fødselsriene og den påfølgende fødselen som følger av
smertene fra vers 2-5? Svaret er at dette “ble” rykket opp i
Åpenbaringen 12:5, ikke er Jesaja 66:7’s Pre-Trib opprykkelse. Det
er Paulus andre begivenhet som heter "ble" rykket opp i 2
Korinterne 12:3. Paulus første begivenhet "lik“ en opprykkelse, er
Jesaja 66:7’s “før” hun får rier, Pre-Trib unnslippelsen /
opprykkelsen! Dette forklarer hvorfor de ene går til den tredje
himmelen og de andre til paradis.
Med andre ord:
UNNSLIPPELSEN - 2 Kor 12:2 er samme hendelse som Jes 66:7
OPPRYKKELSEN - 2 Kor 12:3 er samme hendelse som Åp 12:5
Men Paulus er ikke ferdig ennå. Husk at han fortsetter med å fortelle
oss i vers 14, om en "tredje gang"? Vi avdekker nettopp Pre-Trib
unnslippelsen til Lukas, som skjer mer enn 14 år tidligere. Vi
avdekker også den andre Mid-Trib opprykkelsen til Markus, som vil
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skje det 7. året med segl. Hvem er igjen da? Den tredje og siste
gruppen er selvfølgelig Matteus. Og dette er “type and shadow”, til
endetidsgruppen som denne samtalen fortelles til. Paulus forteller
dem om hendelsene som skjer i forkant for hans tredje besøk.

TREDJE GRUPPE - MATTEUS / JØDENE
2 Korinterne 12:14 (KJV)
For tredje gang står jeg nå i ferd med å reise til dere. Men
jeg skal ikke bli til byrde for dere. For det er dere selv jeg
vil ha, ikke det dere eier. Det er jo ikke barna som skal
samle rikdom for foreldrene, men foreldrene for barna.
I dette kapittelet, er Paulus en representant av Kristus. Vi ser at både
første og andre gangen er det snakk om å reise til et annet sted.
Mens denne tredje gangen sier han at han kommer til dem. Og
hva vet vi dette betyr på slutten? Herren returnerer føttene ned på
Oljeberget. Det lovede Tusenårsriket begynner umiddelbart med at
hver stamme endelig mottar landet sitt.
Rekkefølgen av hendelsene vil være:
1. Den første gruppen UNNSLIPPER (Lukas / Bruden), mer
enn (før) de fjorten årene begynner.
2. Etterfulgt av den andre gruppen som OPPRYKKES (Markus
/ Etterlatte) i det 7. hvileåret mot slutten av seglene.
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3. Og endelig den tredje gruppen som vil se Ham KOMME
NED TIL DEM (Matteus / jødene) på slutten av det 13. året,
for å oppfylle det 14. og siste året.

JESU HERLIGHET
Før historien om Jakob, tar jeg med vitende vilje opp hendelsen når
disiplene får se Jesu herlighet på fjellet. Det er en god plass for oss
å begynne, for å gi deg et større bilde av "års-utregningen". Den
første perioden av år, nærmer seg slutten i skrivende stund. Denne
første delen er den perioden du hører meg kalle, unnslippelsen til
Kristi Brud, og som vil bli en av de største begivenhetene i hele
menneskets historie.
Imidlertid vil jeg kun dele forståelsen i forvandlingen som foregår
her, i forbindelse med endetidens års-utregning. Større innsikt om
resten av forvandlingshistorien skrives om i kapittelet “Forskjellene

og Sannheten”.

Lukas 9:28 (KJV)
Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok
han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet
for å be.

Markus 9:2 (KJV)
Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og
Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var
alene. Der ble han forvandlet for øynene på dem,
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Matteus 17:1 (KJV)
Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans
bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de
var alene.
Som nevnt tidligere oversettes eller ses veldig ofte dager på, som
år i endetidsforståelse. Og her er et utmerket eksempel. Da denne
avsløres for meg, er jeg på det tidspunktet veldig bevandret i
forståelsen om de 14 årene av endetiden. Den enkleste delen som
umiddelbart fanger oppmerksomheten min, er seks dager
“SENERE”, både i Markus og Matteus. Den første halvdelen av de
14 årene er for seglene, som er Markus, den sovende menigheten,
og den andre halvdelen av de 14 årene er for basunene, som er
Matteus, jødene (også kjent som Jakobs trøbbel). Det er årsaken til
at de to er lette å forstå med det samme.
Akkurat dette verset i Markus, er en referanse til at Herren kommer
mot slutten av eller "etter" det 6. seglet, som er "etter" 6 år med
segl og starten på det 7. sabbatsåret. Det er også grunnen til at vi
ser Ham komme på slutten av det 6. seglet. GUDs lov endres aldri,
det er alltid 6 år og det 7. året hvile.
Matteus’ vers om "etter" 6 dager er en referanse til at Herren
kommer på slutten av eller "etter" den 6. basunen, som er "etter" 6
år med basuner og starten på det 7. året - sabbatsåret. Dette er
samme tidspunkt som når vi ser Ham returnerer føttene ned på
Oljeberget, som bekreftes i Åpenbaringen 11:15 da alt nå er Hans,
inkludert alle rikene på jorden og regjerer for alltid.
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PS. En god sideanmerkning her: Kun fordi det er 6 segl over 6 år og
6 basuner over 6 år, så betyr ikke det at det ene seglet eller basunen
kun starter idet det forrige fullføres, til alle er ferdige. Noen vil skje
nesten samtidig, mens andre vil skje i sin tid. Noen vil overlappe
hverandre, men ha store deler av hendelsen på sin egen tid. Det
innebærer også at prøvelsene i segl-perioden ikke vil overlappe
basuner heller. Segl vil være i løpet av deres tildelte periode og
basuner vil være i løpet av deres egen periode. Vi ser faktisk dette
snakkes om i det apokryfiske verket Baruks bok 2.
Lukas’ beretning forble likevel et mysterium for meg i omtrent et år,
etter å forstå de to andre "6 dager senere". Jeg ønsker å vite hvorfor
Lukas forteller oss, "omtrent" åtte dager? Jeg er henrykt idet Ånden
avslører dette mysteriet for meg. Det er perfekt! Dette "omtrent" lar
oss vite at det ikke er helt den 8. dagen / året. Men at det er nære.
Så, om du bare husker hva du nettopp leser i det forrige temaet, vet
du svaret.

2 Korinterne 12:2 (KJV)
Jeg vet om et menneske i Kristus som for mer enn fjorten
år siden ble tatt opp slik som en opprykkelse til den
tredje himmel – om han var i kroppen eller utenfor
kroppen, vet jeg ikke, Gud vet det.
Jeg vet at de 14 årene er de med seglene og basunene til Markus
og Matteus. Men det er denne mystiske delen av tiden kalt “mer
enn” som vi diskuterer ovenfor. Svaret på dette er åpenbaringen av
Lukas “omtrent” 8. dagen. Og akkurat som Markus og Matteus
tidspunkt kom på slutten av segl og basuner, vil også denne
hendelsen komme etter en periode. Enten betyr det at denne tiden
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er litt før den 8. dagen / året eller rett etter. Jeg vet allerede at
trengselstiden er 7 år totalt for segl og 7 år totalt for basuner. Så
det må da bety at det er en tidsdel, "før" de 14 årene. Akkurat slik
Paulus forteller oss i 2 Korinterne 12:2.

Dette tilkjennegir en tidsdel av den 7. dagen / året før den 8.
begynner. Vi vet at den 8. dagen til GUD også er den 1. dagen
i uken, i påfølgende uke. Dette vil gjør den 8. dagen / året, det
første året av de 7 totale årene av segl. En gang til bekreftes
det altså at det er før 1. året med segl, som er "omtrent" en
8. dag. Det viser seg å være helt riktig. Den samtalen i Lukas’
forvandlingshistorie med “omtrent”, er en “type and shadow”
til perioden da Menneskesønnen kommer for sin 40-dagers
advarsel, etter at Unnslippelsen til Kristi Brud finner sted, som
du leser om i kapittelet “Hvem evangeliene skrives til?” Du vil
få større forståelse med hensyn til disse 40 dagene, når du
kommer til kapittelet “Menneskesønnens 40 dager”.

OVERSIKTSBILDET GIS I HISTORIEN OM JAKOB
1 Mosebok 31:41 (KJV)
I tjue år har jeg vært i ditt hus. Fjorten år har jeg arbeidet
for de to døtrene dine og seks år for småfeet ditt, og ti
ganger har du endret lønnen min.
Det er slutten på historien. Så la oss gå litt tilbake å få detaljene av
denne historien der Jakob jobber for to døtre og småfe. I 1 Mosebok
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29:18 ser vi at Jakob blir glad i Rakel og sier han vil arbeide 7 år for
henne. Videre står det:

1 Mosebok 29:20 (KJV)
Så arbeidet Jakob i sju år for Rakel. Årene var som noen
få dager i hans øyne, så glad var han i henne.
Årsaken til at de 7 første årene bare synes som få dager, er på
grunn av hans kjærlighet til henne. Det fortelles oss at de ikke er
veldig vanskelige for ham, fordi han gleder seg. Tiden flyr avgårde!
Dette er ingen representasjon av de første 7 årene, av de 14 som
noen kanskje tenker. Disse første, de vi kaller 7 “enkle” år, er de 7
årene Den Hellige Ånd jobber hardt med å forberede Kristi Brud.
Dette er de 7 årene som kommer før de 14 årene med trengsel
begynner. Det betyr at Kristi Brud vil føres opp, på slutten av denne
første perioden på 7 år. Når vi fortsetter, ser vi i:

1 Mosebok 29:25 (KJV)
Men da det ble morgen, se, da var det Lea! Jakob sa til
Laban: «Hva er det du har gjort mot meg? Var det ikke for
Rakel jeg tjente hos deg? Hvorfor har du lurt meg?»
Etter å fullføre de 7 årene, forventer Jakob å få Rakel, den han tror
han jobber for. Han våkner imidlertid neste morgen for å finne ut at
han får den eldre søsteren, Lea, først. Dette er “type and shadow”
av Jesus da Han kom i Det Nye Testamentet og sa at Han kom “til
de bortkomne sauene i Israels hus”, som Matteus skriver i 15:2324. I denne historien om Jakob, er Lea “type and shadow” på
hedningene.
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Matteus 15:23-28 (KJV)
23 Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene kom da og
ba ham: «Bli ferdig med henne, hun roper etter oss.»
24 Men han svarte: «Jeg er ikke sendt til andre enn de

bortkomne sauene i Israels hus.»
Ettersom historien fortsetter, ser vi denne hedenske kvinnen
refereres til som en "hund". Det brukes som en hedning-referanse
på den tiden. Men så ser vi, at på grunn av hennes "store tro"
helbredes datteren.
25 Da kom hun og kastet seg ned for ham og sa: «Herre,
hjelp meg!»
26 Han svarte: «Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi
det til hundene.»
27 «Det er sant, Herre», sa kvinnen, «men hundene spiser
jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres.»
28 Da sa Jesus til henne: «Kvinne, din tro er stor. Det skal
bli som du vil.» Og datteren ble frisk fra samme stund.
Akkurat som med Jakob, ser vi at Jesus kom for de Han virkelig
ønsker, men de Han ender med å få er hedningene. De hedningene
som podes inn, er for sin tro på Ham, mens det store flertallet av
dem Han kom for enda ikke er klare til å godta eller ta imot Ham.
Som vi leser i:

Romerne 11:11 og 22-24 (KJV)
11 Så spør jeg: Snublet de for at de skulle falle? Slett ikke!
Nei, deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene,
og så skulle jødene bli misunnelige på dem.
62

22 Så ser du at Gud er både god og streng – streng mot
dem som er falt, men god mot deg dersom du holder fast
på hans godhet. Ellers blir også du hugget av.
23 Men også de andre skal bli podet inn dersom de ikke

holder fast på sin vantro. For Gud har makt til å pode dem
inn igjen.
24 Du ble hugget av fra et vilt oliventre og mot naturen
podet inn på et godt tre. Hvor mye mer skal ikke da de

naturlige greinene kunne bli podet tilbake på sitt eget
oliventre?
Nøyaktig som Jakob mottar den han ikke jobber / kom for først,
gjør også Kristus. Det er uansett selvfølgelig i tråd med GUDs
perfekte plan. Det er av design at hedningene også vil podes inn.
Hvilket nå bringer oss til neste del av denne historien.

1 Mosebok 29:26-27 (KJV)
26 Laban svarte: «Vi gjør det ikke slik her hos oss at vi gir
bort den yngste før den eldste.
27 La bryllupsuken gå til ende, så skal du få den andre
også, mot at du arbeider hos meg i sju år til!»
Det neste vi ser, etter at han innser at han tar imot den andre
datteren, er at han går til sin svigerfar for å konfrontere ham, som i
all vesentlig svarer, “Synd! Vår tradisjon er at den eldre må gifte seg
først”, og fortsetter med å si til ham: "La bryllupsuken gå til ende".
Dette er et veldig spesielt skriftsted for Lukas’ gruppe som Kristi
Brud. Det er representasjonen av det hedenske bryllupet som
umiddelbart vil følge Unnslippelsen, før de 7 årene med segl
begynner. Den gruppen Jesus opprinnelig kom for, Israels hus, de
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bortkomne sauene som blir etterlatt som Markus’ gruppe, må Han
vente på i 7 år. Jakob må jobbe de neste 7 årene, for slik å oppfylle
tiden hennes. Som vi leser på slutten av vers 27... “mot at du
arbeider hos meg i 7 år til”.
Så gjenstår de siste årene der Jakob blir igjen for å jobbe for
småfeet, som vi leser på slutten av 1 Mosebok 31.

1 Mosebok 31:41 (KJV)
… og seks år for småfeet ditt, og ti ganger har du endret

lønnen min.
Disse 6 årene, utgjør de siste årene av hans totale 20 år. De
representerer de siste 6 årene med basunene, eller som de fleste
kjenner det, "Jakobs trøbbel", hvilket bringer oss til en siste
informasjonsbrikke i denne historien.

1 Mosebok 31:44 (KJV)
La oss nå slutte en pakt, du og jeg! Den skal være vitne
mellom meg og deg.»
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KAPITTEL 3
MENNESKESØNNENS 40 DAGER
Dette er en åpenbaring av stor betydning. Også om du måtte lese
den etter at det skjer. Den vil bidra til å beskytte deg for fienden,
som vil komme etter når du forstår dette. Jeg vil være så tydelig jeg
kan for dem informasjonen når nå, og for de den vil nå i løpet av
den aktuelle tiden. Denne tidsperioden er ikke for Kristi Brud. Lukas
gruppe, Kristi Brud, vil allerede være utfridd fra jorden i henhold til
-

Apostlenes gjerninger 15:14 (KJV)
Simeon har forklart hvordan Gud for lenge siden sørget for
å vinne seg et folk av hedninger for sitt navn.
Bare dager før denne tiden til Menneskesønnen begynner.
Det er ikke et enkelt emne å meddele, for de fleste gjøres aldri kjent
med at det er mer enn en begivenhet knyttet opp mot Herren i
endetiden. Du vil se at det innebærer mye mer enn at Han
returnerer føttene ned på Oljeberget helt på slutten. Og det vil
starte med disse dagene.
Det begynner i den tiden, vår broder Paulus forteller oss om i:
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2 Korinterne 12:2 (KJV)
Jeg vet om et menneske i Kristus som for “MER ENN”
fjorten år siden...
Vi ser på hva denne "mer enn" tidsdelen Paulus nevner, refererer til.
Først og fremst, må det være mindre enn 15 år, ellers ville han si
mer enn 15 år. Mysteriet med utsagnet, er å vite hvor mye "mer
enn" de 14 årene og hva som finner sted i løpet av den tiden. Du vil
faktisk kunne se i ordlyden litt senere at Jesus vet at dette ikke vil
være allmenn forståelig om Ham på denne tiden.
Men hvorfor er det så sprøtt eller vanskelig å tro, når det gjentatte
ganger snakkes om i skriften, fra Noah til Jona til Herren selv?
Forståelsen kommer fra alle de tre synoptiske evangelier. Og likevel,
om vi diskuterer dette, ser de fleste oss umiddelbart som kjetterske
og at vi vrir på skriftene. Når vi kun sammenligner skriften med
skrifter, slik Ordet ber oss å gjøre. Etter å lese og å begynne å forstå
hvem evangeliene skrives til, kan du også gjøre det samme med
mye mer klarhet. Det er i ferd å gå opp for deg, at det er direkte
faktum - Menneskesønnen kommer for 40 dager, først, som
formuleres mer enn / før de 14 årene starter!
Jeg vet at flere kanskje akkurat nå vil si: ”Men Jesus ba oss om å ikke
tro mennesker som sier de er Kristus og kommer i hans navn”, i
følge disse skriftene nedenfor.

Matteus 24:5 (KJV)
Mange skal komme i mitt navn og si: ‘Det er jeg!’ Og de
skal villede mange.
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Eller

Markus 13:6 (KJV)
Mange skal komme i mitt navn og si: ‘Det er jeg!’ Og de
skal villede mange
Eller

Lukas 21:8 (KJV)
Han svarte: «Pass på at dere ikke blir ført vill! For mange
skal komme i mitt navn og si: ‘Det er jeg! Tiden er
kommet!’ Men følg dem ikke.
Hva har de alle til felles? “Skal komme i mitt navn og si, Jeg er

Kristus”. La meg spørre deg om noe. Når Kristus er her før og etter
Hans oppstandelse, går Han rundt og forteller alle at Han er Kristus?
Nei, Han gjør ikke det. Her er et par eksempler –

Lukas 9:18-19 (KJV)
18 En gang var han alene og ba. Bare disiplene var med
ham. Da spurte han dem: «Hvem sier folk at jeg er?»
19 «Døperen Johannes», svarte de, «men noen sier Elia og
andre at en av de gamle profetene er stått opp.»

Matteus 16:15-17 (KJV)
15 «Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?»
16 Da svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende
Guds Sønn.»
17 Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av
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Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg,

men min Far i himmelen.
I begge disse tilfellene, lik de andre som er i skriftene, går Han aldri
rundt og forteller dem at Han er Kristus. Som det går frem av Lukas
her, om Han skulle, vil Han ikke stille dem spørsmålet. Nærmere
bestemt, med tanke på alle svarene Han får, vet de det åpenbart
ikke. Vi ser allikevel i Matteus' beretning at den eneste måten noen
av dem kan vite at han virkelig er Kristus, er om det er gitt med til å
forstå fra Vår himmelske Far. Ikke fordi Jesus forteller dem.
Folk kom til å tro Han er det, men vi leser aldri at Jesus går rundt til
grupper av mennesker og forteller dem at Han er Kristus. Den
erklæringen i seg selv, er selve forskjellen som gir oss forståelsen.
Det beviser at alle som frem til nå erklærer å være, og alle som vil i
fremtiden, ikke er Kristus. Han gjør det ikke og vil ikke gå rundt å
fortelle alle at Han er Kristus. Det er viktig å huske på det. Å si, og å
bevise at Han vil være her i 40 dager, er ikke motsigelser til disse
skriftene. Det gir klarhet i hva de egentlig betyr.

HVILKET TEGN ER “JONA” OG NÅR?
I generasjoner hevder folk at det er motsetninger i skriftene. Dette
er et av stedene som debatteres, i historien om Jona gitt til oss i
evangeliene. La oss ta en titt.
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LUKAS
Lukas 11:29-30 (KJV)
29 … Den krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn
enn Jona-tegnet.
30 For slik Jona ble et tegn for innbyggerne i Ninive, slik
skal Menneskesønnen bli det for denne generasjonen.

MARKUS
Markus 8:12-13 (KJV)
12 Da sukket han dypt og sa: «Hvorfor krever denne
slekten et tegn? Sannelig, jeg sier dere: Aldri skal denne

slekten få noe tegn.»
13 Dermed gikk han fra dem, steg i båten igjen og dro
over til den andre siden.

MATTEUS
Matteus 12:39-30 (KJV)
39 …, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jonategnet.
40 For slik profeten Jona var i buken på den store fisken i
tre dager og tre netter, slik skal Menneskesønnen være i
jordens dyp i tre dager og tre netter.
Vi ser med en gang hvor tydelig argumentet er for motsetninger,
spesielt i Markus, og den som debatteres mest. Hvordan kan det ha
seg at Jesus sa at Han vil være som Jona, i Lukas og Matteus, men
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sier allikevel til dem i Markus: "Ingen tegn vil bli gitt" og stiger opp
i båten og drar? Det er ikke det at Markus ikke fortelles noe. Det er
mer som foregår her. Det er også det faktum at Lukas fortelles en
del og Matteus en annen del. Og hva mener Han egentlig i Lukas,
med å si at Han vil være et tegn som Jona er?
Alle hører uttrykket "Var, og Er, og Skal Komme" brukes i
undervisning. “Var” som er skriftens historie, “er” som er
livsleksjoner vi kan bruke fra skriften, og "skal komme" slik det vil
bli gjeldende for endetiden. Men det er enda mye mer i dette, med
hensyn til hva vi undervises om temaet der Menneskesønnen skal
være her i 40 dager. Lukas’ evangelium representerer i denne
sammenheng “var” (før trengselstiden, altså før de 14 årene, men
etter Unnslippelsen). Markus’ “er” (midt i trengselstiden /
opprykkelsen), og Matteus, "skal komme” (etter trengselstiden /
føttene ned).
Den måten vi alltid er lært til å forstå dette på, er Matteus' beretning
der de tre dagene etter Hans korsfestelse representerer tiden til
Hans oppstandelse, og at de 40 dagene etter Hans oppstandelse er
de i Lukas’ beretning. Imidlertid forteller Jesus oss i Lukas fortelling
at Han vil være som Jona. Hva gjør Jona i 40 dager? Han gir dem en
advarsel om hva som er i ferd med å skje med dem hvis de ikke
følger advarselen hans og vender om. Det vil med andre ord si at
Jesus ikke gjør som Jona gjør, første gangen. Han er her en 40dagers periode, men Han gjør ikke som Jona gjør, som Han sier at
Han vil gjøre i Lukas 11. Nå kan du starte å se for deg at han fortsatt
må oppfylle en 40-dagers advarsel.
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Fokuset i dette kapittelet, er Menneskesønnens 40 dager. Jeg føler
allikevel at jeg vil utelate noe, uten i det minste å nevne hvorfor
Jona-historien beskrives annerledes i Markus og Matteus'
beretninger. Jeg skal prøve å kun forholde meg til hovedpoengene.
Vi starter med Markus, og grunnen til at han ikke vil få noe tegn.
Som vi forstår, er slutten på Markus’ periode etter 6 år med segl.
Hva eller hvem ser vi komme på slutten av 6. segl?

Åpenbaringen 6:16 (KJV)
Og de sa til fjellene og berghamrene: «Fall over oss og
skjul oss for ansiktet til ham som sitter på tronen, og for
vreden fra Lammet.
Hva kan vi forstå av dette? Det gis ikke en advarsel eller tegn før
Han dukker opp. Markus sin periode slutter akkurat der den skal i
trengselstiden, og at Markus “ikke får noe tegn”.
Matteus versjon med tre dager og tre netter, kan være en stor
diskusjon, fordi det er en enorm åpenbaring. Men jeg vil fatte meg
i korthet. Den kjente fortellingen er at Jesus er i graven i tre dager
og tre netter. Flesteparten vet kanskje at dette forårsaker mye
forvirring i menigheten, hvordan Jesus kan gjenoppstå tidlig om
morgenen den første dagen i uken, etter korsfestelsen på
langfredag, og at det skal være etter tre dager og tre netter? Svaret
er at det kan det ikke være! Dette åpner opp for nok en veldig stor
diskusjon. Det viser tydelig at det ikke er riktig, så hvordan kan det
ha seg at vi alle lærer dette gjennom generasjoner? Det korte svaret
er at vi alle er undervist fra perspektivet til Matteus evangelium, og
bare er innom Markus og Lukas evangelium som en støtte for å
bygge videre på Matteus fra, i stedet for å innlemme og del opp
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Ordet og sammenligne skrifter med andre skrifter. Som du forstår,
er de ikke bare et annet perspektiv, men skrives til helt andre
grupper av mennesker. Det er mange vers jeg kan bruke for å vise
at det ikke er etter tre dager og tre netter, men her er tre.

Lukas 24:46 (KJV)
og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide
og stå opp fra de døde tredje dag,

1 Korinterne 15:3-4 (KJV)
3 For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt
imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene,
4 at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen
etter skriftene,

Matteus 17:22-23 (KJV)
22 Mens de sammen reiste rundt i Galilea, sa Jesus til dem:
«Menneskesønnen skal overgis i menneskers hender,
23 og de skal slå ham i hjel, og den tredje dagen skal han
reises opp.» Da ble de dypt bedrøvet.
Dersom det er etter tre dager og tre netter, gjenoppstår Han fra de
døde på den fjerde dagen? Det er det ingen av bibelversene som
sier, og det er mange flere skriftsteder som sier det samme. Så hvor
kommer det fra? På ett sted i Matteus evangelium, i Jona
fortellingen, selv om hvert eneste skriftsted ellers forteller oss at
Han sto opp igjen på den tredje dagen og ikke etter. Man kan
spørre seg hvorfor Jesus sa at Han ville være som Jona, i tre dager
og tre netter? Vel, på samme måte som Lukas og Markus skriver
profetisk om noe som "skal komme", gjør også Matteus en Jona
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versjon. Om du leser versene i Matteus ovenfor nøye, vil du se hva
som virkelig formidles oss om tidspunktet for Hans død og
oppstandelse. Den forteller oss fra når Han overgis i menneskers
hender, som vil være begynnelsen på tellingen, og fortsetter med å
si at de vil drepe Ham, og til slutt at han vil gjenoppstå på den tredje
dagen. Dette forklarer hvordan Han gjenoppstår tidlig om
morgenen på den første dagen i uken, og at det er den tredje
dagen! Det er aldri snakk om en totaltid i graven ved hans død og
oppstandelse. Det begynner fra da Han blir anholdt. Og så lenge
Han tydeligvis ikke er, og heller ikke kan være i graven i tre dager
og tre netter, bare grunnet tidspunktet for korsfestelsen, ender vi
opp med sannheten... "skal komme". Detaljene til argumentasjonen
vil ikke belyses i denne boka.
Tilbake til 40-dagers emnet. La oss se på et veldig fortellende
skriftsted som ikke bare vil kaste mer lys over de 40 dagene, men
også gi oss mer informasjon om Markus og Matteus' perioder.

Lukas 17:24-30 (KJV)
24 For slik som lynet flammer opp og lyser fra himmelrand
til himmelrand, slik skal Menneskesønnen komme til syne

på sin dag.
25 Men først må han lide mye og bli forkastet av denne
generasjonen.
26 Og som det var i Noahs dager, slik skal det også være i

Menneskesønnens dager.
27 De spiste og drakk, giftet seg og ble giftet bort, helt til
den dagen Noah gikk inn i arken. Så kom storflommen og
gjorde ende på dem alle.
28 På samme måte var det i Lots dager: De spiste og drakk,
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kjøpte og solgte, plantet og bygde.
29 Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, regnet det
ild og svovel fra himmelen og gjorde ende på dem alle.
30 Slik skal det også gå den dagen Menneskesønnen
åpenbarer seg.
Som sagt, Markus og Matteus’ beretninger er ikke poenget i denne
undervisningen. Jeg vil allikevel vise deg dem kjapt, før vi går inn i
Lukas 40-dagers tidsdel og vise deg hvor den fører oss til derifra.
I Lukas 17:24 vil du legge merke til at Han begynner med å fortelle
dem slutten, når Han vil returnere føttene ned på Oljeberget som
lynet som lyser fra himmelrand til himmelrand, vi nå vet er etter den
6. basunen. Og hvordan vet vi det? Han forteller dem Sin "dag" vil
være som lynet som går fra den ene delen av himmelen til den
andre. Dette er Matteus’ beskrivelse. Det er også skriften folk siterer
for å mene at det ikke vil være en “hemmelig unnslippelse”, fordi
hele verden vil se Ham når Han kommer. Men som du også nå er
kommet til forståelse av, sies dette fordi de kun ser det fra en
Matteus-perspektiv, og ikke kjenner til Markus eller Lukas’
målgrupper. Hvordan kan vi så vite at dette er helt på slutten når
Han returnerer føttene ned? Husk at Matteus’ periode, er basunenes
tid mot avslutningen.

Matteus 24:27 (KJV)
For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik
skal det være når Menneskesønnen kommer.
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Du vil også huske at Paulus sier i 2 Korinterne 12:14, som en “type
and shadow” av Jesus Kristus, at det er tredje gang og at han vil
komme til dem.
Hvis vi hopper ned til Lukas 17:28, jeg vil vise deg noe i Markus'
beretning før Lukas’, vil du legge merke til noen veldig interessante
ord - “de kjøpte og solgte”. Interessant hvordan ordlyden brukes i
Markus, da et stort fokus under seglene kommer til å ha, eller ikke
å ha muligheten til å "kjøpe eller selge", på grunn av dyrets merke.
Når du fortsetter ned til vers 30, vil du legge merke til at det står
"dagen Menneskesønnen åpenbarer seg". Dette er ikke de 40
dagene, heller ikke hans gjenkomst føttene ned på Oljeberget, men
tidspunktet da han kommer etter det 6. seglet. Som vi leser i -

Åpenbaringen 6:16 -17 (KJV)
16 Og de sa til fjellene og berghamrene: «Fall over oss og

skjul oss for ansiktet til ham som sitter på tronen, og for
vreden fra Lammet.
17 For den store vredesdagen er kommet, og hvem kan da
bli stående?»
Det er når Han vil bli sett, komme ned på Sions fjellet, på steinen
som blir til et stort fjell:

Daniel 2:34-35 (KJV)
34 Mens du så på, ble en stein revet løs, uten at noen hånd
rørte ved den, og den traff statuen på føttene som var av
jern og leire, og knuste dem.
35 Da ble alt sammen knust, både jernet og leiren,
bronsen, sølvet og gullet. Det ble som agner fra
75

treskeplassen om sommeren. Vinden tok det, og det fantes
ikke mer. Men steinen som hadde truffet statuen, ble til et
stort fjell som fylte hele jorden.
Slutten på Markus’ trengselstid! Dette er når Herren vil ødelegge
dyret og hans system, kort tid før opprykkingen av Markus’ gruppe.
Slutten på basunene, er vers 24 og slutten på Matteus’ periode som
han forteller dem om først. Vers 28 er slutten på seglene og Markus’
periode. Nå skal vi se på Lukas’ periode og de 40 dagene til
Menneskesønnen.
La meg legge til en liten detalj for å splitte opp disse få versene
riktig. Hele sammenhengen med disse versene i Lukas 17, er om
Hans kommende Rike. De spør Ham: "Er det nå, hvordan skal vi vite
når det skjer?" Han fortsetter med å fortelle dem de ulike
hendelsene som vil skje når slutten nærmer seg. Han forteller dem
ingenting om den tiden de er i. Han gir dem tydeligvis profeti, fordi
det ennå ikke er tiden for Hans Rike.
Du vil nå legge merke til at Lukas 17:25, etter at han har fortalt dem
hva som skjer for Matteus’ gruppe når han vil komme som lyn på
sin tid, at sier noen veldig viktige ord - "Men først", som betyr før.
Han sier at før disse tingene jeg nettopp har fortalt dere (at Han vil
komme som lynet på Hans dag), må jeg lide mye og bli forkastet av
denne generasjonen.
Hva er så dette "men først"? I vers 26 sier Han at Hans “dagER” vil
være som i Noahs “dager”. I vers 24, på Matteus’ tidspunkt, står det
Hans DAG, entall. Mens her i vers 26 er det flertall. Spørsmålet er
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hvilke "dagER" det er snakk om? Først og fremst bekrefter det at
dette er en annen periode, foruten det åpenbare "Men først". Han
forteller oss også i vers 27 at Hans “dagER” som Han vil være her,
er forbundet til Noah. Han gir oss en anelse med henvisning til
Noah, som forteller oss nøyaktig hvor mange dager det er snakk om
ved å fortelle oss at det er "fra" Noah går inn i arken og flommen
kommer. Og hvor lenge er dette i tid? Helt riktig, 40 dager! La oss
gå til selve historien og se hva Han henviser til. Og ikke glem at
endetidskoblingene også har en tidsdelt kalt “mer enn” de 14 årene,
som ganske enkelt betyr før trengselstiden faktisk begynner. Og
legg på minne at det ikke utelukker at det ikke vil være en sprø tid
som allerede er begynt på jorden. Det vil det garantert være. Det vil
imidlertid ennå ikke være begynnelsen på de 14 årene ganske ennå,
til denne "mer enn, eller før" tiden er ferdig.
Historien om Noah og arken gis til oss i 1 Mosebok 7 og 8. Vi ser
GUD fortelle Noah i 1 Mosebok 7:4 For om sju dager vil jeg la det
regne på jorden i førti dager og førti netter. Vi ser han begynner å
samle sammen familie og dyr. I vers 10 er de syv dagene over, og
vannet kom.

1 Mosebok 7:10 (KJV)
Og etter sju dager skjedde det. Da kom vannet fra
storflommen over jorden.
På dette tidspunktet, starter de 40 dagene. La oss nå gå til
hoveddelen i denne historien som Jesus henviser oss til i Lukas 17,
for å forstå Hans tilknytning til de 40 dagene som er "før" eller "mer
enn" 14 år, og rett før trengselstiden begynner.
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1 Mosebok 8:6-13 (KJV)
6 Da førti dager var gått, åpnet Noah luken han hadde
laget på arken,
7 og sendte ut ravnen. Den fløy fram og tilbake til vannet
hadde tørket bort fra jorden.
8 Så sendte han ut duen for å se om det var blitt mindre
vann på jordoverflaten.
9 Men duen fant ikke noe sted hvor den kunne hvile foten,
og vendte tilbake til ham i arken, for det sto vann over hele
jorden. Han rakte ut hånden, grep duen og tok den inn til
seg i arken.
10 Han ventet sju dager til og sendte så duen ut av arken
igjen.
11 Duen kom til ham i kveldingen, og se, den hadde et
friskt oljeblad i nebbet. Da skjønte Noah at det var blitt
mindre vann på jorden.
12 Og han ventet sju dager til. Så sendte han ut duen, og
da vendte den ikke tilbake til ham mer.
13 I det året Noah fylte 601 år, den første dagen i den
første måneden, hadde vannet tørket bort fra jorden. Da
tok Noah taket av arken og så ut. Og se, jordoverflaten
hadde tørket opp.
Som du nå er kjent med, er trengselstiden for segl og basuner 14
år. La du merke til at "etter" de 40 dagene, står det i vers 10 og 12,
Syv dager og Syv dager? La oss se på Markus tidsperiode først, som
er de første 7 dagene, som er en “type and shadow” på 7 år med
segl som er ferdige når duen kommer tilbake med et oljeblad i
nebbet i vers 10. “Plukkingen” av oljebladet, representerer
opprykkelsen av menigheten. (KJV: an olive leaf pluckt off). Hva mer
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kan vi finne ut om betydningen av ordet for opprykkelse, mer presist
for den vi leser i 2 Korinterne 12:3... “ble rykket bort".
Det er det greske ordet G726 harpazō som betyr å fange (bort,
opp), plukke.
Eller plukket, som vi nettopp så etter de første 7, etter de 40
dagene. Det stemmer bra, sant? Tenk videre at vi fortelles at
hedningene blir “podet inn” fra et vilt oliventre og podet inn på et
godt tre. Duen kommer tilbake med et “avplukket” oliven “blad
(H5929)”. For å være sikker, ser vi hva ordet blad betyr.
Blad (H5929) et blad (som vokser på et tre); kollektivt løvverk: grein, blad.
Her er hva Romerne forteller oss om disse “greinene”.

Romerne 11:17 (KJV)
Noen av greinene er nå brukket av, og du som var en vill
oljekvist, er blitt podet inn blant greinene og har fått sevje
fra roten sammen med dem.
Det er forståelig hvorfor duen har et avplukket oljeblad i nebbet,
etter de første 7 dagene / årene. Det representerer slutten på
seglene

og

trengselstiden

for

menigheten

og

Mid-Trib

opprykkelsen for MARKUS.
Når det gjelder Matteus, leser vi i vers 12 at duen sendes ut igjen
etter 7 nye dager. Duen kommer nå ikke tilbake igjen og viser oss
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klart at dette er slutten på trengselstiden. De 14 dagene / årene er
over, og avslutter Matteus' trengselstid. La oss se hva siste kapittel
i Matteus sier.

Matteus 28:18-20 (KJV)
18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all
makt i himmelen og på jorden.
19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til
Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn
20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se,
jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»
Han vil nå bli værende på jorden sammen med dem alle dager, altså
til slutten av basunene, og i tusen år inntil verdens ende.
For å finne de 40 dagene som er utgangspunktet for denne
historien, de som Paulus forteller oss i 2 Korinterne 12:2 “mer enn”
for 14 år siden, må vi tilbake til når Jesus tydelig forteller oss i Lukas
17:25 "Men først". Det forteller oss at Hans dag”ER” vil være 40 som
Noahs, og at de vil komme “først”. Vi forstår også at de vil være “før”
de 14 år med trengselstid, og at Han i løpet av de 40 dagene vil
gjøre som Jona gjør; advare folket! Dessverre forteller Han oss også
at Han i løpet av denne tiden vil forkastes.
La oss fortsette å bygge videre på duen og dens “type and shadow”
i Noah-fortellingen. I Det Nye Testamentet finner vi den første
beretningen om Den hellige Ånd / Duen i Apostlenes gjerninger 2.
Dette skjer etter de 40 dagene til Menneskesønnen, som avsluttes i
Apostlenes gjerninger 1 etter Hans oppstandelse. Det første stedet
Duen viser seg i Det Gamle Testamentet, er i 1 Mosebok 8:8, og har
80

samme “type and shadow” som pinsehistorien; Den hellige ånd /
Duen dukker opp etter de 40 dagene av flommen. Så la oss se enda
litt mer detaljert på hva denne historien fra Det Nye Testamentet
forteller oss.
Storflommen i Det Gamle Testamentet:


Noah med familie, reddes.



40 dager.



Kort tid etter at duen er sendt ut (50. dag), returnerer duen
tilbake til arken.



7 dager / år, duen sendes ut på ny og returnerer med
“plukket” oljeblad / grein.



7 dager / år, duen sendes ut for tredje gang og kommer aldri
tilbake.

Endetiden:


Kristi Brud unnslipper, Lukas.



Menneskesønnen 40 dager på jorden, Lukas 24, etter Hans
oppstandelse.
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Kort tid etter sendes Den Hellige Ånd / Duen ut (50. dag),
Den Hellige Ånd returnerer til himmelen, Apostlenes
gjerninger 2.



Trengselstiden på 7 år begynner, segl og deretter
“opprykkelsen” av “innpodet greiner”, Markus.



Den andre 7-årsperioden begynner, basuner, og Herren
kommer for aldri å dra igjen, Matteus.

* For en lettfattelig oversikt, se 14-års Tidslinjen, i Tillegg 3 bak
i boka.

OPPSTANDELSEN
Som et siste notat i de synoptiske evangeliene, ønsker jeg å vise deg
en siste vakker “type and shadow” av Kristi Brud, Kroppen Hans, som
også gir beskjed om at hun utfris før Menneskesønnens 40-dagers
advarsel og at det virkelig er Lukas som representerer henne i hans
evangelium, her i oppstandelseshistorien. Du ser en veldig
annerledes og spesifikk ordlyd i Lukas, enn du gjør i de to andre -

LUKAS
Lukas 24:3-4 (KJV)
3 Og de gikk inn, men fant ikke Herren Jesu kropp.
4 De visste ikke hva de skulle tro, men med ett sto det to
menn hos dem i skinnende klær.
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MARKUS
Markus 16:5 (KJV)
Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre
side, kledd i en hvit, lang kjortel, og de ble forferdet.

MATTEUS
Mattheus 28:2-3 (KJV)
2 Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel
steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side
og satte seg på den.
3 Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø.
Du vil legge merke til at det kun er Lukas evangelium som sier Hans
“KROPP” ikke er der. Med tanke på alt som er avslørt i forbindelse
med Hans kommende 40 dager og at Kristi Brud / Hans legeme må
fjernes før Hans 40 dager begynner, forstår du hvorfor KROPPEN
IKKE ER DER. Og hva er det som kommer rett etter oppstandelsen
til Bruden denne gangen? Helt riktig… Menneskesønnens 40 dager.
I det neste avsnittet “Et Ord med Forbehold”, er ikke forbeholdet
rettet mot forståelsen av de 40 dagene, men på grunn av kilden. Det
er ikke fra skriften, men allikevel så relevant at jeg føler ikke jeg kan
gjøre annet enn å dele det med deg og forklare det.
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ET ORD MED FORBEHOLD
(SOM STYRKER BEVISET)
Selv med en så flott avslutning her på dette emnet, vil jeg legge
frem nok ett bevis. Det er ikke fra Bibelen. Det kommer fra en av
fiendens bøker. Jeg liker å dele det, når jeg snakker om
Menneskesønnens 40 dager, fordi det er en god øyeåpner. Noen vil
til og med si; “Hvorfor er det i en av fiendens bøker, uten å gis like
tydelig i våre egne”? Svaret er at Bibelen er tydelig og forteller oss
det, som du nettopp leser. Problemstillingen vil imidlertid alltid
dukke opp igjen til overflaten, og grunnen til hvorfor vi ikke forstår
det før nå, er at vi lærer ut fra Matteus’ endetidsperspektiv. Noe som
resulterer i at mer enn halvparten av endetidsforståelsen uteblir.
Når det gjelder mitt svar mitt på spørsmålet ditt, "Hvorfor er
budskapet tydeligere i fiendens bøker?”, tror jeg fienden tenker at
så lenge han gir dem beskjed på forhånd, så regner han ikke med å
miste noen til sannheten når Menneskesønnen kommer og utfører
mange utrolige mirakler i løpet av disse dagene. Husk hva Jesus sa
i Lukas 17:25 om denne tiden.

La oss gå til Jesu egne ord igjen, i:
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Lukas 17:25 (KJV)
Men først må han lide mye og bli forkastet av denne
generasjonen.
Hvilket bevis er det så vi har fra en av fiendens bøker, som jeg liker
å dele? Det er historien om "Dajjal". Muslimene kaller den falske
Messias, Masih ad-Dajjal. Og etter det jeg akkurat forklarer, om
Menneskesønnen som kommer i 40 dager, og hvordan folk
fremdeles fastholder på de skriftene som sier at mange vil komme i
Mitt Navn, er det lett å se hvordan Jesus faktisk vil bli avvist av denne
generasjonen. Som du vil se, er Han tydeligvis ikke antikrist, men de
fleste vil ikke forstå, fordi den etterlatte sovende menigheten, lærer
at antikrist kommer først. Hvordan kan vi vite med sikkerhet at dette
ikke er antikrist? Det enkle svaret er at det først og fremst er i en av
deres bøker, og det er de kaller Ham antikrist.
La meg først dele med deg, hovedtrekkene til denne personen,
sammenlignet med deres "to typer" som kommer etter ham. De sier
denne Dajjal-personen vil være her i 40 dager.

“Vi spurte: Hvor lenge vil han være på jorden? Han svarte:
40 dager.”
Han vil også gjøre utrolige mirakler, som inkluderer:
Helbrede syke, vekke de døde (men bare når det støttes av
hans demoniske tilhengere, virker det til), forårsake vekst av
vegetasjon på jorden, gi bedre levekår og død for husdyr og

85

å stoppe solens bevegelse. [6] Hans mirakler ligner på de

som Jesus utfører. Relasjonen mellom de to er dunkel.
Dette skrives bokstavelig talt om denne Dajjal-personen i en av
bøkene deres. Her er informasjon fra Wikipedias “Dajjal side":
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Masih_ad-Dajjal,
De sier han vil gjøre så utrolige mirakler at det vil være vanskelig å
skille mellom hva Jesus gjør da han er her, og hva denne personen
vil gjøre. Kristne er lært til å tro at antikrist vil komme først, når det
faktisk er Jesus, som Menneskesønnen, som vil være her først i 40
dager!
De fortsetter med å si at “deres to personer” som kommer etter, vil
være den "ekte" Jesus, men som i realiteten vil være den bibelske
falske profeten, og den andre vil være deres Mahdi, som er den
virkelige antikrist. De sier at deres “ekte” Jesus vil gå etter denne
Dajjal-personen (vår Jesus, Messias) og ta ham av dage! Deretter vil
deres Mahdi herske for enten 6, 7 eller 9 år. Vi vet at denne ledelsen
vil være aktuell i ca 6 år, under segl-perioden før opprykkelsen av
Markus' gruppe i det 7. året, sabbatsåret.
Forstår du nå hvorfor Menneskesønnen vil avvises? Den etterlatte
menigheten aner ikke hvem Han vil være og de fleste av dem vil
dessverre også avvise Ham. Nå ser du hvor villedet menigheten er
og hvorfor dette er så viktig. Alle der ute sier at det er 7 år og at
antikrist vil komme først. Til tross for at antikrist dukker opp rundt
begynnelsen på de 14 årene, kommer han ikke først!
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Jeg kan ikke få understreket nok hvor viktig det er at vi forstår denne
åpenbaringen om Jesus i Lukas 17 og Lukas 11. Han, Jesus, som
Menneskesønnen, vil være her i 40 dager for å advare folk, selv om
Han vil forkastes igjen, "før" antikrist entrer scenen.
Vær oppmerksom på at selv om Han vil forkastes, vil det være noen
som kommer til Ham og tror og vet hvem Han er. De vil bli Hans
Apostler og Disipler. Dette vil være de som mottar endetidens
“Apostlenes gjerninger 2.0” som vi kaller det, salvelsen av Den
Hellige Ånd den 50. dagen for å lede den store vekkelsen i
endetiden under seglenes trengselstid.
Nå er rett tid å søke Ham og trøste seg i Ham, vel vitende om at
Bruden Hans ikke vil delta i noe av dette. For de som leser dette,
rett etter at Hans Brud er hentet, titalls millioner mennesker vil bare
forsvinne, vit at det første mennesket på scenen som gir advarsel
og utfører utrolige mirakler, ER Menneskesønnen som oppfyller
Hans 40-dagers advarsel! Og til dere, etter denne tidsdelen, når
Menneskesønnen er borte, vit og forstå at de to, som kort tid etter
vil ankomme scenen, ER antikrist (Mahdi) og den falske profeten,
som de vil kalle Jesus. Ikke følg dem på noe vis. Rop til Jesus Kristus,
vend om og be Ham om å tilgi deg alle dine synder og å veilede
deg riktig etter Hans ønsker i denne tiden. Jeg lover, Han vil høre
deg!

SALME 38
1 En salme av David. Til påminning.
2 Herre, refs meg ikke i din vrede, straff meg ikke i din harme!
3 For dine piler har truffet meg, din hånd hviler tungt på meg.
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4 I kroppen er ingenting uskadd, for du er harm, ikke et bein er
helt, for jeg har syndet.
5 Skylden vokser meg over hodet lik en bør som er altfor tung.
6 Jeg har stinkende sår som renner av verk på grunn av min
dårskap.
7 Jeg er kroket og nedbøyd, jeg går og sørger hele dagen.
8 Hoftene mine brenner av smerte, ingenting i kroppen er friskt.
9 Jeg er kraftløs og knust, jeg skriker ut mitt hjertes klage.
10 Herre, du kjenner min lengsel, mitt sukk er ikke skjult for deg.
11 Hjertet hamrer, kraften svikter, selv lyset i øynene har forlatt
meg.
12 Venner og de som står meg nær, holder seg borte fra min
plage, mine nærmeste holder seg på avstand.
13 De som står meg etter livet, setter snarer for meg. De som vil
meg vondt, snakker om å skade meg, de grunner dagen lang på
svik.
14 Men jeg er lik en døv, jeg hører ikke, jeg er lik en stum som
ikke åpner munnen.
15 Jeg er lik en mann som ikke hører og ikke har svar i sin munn.
16 Men det er deg, Herre, jeg venter på. Du vil svare meg, Herre,
min Gud.
17 Jeg sa: La dem ikke glede seg over meg og ikke briske seg når
foten min er ustø.
18 For jeg er nær ved å falle, min smerte står alltid for meg.
19 Ja, jeg bekjenner min skyld og sørger over min synd.
20 Men fiendene lever og er sterke, de som hater meg uten grunn,
er mange.
21 De som gjengjelder godt med ondt, står meg imot fordi jeg
jager etter det gode.
22 Herre, forlat meg ikke! Min Gud, vær ikke langt borte fra meg!
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23 Skynd deg og hjelp meg, Herre, min frelse!
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KAPITTEL 4
FORKLARING AV DANIEL 9
Jeg vil gjerne starte med å si at jeg ikke skal skrive om hva som "var".
Det betyr at jeg ikke vil bevise tellingen av uker i Daniel 9 til da Jesus
kom første gang, selv om den er ufullstendig. Denne studien er
oppklaringen av “Skal Komme”. Du vil se mystifikasjonen og
misforståelsen i ordlyden som undervises av menighetene, inkludert
det berømte verset 27 som alle liker å henvise til. Dette er noe som
virkelig trenger en avklaring.
Vi kommer ikke til å gå i detalj på alt i Daniel 9. Vårt fokus vil være
på den veldig berømte delen, Daniel 9:24-27. La oss starte med å
lese versene.

Daniel 9:24-27 (KJV)
24 Sytti uker (H7620) er bestemt for ditt folk og din
hellige by, til å bringe ondskapen til ende, til å gjøre slutt
på synden, til å sone skylden og føre fram en evig rettferd,
til å stadfeste det profetene så og salve det aller helligste.
25 Du skal vite og forstå: Fra ordet (H1697) gikk ut

om at Jerusalem skal gjenreises og bygges opp
igjen, og til det kommer en som er salvet, en fyrste,
skal det gå sju uker, og i sekstito uker skal byen stå

gjenreist og gjenoppbygd, med gater og vollgraver.
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Men det skal være en tid full av trengsler.
26 Etter de sekstito ukene skal den salvede ryddes av
veien og bli borte. Byen og helligdommen skal legges

øde av hæren til en fyrste som kommer. Han skal ende sine
dager i en flom. Ødeleggelsen som er fastsatt, skal vare til

krigen er slutt.
27 I én uke skal han stadfeste en pakt med de mange,
etter en halv uke gjør han slutt på slaktoffer og grødeoffer.
På motbydelighetens vinger kommer han som ødelegger,
helt til utslettelsen som er fastsatt, strømmer ned over
ødeleggeren selv.»
Jeg ønsker ikke å bli for opphengt i forståelsen eller åpenbaringen
av de "Sytti / 70 ukene" som starter i vers 24. Det er allikevel av stor
betydning å virkelig forstå hvor slutten av de 70 årene er, ifølge
HERREN GUD. Gjennom hele skriften, fra Daniel til Jeremia, til
Sakarja og mange flere, forteller samtlige oss om det 70. året. Det
er grunnen til at jeg må komme med noen punkter rundt det, fordi
vi trenger denne forståelsen for å danne grunnlaget for hva som
kommer etterpå.
Det er det faktum at Israel kom inn i landet som Herren ga dem
tilbake, mai 1948, nesten 2000 år senere. Det betyr at det 70. året
som Israel er i landet, tar slutt i mai 2018. Mange snakker om at det
70. året til Israel vil være et sikkert tegn for å se etter Herrens
gjenkomst. Dessverre, som du vet, både kom og gikk Israels “70. år”.
Gjorde Gud en feil? Nei. Det mange feiler å se, er de veldig
betydningsfulle versene i 3 Mosebok 19:23-24 som avslører
hvorfor det faktisk ikke er det riktige året. GUD forteller oss at de
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ikke skal telle eller begynne fra dag en da de kommer inn i landet
Han gir dem. Han sier de skal vente.

3 Mosebok 19:23-24 (KJV)
23 Når dere kommer inn i landet og planter alle slags
trær til å spise av, skal dere holde den første frukten de
bærer, for uren. I tre år skal frukten være uren for dere og
ikke spises.
24 Det fjerde året skal all frukten helliges til Herren ved en
gledeshøytid.
I følge dette skriftstedet, da de kom inn i landet i mai 1948, skal de
ikke ta fra landet på tre år, noe de ikke gjør. Dette vil da si mai 1948
+ 3 år = mai 1951 vil være tidspunktet de tre årene vil være fullførte.
Fra det fjerde året sa GUD først at det “skal helliges til HERREN”. Mai
1951 + 70 år gir oss slutten av det 70. året, mai 2021!
Det andre av betydning, er ordet "uker". Når en leser dette med
endetidsforståelse, kan vi ikke se på det som en 7 x 7 ukers
regnemåte som det “var” forstått å være første gang Jesus kom.
Menigheten

prøver

å

videreføre

denne

tellemåten

inn

i

endetidsforståelsen, men det lar seg ikke gjøre. Det bringer bare
forvirring. Ikke glem at vi ikke ser på hva som “var”, men hva som
“skal komme”.
Når vi ser nærmere på ordet ”uker” (H7620), ser vi det betyr;
shâbûa‛, som representerer ukefesten, eller som de fleste av oss
kjenner den som; Pinse, som vi leser om i 3 Mosebok 23.
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3 Mosebok 23:15-17 (KJV)
15 Fra dagen etter sabbaten, fra den dagen dere kommer
med kornbåndet som skal svinges, skal dere fullføre sju

sabbater.
16 Dere skal telle femti dager, til dagen etter den sjuende
sabbaten. Da skal dere bære fram for Herren et grødeoffer
av den nye grøden.
17 Fra stedene der dere bor, skal dere ta med to brød som
skal svinges. De skal være laget av to tiendedels mål fint

mel og bakt med surdeig. Det er førstegrøden for
Herren.
Selv om vi får en viss forståelse her, mangler vi definisjonen for
ordet ukefesten. For den må vi gå til -

2 Mosebok 34:22 (KJV)
Du skal holde ukefesten (7629) når du høster inn den
første hveten, og festen for innhøstingen når året er
omme.
H7620 - shâbûa ‛, shaw-boo'-ah; eller ַ  שָׁ בֻ עshâbuaʻ; også
(feminin) ׁ ע ַָשshᵉbuʻâh; riktig, passiv partisipp av H7650 som en
benevnelse om H7651; bokstavelig talt syv, dvs. en uke (spesielt fra
år): - syv, uke.
Dette forteller oss at ukefesten/Pinse er shâbûa‛. La meg
understreke at vi ikke ser på dette for å si multiplisert med 7. Vi leser
det for hva det står direkte, og det er, "70" ukefester. Hva er det så
som skal skje “etter” disse 70 høytidene / ukefestene / årene
kommer til en slutt? Svaret ligger i vers 25-27.
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Daniel 9:25 (KJV)
Du skal vite og forstå: Fra ordet (H1697) gikk ut om at

Jerusalem skal gjenreises og bygges opp igjen, ...
Vi ser i dette verset at det er gitt en ”instruks” om å gjenreise /
gjenoppbygge Jerusalem. Fra dette kan vi lese at Israel først må
angripes og ødelegges, for så å bli gjenoppbygget, som forklares i
de midterste versene i kapittelet, som nevnt tidligere. Et viktig
spørsmål vi bør stille er: “Hvem kommer med instruksen /
bestemmelsen / erklæringen (H1697)?” For det svaret, går vi til -

2 Krønikebok 36:21-23 (KJV)
21 Slik ble Herrens ord gjennom Jeremia oppfylt. Landet
fikk hvile til det hadde tatt igjen sabbatsårene sine, så
lenge det lå øde, til sytti år (threescore and ten years)
var gått.
22 I det første året Kyros var konge i Persia, vakte Herren
en tanke i ham for at det ordet som Herren hadde talt
gjennom Jeremia, skulle bli oppfylt. Perserkongen Kyros

sendte da ut en kunngjøring i hele sitt rike, både muntlig
og skriftlig:
23 «Så sier Kyros, kongen i Persia: Herren, himmelens
Gud, har gitt meg alle kongeriker på jorden, og han har

pålagt meg å bygge et hus for ham i Jerusalem i Juda.
Hvem av dere hører til hans folk? Må Herren hans Gud
være med ham. La ham dra opp!»
Igjen ser vi her de 70 årene skrives som "threescore and ten years"

(i KJV) og at landet kommer til å ligge øde i en periode slik at "landet
får ta igjen sabbatene sine". Ordene “landet får ta igjen sabbatene
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sine” er veldig viktig for vår forståelse av endetiden. Til slutt ser vi
at Kyros er den som sender ut “kunngjøringen / innstruksen om å
gjenoppbygge”. Hva er denne tidsperioden for “sabbat / hvilen som
landet skal nyte”, og hvorfor? Husk at vi ser på hvordan dette
forholder seg til denne tidsdelen av endetiden, som akkurat er i ferd
med å starte på jorden. La oss se på "nuet" av situasjonen. Den tiden
som går etter at Israel erobrer Jerusalem, er litt over 50 år. Har Israel
noen gang tillatt landet å hvile, i løpet av den tiden? Svaret er nei!
Denne "hvilen" befales og er nedskrevet i Guds lov.

3 Mosebok 25:3-5 (KJV)
3 I seks år skal du så til åkeren din, og i seks år skal du
beskjære vinstokkene og samle inn grøden i landet.
4 Men i det sjuende året skal det være sabbat, et hvileår

for landet, en sabbat for Herren. Da skal du verken så
åkeren din eller beskjære vinstokkene.
5 Du skal ikke høste det som har vokst av seg selv etter
forrige høst, og du skal ikke plukke druer på en ustelt
vinstokk. Det skal være sabbatsår for landet.
Hvert 7. år skal være en hviletid for landet, og de skal ikke plante
eller høste det. De skal stole på GUD, at Han vil sørge for deres
behov om de adlyder. Hvileåret skal gjentas hvert 7. år når de er i
landet, og spesielt i Jerusalem. De fortelles i de følgende versene, at
de skal fortsette å gjøre dette hvert 7. år, og at tiden for de 7
sabbatsårene totalt er 49 år. Det 50. året vil være et hellig år, kalt
frigivelsesåret.

3 Mosebok 25:8-10 (KJV)
8 Så skal du telle sju sabbatsår fram, sju ganger sju år, så
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tiden for de sju sabbatsårene blir førtini år.
9 På den tiende dagen i den sjuende måneden skal du
blåse høyt i horn; på soningsdagen skal dere la hornet lyde
i hele landet
10 Dere skal holde det femtiende året hellig og rope ut

frihet i landet for alle som bor der. Det skal være et
frigivelsesår for dere. Da skal dere komme tilbake, hver til
sin eiendom og hver til sin slekt.
Igjen, dette er ikke noe de utfører siden de overtar Jerusalem. Skal
GUD bare trekke på skuldrene og si, “Eh, greit... ”til denne
ulydigheten? De, av alle mennesker skal vite bedre. GUD forandrer
seg ikke. Dommen kommer til Herrens hus, først. Herren befaler
landet å hvile.
Nå som vi vet hva som kreves av dem, angående landet, hva forteller
så skriften oss om de ikke skulle være lydige i denne anledningen?

3 Mosebok 26:32-35 (KJV)
32 Jeg gjør landet øde så fiendene som bor der, blir
forferdet.
33 Men dere vil jeg spre blant folkeslagene, og med sverd i
hånd vil jeg forfølge dere. Landet deres skal bli til
ødemark og byene til ruiner.
34 Da skal landet ta igjen sabbatsårene sine, hele den
tiden det ligger øde, mens dere er i fiendeland. Ja, da skal

landet hvile og ta igjen sabbatsårene.
35 Så lenge det ligger øde, skal det hvile. Da skal det få

den hvile det ikke fikk i sabbatsårene, mens dere bodde
der.
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Hvor mye klarere kan det bli? Husk også at 2 Krønikebok 36:21
forteller oss at denne perioden knyttes opp mot 70 år og at Kyros
vil komme til makten og være den som utsteder denne “instruksen”.
Går vi tilbake til Daniel 9:25, kan vi nå se og forstå hvorfor det som
etterfølger instruksen er en tidsperiode kalt “7 uker / ukefesten”,
eller som vi nå vet er “7 år”, nevnes. Det har å gjøre med deres
unnlatelse av å holde sabbatsårene en gang hvert 7. år, etter at de
tar over styringen av Jerusalem. Nå skal landet hvile i henhold til
GUDs lov, eneste nå gjennom dom ved å ødelegge landet. Vi hører
til stadighet, utallige rapporter om at Israel er i ferd med å bygge
det tredje tempelet, men ut fra det vi leser og nå forstår, kan ikke
GUD la det bygges på Hans land, før landet tar igjen sine 7
hvileår.
Den siste delen av vers 25 forteller oss,

Daniel 9:25 (KJV)
…, og i sekstito uker skal byen stå gjenreist og

gjenoppbygd, med gater og vollgraver. Men det skal
være en tid full av trengsler.
Vi merker at det er et skille mellom de "7 ukene" (, og) de sekstito
(threescore and two) ukene. Denne separasjonen med "komma" og
ordet “og” forteller oss at de ikke tilhører samme periode, men at
de legges til, noe som gjør det til 7 uker / år + sekstito uker. Den
perioden med "threescore and two uker" refererer til en periode på

3,5 år. Jeg vet, og kan forstå at noen vil si, "Hvordan"? Jeg vil svare
deg om et øyeblikk. Fortsetter vi og ser på hva som skal skje i løpet
av denne tiden, er dette tidsperioden gjenoppbyggingen faktisk vil
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finne sted, som vi vet bare kan skje etter landets hvile i 7 uker / år.
Selve gjenoppbyggingen vil pågå i ca 3,5 år. Hva skjer etter disse
3,5 årene?

Daniel 9:26 (KJV)
Etter de sekstito ukene skal den salvede ryddes av veien
og bli borte…
Dette beviser for oss at denne perioden med gjenoppbygging ikke
vil skje i løpet av de første 7 ukene / årene, men tydeligvis pågå i
løpet av de neste 3,5 årene. Når denne tiden er over, vil Messias
“ryddes av veien / cut off”. Det bringer meg dit jeg vil, hvor jeg sa
jeg vil svare på spørsmålet om de 3,5 årene.
Vi ser på Salmenes bok 90:10 i kapittel 2, men vi må nå ta det med
i analysen for å forstå Daniels regnemåte.

Salmenes bok 90:10 (KJV)
Vår levetid er sytti (threescore years and ten) år, åtti
(fourscore years) når det er styrke til det. De beste årene
er fulle av strev (H5999) og urett (H205). De går fort, og vi
flyr av sted.
Dette betyr at årene fra 70 til 80 år er strevsomme (H5999): elendig
(-serie), smerte (-full), perversitet, sorg, slit, pine, problem, ondskap.
Og urett/sorg (H205): problemer, forfengelighet, ondskap; spesielt
en avgud: - lidelse, ond, falsk, avgud, misgjerning, ondskap,
sørgende (-ing), intet, sorg, urett, urettferdighet, forfengelig,
forfengelighet, ondskap (-ness.)
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Deretter kommer en kort periode; “de går fort / soon” (ca. 6
måneder).
Nå har vi fra 70 til 80 + 0,5 år = 10,5 år til; ryddes av veien
Så langt har vi altså 7 års hvile av landet + 3,5 år gjenoppbygging =
10,5 år til Messias blir ryddet av veien / cut off i Daniel 9.
Fullfører vi bildet av analysene i Salmenes bok 90:10 heter det; og

vi flyr avsted. I følge Åpenbaringen 12:14, gir det oss en
tidsperiode på 3,5 år: hun fikk de to vingene til den store ørnen, så
hun kunne fly ut (fly away) i ødemarken til sitt sted og få den
maten hun trenger i én tid, og tider, og en halv tid, altså 3,5 år, som
gir det fullstendige oversiktsbildet i Salmenes bok 90:10 på 14 år.
Det er nå resten av Daniel 9 blir veldig selvinnlysende og mer
detaljrik. Vi leser at "Messias ryddes av veien / cut off”. Denne
hendelsen er ikke i de første 7 årene. Det forteller oss at Messias må
være her i løpet av den neste perioden på 3,5 år, i løpet av årene
med gjenoppbygging, da det er Han som “ryddes av veien / cut
off”! Etter de 7 årene landet hviler, som er de 6 årene med segl og
det 7. sabbatsåret, vil Herren være her de påfølgende 3,5 årene for
å våke over gjenoppbyggingen av Jerusalem før Han “ryddes av
veien / cut off”.
Kan vi bevise at det faktisk er Messias, og ikke bare en referanse av
en eller annen salvet person? For det første, ser vi Ham komme på
slutten av det 6. seglet.
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Åpenbaringen 6:16-17 (KJV)
16 Og de sa til fjellene og berghamrene: «Fall over oss og
skjul oss for ansiktet til ham som sitter på tronen, og
for vreden fra Lammet.
17 For den store vredesdagen er kommet, og hvem kan da
bli stående?»
Og i:

Åpenbaringen 14:1 (KJV)
Og jeg så, og se! – Lammet sto på Sions fjell, og sammen
med ham de 144.000 som hadde Lammets navn og navnet
til Lammets Far skrevet på pannen.
Han kommer på slutten av 6. segl, altså på slutten av de første 6 av
de 7 årene. Det neste vi leser i Åpenbaringen 7 er at de 144.000
forsegles for sitt kommende arbeid under basunene. Vi ser Ham stå
på Sions fjell med de 144.000 i Åpenbaringen 14. I andre halvdel av
Åpenbaringen 7 blir Markus’ gruppe opprykket. Husk at
gjenoppbyggingen ikke kan starte, før de 7 årene er fullført. Du har
kanskje spurt deg selv: “Hvorfor står Han på Sions fjell”? Jeg vil ikke
gå inn på alle detaljene her, men du kan legge det på minnet, fordi
det nevnes også andre steder i boka. La meg vise deg et annet vers
som knytter denne tidsperioden på Sions fjell til perioden hvor Han
er her når gjenoppbyggingen skal starte. Det er ganske utrolig.

Sakarja 8:3 (KJV)
Så sier Herren: Jeg vender tilbake til Sion, jeg vil bo i
Jerusalem. Jerusalem skal kalles Den trofaste by, og fjellet

til Herren over hærskarene skal kalles Det hellige fjell.
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Noen vers senere, i samme kapittel, fortsetter han med å fortelle oss
at de nå vil begynne å gjenoppbygge og at det ikke er noen til å
gjenoppbygge før denne tid, på grunn av "trengselstid" og at alle
er "satt opp mot hverandre”, med henvisning til trengselstiden med
seglene.

Sakarja 8:9-10 (KJV)
9 Så sier Herren over hærskarene: Fatt mot, dere som i
disse dager hører ordene fra profetenes munn, de som lød
den dagen da grunnmuren ble lagt til huset for Herren
over hærskarene, da tempelet skulle bygges.
10 For før den tid hadde folk ingenting igjen for sitt strev,
og dyrene fikk ingenting igjen for sitt. Verken de som gikk
eller de som kom, fikk være i fred for fienden, for jeg

slapp alle mennesker løs på hverandre.
Disse viser oss tydelig at Herren vil være på Sions fjell på det
tidspunktet gjenoppbyggingen vil starte, etter de første 7 årene er
omme. Og i kapittelet "Bøkene er åpne” vil du se den utrolige
koblingen på hvorfor dette temaet skrives om i Sakarja 8, og ikke i
et hvilket som helst annet kapittel. Men vi må videre; hvorfor eller
hvordan kan Messias “ryddes av veien”? Ser vi på hva som
kommer etter 10,5 år (7 år + 3,5 år) i den 14 års lange forståelsen,
ser vi at tidspunktet plasserer oss halvveis i basunene eller ved det
første "Ve!" av 5. basun, som er når satan kastes ned, etter å tape
kampen mot Mikael som vi leser i Åpenbaringen 12.

Åpenbaringen 12:7-9 (KJV)
7 Da brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og englene
hans gikk til krig mot dragen. Dragen kjempet sammen
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med englene sine,
8 men de ble overvunnet, og det fantes ikke lenger plass
for dem i himmelen.
9 Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han
som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden.
Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet
ned sammen med ham.
Som så etterfølges med å gi oss tidspunktet det skjer på.

Åpenbaringen 12:12-15 (KJV)
12 Juble derfor, dere himler og dere som bor i dem! Men
ve over jorden og havet! For djevelen er kommet ned til
dere, og hans raseri er stort, for han vet at hans tid er
kort.»
13 Da dragen så at den var kastet ned på jorden, forfulgte
den kvinnen som hadde født guttebarnet.
14 Men hun fikk de to vingene til den store ørnen, så hun
kunne fly ut i ødemarken til sitt sted og få den maten hun
trenger i én tid, og tider, og en halv tid, langt borte fra
slangen.
15 Ut av gapet spydde slangen vann som en elv etter
kvinnen, for å rive henne bort i strømmen.
Vi ser at dette er den samme referansen på 3,5 år som Salmenes
bok 90:10 viser, etter de 10,5 årene, "og vi flyr avsted", som også
henvisningen Daniel 9:26s 10,5 år peker mot i "ryddes av veien".
Det vil forklare oss grunnen til at Messias “ryddes av veien”, fordi
satan kastes ned på jorden nå.
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Fortsettelsen i Daniel 9 sier:

Daniel 9:26 (KJV)
… Byen og helligdommen skal legges øde av hæren til
en fyrste (prins) som kommer. Han skal ende sine dager i
en flom. Ødeleggelsen som er fastsatt, skal vare til krigen
er slutt.
Nå kan vi forstå hvem prinsen med liten "p" er. Med Messias “ryddet
av veien” forstår vi også hvordan det er mulig at de vil kunne
ødelegge noe av byen og helligdommen som er gjenoppbygd de
siste 3,5 årene. Neste spørsmål er: "Hva forteller "i en flom" oss”?
Etter at satan kastes ned på jorden, vil han spy ut “en flom” av vann
etter kvinnen og guttebarnet. Imidlertid leser vi i vers 16 at Herren
vil åpne jorden og sluke flommen som satan sender etter dem.
Videre i Daniel 9:26 leser vi, “til krigens slutt”. Det betyr at det
nærmer seg slutten på en krig som starter omkring samme tid som
satan kastes ned på jorden og går etter kvinnene med en flom. Det
skal vise seg, at den krigen gjøres tilkjenne for oss i Åpenbaringen
11.

Åpenbaringen 11:7 (KJV)
Men når de har fullført sitt vitnesbyrd, (de to vitnene) da
skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot
dem, seire over dem og drepe dem.
Dyret som stiger opp fra avgrunnen, skjer samtidig som når satan
kastes ned og avgrunnen åpnes i den 5. basunen, det første “Ve!”.
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Mange tror at satan vil drepe de to vitnene med en gang, rett etter
han kastes ned, fordi de nå er ferdige med sine 1260 dager med
vitnesbyrd som skal skje i løpet av første halvdel av basunene,
samtidig som gjenoppbyggingen pågår. Er det tilfelle, hvorfor vil
skriftene fortelle oss at han “fører krig mot dem”. Da ville det rett
og slett stå: ”Han dreper dem”. Vi fortelles i samme kapittel når de
drepes. Det er kun få dager før slutten av 6. basun. Krigen vil vare i
2,5 år før de drepes.
La meg tydeliggjøre disse 2,5 årene. Fra tidligere forstår vi at
tidspunktet Messias blir “ryddet av veien”, er 10,5 år, av en totaltid
på 14 år. Det gir oss kun 3,5 år igjen. Vi ser i Åpenbaringen 12:14 at
de som fraktes i sikkerhet, vil være i sikkerhet til slutten av de 14
årene, fordi det forteller oss en tid, og tider, og en halv tid, som
forklares tidligere, “komma” og ordet “og” er en separering og
tillegg. Dette er da 1 + 2 + 0,5 altså 3,5 år til slutten av totalt 14 år.
Den siste delen av Daniel 9:26, foregår derimot ikke helt til selve
slutten av historien. Daniel 12 gir oss svar på hvor lang tid det dreier
seg om.

Daniel 12:6-7 (KJV)
6 En av dem spurte mannen som var kledd i lin, og som var
over vannet i elven: «Hvor lenge skal det vare før alt dette
underfulle får sin ende?»
7 Mannen som var kledd i lin, og som var over vannet i
elven, løftet høyre og venstre hånd mot himmelen, og jeg
hørte ham sverge ved Han som lever evig: «Én tid og tider

og en halv tid (a time, times, and an half). Når det
hellige folkets makt er helt knust, skal alt dette ta slutt.»
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I denne siste delen forteller han det vil vare “én tid og tider og en
halv tid”. Dette er ikke like lenge som tid, og tider, og en halv tid.
Det er ett års forskjell! Denne beskrivelsen av tid har ikke "og" (i

KJV) som et tillegg mellom "time, times", noe som betyr at de to
ikke skal legges sammen, men telles 1, 2, før + 0,5 = 2,5 år, som gir
oss svar på hvor lenge satan bringer kaos og skal regjere på jorden.
I Daniel 12:7 leser vi til sist om denne tiden at “alt dette skal ta slutt”.
Det samme som vi leser i Åpenbaringen 10.

Åpenbaringen 10:7 (KJV)
Men når den sjuende engelen lar sin basun lyde, i de
dager skal Guds mysterium være fullført, slik han
kunngjorde for sine tjenere profetene.
Fram til slutten av vers 26 i Daniel 9, har vi nå på dette tidspunktet:


7 års hviletid for landet (trengselstiden med segl),



3,5 år hvor byen og tempelet gjenoppbygges (til Messias
“ryddes av veien”),



2,5 år hvor satan styrer (på tidspunktet fra det første "Ve!"
av 5. basun, til slutten av 6. basun)
= 13 år, noe som gir oss ett år igjen og ett vers!

Daniel 9:27 (KJV)
I én uke skal han stadfeste en pakt med de mange, etter
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en halv uke gjør han slutt på slaktoffer og grødeoffer. På
motbydelighetens vinger kommer han som ødelegger,
helt til utslettelsen som er fastsatt, strømmer ned over
ødeleggeren selv.
Hvem er så "han" som vil stadfeste pakten? Det er når Jesus
kommer føttene ned på Oljeberget som Messias etter satans 2,5 år
når “alt dette skal ta slutt”. Det er Herren som inngår pakt på
tidspunktet når seglene er ferdige, som er begynnelsen på
basunene. Han bryter deretter pakten, fordi satan kastes ned og
avgrunnen åpnes. Vi kan lese om denne pakten, i Sakarja 11.

Sakarja 11:10-11 (KJV)
10 Så tok jeg min stav Godvilje og knekket den. Jeg ville

bryte pakten som jeg hadde sluttet med alle folkene.
11 Og den ble brutt den dagen.
I kapittelet “Bøkene er åpne!”, vil du forklares hvorfor det skrives om
pakten akkurat i kapittel 11 i Sakarja.
Så når han deretter returnerer, en gang for alle, vil Han "stadfeste".
(H1396) overgå, bekrefte, være stor, være mektig, seire, sette til mer
[styrke], være sterkere, være tapper. Han vil dermed bekrefte den
pakten Han brøt da satan kastes ned, som vil skje i den "siste uken
/ året"!
Se nøye på ordlyden i vers 27. Han kommer til å gjøre slutt på
slaktoffer. Og på grunn av styggedommene, skal Han legge det
"øde" (H8074) det vil si ødelegge, gjør øde (-ion, steder), være fattig,
ødelegge (selv), (legge, lyve, gjøre) kaste bort.
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Mange underviser at denne “han” er satan. Men hvorfor skulle
satan, som forårsaker "spredning av motbydeligheter" og "ofringer"
være den som kommer til å ødelegge det han faktisk holder på
med? Det er tydelig at HAN som ødelegger til slutt, ikke er satan,
men Messias, som setter en stopper for satans styring. Vi leser også
om dette i Sakarja.

Sakarja 14:4 (KJV)
Den dagen skal han stå med føttene på Oljeberget, som
ligger rett mot Jerusalem, i øst. Oljeberget skal revne i to
fra øst til vest, og det skal bli en veldig dal. Den ene
halvparten av fjellet viker mot nord og den andre mot sør.
Noen vers senere leser vi om ødeleggelsen Han, Jesus, kommer til
å påføre alle de som går imot Jerusalem.

Sakarja 14:12 (KJV)
Dette er plagen som Herren lar ramme alle folk hvis de
går til krig mot Jerusalem: Han skal la kjøttet råtne på
dem mens de ennå står på føttene. Øynene skal råtne i
hulene sine og tungen råtne i munnen på dem.
Akkurat som det vi leser videre i Daniel 9:27... til og med utslettelse
(H3617)... fullførelse (H3617) en fullføring; adverbial helt; også
ødeleggelse: - helt, (være, helt) konsumere, fullbyrdelse (-ing),
I generasjoner tror menigheten at Daniel 9:27s “en uke” handler om
antikrist. Hvordan, eller hvorfor kan denne tankegangen være
gjennomførbar så lenge?
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Svaret er at bøkene ble forseglet inntil endetiden, som vi informeres
om i Daniel 12:4. Åpenbaringen om hvem evangeliene skrives til, er
absolutt nødvendig for vår forståelse til å kunne skille Ordet riktig.
Åpenbaringen om de to siste periodene på 7, eller skal vi si de 14
årene, er nøkkelen for å åpne endetidsbøkene. Så snart det ble
forståelig, begynner bøkene å avsløre seg selv, den ene etter den
andre og endetidsbildet ble klarere og klarere enn det noen gang
har vært i hele historien. Ikke fordi jeg gjør noe spesielt, men fordi
TIDEN er riktig!
Oppsummering: Daniel 9:24-27 gir oss enda et tydelig og detaljert
bilde av de 14 årene.


7 år starter med angrep på Jerusalem, slik at landet får nyte
sabbatshvilen sin, som er i løpet av seglene.

+


3,5 år når Messias kommer ned på Sions fjell og overvåker
gjenoppbyggingen av Jerusalem i løpet av de første 3,5
årene med basuner til Han "ryddes av veien" idet satan
kastes ned på jorden.

+


2,5 år som er tiden for det første "Ve!" når avgrunnen åpnes,
den 5. basunen starter andre halvdel av basunene, helt til
slutten av 6. basun.
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+


1 år som er den 7. basunen når Herren returnerer og står
med føttene sine på Oljeberget og ødelegger alle som går
imot Jerusalem.

= 14 År!
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KAPITTEL 5
FORSKJELLENE OG SANNHETEN
I dette kapittelet vil vi diskutere forskjellene mellom Pre-, Mid-, og
Post-Trib. For de som er nye til denne formuleringen, betyr det
forskjellen mellom de som tror en gruppe tas bort i det som kalles
“opprykkelsen”, enten Pre (før trengselstiden begynner), Mid
(selvfølgelig halvveis) eller Post (helt på slutten). Det er viktig at vi
avklarer mysteriet rundt forskjellige meninger som i hundrevis av år
forårsaker mye splittelse i menigheten. Det riktige er at det er rikelig
med skriftsteder, til å støtte alle tre meningene. Jeg snakker på egne
vegne når jeg sier at før bøkene begynner å åpne seg, hopper jeg
frem og tilbake et par ganger mellom å tro at det er "Pre",
sammenlignet med "Mid". Årsaken er at skriftene som presenteres
av begge de med meninger til "Pre" og "Mid", er overbevisende nok
til å støtte deres vurdering. Da bøkene begynner å åpne seg
derimot, og jeg forstår at evangeliene skrives til forskjellige grupper
i endetidsforståelse og de 14 årene begynner å ta form. Jeg kan
tydelig se sannheten. Hvilket er akkurat det vi skal vise deg her i
dette kapittelet. ALLE ER RIKTIGE!
Den eneste måten å se og forstå det på, er å vite hvem evangeliene
skrives til og de 14 årene. Det gjør derfor de to første kapitlene i
denne boka ekstremt viktige for å kunne forstå resten av
oppdagelsene i de åpne bøkene. Det er også grunnen til at jeg kaller
de første to oppdagelsene, “2 Nøkler til Endetidsforståelse”.
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Dette er ingen lett oppgave å formidle, med tanke på at det er noe
som er diskutert i hundrevis av år. Selv om det eksisterer utallige
bøker om emnet, skal jeg oppklare det for deg i et kapittel. Ikke
fordi temaet ikke kan få en egen bok, men fordi nøklene til å virkelig
se og forstå det allerede gis deg i de to første kapitlene. Når du først
ser det, vil du ikke være i stand til å ikke se oppdagelsene, med 2
fundamentale nøkler som hvem evangeliene skrives til, og de 14
årene.
Så la oss først starte med hvorfor menigheten i generasjoner bare
tror trengselstiden er en enkel periode på 7 år og hva er de ulike
måtene å undervise det på?

Daniel 9:27 (KJV)
I én uke skal han stadfeste en pakt med de mange, etter
en halv uke gjør han slutt på slaktoffer og grødeoffer. På
motbydelighetens vinger kommer han som ødelegger, helt
til utslettelsen som er fastsatt, strømmer ned over
ødeleggeren selv.
Dette verset er nok hovedårsaken til alle ulikhetene, sånn i
utgangspunktet. Jeg kommer tilbake til "sånn i utgangspunktet",
om et øyeblikk.
Hvorfor akkurat dette verset? Fordi det som undervises, er at "en
uke" betyr 7 år og "midt i uken" er midtveis i trengselstiden når
fienden vil bryte pakten som han inngår med de mange. Årsaken til
oppfattelsen om at “en uke” tilsvarer 7 år, skyldes en av
beskrivelsene i forståelsen av ordet "uke". Dette ordet betyr dager i
løpet av en uke, og undervises med betydning 7 dager i uken, som
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må være 7 år. Med denne tankegangen, sier undervisningen at
versene 24-26 rett før allerede er oppfylt da Jesus kom første gang.
Dermed har ikke versene lenger noe å gjøre med endetiden, bare
vers 27 etter deres forståelse. Dette er opplæringen til de siste
generasjonene. Leser du Daniel 9 kapittelet, vil du allerede forstå
med klarhet at denne tenkemåten er komplett unøyaktig. Den
bringer med seg enda mer forvirring og ubesvarte spørsmål. Daniel
9 avdekker også at “en uke” for oss i endetidsforståelse bokstavelig
talt skal forstås som “ett år”. Akkurat som de 70 ukene, 7 ukene osv.
De skal alle forstås som år.
Det er mer med hensyn til hvorfor de tenker, "sånn i
utgangspunktet" som jeg er inne på, enn deres forståelse av 7 år.
Hvorfor de bare tror 7 år, har en mye dypere årsak. Jeg vil si det er
ubevisst. Årsaken til denne "hellingen" mot 7 år, er at alt går tilbake
til

å

være

undervisning

fra

Matteus.

“Hva?

Hva

har

Matteusevangeliet å gjøre med at de bare ser 7 års trengselstid”?
tenker du kanskje. La meg forklare. Du lærer nylig hvem evangeliene
skrives til og at Lukas henvender seg til Kristi Brud, Markus er til den
sovende menigheten som vil gå gjennom seglene, og at Matteus er
til jødene / Juda under basunene. Du er også kjent med at
trengselstiden med segl og basuner er to perioder på 7 år.
Det som får dem til å se, eller bare oppfatte 7 år i første omgang, er
det

faktum

at

hele

menigheten

underviser

eskatologi

(endetidsforståelse) med fundament i MATTEUS. De baserer det
hele fra Matteus’ beretning i kapittel 24. Følgen er at deres
perspektiv og det perspektivet de underviser videre fra til alle, er
det til jødene / Juda. Og hvilken del av trengselstiden er til Matteus’
gruppe? De siste 7 årene med basuner.
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De fleste av menighetene på dette punktet, med unntak av de som
forstår disse oppdagelsene, tror at det kun vil være en trengselstid
på 7 år. Det er to skikker deres opprykkelses-undervisning vil foregå
på. Den allmenne oppfatningen om at det er 3,5 år med segl og 3,5
år med basuner, og at det innenfor denne modellen tenkes at det
er de som er Pre, Mid og Post og at hver mener at opprykkelsen vil
skje på deres tidspunkt.
Det er også noe annet de mangler i undervisningen sin. I følge GUDs
lov, er den alltid 6 og det 7. er hvile, som tas opp i “Når årene ikke

stemmer overens”.
3 Mosebok 23:3 (KJV)
I seks dager kan det arbeides, men den sjuende dagen skal
være sabbat, en hviledag med hellig samling. Da må dere
ikke gjøre noe arbeid. Det skal være sabbat for Herren alle
steder hvor dere bor.

3 Mosebok 25:3-4 (KJV)
3 I seks år skal du så til åkeren din, og i seks år skal du
beskjære vinstokkene og samle inn grøden i landet.
4 Men i det sjuende året skal det være sabbat, et hvileår
for landet, en sabbat for Herren. Da skal du verken så
åkeren din eller beskjære vinstokkene.
Det gjelder for dager i uken, så vel som i en 7-års syklus der det 7.
året kalles Shmita-året / sabbatsåret for "frigjørelse" av land og
gjeld. Umiddelbart er det et problem å hevde at trengselstiden er
på 7 år.
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La meg dele det som for meg er mest fortellende og oppklarende
hvordan Matteus’ fundamentet forårsaker at hele den første delen
av trengselstiden på 7 år i Markus overses, i denne første
forklaringen på deres Pre-Trib "opprykkelse". Det tenkes at hele
menigheten skal “rykkes opp”, Pre. Alle som rett og slett sier: “Jeg
tror på Jesus”, vil rykkes bort. For et sjokk og en håpløshet de
kommer til å oppleve! For du ser, med et Matteus-perspektiv og
oppfattelse om å bli tatt bort før Matteus’ trengselstid begynner,
det vil bety at du er på slutten av Markus’ periode. Og slutten på
Markus’ periode er slutten av seglene! Akkurat som vi leser om her
om Den Store Skare som står foran Herren ETTER seglene.

Åpenbaringen 7:9-10 (KJV)
9 Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle
den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De

sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med
palmegreiner i hendene.
10 Og de ropte med høy røst: Seieren kommer fra vår Gud,
han som sitter på tronen, og fra Lammet.
Denne store skaren foran tronen, som ingen kan telle, er
“opprykkelsen” av hele menigheten. Problemet er imidlertid at det
ikke er Pre, det er Mid! Forstår du nå hvordan dette Matteusfundamentet er fullstendig villedende på all endetids-opplæring?
De underviser Pre, fordi de kan se det i skriften, men de underviser
det fra et Mid-perspektiv. Det de beskriver som Pre, er i realiteten
egentlig Mid. Nå vil antikrist dukke opp og roe ned forvirringen og
herjingene grunnet at en og en halv milliard mennesker forsvinner
sporløst fra jorden, og få til en fredsavtale som da vil tillate Israel å
gjenoppbygge sitt tredje tempel. Midt i denne 7-års epoken deres,
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kommer antikrist til å bryte fredsavtalen han inngår og innta
templet og erklære seg selv for å være Gud, som er “det
motbydelige som ødelegger” som finner sted i Matteus 24. Deretter
starter basunene og foregår til slutten av de 7 årene, som de ser på
som neste halvdel av de 7 årene, altså de 3,5 årene som er igjen.
Avhengig av hvor langt du er i denne boka, vil du innse at de er
forvillet og faktisk ser 7 år med basuner. Hva vet vi skjer på slutten
av de første 7 årene av segl? Herren kommer ned på Sions fjell,
“opprykkelsen” finner sted, og det er Herren selv som inngår pakt
med alle folkene. Han vil tillate oppstart av gjenoppbyggingen av
det ødelagte Jerusalem og templet, IKKE antikrist. Antikrist sin
tidsepoke vil som vi vet, komme til en ende etter det 6. seglet. Det
vi ser halvveis i basunene, er ikke antikrist som bryter pakten, men
at Kristus bryter pakten Han inngår med alle folkene. Han bryter
den, fordi dette er tidspunktet når satan kastes ned og vil åpne
avgrunnen osv. Vi kan altså se hvordan de ser en del av det, men
dessverre blander det sammen med segl-perioden som allerede er
ferdig. Pre-opplæringssynet er med andre ord at alle rykkes bort.
Det kommer utvilsomt til å bli et håpløst sjokk for de 90 % av
menigheten som ender opp med å bli igjen til slutten av seglene.
De som lærer denne villfarelsen og ikke forbereder seg for Herren,
og tror at alt de trenger å gjøre er å tro på Ham, og de vil utfris før
det hele begynner, vil bli overrasket og veldig sinte på menigheten
og pastorene. De vil bli overveldet av absolutt forvirring og
håpløshet.
Og forresten, denne oppfatningen, så vel som andre med kun 7-års
forståelse, formidler oss at antikrist og satan er en og samme
person. Ikke misforstå, de er av samme ånd og satan gir ham sin
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kraft og autoritet, men det gjør dem ikke til den samme personen.
Ellers vil ikke skriften fortelle oss følgende.

Åpenbaringen 16:13 (KJV)
Og jeg så at det ut fra dragens og dyrets og den falske
profetens munn kom tre urene ånder som lignet frosker.
Hvordan kan det sees at det kom tre ut; fra dyret (antikrist), falske
profeten og dragen (satan)? Det er fordi antikrist og satan er to.
Men grunnen til at disse gruppene forteller oss at de er samme, er
igjen fordi de ikke kan se at de utelukker halve trengselstiden, og
ikke kan redegjøre for hvor den andre vil være om de er separate.
Her er en annen utgave av de som tror på de samme 7 årene, hvor
3,5 år er segl og 3,5 år er basuner. Det som er ulikt, er at de mener
"opprykkelsen" er Mid da de oppfatter at den er på slutten av
seglene, som er bra tatt i betraktning at det er den faktiske
opprykkelsen av hele menigheten. Likevel ikke så bra når du
skjønner at de forteller alle at de kan forvente å bli opprykket
omtrent 3,5 år inn i trengselstiden. Grunnen til at dette heller ikke
er bra, er fordi de forteller alle at opprykkelsen kommer og at
Herren henter dem, når den som faktisk dukker opp på denne tiden
midtveis i seglene er antikrist, som rundt dette tidspunktet får makt
til fortsett i 42 måneder. “Hvorfor vil de fortsatt tenke at
opprykkelsen kommer om 3,5 år”? kan du kanskje si. Svaret er at de
færreste vil tro at gruppen som utfris i begynnelsen, Lukas gruppe,
er opprykkelsen Pre-Trib. De vil si antall folk som forsvinner er for
få til å være opprykkelsen og mange av dem vil si... "fordi jeg fortsatt
er her".
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Ser du hvor ødeleggende dette Matteus-fundamentet er for dem
som fremdeles vil være her til slutten? De verken ser eller forstår at
skriftene i Åpenbaringen 7 tydelig forteller oss at OPPRYKKELSEN
av menigheten kommer til å skje mot slutten av seglene. De
forventer opprykkelsen som Mid, men enda viktigere; i feil årstall.
Uansett, de vil ikke kunne forstå at Pre ikke er opprykkelsen slik den
er kommet til å forstås, den vi kjenner som UNNSLIPPELSEN.
Det de gjør, er å peke på alt som er ganske enkelt å forstå som bevis
på opprykkelsen i Mid. Som Åpenbaringen 12:5s utsagn “ble rykket
opp”, noe som helt klart kommer etter starten på ødeleggelsene
som nevnes i de foregående versene. Og i Åpenbaringen 7, står det
etter seglene. Det som er oversett, er den delen som forteller oss
"før" det hele begynner, altså "før hun får rier", har hun født. Det
er en gruppe som utfris Pre som ikke er "opprykkelsen" og mange
forstår dette fra det berømte verset folk liker å peke på som Pre, og
som er riktig å gjøre.

Jesaja 66:7 (KJV)
Før hun får rier, har hun født, før smertene kommer, har
hun fått en gutt.
Bet betyr at det skjer før trengselen, altså det vi kaller for Pre-Trib.
Går vi til Åpenbaringen 12, kan vi se at Pre må skje før riene starter.

Åpenbaringen 12:1-2 (KJV)
1 Et stort tegn viste seg på himmelen: en kvinne som var
kledd i solen, med månen under sine føtter og med en
krans av tolv stjerner på hodet.
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2 Hun var med barn og skrek i barselsmerter og
fødselsrier.
Jeg nyter det når skriften er så tydelig i det den forteller oss. Dette
er den begynnelsen som jeg nevner, da bøkene begynner å åpne
seg for meg. Oppdagelsen om at den første gruppen må utfris før
vers 2 i Åpenbaringen 12, og ikke som den vi lærer om i vers 5.

Åpenbaringen 12:3-5 (KJV)
3 Også et annet tegn viste seg på himmelen, en stor, ildrød
drage med sju hoder og ti horn. På hodene hadde den sju
kroner.
4 Halen rev ned en tredjedel av stjernene på himmelen og
kastet dem ned på jorden. Dragen stilte seg foran kvinnen
som skulle føde, for å sluke barnet så snart det var født.
5 Da fødte hun et guttebarn som en gang skal styre alle
folkeslag med jernstav. Og barnet ble rykket opp til Gud,
til hans trone.
Dette er tydelig etter at mye ødeleggelser finner sted, og etter
hennes barselsmerter som nevnes i vers 2 og en tredjedel av
stjernene som kastes ned på jorden i vers 4. Det forutsetter at dette
“ble rykket opp” er opprykkelsen de snakker om, selv om det er på
slutten av seglene. Hvor ellers kan vi forstå denne andre Pre som
ikke er opprykkelsen, men likner en opprykkelse? Vi oppklarer det
i kapittelet om avslører at det er 14-år. Jeg liker å dele denne, så la
meg få friske opp minnet.

2 Korinterne 12:2-3 (KJV)
2 Jeg vet om et menneske i Kristus som for mer enn
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fjorten år siden ble tatt opp slik som en opprykkelse til
den tredje himmel (Pre) – om han var i kroppen eller
utenfor kroppen, vet jeg ikke, Gud vet det.
3 Men jeg vet at dette mennesket ble rykket bort til
paradis (Mid) – om han var i kroppen eller utenfor
kroppen, vet jeg ikke, Gud vet det
Her er nok en modell, men jeg trenger ikke bruke mye tid på den
bortsett fra å fortelle deg hvordan de teller den. De ser på de 7
årene, hvor segl og basuner overlapper hverandre. Folk kommer
opp med alle mulige slags varianter for å prøve å gi mening til en 7
års periode. Innenfor denne gruppen har du fortsatt samme Pre,
Mid og Post tankegangen hvor Pre i likhet at hele menigheten blir
rykket opp i starten.
Det er mange der ute som tror på Pre. Forvirringen er stort sett
hvordan de forstår den vil foregå. De er klar over at skriftene er
tydelige på at ikke alle vil rykkes bort først, samtidig som de ser at
skriftsteder også forteller dem at opprykkelsen skjer etter noe
trengselstid, som vi leser i Åpenbaringen 12:1-5. Deretter prøver de
å forstå hva de ser i paradigmet på bare 7 år, med deres fundament,
ukjent for dem, hvor de er låst til Matteus. Og vi lurer på hvorfor
folk er forvirra og at så mange sliter med å forstå det vi formidler.
Dette var, og er grunnen til at den første oppdagelsen som må
forstås er hvem evangeliene skrives til og deretter de 14 årene, de
2 nøklene til endetidsforståelse.
Når det gjelder de som kun mener Post-Trib, har også de en porsjon
med noe riktig, men samtidig i total misforståelse av det. De mener
det vil være på slutten av 7 år, som er deres forståelse av
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trengselstiden. De tror ikke at det vil være noen Pre eller Mid, men
at det kun vil være når Herren kommer tilbake. De vil fortelle deg at
det er når Herren kommer tilbake på slutten av segl og basuner, når
Han står med føttene på Oljeberget, alt på 7 år. Fremdeles, som vi
vet, slutten på den 7 års perioden vil ikke være når Herren kommer
tilbake og står med føttene på Oljeberget, men slutten av seglene
når han kommer tilbake på Sions fjell, det fjellet hogget uten
hender. Når selve opprykkelsen av hele menigheten finner sted, ikke
etter basunene, men etter seglene. Med sitt Post-Trib syn, etter 7
års trengselstid, vil de tro det hele er over, når de egentlig er i feil
tidsperiode for opprykkelsen av menigheten, fordi deres perspektiv
er ukjent for dem. Igjen, også i denne tankegangen, går årsaken
tilbake til at deres fundament er i forståelse ut fra Matteus.
Sammendrag av disse gruppene:


"Pre"

har

forståelsen

av

Unnslippelsen

"som

en

opprykkelse”, og ikke selve opprykkelsen. Det vil si
forskjellen som leses i 2 Korinterne 12:2-3, men forveksler
det med tiden da hele den etterlatte menigheten skal rykkes
opp, som i virkeligheten er på slutten av seglenes prøvelser.


"Mid" forstår opprykkelsen på riktig sted for menigheten
som helhet, bortsett fra at de overser å se Unnslippelsen av
Pre. De mener den kommer til å skje på slutten av seglene,
etter kun 3,5 år ut i trengselstiden. Dessverre vil det bare
være omtrent halvveis i løpet av antikrist sin tidsepoke, og
ennå ikke slutten på seglene.
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Og "Post" overser selvfølgelig Unnslippelsen, men ser selve
opprykkelsen, i riktig tid i tidsrammen. Men når den tiden
faktisk kommer, og det de forventer, vil det ennå ikke være
slutten på det hele, men bare slutten på seglene.

Og til sist, la meg avslutte med dette synspunktet som også er der
ute. Nå, hvis ikke Herren gjorde kjent de åpne bøkene, tror jeg dette
vil være kategorien jeg vil være en del av. Denne gruppen tror på
Pre, men de tror vi er på slutten av seglene og akkurat nå venter på
at det 6. seglet skal skje. Da vil Herren komme og forsegle de
144.000 og rykke opp hele menigheten. Etter det vil det komme 7
år med trengselstid, men at det vil være basunene. Det vil faktisk
være det mest fornuftig å tro, med kun 7 år, å tenke hele
menigheten blir opprykket Pre, og at det som følger bare er for
Juda, dvs det som kjennes som “Jakobs Trøbbel". Det eneste
problemet er at de hopper over seglene som en del av
trengselstiden og kritter dem opp som hendelser som er skjedd på
jorden

de

siste

2000

årene

siden

Kristus

oppstandelse.

Tilsynelatende god tenking, om fundamentet ditt er i Matteus.
Bortsett fra at det er et stort problem, som fremdeles setter dem på
slutten av Markus evangeliums tidsperspektiv som de overser, i
tillegg til seglene. De må forklare seglene på en eller annen måte?
Hvorfor? For som med alle de andre oppstillingene, er de fortsatt
låst i et 7 års fundament basert på Matteus.
Svarene gis oss i 2 Korinterne 12.


Pre; Lukas gruppe, Unnslippelsen til Kristi Brud, "Lik" en
opprykkelse, til den tredje himmelen, “mer enn / før” de 14
årene begynner.
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Mid; Markus gruppe, Menighetens Opprykkelse, til paradis,
etter segl, i det 7. året.



Post; Matteus gruppe, jødene / Juda, ingen blir hentet,
Herrens Gjenkomst, står med føttene på Oljeberget, etter
de 6 årene med basuner, og 13 år er fullført. Han vil oppfylle
det 14. året med dom over alle som kom imot Jerusalem.

I utgangspunktet skal jeg ikke inkludere dette kapittelet i boka,
grunnet en veldig stram tidsramme for å få boka ferdig. Jeg tror ikke
vi vil få sjansen. Men jeg er glad jeg er i stand til det, ved hjelp av
Den Hellige Ånds veiledning, og hjelpen jeg får fra de involvert i
produseringen av denne boka. Jeg tror det er et veldig viktig
kapittel, for å bidra til forståelse av hvorfor det er så mange
oppstillinger. Hvordan ble alt dette så misforstått, over en så lang
periode? Svaret brødre og søstre, er at det rett og slett ikke var tiden
for bøkene å åpne seg før nå. GUDs plan vil fullføres perfekt, i
henhold til Hans ord. Men avgjørelsen om du vil være i Pre- eller
Mid-gruppen er fremdeles opp til deg... til Pre er over.
Dette er gode nyheter for alle som har bedt for familie og venner
som ennå ikke har gitt livet sitt til Kristus som sin Herre og Frelser.
De VIL fortsatt ha en sjanse til å komme til paradis i opprykkelsen.
Så ikke slutt å be for dem, og sørg for å legge igjen denne boka for
dem til å finne og sende til andre mens du fremdeles kan.
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KAPITTEL 6
DE 7 MENIGHETENE I ENDETIDEN
Dette er en imponerende oppnøsting, og en som også i lang tid er
et mysterium. Etter hvert som jeg skriver, og noterer meg tallet av
oppdagelser skrevet i denne boka, tar jeg nesten til tårer igjen.
Denne er, i skrivende stund, fortsatt ganske fersk og ble først nøstet
opp for noen måneder siden. Jeg begynner å finne ut av et par av
menighetene det skrives til i Åpenbaringen om sin deltagelse i
endetiden. Som med alle de andre, er den ikke klar nok til å kunne
si at vi forsto den fullt ut. Inntil jeg kom over et lignende diagram
som det nedenfor, under et online søk på “Church Ages”. Innen få
minutter, etter å lese tabellen, faller de på plass og gir mening i
endetidsrammen. Det interessante er, at nettstedet jeg finner
informasjonen på bruker det til å vise kirkehistorikeres standpunkt
som kan sees i de 7 menighetenes ulike tidsaldre som spiller seg ut.
Selv tror de ikke at det er tilfelle, og vil kun vise andres syn ved å
dele diagrammet. Jeg er takknemlig for at de gjør det, for nå kan
jeg vise deg at innsikten av “type and shadow” som utspilles over
2000 år med menighetenes historie, virkelig er riktig. Jeg vil også
kunne bevise hva som kommer i deres endetid, som skriftene
forteller oss.
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Forkynneren 1:9 (KJV)
Det som har skjedd, skal atter skje, og det som ble gjort,
skal gjøres på nytt. Intet er nytt under solen.
Dette er et viktig bibelvers, ettersom sannheten i det sees i det vi
diskuterer i denne boka med tanke på fremtiden, spesielt Endetiden.
Det vil også gjelde de 7 menighetene. For å sette det i et enda
klarere lys, vil jeg si det slik: “var”, “er”, og “skal komme". Sånn i
starten vil det ikke se ut til å gi noe mening, fordi det ikke er noen
menigheter i “var”, eller før Kristus. Menighetene etablerer seg ikke
før “er”, som vi anser er i sluttfasen akkurat nå, og som starter i
Pinsen. Du kan ha hørt en pastor nevne dette tidligere. De vil si at
vi er i Laodikea perioden nå, den siste. At det er grunnen til at så
mange faller fra nå de siste tiårene. Og de har rett i det de sier. Så
hva betyr disse to første tidsaldrene? Hvis du går til diagrammet
nedenfor, i kolonnen med navnet "Israels historie Oppføring", vil du
se at det står hendelser fra Israels historie lenge før Kristus som har
sin betydning i “var”, som knyttes opp mot “er” i den nåværende
menighetens historie etter Kristus. Hva kirkehistorikere og teologer
oppdager, er at det er likhetstrekk mellom de to periodene før og
etter Kristus.
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SYV PERIODER I MENIGHETENES HISTORIE
Menighet

Kirkehistorien

Dato
(AD)

Smyrna

Pergamon

Tyatira

Sardes

Filadelfia

LaodiKea

Vers

Oppføring

Representerer
Efesos

Israels
Histore

Apostoliske
tidsalder

30-100

Oldkirken

100-313

Israels
Ektepaktsdag
(2 Mos)

Åp

Israels
Vandringsperiode
(4 Mos)

Åp

Perioden for
Ørkenvandring
(4 Mos)

Åp

Perioden for
Ørkenvandring
(4 Mos)

Åp

2:1-7

2:5-11

Romerkirken
og Konstantin

313-600

Middelalderkirken

600-1517

Reformasjonen

15171648

Perioden for
Israels Konger
(1 og 2 Kong)

Åp

Misjonærbevegelsen

16481900

Israel avsettes
(1 og 2 Krøn)

Åp

Frafall
(Apostasi)

1900d.d.

Perioden for
Judas Konger
(2 Krøn)

Åp

2:12-17

2:18-29

3:1-6

3:7-13

3:14-22

Tar vi for eksempel den første kirken, Efesus, i oppføringen av Israels
historie "var" som de assosierer det med, er det Israels
Ektepaktsdag, dvs 2 Mosebok. Og i "er" er det den apostoliske tid
etter at Kristus føres opp til himmelen. De tilsvarende årene i "er" er
omtrent 30 til 100 e.Kr. Folk liker å diskutere år, men det har
125

ingenting å gjøre med det vi avslører her. De "omtrentlige" årene er
greie og vil bevise redegjørelsen uansett. Poenget er referansen de
alle har i sin periode av tid, som er aldeles forbløffende. Det er ikke
vanskelig å se, men jeg vil dele en til for å understreke poenget.
La oss se på Sardes. Den "var" de assosieres med er perioden av
Israels konger, og i "er" av kirkehistorien er det tiden for
Reformasjon i årene tilsvarende 1517 til 1648. Hvorfor disse
hendelsene for hver ble assosiert med disse årene, er basert på
ordlyden som gis oss i de 7 menighetene i Åpenbaringen 2 og 3 til
hva som skjer i de tider. Det er nettopp hvordan vi skal gjøre det i
"skal komme". Jeg er sikker på at du har fått bildet nå, at uten
nøklene, vil disse heller aldri kunne bli forståelige. I motsetning til
"er" fra fortiden, nesten 2000 år, må de ses på i ettertid for å forstå
hvor vi er. Men det er en utrolig oppklaring. Så voldsom at, om de
før ikke finner ut det de gjør, kunne ikke jeg stå på skuldrene deres
og finne ut av det som “skal komme”.
Så la meg nå vise deg det som "skal komme" for alle de 7
menighetene. Vær observant og hold orden på de 14 årene i sinnet
ditt og hvor Messias viser seg å "ryddes av veien" halvveis i
basunene, altså etter 10,5 år med segl og basuner. På dette
tidspunktet, er et av de første spørsmål folk stiller: "Hva med Lukas’
gruppe som unnslipper alt før trengselstiden? "De er allerede
hentet. Dette er starten som representerer begynnelsen på
trengselstiden på 14 år. De “overvinner” og er verdige å unnslippe
alle disse tingene, fra alle disse menighetene. Dette er de etterlatte,
som enda ikke er klare.
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Et annet spørsmål folk stiller når tiden for den representerte
menigheten er ferdig, er om det betyr at menigheten den
representerer, forsvinner? Svaret er nei. Deres “type and shadow”
representerer kun tidsperioden de etableres. Litt det samme som
når vi snakker om seglene. Hvert segl vil ha sin tid det vil
representere, mens et annet også kan foregå på samme tid, men at
de har større effekt på et fastsatt tidspunkt. Alle de syv menighetene
er her fremdeles, på en eller annen måte i “er”, selv om vi i skrivende
stund anses for å være i den siste, Laodikea. Det betyr altså ikke at
de ikke lenger er i virke.

MENIGHETEN I EFESOS
Åpenbaringen 2:1-2, og 7 (KJV)
1 Skriv til engelen for menigheten i Efesos: Dette sier han
som holder de sju stjernene i sin høyre hånd, han som går
omkring blant de sju lysestakene av gull:;
2 Jeg vet om dine gjerninger, ditt strev og din utholdenhet.
Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvet
dem som kaller seg apostler, men ikke er det, og du har
funnet at de er løgnere.
7 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!
Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds
paradis.
Vi kan se at Efesos har et forhold til apostlene, og som er ledetråden
for tidspunktet til den første menigheten i trengselstiden. Nå på
slutten, vil denne første perioden som tilkjennegis tidligere i boka,
komme til å bli en periode mange kaller den kommende største
apostoliske vekkelsen i hele menneskets historie. Den kommer til å
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begynne rett etter at Menneskesønnen drar og Den Hellige Ånd vil
komme som jeg tidligere refererer til som “Apostlenes gjerninger
2.0”. Dette ER den periode som representeres her som den
apostoliske menigheten. Det er denne gruppen Herren velger ut
mens Han er her, for å sette denne vekkelsen i gang. Og når Herren
kommer på Sions fjell på slutten av 6. seglet, vil denne gruppen
havne dit opprykkelsesgruppen vil føres, som er paradis. Det faktum
at de vil være her helt til slutten av seglene, viser oss at deres arbeid
ikke vil slutte etter at denne kirkealderen er over, men vil fortsette
til opprykkelsen til paradis. Som i historien i 2 Mosebok,
representerer dette Unnslippelsen som skjer akkurat rett før
tidspunktet som denne tiden begynner.

MENIGHETEN I SMYRNA
Åpenbaringen 2:8-11 (KJV)
8 Skriv til engelen for menigheten i Smyrna: Dette sier den
første og den siste, han som var død og er blitt levende:
9 Jeg vet om de trengsler du må lide, og hvor fattig du er –
men du er rik. Jeg vet også at du blir spottet av dem som
kaller seg jøder, men ikke er det. For de er Satans
synagoge.
10 Vær ikke redd for det du skal lide! Djevelen skal kaste
noen av dere i fengsel for at dere skal bli satt på prøve, og
i ti dager skal dere lide trengsler. Vær tro til døden, så skal
jeg gi deg livets seierskrans.
11 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!
Den som seirer, skal ikke rammes av den annen død.
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Smyrna er full av informasjon, men vi skal ikke gå inn på hver detalj.
De bes ikke om å "vende om". Av alle de 7 menighetene, er det kun
de og Filadelfia som ikke gis beskjed om å vende om. Det er fordi
de i Smyrna er de som vil dø for sin tro under trengselstiden. Du ser
tilknytningen til kirkehistorien hvor forfølgelse begynner, og i Israels
historie ser vi at dette er tiden for vandringer. Disse forfølgelsens vil
være det vi kaller for et tidlig stadium av forfølgelse, men
forfølgelsen som kommer mot dem vil ikke opphøre. Den vil bare
bli verre, når vi forstår hvor vi er i trengselstiden. På dette
tidspunktet er vi i de første 2,5 årene av segl og det vil foregå
forfølgelse til døden under den største vekkelsen. Vi kan også forstå
at dette er de som er under alteret i Åpenbaringen 6:9 ved 5. segl
da forfølgelsen blir verre. Det ser ut til at 5. seglet varer en liten
stund siden de roper på GUD for å hevne seg. Denne gruppen i
Smyrna får beskjed om at de ikke vil rammes av den andre død. Hva
betyr det? Svaret kan leses i

Åpenbaringen 20:4-6 (KJV)
4 Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk
makt til å holde dom. Og jeg så sjelene til dem som var
blitt halshugget på grunn av Jesu vitnesbyrd og Guds ord,
de som ikke hadde tilbedt dyret eller dyrets bilde, og ikke
tatt imot merket på pannen eller hånden. De ble levende
igjen og hersket som konger sammen med Kristus i
tusen år.
5 Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var
gått. Dette er den første oppstandelsen.
6 Salig og hellig er den som får ta del i den første
oppstandelsen. Over dem har den annen død ingen makt.
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De skal være Guds og Kristi prester og herske som konger
sammen med ham i tusen år.
De som dør, og som oppholder seg under alteret, med andre ord
de som risikerer nakken sin for sin tro på Kristus, de kommer til å bli
oppreist når Han kommer føttene ned på Oljeberget. Den andre
døden vil ikke skade dem, etter 1000 år med Herren. Wow! For en
ære denne gruppen vil bli gitt!

MENIGHETEN I PERGAMON
Åpenbaringen 2:12-14, og 16-17 (KJV)
12 Skriv til engelen for menigheten i Pergamon: Dette sier
han som har det skarpe, tveeggede sverd:
13 Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone.
Likevel holder du fast ved mitt navn. Og du har ikke
fornektet troen på meg, ikke engang i de dager da Antipas,
mitt trofaste vitne, ble slått i hjel i byen deres, der Satan
bor.
14 Men noe har jeg imot deg: Du har hos deg noen som
holder seg til Bileams lære, han som lærte Balak å sette en
felle for Israelsfolket, så de spiste avgudsoffer og drev hor
16 Vend om! Ellers kommer jeg snart til deg og vil kjempe
mot dem med sverdet som går ut av min munn.
17 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!
Den som seirer, vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil
gi ham en hvit stein, og på steinen er det skrevet et nytt
navn som ingen kjenner uten den som får det.
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I dette skriftstedet får vi vite hvor satans trone er og hvor han bor,
som en antikrist type i hans sted. Så er det en læresetning om
Bileam eller en falsk tro som undervises, som selvfølgelig vil handle
om antikrist som frelser. Går vi til kirkehistorien så ser vi at dette er
tiden når Konstantin kommer til makten, også han en antikrist type.
Ser vi på Israels historie, tilsvarer denne tiden for "ødemark". Vel,
hvor passende er det! Dette ER perioden da antikrist vil få sin makt
til å fortsette i 42 måneder. Nøyaktig samme tidsperiode som er å
finne i Markus 13 hvor forklaringen hans om det “motbydelige som
ødelegger” vil starte på den tiden da han gis makt til å fortsette i 42
måneder, og tiden for Dyrets merke kommer. Kristne vil bli jaktet
på, og også grunnen til at de nå på dette punktet ikke lenger prøver
å forstå, men flykter ut i villmarken som Markus 13 forteller oss. Når
vi ser på det siste verset for denne menigheten, så ser vi at Herren
fortellere dem at Han vil gi dem den “skjulte manna”. Og dette skjer
liksom bare, samtidig som gruppen representert i sin tid som de
som må gjemme seg i ørkenen. De må stole på Herrens levering av
manna, mens de er der. Neste ut er den siste menigheten i kapittel
2, og det er det også en god grunn til. Gud er fantastisk! Da jeg skal
legge til det denne menigheten forteller oss, måtte jeg le av hvor
fortellende og utrolig alle disse utredningene er.

MENIGHETEN I TYATIRA
Åpenbaringen 2:18, 22, og 25-28 (KJV)
18 Skriv til engelen for menigheten i Tyatira: Dette sier
Guds Sønn, han som har øyne som flammende ild og føtter
som bronse:
22 Se, nå kaster jeg henne på sykeseng, og de som begår
ekteskapsbrudd med henne, kaster jeg ut i stor nød
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dersom de ikke vender om fra hennes gjerninger.
25 Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer.
26 Den som seirer og holder seg til mine gjerninger helt til
det siste, skal jeg gi makt over folkene:
27 Han skal styre dem med jernstav, som leirkar blir de
knust.
28 Den samme makt har jeg fått av min Far. Og jeg vil gi
ham morgenstjernen.
Går vi går tilbake til diagrammet, ser vi at kirkehistorien forteller oss
at det er den mørke middelalderen Hva tror du vil relatere seg til
denne tiden i andre halvdel av segl-perioden der antikrist gis makt.
Ser vi på Israels historie, forteller den oss at det fremdeles er tiden
for å være i villmarken. Nøyaktig hva denne perioden vil innebære,
frem til slutten av det 6. seglet. Kan du se hvorfor Han nå sier at de
som ikke vender om på dette punktet, vil måtte gå inn i “den store
trengsel”, som vil bety de påfølgende basunene. Deretter leser vi
"inntil jeg kommer" og "til det siste". Det er fordi dette vil føre til
slutten på segl, som betyr slutten på det 6. seglet / året når Han
kommer. Vi får også ordene “med jernstav” og “morgenstjernen”.
Hvor leser vi om den jernstaven?

Åpenbaringen 12:5 (KJV)
Da fødte hun et guttebarn som en gang skal styre alle
folkeslag med jernstav. Og barnet ble rykket opp til Gud,
til hans trone.
På hvilket tidspunkt vet vi dette skal foregå? På slutten av det 6.
seglet når Herren, morgenstjernen, kommer på Sions fjell og vil
herske med jernstav, etterfulgt av opprykkelsen da de “rykkes opp”
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i det 7. året. Det blir så utrolig tydelig. Og til slutt, for ikke å glemme
det, jeg nevner at det er en grunn til at kapittel 2 ender med denne
menigheten. Vet du det nå? Det er fordi det er slutten på seglene,
etter det 6. seglet / året og Herren kommer på Sions fjell. Så nå,
med Herren på Sions fjellet, hva vet vi kommer etterpå? Det siste 7.
året med segl.

MENIGHETEN I SARDES
Åpenbaringen 3:1, og 3-5 (KJV)
1 Skriv til engelen for menigheten i Sardes: Dette sier han
som har de sju Guds ånder og de sju stjerner: Jeg vet om
dine gjerninger. Det heter om deg at du lever, men du er
død.
3 Husk derfor hva du tok imot og hørte! Hold fast på det
og vend om! For hvis du ikke våkner, skal jeg komme som
en tyv, og du skal ikke vite timen når jeg kommer over
deg.
4 Men du har noen få i Sardes som ikke har skitnet til
klærne sine. De skal gå med meg i hvite klær, for de er
verdige til det.
5 Den som seirer, skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri
stryke navnet hans ut av livets bok, men kjennes ved
navnet hans for min Far og hans engler.
Her ser vi at kirkehistorien forteller oss at tiden er relatert til
Reformasjonen. Dette er perioden Bibelen omsider oversettes til
engelsk, hovedspråket folk forsto, i stedet for latin som Roma leser,
og som færre og færre forstår, og rett og slett bare må godta det
som formidles dem. Dette er også tiden da Bibelen endelig kommer
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i folks hender, og ikke bare presteskapet. Større sannheter fra
skriftene ser dagens lys.
Dette er også perioden da Martin Luther i 1517 skriver sine 95 teser,
som fordømmer mye av det den katolske kirken gjør og henger opp
tesene på døren til Slottkirken i Wittenberg, som markerer starten
på den protestantiske reformasjonen. Er du klar over hvordan denne
perioden av kirkehistorie viser seg å være så veldig viktig i "skal
komme"? Dette er menigheten som bringer oss til slutten av den
sanne kirkealderen, til punktet i beskrivelsen som tilsvarer
opprykkelsesåret i det 7. året med segl! Regn ut hva det forteller oss
i Israels historie. Den sier at det er perioden for Israels konge (r).
Forstår du betydningen? Herren er her på Sions fjell, og vil være
Israels konge. Det er dette vi ser i Daniel 7 som vi tar opp i et
tidligere kapittel.

Daniel 7:13-14 (KJV)
13 Jeg så i mine nattsyner, og se! – med himmelens skyer
kom en som var lik en menneskesønn. Han gikk bort mot
den som var gammel av dager og ble ført fram for ham.
14 Han fikk herskermakt, ære og rike så alle folk og
nasjoner og tungemål skal tjene ham. Hans herskermakt er
en evig makt som ikke skal forgå. Hans rike går aldri til
grunne.
I følge ordlyden til denne menigheten, ser vi at de som våker er
klare når Han plutselig kommer som en tyv om natten, mens de som
ikke våker, ikke vil være klare. Husk det nærmer seg slutten av
trengselstiden til Markus’ gruppe. De helt to siste versene i Markus’
beretning, forteller oss:
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Markus 13:36-37 (KJV)
36 Når han plutselig er der, må han ikke finne dere
sovende.
37 Det jeg sier til dere, sier jeg til alle: Våk!
Vi leser også i forbindelse med denne menigheten, at de vil være
dem som vil gå med Ham i hvite klær. Dette er nøyaktig det vi leser
vil skje, som vi leser i skriftene angående første halvdel av det 7. året
med seglene, som er tidspunktet det skjer.

Åpenbaringen 7:9-10 (KJV)
9 Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den,
av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto
foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med

palmegreiner i hendene.
10 Og de ropte med høy røst: Seieren kommer fra vår Gud,
han som sitter på tronen, og fra Lammet.

MENIGHETEN I FILADELFIA
Åpenbaringen 3:7,9-10, og 12 (KJV)
7 Skriv til engelen for menigheten i Filadelfia: Dette sier
Den hellige og sannferdige, han som har Davids nøkkel,
han som åpner så ingen kan stenge, og stenger så ingen
kan åpne:
9 Se, jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, slike
som lyver og sier de er jøder, men ikke er det. De skal
komme og kaste seg ned for føttene dine, og de skal forstå
at jeg har elsket deg.
10 Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg
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bevare (G5083) deg gjennom den tiden av prøvelser som
skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på
jorden.
12 Den som seirer, vil jeg gjøre til en søyle i min Guds
tempel, og aldri mer skal han forlate det. Jeg vil skrive
min Guds navn på ham sammen med navnet på min Guds
by, det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen, fra
min Gud – og også mitt nye navn.
Mange tror denne menigheten er til Kristi Brud. En av grunnene til
det, er at Han vil "bevare" dem fra tiden av prøvelser. Men det ordet
betyr ikke at Han vil fjerne dem fra den.
Bevare (G5083) (våke over; kanskje lik G2334); å beskytte (fra tap
eller skade, ordentlig ved å holde øye med;
Han vil passe på dem og beskytte dem mot skade, IKKE ta dem ut
av den.
Og så lenge det skrives GUDS navn på dem, kan vi med absolutt
sikkerhet forstå det som de 144.000 som forsegles med Faderens
navn skrevet i pannen, som vi også leser i Åpenbaringen 14:1.
Og følger vi flyten, kommer nå seglene og de første 7 årene til en
slutt. Noe som tar oss til begynnelsen av basunene og Herren på
Sions fjell som Israels konge, og sender ut de 144.000 som skal være
“evangelistene” i løpet av første halvdel av basunene. På samme vis
som vi nå leser at kirkehistoriens periode som følger er en stor
misjonsbevegelse. Det er disse vi ser i Lukas 10 som Jesus sender
ut, og som når de kommer tilbake til Ham, er så begeistret over hva
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de klarer å gjøre i Hans navn. Før Han forlater dem, om du husker
det, så sa Han jeg så satan falle som lynet, og gir dem større makt
til å tråkke på slanger og skorpioner, etc. Når satan kastes ned på
jorden, er vi halvveis i basunene. Det er på dette tidspunktet her at
Messias skal ryddes av veien, når byen, murene og tempelet er
gjenoppbygget. Det vil også være tidspunktet da Messias vil bryte
pakten på en dag, som han sluttet med alle folkene, fordi satan
kastes ned. Når vi ser på Israels historie for denne kirketiden, ser vi
at den er referert til som Israels avsettelse. Jeg kaller dette
krystallklar redegjørelse. Hvilket bringer oss til den siste av de 7
menighetene i trengselstiden.

MENIGHETEN I LAODIKEA
Åpenbaringen om denne siste menigheten, vil ikke skuffe hva det
avslører for oss den heller.

Åpenbaringen 3:14-16, og 20-21 (KJV)
14 Skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier
han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitnet,
opphavet til alt som Gud har skapt:
15 Jeg vet om dine gjerninger – du er verken kald eller
varm. Om du bare var kald eller varm!
16 Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal
jeg spytte deg ut av min munn.
20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min
røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid,

jeg med ham og han med meg.
21 Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på
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min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min Far
på hans trone.
La oss først ta rede på hvor vi er. I og med at vi er innom tidspunktet
hvor Messias ryddes av veien, setter det oss tidsmessig halvveis i
basunene. Altså 3,5 år ut i basunene, totalt 10,5 år ut i
trengselstiden. Med disse opplysningene i bakhode, ser vi hva
kirkehistorien har å fortelle oss. Den sier at denne menigheten
representerer ”Frafallet”. Hva sier så skriftene om denne tiden for
frafall.

2 Tessalonikerne 2:3-4 (KJV)
3 La ingen villede dere på noen måte! For først må
frafallet (G646) komme og den lovløse vise seg, han som
er fortapelsens sønn.
4 Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud
og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper
seg selv til gud.
Frafall (G646) avhopp fra sannheten (ordentlig staten), (“Frafall”): falle bort, forlate.
Betydningen av å "falle bort" betyr "frafall". Se på “hvem” denne
tiden kobles opp mot. Det vil være tiden når fortapelsens sønn viser
seg og når han vil ta sete "i tempelet", noe som betyr at det er
gjenoppbygget. Det er nå han vil utrope seg selv til Gud. Vi vet når
tempelet er ferdig, og at tidspunktet er riktig. Men hva med
«fortapelsens sønn»? Hvordan vet vi når hans tid er? Du vil huske at
vi dekker temaet da jeg deler at han "var", og “er ikke”, og så “skal
komme” når avgrunnen åpnes.
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Åpenbaringen 17:8 (KJV)
Dyret du så, det var, men er ikke, og det skal komme opp
fra avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og de som
bor på jorden, og som ikke har fått sitt navn skrevet i livets
bok fra verdens grunnvoll ble lagt, de skal undre seg når
de ser dyret, det som var, men ikke er, og enda skal
komme.
Nok en gang stadfestes det at frafallets tid, kjent som det store
bortfallet, skjer i den samme tidsperioden av basunene som når
satan kastes ned og avgrunnen åpnes. Når det gjelder Israels
historie, forteller den oss at det er perioden med Judas konge (r).
Og under dette “frafallet”, hvem vil sitte i templet og hevde å være
Gud? Satan. Denne perioden av Judas “konge (r)”, og som referanse
her til en av dem som satan. Jesus er den som forteller oss.

Johannes 8:39-44 (KJV)
39 «Vår far er Abraham», svarte de. Jesus sa: «Var dere
Abrahams barn, gjorde dere som Abraham.
40 Men dere vil drepe meg, et menneske som har sagt
dere sannheten han har hørt av Gud. Det gjorde ikke
Abraham.
41 Dere gjør som deres egen far.» «Vi er ikke født i hor»,
sa de. «Vi har én far: Gud.»
42 Jesus svarte: «Var Gud deres far, da hadde dere elsket
meg. For jeg er gått ut fra Gud og kommer fra ham. Jeg er
ikke kommet av meg selv, men han har sendt meg.
43 Hvorfor skjønner dere ikke det jeg sier? Fordi dere ikke
tåler å høre mitt ord!
44 Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far
139

ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av og står
utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Når
han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og
løgnens far.
Djevelen, løgnerens far er nøyaktig den som er her under denne
perioden. Når vi ser på ordlyden til denne menigheten, leser vi at
GUD står ved døren i ferd med å komme. Årsaken er at når denne
perioden av satans styre ender etter 2,5 år, er det slutten på denne
menighetens periode. Herren vil så returnere føttene ned på
Oljeberget, etter å stå ved døren klar til å komme tilbake.
Til sist sier Han til denne menigheten, til de som overvinner denne
perioden, “jeg vil la dere sitte på troner sammen med meg”. Dette
bringer oss til slutten av 6. basun, altså 6 år med basuner, som er
slutten av trengselstiden til Matteus’ gruppe. Det vil være
interessant å finne det i Matteus. Så la oss se etter.

Matteus 19:28-29 (KJV)
28 Jesus sa til dem: «Sannelig, jeg sier dere: Når alt blir

født på ny (G3824) og Menneskesønnen sitter på tronen i
sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på
tolv troner som dommere over Israels tolv stammer.
29 Og enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre
eller far eller mor eller barn eller åkrer for mitt navns skyld,
skal få mangedobbelt igjen og arve evig liv.
Regenerering (G3824) gjenfødelse (staten eller Apostlenes
gjerninger), det vil si restaurering, (åndelig) gjenfødelse (staten eller
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handlingen), det vil si (figurativt) åndelig renovering; spesielt
messiansk restaurering:
Det betyr at Herren kommer tilbake i en slags "gjenfødelse" av den
messianske restaureringen av alle ting! De vil sitte på troner, gitt
dem av Herren selv.
Gang på gang, i bok etter bok, og i del etter del, er ikke et ord eller
tittel malplassert. ALT avdekker det samme. Bøkene er åpne,
forståelsen er riktig og tidsperioden er 14 år. Jeg ber om at dette vil
velsigne deg til å forstå Ham bedre, som det har for meg og mange
andre. Nok et mysterium er løst, i en tid for forståelser som denne.
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KAPITTEL 7
BØKENE ER ÅPNE
Her er kapittelet jeg velger å kalle ”Kapitler til År”. Det vil ikke være
en fullstendig redegjørelse for alle og enhver “kapitler til år”
oppdagelsene. Det alene vil være en veldig tykk bok. Men vi
kommer til å fokusere på flere som jeg tror er av stor betydning å
forstå. Dette vil samtidig lære deg hvordan du kan bruke det på alle
de andre bøkene som er åpnet. Du vil kunne se noen av hendelsene
som vil skje på jorden i løpet av deres bestemte tid nå mot slutten,
og være forberedt, og ikke bli over lumpet eller narret.

* For en enkel referanse, se Skjemaet Kapitler-til-År, med åpne
bøker til år i Tillegg 4 bak i boka.
Disse bøkene kan bare forstås, med det synet vi kaller for
“Endetidsøyne”. Det er grunnen til at dette kapittelet kommer sent
i denne boka. Forhåpentligvis ser du allerede gjennom disse
“øynene” etter bekjentgjørelsene som er vist deg tidligere. Mitt
fokus vil være på noen av hovedpoengene, for å bevise for deg at
bøkene faktisk er åpne og kommuniserer forklarende “Kapitler til
År”. Det er ingen tilfeldigheter i Guds Ord. Bøkene gir avslørende
informasjon i hvert kapittel, om hendelser vi forstår vil skje i løpet
av bestemte år. Noen til og med i samme kapittelnummer. Alle disse
oppdagelsene, begynner å gi seg selv til kjenne, så snart de to
viktigste brikkene er falt på plass. Som du vet, gis de deg i kapittel
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1 og 2, med hensyn til hvem evangeliene skrives til og de 14 årene.
Uten de 2 Nøklene, ville døren til å røpe endetiden med større
klarhet, aldri kunne åpnes.
La oss se på skjemaet som vi kaller "Kapitler til År ”. På øverste rad,
vil du finne 10 bøker som er oppført fra Bibelen. Det starter ikke
med at alle bøkene gjøres kjent for meg med en gang. Det er en
prosess jeg først etter at de 14 årene ble tydelige for meg, er i stand
til å legge merke til. Du vil også legge merke til at det er to kolonner
til venstre, en på 22 år og en annen på 15 år. Jeg starter kort med å
forklare den 22-årige forbindelsen, da den allerede er dekket i detalj
i kapittel 2 om de 14 årene, "Når årene ikke stemmer overens".
Alt vil være over og restituert, likeså det siste Jubileumsåret, som er
det 22. året, mao det samme som å si det 15. året, som du også vil
se er på den nederste raden. Dette er det store bildet. Disse 22 årene
er knyttet til det hebraiske alfabetet, med sine 22 bokstaver. Starten
på innholdet, fra år ett, gis til oss i 1 Mosebok 29-31. Historien er
om Jakob som jobber for sine to koner og småfeet, som ses på i
kapittel 2. I 1 Mosebok 29 ser vi han jobber 7 år før han mottar noe.
De første 7 årene, kaller jeg “å arbeide for Bruden årene”, hvor Den
Hellige Ånd forbereder Bruden slik at hun er klar til Unnslippelsen.
I samme øyeblikk Jakob fullfører de første 7 årene, ikke en dag
tidligere, men straks etter, går han til sin svigerfar for å få bruden
sin. Så snart bryllupsfeiringen er over, gir også svigerfaren hans ham
hans andre datter, Rakel, som han virkelig ønsker i utgangspunktet.
Han fortelles imidlertid at han må jobbe enda 7 år før hun offisielt
vil være hans. Starten på denne andre perioden på 7 år, vil være det
8. året til slutten av det 14. året. Når du ser på skjemaet, vil du legge
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merke til at slutten av de første 7 årene, er direkte i tråd med
tidsrammen når de 14 årene begynner, som er tidspunktet Jakob får
sin første kone. Du vil legge merke til det 8. året, alias det 1. året, er
når de 14 årene begynner. Fra starten av det 8. året, til slutten av
det 14. året i Jakobs historie, gir oss en “type and shadow” av
tidsperioden for de første 7 årene av seglene. Etter denne perioden,
vil Jesus få de Han kom for i utgangspunktet, akkurat som Jakob må
fullføre sin andre periode på 7 år. Til sist, jobber Jakob 6 år for
småfeet, noe som tar oss til slutten av 20 år, det samme som det 14.
året på skjemaet, som vi også kan se er slutten på det 13. året.
Begge tilsvarer den samme tidsperioden. På slutten av denne siste
perioden, inngår svigerfaren en pakt med ham. Det er her historien
hans slutter. Husk hvordan det ender med en pakt etter 20/13 år?
Dette vil være et tema du ser knyttes opp til tiden for Herrens
gjenkomst og føttene ned på Oljeberget på slutten av den 6.
basunen, starten på 7. basun. Det vil være begynnelsen på det 21. /
14. året. Så snart det siste året med basuner er ferdig, vil det være
det siste året når alle stammene vil returnere for å motta
landområdene sine i det som skal kalles, Det Siste Jubileum! - det
22. / 15. året. Og for dere som lurer, disse tre siste 7,7,7 årene er de
tre siste i det endelige jubileumstallet på 7 x 7, altså 49 år og 50årsjubileet. Det er slutten på de 2000 årene, siden Herrens død og
oppstandelse!
Jeg vil prøve å være så detaljert som mulig, etter først å legge opp
noen hovedtrekk. Helt øverst på skjemaet ser du Johannes, 1
Mosebok, og Dommerne, som de eneste som dekker alle 21 årene.
For å introdusere dette mirakuløse funnet, vil fokuset være på
Johannes og 1 Mosebok, fra kapittel 1-21. "Begynnelsen" av det
hele, fra år 1, er endetidskoblingen av kapitler til år for 1 Mosebok
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1:1 og Johannes 1:1 der begge begynner med å fortelle oss - "I
begynnelsen...". Eller som i dette tilfellet, begynnelsen på endetiden
da den første perioden på 7 år begynner. La oss så se på hvordan
det hele etter hvert taler for seg selv. Ordene “I begynnelse” gis oss
rett og slett forbindelsen mellom 1 Mosebok og Johannes. De første
7 kapitlene / årene kaller jeg “de enkle årene”, med henvisning til
Jakob som sier at dagene går fort fordi han er så glad i henne. Dette
er tiden hvor Den Hellige Ånd arbeider voldsomt for å hente inn og
å forberede den Hedenske Bruden til Unnslippelsen.
Går vi over fra kapittel 7 til kapittel 8 i 1 Mosebok, bør vi være i
stand til å se en “type and shadow” av noe som kan representere
den Hedenske Bruden, eller at Lukas’ gruppe beskyttes eller hentes.
Vi vet selvfølgelig om historien som foregår i disse kapitlene? Det
er historien om Noah og arken. Veldig passende, er den ikke?

1 Mosebok 7:7 og 10 (KJV)
7 Så gikk Noah inn i arken sammen med sønnene, sin kone
og svigerdøtrene, for å komme unna vannet fra
storflommen.
10 Og etter sju dager skjedde det. Da kom vannet fra
storflommen over jorden.
Når vi kommer inn i kapittel 8, ser vi den utrolige sammenhengen
vi forklarer i et tidligere kapittel, om historien der de 40 dagene
slutter, og de resterende to periodene på 7 dager som år

1 Mosebok 8:6-9 (KJV)
6 Da førti dager var gått, åpnet Noah luken han hadde
laget på arken,
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7 og sendte ut ravnen. Den fløy fram og tilbake til vannet
hadde tørket bort fra jorden.
8 Så sendte han ut duen for å se om det var blitt mindre
vann på jordoverflaten.
9 Men duen fant ikke noe sted hvor den kunne hvile foten,
og vendte tilbake til ham i arken, for det sto vann over hele
jorden. Han rakte ut hånden, grep duen og tok den inn til
seg i arken.
Som du vet per nå, representerer dette Menneskesønnens 40 dager,
som etterfølges av ravnen (H6158), som egentlig representerer
antikrist ånden som sendes ut etter at Menneskesønnen dager er
over. Deretter sendes duen ut, Den Hellige Ånd, i Pinsen, den 50.
dag, som etterfølges av de 14 årene!
Ravn (H6158) Fra H6150; en ravn (fra sin mørke fargetone) fra
H6150 ‛ârab
Og hvordan jamfører Johannes 8 seg, som en “type and shadow” til
en Hedensk Brud som frelses?

Johannes 8:3-10 (KJV)
3 Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som
var grepet i ekteskapsbrudd (G3430). De førte henne
fram
4 og sa: «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk
gjerning i ekteskapsbrudd.
5 I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men
hva sier du?»
6 Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe
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å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden
med fingeren.
7 Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa:
«Den av dere som er uten synd, kan kaste den første
steinen på henne.»
8 Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden.
9 Da de hørte dette, gikk de bort, én etter én, de eldste
først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran

ham.
10 Da rettet han seg opp og spurte: «Kvinne, hvor er de?
Har ingen fordømt deg?»
Vi har denne kvinnen som står foran Jesus, som omringes av
anklagere, som går bort én etter én. Bare Jesus er igjen, med henne
stående foran seg, fremdeles fremoverbøyd etter å skrive på jorden.
Og mens han retter seg opp, "Kvinne, hvor er de"!
Det kan ikke bli mer visuelt enn det! Kristus knestående på et ben
med sin Hedenske Brud stående midt foran Ham, og Han ikke ser
noen andre enn henne mens Han retter seg opp. Dette er en
selvinnlysende “type and shadow”. Noen av dere sier kanskje: ”Men
hun blir kalt en ekteskapsbryter”? La oss se på betydningen av det
ordet.
Ekteskapsbrudd (G3430) utro: - ekteskapsbrudd.
Det er ikke noe å hente der til å forstå hvordan hun kan representere
Kristi Brud, eller i det minste ikke sånn i utgangspunktet. Men, vi har
en vakker historie i Det Gamle Testamentet, om en kvinne som var
og fremdeles kalles Hedensk Brud. Hun heter Rut. Hun har til og
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med sin egen bok i Bibelen. Så la oss se, om vi kan finne en
tilknytning til henne og denne kvinnen i Johannes 8.

Rut 2:10 (KJV)
Da kastet hun seg ned med ansiktet mot jorden og sa til
ham: «Hvorfor ser du på meg med velvilje og tar imot meg,

enda jeg er en fremmed (H5237)?»
Rut, den kommende Hedenske Bruden til Boas, slektninginnløseren, kaller seg selv en fremmed. Så la oss se hva dette ordet
betyr.
Fremmed (H5237) applikasjoner (utenlandske, ikke-slektning, utro,
annerledes, fantastisk): - eksil, utlending, fremmedartet, rar (kvinne).
Det viser seg at ordet "utro", er et begrep som brukes om en kvinne
som er en utlending, som menes hedning. Det høres røft ut for oss,
men det er det det samme som da Jesus kaller kvinnen i Markus 7
en hund. En ekteskapsbryter kan og brukes også til å beskrive en
ikke-jødisk kvinne. Dette ER “type and shadow” i Johannes 8.
På dette punktet, på den 8. dagen / året, er det 1. året av 14 år med
trengsel i ferd med å begynne. La oss se på noen flere bøker som
tilsvarer samme tidspunkt. Vi fortsetter med å ta Hosea og Sakarja
inn i det store bildet. Først og fremst, legg merke til at begge
bøkene er nøyaktig 14 kapitler lange, og at de er de eneste bøkene
i Bibelen som har 14 kapitler. Det er det første som fanger min
oppmerksomhet. Deretter innser jeg at en er myntet på hedningene
og den andre på jødene / Juda. La meg vise deg med skriftene, at
Hosea faktisk er den som skrives til hedningene. Og igjen, det blir
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ikke tydeligere enn dette. Jeg vil kun friske opp minnet ditt, for vi så
på det i kapittelet “Når årene ikke stemmer overens”.

Romerne 9:24-25 (KJV)
24 Også oss har han kalt til å være slike krukker, ikke bare
blant jødene, men også blant hedningene.
25 Slik sier han det hos Hosea (G5617): Det folket som
ikke var mitt, vil jeg kalle mitt folk, og henne jeg ikke elsket,
vil jeg kalle min elskede.

Osee (G5617) Av hebraisk opprinnelse [H1954]; Hosee (det vil
si Hoshea), en israelitt: - Osee.
Hosea (H1954) betyr – Befrier
Det forteller oss at Hoseas bok skrives til hedningene. Men mer enn
det, Han vil kalle henne Hans Elskede, som Han ikke elsker før! Som
vi diskuterer tidligere, Hosea er en “type and shadow” av Jesus som
"Frelser". Nøyaktig det navnet Hosea betyr. Mon tro om Hosea,
befrieren, starter boken sin med å vise at en Hedensk Brud hentes?

Hosea 1:2 (KJV)
Herrens første ord gjennom Hosea. Herren sa til Hosea:
«Gå og få deg en horkvinne og horebarn! For landet horer
seg bort fra Herren.»

Dette ER Min Elskede fra Romerne 9, som Han sa Han ikke elsket,
men som nå blir det.
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Igjen, helt i starten av 14. kapittel, nøyaktig hvor det skal være for
at oppfattelsen gir mening, og nøyaktig i samme posisjon av
kapitler til år som Johannes 8 og 1 Mosebok 8. Jesus ”Frelseren”
får Sin Hedenske Brud!
En ytterlig bekreftelse om denne Hedenske Bruden, leses også i
boken Apostlenes gjerninger. Apostlenes gjerninger viser oss også
alle kapitler til år. Uten å gå nærmere inn på alt, la oss se på en
bestemt en.

Apostlenes gjerninger 15:14–15 (KJV)
14 Simeon har forklart hvordan Gud for lenge siden sørget
for å vinne seg et folk av hedninger for sitt navn.
15 Og dette stemmer med profetenes ord, slik det står
skrevet:
Du ser tydelig på skjemaet, at Apostlenes gjerninger gir oss hele to
sett med 14 års oversikt. Kapittel 15 er også samme tidspunkt som
de to forrige er. Vi ser at Gud kom for å ta ut en gruppe blant
hedningene for sitt navn. Vi fortelles at profetenes ord stemmer
overens med dette, og hvor vises det deg akkurat fra... en profet.
Hvor utrolig er ikke det!
Dette er et passende sted å også formidle deg at; selv om noe skjer
i et kapittel til et år, er det ikke ens betydet med å være i
begynnelsen av det året. Det kan like gjerne skje midt i eller til og
med på slutten av året, som temaet henviser til. Det er
endetidsforståelsen som gir oss dømmekraft. Det er enkelt å se,
eksempelvis ut fra det vi akkurat diskuterer, fordi vi vet den
Hedenske Bruden vil unnslippe rett før begynnelsen av de 14 årene.
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Her er også en annen ting å vurdere. Slutten av et år og starten på
det neste, er i all vesentlighet samme tidspunkt siden de er
forbundet med hverandre. Der ett slutter, begynner det neste. Det
samme skjer her i disse kapitlene. De viser oss rett og slett at den
Hedenske Bruden utfris omtrent i begynnelsen.
La oss raskt rette oppmerksomheten mot Juda. Som nevnt tidligere,
akkurat som Hosea tydelig skrives til hedningene om endetiden,
skrives Sakarja og hans 14 kapitler til år til jødene / Juda. Vi vet at
Israel / Jerusalem vil angripes først og deretter også ødelegges rett
rundt begynnelsen av trengselstiden. Erindre hvordan vi omtaler de
50 årene de har landområde Jerusalem, i et tidligere kapittel, at de
er ulydige og ikke tillater landet å hvile når det er sabbatsår, en
eneste gang? Det fører til at det må ødelegges og folket fjernes fra
landet, fordi det må ligge øde i 7 år før Herren kan tillate at
gjenoppbyggingen skal begynne. Og vi kjenner den tiden, så vel
som slutten av det ekte 70. året, som bokstavelig talt omtrent er
omme mens jeg skriver disse linjene. Du leser det muligens etter
det skjer. Når vi nå vet dette om Israel / Jerusalem, la oss se hva det
står skal skje med dem i deres begynnelse, i Sakarja 1.
La meg starte med en liten påminnelse som vi dekker i Daniel 9. Vi
leser om et angrep nedover i kapittelet, før de 14 årene begynner.
Hvis du husker at de 14 årene vil begynne ved Pinse, også kjent som
"ukefesten" som Daniel 9:24 forklarer. Vi ser hvordan han i Daniel
9:2 forteller oss at det vil «fullføre 70 år før ødeleggelsene». Så la
oss lese Sakarja 1.

Sakarja 1:12, og 14-15 (KJV)
12 Herrens engel svarte: « Herre over hærskarene, hvor
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lenge vil det vare før du viser barmhjertighet mot

Jerusalem og byene i Juda, som du har vært harm på i
disse sytti årene (these threescore and ten years)?»
14 Så sa engelen som talte med meg: Rop ut: Så sier
Herren over hærskarene: Jeg er full av lidenskap for

Jerusalem og Sion,
15 stor er min harme mot de selvgode folkeslagene. For
jeg var bare litt harm, men de hjalp ulykken (H7451)
fram.
Husk hvordan GUD er harm på dem for ikke å tillate landet å hvile i
løpet av disse sabbatene? Se hva Han sier i vers 12. "Hvor lenge vil
det vare før du vil vise barmhjertighet over Jerusalem og byene i

Juda”. Han snakker IKKE om folket. Han snakker om landet og at
Han er i ferd med å fjerne dem fra det. Der er det igjen... “Disse” 70
/ threescore and ten årene, noe som betyr at på et eller annet
tidspunkt i det 70. året, som vi klarer å skimte, er vi nå nesten helt
på slutten av det.
Ulykken (H7451) betyr ondskap, nød, sår, sorg, problemer, plage,
ondskap (-sfullt, -sfullhet, -en), verre (-st) elendighet, feil.
Dette er starten på trengselstiden, krig og ødeleggelse vil ramme
Israel. Når du fortsetter å lese til versene 18-21, ser du at de alle er
spredd. Og alt skjer i kapittel 1.
Jeg har en til bok som jeg ønsker å ta med i dette kapitlet. Det er
Salmenes bok. Det legges merke til, på 1980-tallet en gang (tror jeg
det er), å ha “type and shadows” av hendelser til år i seg og det
antas at utregningen starter i 1900 eller 1901. De fleste tror
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imidlertid det stopper i 1999, mens andre igjen fremdeles prøver å
si det fortsetter, men det er vanskelig å vise den samme flyten som
tidligere år. De vil si at det setter oss i kapittel 121 nå (som vi er i år
2021 når dette skrives). Det er allikevel ikke nøyaktig, noe som jeg
vil vise deg nå.
Etter hvert som bøkene begynner å åpne seg for meg, er dette en
jeg begynner å se nøye på. Jeg forstår fort at det ikke skjer i tråd
med år. Altså, selv om det er 118, betyr ikke at det er 20”18”. Jeg
innser at det er en dobbel gruppering, slik vi akkurat gjennomgår i
boken til Apostlenes gjerninger, og at det starter med kapittel 18
og 118. Om du leser kapittel 18, går det opp for deg at det handler
om en STOR begivenhet som ennå ikke er skjedd, og at 118 er lik i
ordlyden. Men Salmenes bok 118 hopper over detaljene til den
store begivenheten på jorden, og skriver også om noe annet som
skjer på den tiden. Jeg innser snart at kapittel 18 tar opp hendelsen
som skal foregå rett før de 14 årene med segl og basunene
begynner, som da gjør Salmenes bok 19/119 til 32/132
endetidskapitler til år, hvor det siste 33/133 ble jubileumsåret, slik
du forstår det 22. / 15. året helt til slutt. Se på skjemaet, hvordan
Salmenes bok har to kolonner som begynner på 18 og 118. Noter
deg at de første to faller i tråd med “før” trengselstiden begynner.
Etter å undervise dette i noen måneder, mottar jeg en e-post fra
noen som formidler til meg at det er en gruppering av Salmenes
bok som går under navnet “På Festreise / Song of Ascents”, en tittel
gitt til femten av Salmenes bok, 120–134 (119–133 i Septuagint
og Vulgata). Nå fanger 119 til 133 selvfølgelig oppmerksomheten
min. Septuaginta er egentlig den riktige for oss, da den er original
oversettelsen fra hebraisk til gresk.
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Tilbake til deres betydning, sitert fra:
https://en.wikipedia.org/wiki/Song_of_Ascents:
“Disse Salmene ble sunget av tilbedere da de steg opp veien til
Jerusalem for å delta på de tre pilegrimfestivalene”.
Det viste seg at de var en nøyaktig “type and shadow” da disse er
sunget ved TRE OPPSTIGNINGER eller for å være sammen med

HERREN

i

Jerusalem.

Eller

som

en

også

kan

si

med

endetidsforståelse – Unnslippelse, Opprykkelse, Gjenkomst! For en
vanvittig bekreftelse det er. Jeg vil komme litt innpå hva det står i
Salmenes bok 18, som er like før de 14 årene begynner.

Salmenes bok 18:7-17, og 20-21 (KJV)
7 I min nød kalte jeg på Herren, jeg ropte til min Gud. Han
hørte meg fra sitt tempel, mitt rop nådde hans øre.
8 Da skalv og skaket jorden, fjellenes grunnvoller ristet, de
skalv fordi han var harm.
9 Røyk steg opp fra hans nese, fortærende ild fra hans
munn, gnister flammet opp fra ham.
10 Han bøyde himmelen og steg ned, under føttene hans
var mørke skyer.
11 Han red på kjeruben, han fløy og stupte ned på vindens
vinger.
12 Han gjorde mørket til sitt skjulested, et telt av svarte,
regntunge skyer.
13 Fra stråleglansen foran ham fór hagl, fra skyene kom
glødende kull.
14 Herren tordnet i himmelen, Den høyeste lot røsten lyde.
Hagl og glødende kull!
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15 Han skjøt sine piler og spredte dem, han skremte dem
med lyn.
16 Havbunnens renner kom til syne, og jordens
grunnvoller ble blottlagt da du truet, Herre, da du fnyste av
vrede.
17 Han rakte ut hånden fra det høye og grep meg, dro

meg opp av veldige vann.
20 Han førte meg ut i åpent land og fridde meg ut, for

han har sin glede i meg.
21 Herren ga meg igjen for min rettferd, han lønnet meg,
for mine hender (H3027) var rene.
Rene (H1252) Fra H1305; renhet: - renset, renhet.
Hånd (H3027) en hånd (den åpne (indikerer kraft, virkemiddel,
retning.
Du vil få vite grunnen til at jeg forklarer ordene for “hender” og
“rene”, i et senere kapittel. De kommer ikke til å ha den samme
betydningen.
Husker du fra tidligere, hva Apostlenes gjerninger 15:14 forteller oss
nøyaktig på den samme raden på skjemaet? Hvordan GUD først
“besøker” hedningene for å “ta ut ”et folk for sitt navn. Overvei hva
som kan skjer her, midt i dette kaoset, ved Hans ankomst.
Jeg må stoppe meg selv her et øyeblikk, fordi det er så mange
steder jeg kan gå for å vise hvordan endetidene spilles ut, innenfor
de forskjellige delene i alle de åpne bøkene som står på skjemaet.
Jeg velger å følge planen min for dette kapittelet. Så når det er sagt,
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la oss gå frem noen år / kapitler, mot slutten av perioden for det 6.
seglet, samt det 7. året for hvile / sabbat og det 1. året med basuner.
Dette er kapitlene til år på skjemaet med 13, 14 og 15 i 22-års
kolonnen, eller 6, 7 og 8 i 15-års kolonnen.
Jeg sa tidligere at jeg også vil vise deg mer i Hosea. Husk at Hosea
skrives til hedningene. Og selv om Bruden utfris i starten, er ikke
Bruden hele menigheten, som gjøres rede for i kapittelet "Hvem

evangeliene skrives til?" Bare de som er klare, og som våker og ber
er Bruden. Resten av Hosea skrives til den fremdeles sovende
menigheten, de etterlatte / MARKUS’ gruppe. I Hosea 6, ser vi hva
de som klarer seg gjennom 6 år med segl sier.

Hosea 6:1-3 (KJV)
1 Kom, la oss vende om til Herren! For han rev i stykker,
men vil helbrede oss, han slo, men vil forbinde oss.
2 Han gjør oss levende etter to dager, den tredje dagen
reiser han oss opp, så vi kan leve for hans ansikt.
3 La oss lære å kjenne Herren, la oss jage etter å kjenne
ham!
De sier de har en tøff trengselstid, “Kom, la oss vende om til Herren”,
som er tiden for slutten av det 6. året. Hvordan er det de vil komme
tilbake til Ham? Husk at de vil se Ham komme på Sions fjellet og
det som følger rett etterpå vil være opprykkelsen. De sier at etter 2
dager, eller i virkeligheten 2000 år, vil Herren gjøre dem levende
igjen etter Han returnerer føttene ned på Oljeberget, og den 3.
dagen, altså 3000 år, som er når de 1000 årene er ferdig. ”Han reiser
oss opp, så vi kan fortsette å leve med Ham for alltid” uttrykker de.
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La oss ta en rask titt for å se hva vi finner i Salmenes bok for samme
tidsperiode.

Salmenes bok 24:1-4 (KJV)
1 En salme av David. Jorden og det som fyller den, hører
Herren til, verden og de som bor der, er hans.
2 For han har grunnlagt jorden på havet, grunnfestet den
på strømmende vann.
3 «Hvem kan gå opp på Herrens fjell, hvem får stå på
hans hellige sted?»
4 «Den som har skyldfrie (H5355) hender (H3709) og et
rent hjerte, som ikke lengter etter løgn og ikke sverger
falsk ed.
Hva hender på slutten av 6. året / seglet? Herren kommer på Sions
fjellet, "HERRENS FJELL". Og når dette skjer, vil det også være slutten
på hedningenes periode, også kjent som; “hedningene kommer inn
i FULLT TALL” eller den kommende slutten for Markus’ gruppe ved
opprykkelsen.
Hvem står det at på dette tidspunktet vil være i stand til å gå opp
på Herrens fjell. De med "rene" "hender" La oss sammenligne disse
to (ordene), med de to andre fra tidligere.
Skyldfrie (H5355) Fra H5352; uskyldig: - feilfri, ren, klar, unntatt fra
H5352 for å være (eller gjøre) ren (bokstavelig talt eller billedlig);
I motsetning til den første gruppen i Salmenes bok kapittel 18, må
denne gruppen bli eller gjøre seg rene. Og hvordan skjer det?
Gjennom deres varige tro gjennom mye trengsel.
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Hva med "hendene" deres?
Hånd (H3709) inne i hånden eller håndflaten (palmetreets blader);
- grein
Ordet i Salmenes bok kapittel 18 er en hånd av makt. Mens denne
beskriver en hånd som holder en palme "grein".
Dette skal ringe en bjelle fra kapittelet “Menneskesønnens 40

dager". Vi beskrev hvordan duen, når den sendes ut den andre
gangen i 1 Mosebok 8:10-11, kommer tilbake med en “avplukket
olivengrein” i nebbet, som vises som en “type and shadow” for
opprykkelsesgruppen. Vi ser det samme her. Det er litt mer spesifikt
i den forstand at vi leser “det holder på” å skje, ikke at det er skjedd
ennå. Dette er grunnen til at det står "hvem kan gå opp", som om
den vil si tiden er omtrent nå. La meg vise deg gruppen med
palmegreiner i hendene, etter å ha "rykket opp" og nå står foran
Ham. De beskrives i Åpenbaringen 7, som bokstavelig talt skriver til
den samme opprykkelsesgruppen, som nå er rykket opp i det 7.
året.

Åpenbaringen 7:9-10, og 14 (KJV)
9 Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den,
av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto
foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med
palmegreiner i hendene.
10 Og de ropte med høy røst: Seieren kommer fra vår Gud,
han som sitter på tronen, og fra Lammet.
14 «Herre», svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg:
«Dette er de som kommer ut av den store trengsel, de har
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vasket sine kapper og gjort dem hvite (G3021) i
Lammets blod.
Som du kan se, er dette gruppen som har “palmegreiner i hendene”
og gjorde dem hvite (G3021) for å bleke: - lage hvit, bleke.
De som nå er foran Ham etter å vaske seg rene og med
palmegreiner i hendene, er den samme gruppen som i Salmenes
bok 24.
Vi holder oss i samme tidsperioden for de få neste detaljene også,
som er det 6. året for seglene og når Herren kommer ned på Sions
fjellet hvor Han samler dem til seg, mens vi ser på de andre bøkene.
Vi holder oss også i den hedenske tankegangen til å begynne med,
og starter med Johannes 14, som hvis du finner frem skjemaet igjen,
vil se at er det 7. året med segl.

Johannes 14:2-3 (KJV)
2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde
jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for
dere?
3 Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil

jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være
der jeg er.
Dette er en klar “type and shadow” til når Han vil komme ned på
fjellet hogget uten hender, som er paradis, og vil "motta" til Ham
selv,

"opprykkelsesgruppen"

Hans,

til

paradis,

stedet

Han

forbereder. Disse kapitlene feiler ikke en eneste gang med å
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tilkjennegi forhold til en hendelse eller hendelser som skjer i
endetiden, uansett tidspunkt, akkurat slik de skal.

1 Mosebok 14:18-20 (KJV)
18 Og Melkisedek (H4442), kongen i Salem, kom ut med
brød og vin. Han var prest for Gud, Den høyeste.
19 Han velsignet ham og sa: «Velsignet er Abram av Gud,
Den høyeste, han som brakte fram himmel og jord!
20 Velsignet er Gud, Den høyeste, som har gitt dine
motstandere i din hånd!» Så ga Abram ham tiende av alt.
Her i kapitler til år, for det 7. året med segl, leser vi for første gang
navnet Melkisedek i Bibelen. Dersom noen av leserne er undervist
om ham tidligere, vet du at han er en “type and shadow” av Jesus.
Ypperstepresten Melkisedek, er et annet navn for Jesus, vår
yppersteprest. Betydningen av navnet er: Melchizedek (H4442)
betyr, rettferdighetens konge.
Dette kapittelet forteller oss at GUD utfrir hans fiender i Hans hånd.
Hvordan passer den referansen inn? Når Herren kommer på slutten
av det 6. året med segl, vil Han ødelegge antikrist og det falske
profet systemet som tar over verden med Dyrets merke som det
skrives om i et tidligere kapittel. Det er den samme referansen i
Daniel 2, om steinen som skal knuse bildet og bli til et stort fjell.
Dette beskriver Herren på Sions fjell. La meg vise Ham for deg, i
boken Åpenbaringen, at Han på dette tidspunktet bokstavelig talt
står på det.

Åpenbaringen 14:1 (KJV)
Og jeg så, og se! – Lammet sto på Sions fjell, og sammen
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med ham de 144.000 som hadde Lammets navn og navnet
til Lammets Far skrevet på pannen.
Nå kan du forstå hvorfor Lammet står på Sionsfjellet i dette
kapittelet. Grunnen til at Han er der med de 144.000 som forsegles
i kapittel 7 i Åpenbaringen, er fordi de er i ferd med å begynne
evangeliseringen sin ved starten av basunene. At Herren er der, har
fått mange til å lure i generasjoner hvordan det er mulig når vi alle
lærer at han ikke kommer tilbake før Han står med føttene på
Oljeberget, helt på slutten. Det er et stort mysterium hvordan denne
ankomsten på Sions fjell vil se ut. Det kommer garantert til å være
skremmende, når vi ser folk gjemmer seg i huler og sier på slutten
av det 6. seglet at fjellet og berghamrene og fjell må falle på dem.
Wow!
I Sakarja 7 får vi mer klarhet rundt tiden for det 7. seglet. Herren
gjenforteller hvorfor han sprer dem den gangen, gjennom dette
kapittelet. Han lar oss få vite om de 7 årene Jerusalem må ligge øde,
som ikke er over ganske ennå. Vent til vi kommer inn i Sakarja 8, og
videre ut i boken. Samtalene vil nå vende seg sterkt til jødene / Juda,
som begynner på sine 7 år, etter å være fjernet de første 7 årene
under seglenes prøvelser.

Sakarja 7:5-7 (KJV)
5 Si til hele folket i landet og til prestene: Dere har fastet
og klaget i den femte og i den sjuende måneden, og det i

sytti år, men var det meg dere fastet for da?
6 Dere spiser og drikker, men er det ikke for deres egen del
dere spiser og drikker?
7 Var det ikke disse ordene Herren ropte ut gjennom de
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tidligere profetene, da folk bodde trygt i Jerusalem og
byene omkring henne, og Negev og lavlandet var
bebodd?
ALT er fortid, inkludert “det i”. Og her er det igjen; 70 år! Nok en av
de veldig klare brikkene av endetidsskriftene. Dette kapittelet
representerer det siste 7. året etter at de fjernes.
Den første perioden på 7 år, i kapitler til år, nærmer seg veis ende.
Vi tar med Salmenes bok 25 og 125. Begge to ligger på samme rad
/ år på skjemaet, som er det 7. året i segl. Den første vil vise deg det
samme fjellet igjen, på sin rette plass. Den andre, selv om den er i
samme året, har en helt annen beskjed.

Salmenes bok 125:1-2 (KJV)
1 De som setter sin lit til Herren, er som Sions fjellet; det
skal aldri rokkes, men stå til evig tid.
2 Fjell omgir Jerusalem, Herren omgir sitt folk fra nå og til
evig tid.

Salmenes bok 25:10, og 13-14 (KJV)
10  כAlle Herrens stier er miskunn og troskap mot dem
som holder hans pakt og hans bud.
13  נSelv skal han leve i lykke, og hans ætt skal arve

landet.
14  סHerren taler fortrolig med dem som frykter ham, han
gjør dem kjent med sin pakt (H1285).
I følge samtalen er Han nå i ferd med å inngå en pakt med dem når
de kommer inn i landet, som i endetidsforståelsen er på slutten av
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de første 7 årene, når de bokstavelig talt kommer tilbake til landet
med Herren på Sions fjell. Du vil se dette veldig tydelig når vi går
videre til neste kapittel til år. Det som også er interessant er at det
7. seglet i Åpenbaringen 8 ikke forteller oss all verden, men det
forteller oss, for det første, at det er en kort periode som i himmelen
kalles "omkring en halv time". Etter alle mine studier og avsløringer
i de åpne bøkene i endetiden, tror jeg den tiden på jorden kommer
til å være "ca 6 måneder". I forhold til den første perioden av det 7.
året av segl, vil også den dreie seg om ca 6 måneder, som er kapittel
7 i Åpenbaringen, som da gir oss et helt år. Ikke glem, som jeg
oppga tidligere, at det ikke er ett segl per år. Men det er mer med
dette “omtrent 6 måneder” i det 7. seglet, og det er ordet "Stillhet"
(G4602). Betyr det kun stillhet, eller kommer det fra hysj (G4623),
som også betyr å være rolig og Holde Fred! Under denne perioden
tror jeg det 7. seglet er når Herren skal inngå pakt med alle, slik du
vil forstå og se mye tydeligere om en liten stund.
Pakt (H1285) en kompakt, konføderasjon, [kon-] føder [-ate],
avtale, liga.
Ordet for pakt, som brukes her i Salmenes bok 25, er det samme
som benyttes i 1 Mosebok 15:18. Selv om ordet brukes flere ganger
i skriften, må du vurdere konteksten den brukes i. I begge disse
eksemplene, skriver de begge det samme og til samme tid i deres
kapittel til år forståelse. Hva er oddsen for det? Dette er, “når de
kommer inn i landet, som Herren vil gi dem tilbake”. Ettersom vi nå
går inn i det 1. året med basuner på skjemaet, la oss starte med
denne samtalen i 1 Mosebok 15 for å se hva vi snakker om.
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1 Mosebok 15:7, og 18 (KJV)
7 Og han sa til ham: «Jeg er Herren, som førte deg ut fra Ur
i Kaldea for å gi deg dette landet i arv.»
18 Den dagen sluttet Herren en pakt med Abram og sa:
«Din ætt gir jeg dette landet, fra Egypterelven helt til
Storelven, Eufrat,
Vi ser at Han i dette kapittelet til år, nå fører dem inn i landet og
inngår en pakt. Akkurat som Han vil gjøre når Han kommer på Sions
fjell og deretter starter gjenoppbyggingen av Jerusalem i det første
året med basuner. Som jeg nevner tidligere, dette er når alt
begynner å komme i gang for jødene / Juda igjen, fordi de fjernes
og splittes de første 7 årene i tidsperioden for Hedningene. Men
den perioden er nå forbi. Det er deres tid igjen, kjent som "Jakobs
trøbbel". Vi ser med en gang, i Sakarja 8, at det er det 8. året siden
trengselstiden startet, altså det første året med basuner, som det
var i 1 Mosebok 15.

Sakarja 8:2-3 (KJV)
2 Så sier Herren over hærskarene: Jeg brenner for Sion
med stor lidenskap, med stor harme brenner jeg for
henne.
(ikke glem at Herren i kapittel 1 vers 14 sier “Jeg er / I am”
nidkjær, nå sier Han “Jeg brenner / I was” og årsaken er fordi...)
3 Så sier Herren: Jeg vender tilbake (I am returned) til Sion,
jeg vil bo i Jerusalem. Jerusalem skal kalles Den trofaste by,

og fjellet til Herren over hærskarene skal kalles Det
hellige fjell.
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Han er tilbake på fjellet hogget uten hender, som ble det hellige
Sions fjell, Herrens fjell nå grunnlagt i Jerusalem. Det er derfor vi i
Åpenbaringen 14, som nevnes tidligere, ser Lammet på det med de
144.000 klare til å sendes ut. Herren etablerer seg nå i Jerusalem i
begynnelsen av basunene og vil nå bli der de neste 3,5 årene, altså
første halvdel med basuner, mens byen, gatene, muren og tempelet
gjenoppbygges.
Men la oss nå se hva annet Sakarja 8 sier som støtter dette.

Sakarja 8:9-10 (KJV)
9 Så sier Herren over hærskarene: Fatt mot (Let your
hands be strong), dere som i disse dager hører ordene fra
profetenes munn, de som lød den dagen da grunnmuren
ble lagt til huset for Herren over hærskarene, da tempelet

skulle bygges.
10 For før den tid hadde folk ingenting igjen for sitt strev,
og dyrene fikk ingenting igjen for sitt. Verken de som gikk
eller de som kom, fikk være i fred for fienden (H6862),
for jeg slapp alle mennesker løs på hverandre.
Prøvelse (H6862) nød, fiende, flint, uvenn, trang, liten, sorg, knipe,
trengsel, problemer, trøbbel.
Vi ser Ham be dem om å være klare med sterke hender, fordi
gjenoppbyggingen av tempelet er i ferd med å starte. Dette er
samme

tidsperiode

vi

leser

om

i

Daniel

9:25-26

om

gjenoppbyggingen for de neste 3,5 år med Messias til stede. Lytt til
hva Han forteller dem er grunnen til at de ikke kan bygge tempelet
før. Han forteller dem at ingen får være i "fred", "prøvelsene" betyr
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bokstavelig talt at trengselstiden er i gang, og at Han på den tiden
"slapp alle mennesker løs på hverandre". Når vet vi at alle vil bli satt
opp mot hverandre? Helt i begynnelsen av trengselstiden. Akkurat
som vi ser i hver av Dommedagsprofetiene (apokalypse tekstene) i
Lukas, Markus og Matteus. Når det begynner, vil det være "folk mot
folk, rike mot rike'', som er tiden for det «store sverdet» som
fremkalles av den Røde hesterytteren i det 2. seglet når “freden” tas
bort fra jorden.

Åpenbaringen 6:4 (KJV)
Og det kom fram en annen hest som var flammende rød.
Han som satt på den, fikk makt til å ta freden bort fra
jorden, så folk skulle slakte hverandre ned. Og det ble
gitt ham et stort sverd.
Det er ubestridelig tydelig når gjenoppbyggingen starter, når
Herren påpeker de første 7 årene i begynnelsen av trengselstiden,
til dem i Sakarja 8:10.
Bare i disse få (og det er ganske mange) oppdagelser i skriftene i de
åpne bøkene, bekrefter jeg at følgende samsvarer i kapitler til år
forståelsen:


tiden for Unnslippelsen til Kristi Brud,



begynnelsen og slutten på seglenes trengselstid, inkludert
opprykkelsen,



når Herren ses komme på slutten av det 6. seglet,
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at Han først kommer ned på Sions fjell, fjellet hogget uten
hender for å motta opprykkelsesgruppen.



Samt når Han inngår en ny pakt, og Israel / Jerusalem
begynner å gjenoppbygges sammen med tempelet.

Vi har en fantastisk GUD!
La oss ta fra begynnelsen av basunene til halvveis av basunene. Vi
forstår at i løpet av første halvdel av basunene, gjenoppbygges ting
og de 144.000 er ute og evangeliserer. På dette punktet begynner
det å bli riktig ille på jorden, til og med sammenlignet med seglene
som nylig er ferdige, med både 3 VK og antikrist. Det er nå det
kommer til å bli så utrolig vanskelig, at jeg har vanskelig for å forstå
hvem som kan tåle denne perioden. Men vi vet at noen gjør det!
Halvveis

i

basunene,

er

et

veldig

viktig

tidspunkt.

Gjenoppbyggingen vil være ferdig og tempelet vil stå ferdig. Siden
trengselstiden begynner, er det nå gått totalt 10,5 år. Vi kjenner
denne tiden godt fra et par bibelvers, som Åpenbaringen 12:9 hvor
satan nå vil tape kampen mot Mikael og englene hans og kastes
ned på jorden med sine falne engler. Samt at det er samme
tidspunktet for 5. basun i Åpenbaringen 9:1, når engelen kommer
ned og avgrunnen åpnes. Vi vil dekke disse punktene mer detaljert
i det følgende kapittelet “Åpenbaringens Åpenbaring”.
På dette tidspunktet skal de første 10,5 årene være velkjente for
deg. Du kan huske dem fra kapittel 9 i Daniel, tidsperioden det
refereres til i Daniel 9:26 hvor Messias skal ryddes av veien. Den
eneste muligheten for at Messias kan ryddes av veien, er om satan
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er her. Du vil også vite at dette er det samme året totalt i Salmenes
bok 90:10, frem til tidspunktet “vi flyr av sted”. Jeg ga deg nettopp
fire referanser for denne perioden, men la meg denne gangen vise
deg at han “ryddes av veien” i kapitlene til år i Sakarja, boken som
skrives til jødene / Juda. For at hendelsen skal reflekteres i Sakarja,
3,5 år ut i basunene, må informasjonen være i kapittel 11 og ikke i
noen andre. Og det er akkurat der den er!

Sakarja 11:1-2 (KJV)
1 Lukk opp dørene, Libanon, så ild kan fortære dine
sedertrær!
2 Klag, du sypress! For sederen er falt, de veldige trærne
ødelagt. Klag, dere eiketrær i Basan! For den tette skogen
er felt.
Satan taper kampen og kastes ned på jorden. Han er den
avskårne som kommer ned. Ikke glem at det er kjemper
både før og etter flommen ifølge 1 Mosebok 6. De refereres
også til som sedertre, på grunn av deres størrelse. Dette
kommer til å bli en fryktelig periode for alle som er igjen på
jorden. La oss fortsette å lese i kapittel 11.

Sakarja 11:9-10 (KJV)
9 Jeg sa: «Jeg vil ikke gjete dere. De som holder på å dø,
får dø. De som går til grunne, får gå til grunne. Og de som
er igjen, får ete kjøttet av hverandre.»

(fryktelig som angitt)
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10 Så tok jeg min stav Godvilje og knekket den. Jeg ville
bryte pakten som jeg hadde sluttet med alle folkene.
Det er her Messias må bryte pakten sin Han inngår med alle folkene,
fordi satan nå kastes ned på jorden. Herren kan ikke opprettholde
pakte sin, i denne perioden. Men ikke glem, dette er også
tidspunktet i Åpenbaringen 12:14 hvor de som er der med Herren
vil beskyttes, de overlevende som vil «fly av stad» i Salmenes bok
90:10. Etter å fly ut i ødemarken med vingene til en ørn til alt er over,
til slutten av hele trengselstiden. Som det står i Daniel 9, vil denne
perioden med satans styre vare i 2,5 år, til Herren kommer tilbake
som lynet fra himmelen en gang for alle, etter totale 13 år (dvs 20
år i det store bildet) er ferdige. Tidlig i det siste 14. året, kommer
Jesus for å oppfylle alt som beskrives detaljert i en rekke skriftsteder
tidligere i boka. La meg fullføre bevisførselen i disse bøkene med
kapitler til år, helt til slutten av trengselstiden.

Sakarja 14:4, og 12 (KJV)
4 Den dagen skal han stå med føttene på Oljeberget,
som ligger rett mot Jerusalem, i øst. Oljeberget skal revne i
to fra øst til vest, og det skal bli en veldig dal. Den ene
halvparten av fjellet viker mot nord og den andre mot sør.
Og her er noe av det Jesus kommer til å gjøre mot alle de som
kommer imot Jerusalem, i løpet av dette siste året.
12 Dette er plagen som Herren lar ramme alle folk hvis de
går til krig mot Jerusalem: Han skal la kjøttet råtne på
dem mens de ennå står på føttene. Øynene skal råtne i
hulene sine og tungen råtne i munnen på dem.
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Dette skjer i løpet av det siste 7. året med basuner, eller det 14. året
siden begynnelsen av trengselstiden, eller det 21. året i det store
bildet. Samtidig som dem som føres ut i ødemarken med ørnenes
vinger, fortsatt holdes der til også dette året er over.
Dette betyr også at hvis Jesus returnerer føttene ned på Oljeberget
etter 13 år, da er også tiden inne for de 2 dagene, som i
virkeligheten er 2000 år, til Han kommer tilbake etter Hans død og
oppstandelse. La oss ha en rask titt på skjemaet igjen, og se hvilket
år det er på slutten av det 13. året når Han returnerer føttene ned.
Slutten av det året, er slutten av året 2033! Nøyaktig 2000 år fra da
Han dro etter Hans død og oppstandelse i 33AD, og som vi fortelles
Han vil returnere føttene ned på Oljeberget da Han drar i
Apostlenes gjerninger 1!
Noen av dere legger kanskje merke til at året sier 2033/34 når Jesus
kommer tilbake føttene ned, på skjemaet. Årsaken til det, er for de
som teller et år fra januar til desember på en gregoriansk kalender.
Den gregorianske kalenderen tas ikke i bruk før i 1582. Og før det,
regnes alltid et år fra vår til vår. Det gjelder også GUDs ord, når vi
leser begynnelsen av året er Nisan 1, som altså er nær eller rundt
vårjevndøgn. Selv om verden blir feilinformert til å tro at det faktisk
er midtvinters, er det ikke slik, og er det ikke før Roma endrer det.
GUD forandrer ikke! Så når du for eksempel ser datoen på skjemaet
som du gjør for 2033/34, betyr det fra våren 2033 til slutten av 2033,
videre til våren 2034!
Om du har anledning, en morsom studie som det er lett å finne på
nettet, er det om "1.april / April Fools Day". Historien bak den,
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handler om hvordan denne kalenderen endres av Roma og hvordan
de skjemmer ut folk som ennå ikke bytter til den nye kalenderen.

Johannes 20:9 (KJV)
Fram til da hadde de ikke forstått det skriften sier, at han
måtte stå opp fra de døde.
I hvert evangelium, skrives det om Jesu oppstandelse i siste
kapittelet. I Johannes derimot, skrives det om i det nest siste
kapittelet. Hvorfor? Fordi Herren vil komme tilbake igjen etter 2000
år, og oppfyller det siste året selv. Akkurat som vi oppdager, med
endetidsøyne, forståelsen av hvorfor Johannes har 21 kapittel. Jeg
nevner tidligere at slutten på ett år, er i samme tidsrommet som
starten på det neste. Akkurat det samme gjelder også her i
Johannes. Årsaken til at jeg kom til å forstå (overlappingen med)
slutten på et eller begynnelsen på det neste, er at det ser ut noen
steder som Han kommer tilbake på slutten av 6. basun som jeg for
eksempel tror forårsaker det store jordskjelvet på den tiden. Likevel
vet vi helt klart at Han er her helt på begynnelsen av 7. basun.
I det siste kapittelet, Hosea 14, finner vi ordet som tales av folket i
kapittel 6, og som sier at Han vil komme etter to dager (eller 2000
år) og gjøre dem "levende" igjen. Der er det, i riktig kapittel til år,
enda en gang.

Hosea 14:7-8 (KJV)
7 og bre sine greiner utover. Han skal være fager som
oliventreet og dufte som skogen på Libanon.
8 Igjen skal de bo i hans skygge, de skal dyrke korn og
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blomstre som vinstokken. Hans navn skal bli som vinen fra
Libanon.
I 1 Mosebok 21, som er samme års periode, ser vi en tilsvarende
kobling helt i starten.

1 Mosebok 21:1-5 (KJV)
1 Herren tok seg av Sara slik han hadde sagt. Det han
hadde lovet, gjorde Herren for Sara.
2 Sara ble med barn og fødte Abraham en sønn på hans
gamle dager, ved den tid Gud hadde sagt ham.
3 Abraham ga sin nyfødte sønn, som Sara hadde født ham,
navnet Isak.
4 Og Abraham omskar sin sønn Isak da han var åtte dager
gammel, slik Gud hadde pålagt ham.
5 Abraham var hundre år gammel da han fikk Isak,
sønnen sin.
Løftet om Isak, som vi vet også er en “type and shadow” av Jesu
fødsel, eller som vi kan si med vår endetidsforståelse, er tilbake! Helt
presis. Det som gjør dette enda mer utrolig, er det vi avdekker i
kapittelet “Når årene ikke stemmer overens”. Da Abraham får sin
første sønn, Ismael, er han 86 år gammel, og nå ved Isaks ankomst
/ fødsel, er Abraham 100 år gammel, 14 år.
Når Han kommer i det siste året, vil Han FORNYE pakten Han

inngår ved starten av basunene, som Han deretter bryter, på grunn
av at satan kastes ned. Hvor kan vi finne dette? Ett avdekkes
selvfølgelig i Daniel 9:27, men la meg vise deg et annet i kapitler til
år.
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Salmenes bok 132:11-14 (KJV)
11 Herren har sverget til David et pålitelig ord han ikke går
fra: «Din livsfrukt vil jeg sette på din trone.
12 12 Hvis dine sønner holder min pakt og loven jeg vil
lære dem, så skal også sønnene deres alltid sitte på din
trone.»
13 For Herren har utvalgt Sion, henne vil han ha til bolig:
14 «Dette skal alltid være mitt hvilested, her vil jeg bo,

for henne vil jeg ha.
Vi ser her at det er ferdig, og Han er her for å bli for alltid til verdens
ende. Akkurat som det siste verset i Matteus 28 sier.
Avslutningsvis:
Etter fullførelsen av de 14 årene, og hele trengselstiden nå er over,
gjenstår bare en ting. Å bringe de som beskyttes i ødemarken de
siste 3,5 årene, tilbake til Jerusalem. På toppen av deres
tilbakevendelse, vil det være det siste 50. JUBILEUMSÅRET! Som
det fremgår fra begynnelsen, vil det være det 22. året som også
refereres til som det 15. fra trengselsårene, i henhold til skjemaet
Kapitler til År.
La oss avrunde, ved å vise deg det i en av bøkene vi foreløpig ikke
er innom. Det er Esekiels bok. Det starter i helt siste del av kapittel
47 og fortsetter gjennom hele kapittel 48, slutten av Jubileumsåret!
Deretter avslutter vi det hele i Salmenes bok, en siste gang.

Esekiel 47:13-15 (KJV)
13 Så sier Herren Gud: Dette er grensene når dere deler
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landet mellom Israels tolv stammer: Josef skal ha to
deler.
14 Dere skal ta det i eie, den ene like mye som den andre.
Med løftet hånd lovet jeg å gi det til deres fedre, og nå skal
landet tilfalle dere til odel og eie.
15 Dette er landegrensene. I nord: fra Storhavet over
Hetlon, Lebo-Hamat og Sedad,

Esekiel 48:1-3, og 35 (KJV)
1 Dette er navnene på stammene: Lengst i nord, i retning
Hetlon, Lebo-Hamat og Hasar-Enon – med Damaskusområdet i nord, mot Hamat – fra øst til vest: Dan skal ha én
del.
2 Langs Dans område, fra øst til vest: Asjer, én del.
3 Langs Asjers område, fra øst til vest: Naftali, én del.
Listen fortsetter med alle de gjenværende stammene, til vers 35.
35 Omkretsen skal være atten tusen alen. Byens navn skal

fra denne dag være «Herren er der».
Hvor fantastisk er ikke det!
Og sist ut, men ikke minst, er Salmenes bok 33, eksakt på riktig rad
på skjemaet for Jubileet, og vi leser.

Salmenes bok 33:3-5, og 8 (KJV)
3 Syng en ny sang for ham, spill vakkert og rop med jubel!
4 For Herrens ord er sant, alt han gjør, kan en stole på.
5 Han elsker rettferdighet og rett, jorden er full av Herrens
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godhet.
8 Hele verden må frykte Herren, alle som bor på jorden,

må skjelve for ham.
Salmenes bok 133:1-3 (KJV)
1 Se, hvor godt og vakkert det er når brødre bor
sammen!
2 Det er som den fine oljen på hodet når den renner ned i
skjegget, Arons skjegg, ned over linningen på kjortelen.
3 Det er som dugg fra Hermon når den faller på Sions fjell.

For der gir Herren velsignelse, liv til evig tid.
Og nå, i disse siste skriftstedene, bekrefter jeg hele den siste 7.
årsperioden, inkludert Jubileumsåret, i forståelsen av åpne bøker,
kapitler til år, perfekt oppstillet.


bekrefter tidspunktet når Messias ryddes av veien;



brudd av pakten Han inngår med alle,



satan kastes ned på jorden og hans 2,5 år lange styre,



når Kristus kommer tilbake føttene ned på Oljeberget;



når Han vil fornye pakten Han bryter,



og det siste Jubileumsåret der hver stamme tildeles sin arv.
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Tro det eller ei, alt dette er bare noen få eksempler på oppdagelsene
i de åpne bøkene, kapitler til år. Jeg har så mye mer jeg ønsker å
legge til. Men disse velges for å få frem forståelsen, uten for mye
detaljer, for å fange oppmerksomheten din nok til å ønske å grave
dypere inn i dem på egenhånd. Med tanke på skjemaet, for å forstå
begivenhetene i de kommende årene i trengselstiden, tror jeg det
vil være et flott verktøy for alle, og som gjør boka velegnet til å
etterlate til familie og venner du er glad i og bekymrer deg for.
Jeg håper dette velsigner deg med større forståelse av vår Herre og
Frelser Jesus Kristus, i Hans kommende profetiske endetidsdager.

KAPITTEL 8
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ÅPENBARINGENS ÅPENBARING
I dette kapittelet vil jeg ta for meg trengselstiden ut ifra boken
Åpenbaringen, kapittel 6 tom 13, samt være innom noen av
kapitlene lenger ut i boken. Jeg anbefaler deg å ikke hoppe over
tidligere kapitler i denne boka, da det kan bli overveldende uten
anbefalt forståelse. Alt vil være i rekkefølge, i en detaljert analyse,
som vil innbefatte flere emner som allerede er sett på, for et
kombinert totalbilde av hele trengselstiden på 14 år. En komplett
reise gjennom seglene og basunene i detalj. Dette vil vise, nok en
gang, ikke bare at det er umulig for alt dette å passe inn i et 7-års
tidsepoke, men også at det vil være umulig om ikke bøkene virkelig
er Åpne!
Jeg oppfordrer deg til å lese dette kapittelet med 14-års Tidslinjen i
Tillegg 3 bak i boka, samt å finne frem Bibelen din og slå opp
versene sammen med meg.

SEGLENES PRØVELSER
Vi starter i Åpenbaringen 6. På Tidslinjen i Tillegg 3, vil du se det er
en hesterytter som ses helt i begynnelsen, som starter seglene.
Vår første tanke er at hver av disse rytterne er en representasjon av
dyret, for eksempel løven som den Hvite hesten, Bjørnen som den
Røde hesten, leoparden som den Svarte hesten, og det fjerde dyret
som den Gulbleke hesten, som vi også leser om i Daniel 7.
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Daniel 7:3-7 (KJV)
3 Fire store dyr steg opp av havet, det ene forskjellig fra
det andre.
4 Det første dyret var lik en løve og hadde ørnevinger.
Mens jeg så på, ble vingene revet av, det ble løftet opp fra
jorden og reist på to føtter som et menneske, og det fikk et
menneskehjerte.
5 Og se! – et dyr til, det andre. Det lignet en bjørn og ble
løftet opp på den ene siden. Det hadde tre ribbein i gapet,
mellom tennene, og det ble sagt til det: «Reis deg og ét
mye kjøtt!»
6 Deretter så jeg, og se! – ett til. Det var som en leopard.
Dyret hadde fire fuglevinger på ryggen, og det hadde fire
hoder. Det fikk herskermakt.
7 Deretter så jeg i nattsynene, og se! – et fjerde dyr,
fryktelig og skremmende og veldig sterkt. Det hadde store
jerntenner og åt og knuste; og det som var igjen, tråkket
det ned med føttene. Det var forskjellig fra alle de andre
dyrene og hadde ti horn.
Skjønt det er mer enn ett sett med hendelser som finner sted. Etter
å forstå Sakarjas bok og dens timing bedre, la oss se på det igjen i
kapittel 1 (norsk kap 2) og se hvor det er mer enn ett sett med fire.

Sakarja 2:1-4 (KJV)
1 Jeg løftet øynene. Jeg så, og se! – fire horn.
2 Da sa jeg til engelen som talte med meg: «Hva er dette?»
Og han svarte: «Dette er de hornene som har spredt Juda,
Israel og Jerusalem.»
3 Så viste Herren meg fire smeder.
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4 Jeg sa: «Hva er det de kommer for å gjøre?» Han svarte:
«Dette er hornene som spredte Juda så ingen kunne løfte
hodet. Men nå er disse kommet for å sette skrekk i dem; de
skal slå til jorden hornene på de folkeslagene som løftet
horn mot Juda og spredte det.»
Her kan vi forstå at det er to grupper på fire. Disse to gruppene, er
forskjellen mellom Daniel 7 sine fire og Åpenbaringen 6 sine fire.
Med litt tilleggsinformasjon, kan du se at de kom opp fra havet i
Daniel 7. I Åpenbaringen 6, sendes de ned fra himmelen. Det andre
vi kan forstå, er at de hovedsakelig sendes ut på “omtrent” samme
tid. Det vil imidlertid ikke skje helt samtidig. Det betyr kort at noen
muligens vil gjøre sin hovedoppgave innen et par år eller senere,
mens de også kan vøre er en del av noens andre. De vil overlappe
sin del med hverandre, mens kanskje en avslutter sin oppgave. Så
selv om det til tider kan se ut som det er ett segl per år, er det ikke
det. De kommer ikke rett etter hverandre i begynnelsen og
forsvinner heller. Det går over en tidsperiode, inntil tiden deres er
oppfylt.
Hva er det første vi ser skje i Åpenbaringen? I starten for alt, er det
Lammet, Jesus, som bryter seglene. Det betyr at Hans 40 dager som
Menneskesønnen på jorden, er ferdig. Vi vet det fremdeles er en
tidsdel, fra slutten av Menneskesønnens tid er ferdig, og til Pinse
når Den Hellige Ånd, i det vi kaller ”Apostlenes gjerninger 2.0”, vil
døpe dem som Herren velger til å arbeide for Ham under seglenes
prøvelser. Først når det skjer, begynner de 14 årene.
Det ofte debatterte spørsmålet er hvem den hvite hesterytteren vil
representere? For å finne det ut, må vi gå tilbake til kapittelet
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“Forklaring av Daniel 9” vedrørende 2. Krønikebok 36:22-23. Etter
første angrep i Midtøsten, med stor ødeleggelse i Israel, vil det
fortsette med dagens stedfortreder for Kyros. Han vil entre scenen
og være den som sender ut “kunngjøringen / instruksen” som
tillater Israel å "gjenoppbygge". Akkurat som vi avdekker i Daniel 9
studien. Dette forklarer meg også hvorfor vi leser at “Rytteren på
den Hvite hesten” får seierskransen, kun med en "bue" uten piler.
Han vil ikke oppnå seier gjennom krig, men gjennom fred.

Åpenbaringen 6:1-2 (KJV)
1 Og jeg så Lammet bryte det første av de sju seglene, og
jeg hørte en av de fire skapningene rope med røst som et
tordenbrak: «Kom!»
2 Og jeg så, og se! – en hvit hest. Og han som satt på den,
hadde en bue (G1515). Han fikk en seierskrans, og med
seier dro han ut for å seire.
Bue (G5115) en bue (tilsynelatende som det enkleste stoff): - bue.
Som vi kan se er det ikke et våpen, men et lett materiale, muligens
likt som papir hvor denne fredsavtalen for gjenoppbygging skrives
på?
Selv om de to gruppene på fire, går ut omtrentlig etter hverandre,
gjør de hovedoppgaven sin på gitte tidspunkt. Vi ser at
fredserklæringen / instruksen vil være kortvarig. I Daniel 9:25 leser
vi hva som etterfølger instruksen - de første 7 ukene / årene som
representerer de 7 årene hvor Jerusalem legges øde og
begynnelsen på alle 14 årene. Spørsmålet er hva som vil skje, rett
rundt tidspunktet for instruksen? Svaret er det andre angrep på
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Israel / Jerusalem. Dette vil nå spre dem alle sammen. Etter det
første angrepet, vil flertallet fortsette å være i landet, i den tro at alt
vil bli bra pga “Fred og ingen fare" instruksen. Det er uansett da
"Løven" i Daniel 7, det første dyret, vil angripe. Det første angrepet
er ikke en del av "trengselsårene", fordi det vil skje før de 14 årene
begynner. Men dette andre, vil være det. Det vil etter kort tid
etterfølges av Daniels 7 andre dyr, Bjørnen. Vi forstår dette fra:

Jeremia 4:5-7 (KJV)
5 Kunngjør dette i Juda, la det høres i Jerusalem, blås i
horn i landet, rop høyt og si: Samle dere! La oss gå inn i
festningsbyene!
6 Løft banneret! Til Sion! Berg dere, bli ikke stående! For
jeg sender en ulykke fra nord, et stort sammenbrudd.
7 En løve stiger opp fra krattet. En som ødelegger
folkeslag, bryter opp og drar ut fra sitt sted for å legge
landet ditt øde. Byene dine skal bli til ruiner der ingen kan
bo.
Dette er løven fra Nord som kommer for å ødelegge Jerusalem, i
hva som sies vil være, "et stort sammenbrudd" og bli til ruiner "der
ingen kan bo ". Den samme ødeleggelsen som nå vil fjerne dem fra
landet i 7 år. Dette vil skje rett rundt samme tidspunkt som
instruksen om å gjenoppbygge kommer. Mange er ikke klar over at
denne løven vil være Syrias leder, Assad. Som en sidenote; det er
noen veldig interessante detaljer rundt familienavnet hans. Når
familien hans tok over i politikken, betydde familiens navn dyr! Det
er enten faren eller bestefaren som skjønner at det ikke er et bra
navn å styre med, så han endrer det til Assad. Assad betyr, du gjettet
det... løve! Overvei bevisene.
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fra nord,



hater Israel,



etternavnet er dyr og endres til,



løve.

Israel som svekkes etter det første angrepet, vil med letthet
ødelegges når Syria angriper for å legge det i ruiner. Dette leser vi i
2 Krønikebok.

2 Krønikebok 24:23-24 (KJV)
23 Før året var omme, dro en hær av arameere opp mot
kong Joasj. De kom til Juda og Jerusalem og utryddet alle
høvdingene i folket. Alt byttet de tok, sendte de til kongen
i Damaskus.
24 Det var ikke mange mann i arameerhæren som kom.
Likevel lot Herren dem vinne over en stor hær fordi
judeerne hadde forlatt Herren, sine fedres Gud. Slik
fullbyrdet de dommen over Joasj.
Dette får skje med dem, selv om Syrias hær er liten i forhold til
Israels, fordi jødene / Jerusalem har forlatt HERREN GUD. Vi vet også
at de har utelatt Guds lov om å la landet hvile hvert 7. år, etter at de
får landet til deres fedre, Jerusalem.
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DET SOM VAR, SKAL IGJEN BLI
I Jeremias bok leser vi om det andre dyret, Bjørnen, som ødelegger
hedningene. Dette er det andre dyret i Daniel 7, og Bjørnen mange
enes om vil være Russland, som er en nær alliert med Syria. Hvilken
tidsperiode vil disse to representere, om vi går tilbake til
Åpenbaringen 6? Det 2. seglet. La oss se hva som fortelles oss når
denne rytteren sendes ut.

Åpenbaringen 6:3-4 (KJV)
3 Da Lammet brøt det andre seglet, hørte jeg den andre
skapningen rope: «Kom!»
4 Og det kom fram en annen hest som var flammende rød.
Han som satt på den, fikk makt til å ta freden bort fra
jorden, så folk skulle slakte hverandre ned. Og det ble gitt
ham et stort sverd.
Vi ser at ”freden” som kunngjøres, er kortvarig. Og når freden
fjernes, gis det store sverdet som forårsaker 3 VK, så folk setter i
gang “å slakte hverandre”. Det er når trengselstiden begynner på
hele jorden, som vi leser om i beretningene til Lukas, Markus og
Matteus. Her er Markus’ versjon.

Markus 13:8 (KJV)
Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. Det skal
være jordskjelv mange steder, og det skal være
hungersnød. Dette er begynnelsen på fødselsriene.
Det som er utrolig med dette som sies, er at disse tingene bare er
“begynnelsen på fødselsriene”. Vi legger også merke til i denne
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begynnelsen av prøvelsene, at det inkluderer “hungersnød”. Det er
i tråd med at 3 VK bryter ut på jorden. Sult vil helt sikkert snart følge.
Dette er også et flott sted å vise hvordan overlappingene mellom
seglene kan foregå. 3 VK vil ikke være over selv om hungersnøden
begynner. Tidsperioden til rytteren på den Røde hesten, det 2.
seglet, 3 VK, vil mest sannsynlig fortsette i 2 til 3 år. Hungersnøden
vil ikke vente, til den tar slutt. Den vil skje under krigstiden. Det betyr
at mens det 2. seglet finner sted, vil det 3. seglet begynne sin
oppgave. De fortsetter sammen for en stund. La oss nå ta en titt på
det 3. seglet.

Åpenbaringen 6:5-6 (KJV)
5 Da Lammet brøt det tredje seglet, hørte jeg den tredje
skapningen rope: «Kom!» Og jeg så, og se! – en svart hest.
Og han som satt på den, hadde en skålvekt i hånden.
6 Og jeg hørte noe som lignet en stemme inne blant de
fire skapningene: «En liter hvete for en daglønn! Tre liter
bygg for en daglønn! Men oljen og vinen må du ikke
skade.»
Vi ser at hungersnøden kommer, til rett tid i henhold til skriften.
Hvordan kobler dette seg til Leoparden, det tredje dyret i Daniel 7?
Jeg tror ikke det skjer øyeblikkelig, da jeg nettopp forklarer at
hungersnøden vil begynne veldig kort tid etter at 3 VK bryter ut. Når
ting er iverksatt, vil denne nød-perioden være i en tid der mat og
alle verdens systemer vil kontrolleres. Som Daniel 7 beskriver dette
tredje dyret, så vil det få herskermakt (H7985) eller kontroll over
verdenssystemer.
Herskermakt (H7985) fra H7981; imperium
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H7981- ha mestring, ha makt, styresmakt og å dominere, styre
Dette tredje dyret, Leoparden fra Daniel 7, tror jeg vil være Tyskland
som vil dominere sammen med en mindre gruppe nasjoner.
Tyskland

kjennes

for,

historisk

sett,

å

ha

utmerkede

kontrollsystemer som er i stand til å ha kontroll over hele land. Vi
trenger bare å se tilbake på 1 VK og 2 VK!
Alt frem til dette punktet, er bare “begynnelsen på fødselsriene”
som vi leser i Markus 13. Det som følger, kommer til å bli enda mer
forferdelig, fra dette punktet og frem til slutten av seglene spesielt
for oss kristne. Det bringer oss til det fjerde seglet.

Åpenbaringen 6:7-8 (KJV)
7 Da Lammet brøt det fjerde seglet, hørte jeg den fjerde
skapningen rope: «Kom!»
8 Og jeg så, og se! – en gulblek hest. Rytterens navn var
Døden, og dødsriket fulgte med ham. De fikk makt over
fjerdedelen av jorden, så de kunne drepe med sverd,
hungersnød og pest og ved jordens ville dyr.
Vi ser her at den Gulbleke Hesterytteren som sendes ut, gis stor
myndighet til å forårsake død over hele jorden. Ikke bare med
sverdet, men også med hungersnød, osv. Nesten som om denne
har autoritet over dem før seg, noe som absolutt virker til å stemme
med det fjerde dyret i Daniel 7. Uten å si at de er det samme, ses
igjen at timingen for begge ser ut til være i samsvar med hverandres
oppgaver. Husk at de sendes ut med korte mellomrom, men at noen
trenger tid til å bygge seg opp. Hvem er dette fjerde dyret i Daniel
7, som på dette tidspunktet mer eller mindre bringer oss til omtrent
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midtveis i seglene? Selv om jeg vil si at det er mer sannsynlig med
2,5 år inn i perioden av seglene.
På dette tidspunktet er “fødselsrienes begynnelse" vi leser om i
Markus 13, over. Det er slutt på "begynnelsen av fødselsriene", som
er i tråd med det vi akkurat leser om i det 4. seglet med all dets
ødeleggelser. Det er fordi dette dyret er det som nå overtar det hele.
La oss lese i Daniel igjen, for som det nevnes tidligere, dette er et
veldig viktig tidspunkt.

Daniel 7:7 (KJV)
Deretter så jeg i nattsynene, og se! – et fjerde dyr,

fryktelig og skremmende og veldig sterkt. Det hadde
store jerntenner og åt og knuste; og det som var igjen,
tråkket det ned med føttene. Det var forskjellig fra alle de
andre dyrene og hadde ti horn.
Du er i ferd med å finne ut hvorfor det nå er tiden som vil være enda
mer ”fryktelig og skremmende” enn alt som akkurat finner sted til
nå. Med kunnskapen fra kapittelet “Hvem evangeliene skrives til”,
vil du vite at dette skjer i Markus’ tidsperiode, den sovende
menigheten. Det vil også være gode nyheter i løpet av første halvdel
av seglene, under denne ødeleggelsen. Samtidig med verdenskrig
og ødeleggelser, vil også den største vekkelsen i hele menneskets
historie finne sted! Akkurat som 11. september 2001 forårsaker
millioner på millioner å komme tilbake til kirken for å søke Herren,
selv om det da ikke varer lenger enn 6 uker. Hvis den slags
ødeleggelser forårsaker at flere går i kirken, hvor mye mer vil ikke 3
VKs ødeleggelser, hungersnød og alt annet som vil skje, få dem til
å komme til Herren og søke Ham om tilgivelse og omvendelse!
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Dette ER Guds barmhjertighet midt i alle seglenes prøvelser. En siste
vekker for menigheten gjenstår. Og for en grusom oppvekker!
La oss se nærmere på denne tidsperioden. Om vi først går tilbake
og studerer Markus 13 litt mer, ser vi at dette er tidspunktet hvor
menigheten som nå er våken, rømmer ut i ødemarken. Og det
finner vi her:

Markus 13:14-19 (KJV)
14 Når dere ser det motbydelige som ødelegger, det
som profeten Daniel har talt om, stå der det ikke skulle
stå – forstå det, den som leser! – da må de som er i Judea,

flykte opp i fjellene.
15 Den som er på taket, må ikke gå ned og inn i huset for å
ta med seg noe,
16 og den som er ute på markene, må ikke vende hjem for
å hente kappen sin.
17 Ve dem som venter barn og dem som gir bryst i de
dager!
18 Og be om at det ikke må skje om vinteren!
19 For i de dager skal det komme en trengselstid som det
aldri før har vært, fra Gud i begynnelsen skapte verden og
til nå, og som det aldri mer skal bli.
Denne perioden er, etter alle ødeleggelsene fra 3 VK og nød, under
“begynnelsen av fødselsriene”, nå i ferd med å bli mye verre.
Du vil huske at vi tidligere i boka påpeker at Markus har en
“motbydelig som ødelegger” og at Matteus har en annen? Vel,
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dette er tiden for Markus’, den sovende menighetens, "motbydelige
som ødelegger" skal foregå. Helt etter skjema.
Dette fjerde dyret er best kjent som "antikrist". Vi ser hans
beskrivelse i Daniel 7, som en med 10 horn og at han vil “tråkke det
ned med føttene”. Går vi til boken Åpenbaringen, finner vi hans
uttalelse der:

Åpenbaringen 13:1-2 (KJV)
1 Og jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde ti horn
og sju hoder og ti kroner på hornene, og på hodene sto
det navn som var en spott mot Gud.
2 Dyret jeg så, lignet en leopard, men hadde føtter som
en bjørn og gap som en løve. Dragen ga det sin kraft og
sin trone og stor makt.
Vi ser den samme beskrivelsen om de "ti hornene" og forstår han
får makt og myndighet over de tre foregående; Løven, Bjørnen og
Leoparden. Når vi fortsetter, får vi se hvor lenge han kommer til å
ha denne makten.

Åpenbaringen 13:4-8 (KJV)
4 De tilba dragen fordi den hadde gitt dyret makt, og de
tilba dyret og sa: «Hvem er som dyret, og hvem kan
kjempe mot det?»
5 Dyret fikk en munn som talte store og spottende ord, og
det fikk makt til å holde på i 42 måneder.
6 Det åpnet munnen for å spotte Gud og begynte å håne
hans navn og hans bolig og dem som bor i himmelen.
7 Det fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinne
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over dem, og det fikk makt over alle stammer og folk,
tungemål og nasjoner.
8 Og alle som bor på jorden, skal tilbe dyret, hver den som
fra verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet

i livets bok hos Lammet som ble slaktet.
Jeg ønsker å gå til vers 7, før vi kommer til tidspunktet for det. Vi
ser her at han kommer til å føre krig mot de "hellige" og vil
overvinne dem. Hvem er disse helgenene? De som tror på Jesus
Kristus selvfølgelig! Dette er helt i tråd med hva Markus 13 forteller
dem om det motbydelige som ødelegger som nå er i ferd med å
skje, og for kristne til å flykte. GUD vil lede dem mens de søker Ham
i bønn og de vil ikke forlates alene. Det vil også være arbeidere for
Herren som nevnt, som også vil hjelpe dem i denne perioden, med
trygge steder rundt omkring på verdens villmarker. Vi vet likevel at
alle ikke vil overleve. Noen vil fanges og måtte velge mellom å få
Dyrets merke på dette tidspunktet. De som nekter å ta imot, og ikke
følger denne bestialske lederen eller tilber ham, vil drepes. Han vil
ikke være alene når han kommer til makten nå. Det vil også være en
annen som vil være en slags “pådriver”, som får alle til å tro på
denne antikristen, at alle bør ta dette merket og tilbe ham. Han vil
kunne gjøre noen ganske spektakulære tegn, for å få folk til å tro.
Den andre med ham her, er kjent som den "falske profeten". Du vil
huske vi også er innom dette i kapittelet “Menneskesønnens 40

dager”.
Åpenbaringen 13:11-18 (KJV)
11 Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde
to horn som et lam, men talte som en drage.
12 All den makt det første dyret har, bruker det andre
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dyret i tjeneste for det første. Det får jorden og dem som
bor der, til å tilbe det første dyret – det som hadde fått
banesåret sitt leget.
13 Det gjør store tegn, det lar til og med ild fra himmelen
fare ned på jorden, midt for øynene på folk.
14 Det forfører dem som bor på jorden, med tegnene det
får gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de
skal lage et bilde til ære for dyret – det som var såret med
sverd, men livnet til igjen.
15 Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det kunne
tale, og til å få drept alle som ikke tilba dyrets bilde.
16 Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og
slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på
pannen.
17 Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette
merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.
18 Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand,
regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet
er 666.
Vi kan se hvor kraftfull den falske profeten kommer til å bli og vil
kontrollere alt til det punktet at ingen vil være i stand til å kjøpe
eller selge. Men uansett hva prisen er, IKKE TA det merket, dyrets
navn, tall, eller tilbe ham, selv om det betyr døden!
FRYKT IKKE, for om dette er deg i løpet av den tiden, nevnes du i
Åpenbaringen 6 ved det 5. seglet om hvor du havner om du ikke
bøyer deg for dyret. I Åpenbaringen 7 ved opprykkelsen og igjen i
Åpenbaringen 20 når de som er martyrer gjøres levende igjen, og
er med Ham i 1000 år.
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Åpenbaringen 6:9-11 (KJV)
9 Da Lammet brøt det femte seglet, så jeg under alteret
sjelene til dem som var blitt slaktet for Guds ords skyld
og for sitt vitnesbyrd.
10 De ropte med høy røst: «Herre, du hellige og
troverdige, hvor lenge vil du vente før du holder dom og
lar straffen for vårt blod komme over dem som bor på
jorden?»
11 Da fikk hver av dem en hvit kappe, og det ble sagt dem
at de skulle holde seg i ro ennå en liten stund, til tallet på
de medtjenere og søsken som skulle bli drept som dem,
var fullt.
Og her er de etter opprykkelsen i kapittel 7.

Åpenbaringen 7:9 (KJV)
Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av
alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran

tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med
palmegreiner i hendene.
Vi leser her om hans makt som vil vare i 42 måneder. Det er en
annen kilde som forteller oss litt mer om hva som vil skje i løpet av
samme tidsperiode, direkte i tråd med det vi akkurat omtaler. Med
mindre

du

har

ordleksikonet

Strong’s

Concordance

med

orddefinisjoner som viser gresk og hebraisk, som du ser benyttes
gjennom hele boka, vil du ikke kjenne til hva de egentlig formidles
til oss. Med disse orddefinisjonene lett tilgjengelige, som i nevnte
online hjelpemidler, er det som utgjør den største forskjellen i å
forstå og oppdage så mye mer. Dette er et av de stedene.
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Åpenbaringen 11:1-2 (KJV)
1 Jeg fikk nå en målestang som lignet en stav, og det ble
sagt til meg: «Reis deg og mål Guds tempel og alteret, og
tell dem som tilber der!
2 Men forgården (G833) utenfor (G1855) tempelet skal
du ikke ta med, den skal du ikke måle. For den er overlatt
til hedningene, og i 42 måneder skal de trampe ned
(G3961) den hellige byen.
Vi kan se at dette er den samme tidsperioden på 42 måneder som
dyret / antikrist gis i Åpenbaringen 13, og som også er samme
ordlyd som Daniel 7 om dette dyret og hva han vil gjøre. Han
“tråkket det ned med føttene”, som betyr å trampe. Og her i vers 2
leser vi.
Trampe ned (G3961) for å tråkke (bokstavelig eller billedlig): tråkke (ned, under foten).
Det samme ordet, bare at det ene er hebraisk og det andre gresk.
Nå ser vi at det er samme tidsrom som når kristne forfølges og
drepes. Hva da med denne “forgården” eller “GUDS tempel som skal
måles, og likevel utelate den ytre delen”? La oss begynne med
ordforklaringen for “forgård / court”.
Forgård (G833) ved implikasjon et herskapshus: - rett, ([inn-])
gjerding, entré, slott.
Husk at dette fremdeles er menighetens periode til seglene er
ferdige. Hvor er det Herren bor? Han bor i kroppen eller innsiden av
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en troende, som er herskapshuset. Slik vil det være inntil de føres til
paradis i opprykkelsen til stedet “gjort i stand”, som Jesus forteller
oss i Johannes 14. Dette nøstes opp i kapittelet “Når årene ikke

stemmer overens”. La oss se på ordet "utenfor", for å runde av
denne oppklaringen.
Utenfor (G1855) Fra G1854; utvendig
G1854 - bort, frem, (med-) ut (vendig, -over), fremmed.
Det er et interessant ord for betydningen av "utenfor". Det viser seg
vi kan forstå hva dette ordet “fremmed” kan bety som skrives i Judas
1:7... går etter "fremmed kjød".
Dette skriftstedet forteller oss at det tempelet som måles, er ånden
på innsiden av kroppen / kjødet til de troende, det vil si de som
tråkkes på av fienden i 42 måneder.
Husker du at jeg nevner tidligere hvordan jeg tror den første delen
av fødselsriene vil vare i omtrent 2,5 år? Vel, hvis du legger den til
42 måneder, ender du opp med de 6 årene med seglenes prøvelser,
og hvis vi går til Åpenbaringen 6, hva ser vi skjer på slutten av den?

Åpenbaringen 6:12-17 (KJV)
12 Og jeg så Lammet bryte det sjette seglet. Da kom det et
stort jordskjelv. Solen ble svart som en sørgedrakt,
fullmånen ble som blod,
13 og stjernene på himmelen falt ned på jorden som når
umodne frukter drysser av et fikentre i storm.
14 Himmelen revnet og rullet seg sammen som en bokrull,
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og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted.
15 Jordens konger, stormenn og hærførere, de rike og de
mektige, hver slave og hver fri, alle gjemte de seg i huler
og mellom berghamrer.
16 Og de sa til fjellene og berghamrene: «Fall over oss og
skjul oss for ansiktet til ham som sitter på tronen, og for
vreden fra Lammet.
17 For den store vredesdagen er kommet, og hvem kan da
bli stående?»
På slutten av de 6 årene med segl, altså slutten av det 6. seglet, ser
vi at Herren kommer ned, slik vi er inne på tidligere i boka, som
tiden Han kommer ned på Sions fjell. Se hva som skjer i Daniel 7,
etter at det fjerde dyret er ferdig med sin tid til å regjere.

Daniel 7:9-11 (KJV)
9 Videre så jeg: Tronstoler ble satt fram, og en som var
gammel av dager, tok sete. Klærne hans var hvite som
snø og håret på hodet som ren ull. Tronen var
flammende luer, og hjulene under den var luende ild.
10 En elv av ild fløt fram og strømmet ut foran ham. Tusen
på tusen tjente ham, titusener på titusener sto foran ham.
Retten ble satt og bøker åpnet.
11 Jeg fortsatte å se fordi jeg hørte de store ordene som
hornet talte. Og mens jeg så, ble dyret drept, og kroppen
ble knust og kastet på ilden for å brennes.
Akkurat som på slutten av det 6. segl, på slutten av det 6. året,
dukker HERREN GUD opp og ødelegger dyret. Jesus vil også være
der, fordi vi leser at vreden Hans er i ferd med å starte. Tidligere når
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vi tar opp dette, forklarer vi hvordan hans regjeringstid vil begynne
etter at det siste 7. året med segl avsluttes. Det er fordi det foregår
en del ting i løpet av det siste året. Men først fullfører vi denne
delen, som er så tydelig knyttet opp mot hele denne tiden av
seglene fra Daniel 7. Etter at GUD Faderen er sett, som er den ”som

var gammel av dager”, leser vi:
Daniel 7:13-14 (KJV)
13 Jeg så i mine nattsyner, og se! – med himmelens skyer
kom en som var lik en menneskesønn. Han gikk bort
mot den som var gammel av dager og ble ført fram for
ham.
14 Han fikk herskermakt, ære og rike så alle folk og
nasjoner og tungemål skal tjene ham. Hans herskermakt er
en evig makt som ikke skal forgå. Hans rike går aldri til
grunne.
Vi ser Menneskesønnen, Jesus, kommer i skyene på himmelen.
Dette foregår også i den perioden på slutten av det 6. året med segl,
kort tid før opprykkelsen skjer. Vi leser om Jesus som kommer på
denne tiden i Markus 13, som for øvrig ikke nevnes likt i Lukas’
beretning. I Lukas 21 skriver han ”sky”, i entall.

Markus 13:24-27 (KJV)
24 Men i de dager, etter denne trengselstiden, skal solen
bli formørket og månen miste sitt lys.
25 Stjernene skal falle fra himmelen, og himmelrommets
krefter skal rokkes.
26 Da skal de se Menneskesønnen komme i sky”ENE”
med stor makt og herlighet.
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27 Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de
fire verdenshjørner, fra jordens ytterste grense til
himmelens ytterste grense.
Ikke bare ser vi ham her komme i "skyene" som i Daniel 7, men vi
ser også hendelser fra det 6. seglet med solen og månen og spesielt
stjernene som faller fra himmelen.
Nå som “den trengselen” avsluttes og de første 6 årene er forbi, la
oss se hva som skal skje i løpet av det 7. året med segl. Vi kan
oppfatte at det som formidles oss i Åpenbaringen 7, foregår i den
første halvdelen av året. Det er en gruppe som blir merket og
forseglet. Denne gruppen benevnes som de 144.000 og deres
arbeid kommer til å være under basun prøvelsene. Etter at dette
gruppen forsegles, finner opprykkelsen av den store skaren sted.
Når vi kommer til det 7. seglet, vil du forstå hvorfor jeg sier det er
omtrent 6 måneder.

Åpenbaringen 7:1-4 (KJV)
1 Deretter så jeg fire engler stå ved jordens fire hjørner. De
holdt jordens fire vinder tilbake, så det ikke skulle blåse
noen vind over jorden eller havet eller trærne.
2 Og jeg så en annen engel som steg fram i øst, der solen
går opp, og bar den levende Guds segl. Med høy røst ropte
han til de fire englene som hadde fått makt til å føre skade
over jorden og havet:
3 «Rør ikke jorden eller havet eller trærne før vi har merket

vår Guds tjenere med segl på pannen.»
4 Og jeg hørte tallet på dem som fikk seglet: Det var
144.000, fra alle stammene i Israels folk.
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Vi kan forestille oss hva som kommer til å følge i etterkant, ved å
lese hva de fire vindene befales om å ikke gjøre før denne gruppen
forsegles. Disse fire vindene vil ødelegge deler av jorden, trærne og
havet. Alle knyttes opp til hendelsene for de fire første basunene.
Gruppen på 144.000 som du minnes, er den samme vi ser i
Åpenbaringen 14:1 stående på “Sions fjellet” med Lammet. Dette er
noe flere i lang tid, stiller spørsmålstegn ved. Hvordan kan det ha
seg at Lammet er på Sions fjell med de 144.000 som nå skal ut å
arbeide? Folk sier at det må foregå i himmelen og ikke på jorden,
fordi Jesus ikke kommer tilbake før trengselstiden er helt ferdig og
tidspunktet føttene ned på Oljeberget. Denne tankegangen, som
nevnt tidligere, stammer fra generasjoner som legger grunnlaget
for all undervisning ut i fra Matteus evangeliet. Da blir det aldri
ordentlig forståelig at det faktisk er Lammet her på Sions fjellet,
sammen med dem i løpet av det siste året med segl, før deres arbeid
under basunene begynner.

Åpenbaringen 7:9-12 (KJV)
9 Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den,
av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto
foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med
palmegreiner i hendene.
10 Og de ropte med høy røst: Seieren kommer fra vår Gud,
han som sitter på tronen, og fra Lammet.
11 Alle englene sto rundt tronen og de eldste og de fire
skapningene. De kastet seg ned for tronen med ansiktet
mot jorden, tilba Gud
12 og sa: Amen. All lov og pris og visdom, takk og ære,
makt og velde tilhører vår Gud i all evighet. Amen.
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Her ser vi tydelig opprykkelsen av den store skare. Som vi vet, er
Jesus nede på Sions fjellet som nettopp beskrives. Hva forteller Ham
dem i Johannes 14, det nøyaktige kapittelet til år i Johannes, som vi
anfører i det forrige kapittelet? Jesus forteller dem at Han vil gå å
“gjøre i stand” et sted til dem, og at når Han kommer tilbake, vil Han
ta dem til seg, at der Han er skal de også være. Som du vet, deler
vi bare Markus’ versjon da de går for å gjøre klar påskemåltidet, og
ordene sagt, “… et stort rom ovenpå, “gjort i stand”: stelle i stand
for oss”. - Markus 14:15
Til slutt ender seglene med det 7. seglet.

Åpenbaringen 8:1 (KJV)
Men da Lammet brøt det sjuende seglet, ble det stille i
himmelen omkring en halv time.
Det er alt. Innholdet formidler oss imidlertid noe som må gjøres
kjent med litt mer klarhet. Hva er “omkring en halvtime i
himmelen"? Jeg mener bestemt at vi kan oppfatte det som en “type
and shadow” på "omtrent seks måneder". Det er på ingen måte
virkelig vanskelig å forstå når vi ser hva som foregår i kapittel 7, som
er når Herren kommer ned på Sions fjell og fullfører 6. segl, slutten
på 6. året. Dette gjør det som skjer i kapittel 7, til en del av det 7.
året, men det er før det 7. seglet, noe som indikerer en "halvdel" av
en tid. Jeg tror dette er den tiden hvor Herren vil slutte en pakt med
alle folkene, som vi er innom tidligere.
Dette bringer oss til slutten på segl og slutten på Markus' periode,
menighetens tidsalder. Slutten av de første 7 dagene / årene etter
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at Duen sendes ut andre gang i Noahs historie i 1 Mosebok 8:9. Og
slutten på de første 7 ukene / årene i Daniel 9:25.
Før vi hopper over til Matteus perioden og basunene, vil jeg gjerne
dele en utrolig oppdagelse med deg. Den tilfører mer bekreftelse til
disse åpenbaringene. Jeg deler den nå, mellom disse to periodene,
slik at du kan ha den i tankene dine når vi beveger oss inn i
basunene.
All denne informasjonen som er delt til nå, er mye å ta inn. Jeg tror
det jeg formidler nå, vil hjelpe deg med det som vil skje fremover.
Vi leser om dommedagsprofetiene i alle tre evangeliene Lukas,
Markus og Matteus. Apokalypse tekstene handler om da Jesus får
spørsmål om hvordan det skal bli i endetiden, altså ved Hans
gjenkomst. Vi vet nå, at Lukas' gruppe, Bruden, allerede er borte før
de 14 årene begynner. Så vi skal se på Markus 13 og Matteus 24
sine dommedagsprofetier, for å vise deg dette funnet. Selvfølgelig
er ikke selve profetiene i Lukas, og slik vi må forvente, da de ikke er
aktuelle for Bruden.
I Markus’ beretning ser vi ingen omtale av "antikrister" eller "falske
profeter”, FØR han nevner det “motbydelige som ødelegger”. De er
bare nevnt ETTERPÅ. Vi leser om det i Markus 13.

Markus 13:22 (KJV)
For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og
gjøre tegn og under for om mulig å føre de utvalgte vill.
Antikrist og de falske profetene kommer ikke virkelig på scenen, til
han gis større makt i 42 måneder som vi leser i Åpenbaringen 13,
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på det tidspunktet det første “motbydelige” fra Dyrets merke
kommer. Hva vet vi skjer på slutten av det 6. året / seglet?
Ankomsten av den gamle av dager som ødelegger antikrist, som vi
leser om i Daniel 7. Den forteller oss også at Herren ikke dreper de
andre som styrer, men kun tar fra dem herskermakt og fastsetter
livslengden deres. Dette betyr at de "falske profetene" ikke er borte,
bare antikrist, den "falske Messiasen". La oss se hvordan Matteus’
beretning forteller oss historien.
Vi ser i Matteus dommedagsprofetier, at FØR det "motbydelige
som ødelegger" nevnes, som vil skje med denne gruppen under
basunene, kun nevner "falske profeter". Ingen falske Messiaser.

Matteus 24:11 (KJV)
Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill.
Interessant, ikke sant? Spesielt etter å få vite hva du er kommet til å
finne ut om evangeliene og deres ulike tidsperioder. Nå skal vi se
på "ETTER det motbydelige" i Matteus. Gjett hva vi ser som skrives
der?

Matteus 24:24 (KJV)
For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og
gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de
utvalgte vill.
Nå er det plutselig "antikrister" og "falske profeter" igjen? Når vil
denne tidsepoken finne sted i endetidsforståelsen? Det er ca
halvveis i basunene, når Messias "ryddes av veien", som skrives om
i Daniel 9:26 eller Sakarja 11, og i andre meddelte skriftsteder. Dette
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er nøyaktig når 5. basun og det første “Ve!” kommer, når avgrunnen
Åpnes!
La oss ta en oppsummering, og ser hva vi finner.


Antikrist og de falske profetene dukker opp, i andre halvdel
av seglene.



Antikrist drepes og de falske profetene fastsettes levetid, på
slutten av det 6. seglet / året.



Kun falske profeter på scenen, første halvdel av basunene.



Antikrist og de falske profetene er tilbake når Messias
ryddes av veien og avgrunnen åpnes, halvveis i basunene.



Antikrist og de falske profetene kastes i ildsjøen først, så
snart Herren kommer tilbake, en gang for alle med føttene
ned på Oljeberget.

Ikke bare bevises dette i funnene i alle endetidsskriftene, men det
gir også svaret på HVA VAR, IKKE ER OG SKAL KOMME.

Åpenbaringen 17:8 (KJV)
Dyret du så, det var, men er ikke, og det skal komme opp

fra avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og de som bor
på jorden, og som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok
fra verdens grunnvoll ble lagt, de skal undre seg når de ser
dyret, det som var, men ikke er, og enda skal komme.
201

Han “VAR”, er de 42 månedene, i andre halvdel av seglene, “IKKE
ER” er Messias 1260 dager i løpet av første halvdel av basunene og
gjenoppbyggingen av Jerusalem og tempelet, og ”SKAL KOMME”,
er når avgrunnen åpnes ved 5. basun, som er halvveis i basunene!
Hvor utrolig er det ikke, at vi nå er i stand til å se og forstå dette!
Med nøklene som gjøres kjent i denne boka, er du i stand til å sette
det hele opp fornuftig, og alt er synbart.

BASUNENES PRØVELSER
I dette øyeblikk vet vi at Herren er på Sions fjell. Mysteriet som
gjenstår av Ham på Sions fjell, er hvordan det vil se ut. Jeg kan bare
forestille meg hva det vil se ut som, når noe sånt kommer ned! Hvor
vil det være, og hvordan? I skyene over Jerusalem? Jeg tror ikke
noen kan vite det ennå. Når vi nå vet dette, la oss se på hva skriftene
forteller oss om denne tiden, helt til slutten av basunene.
Vi starter med noen av skriftene vi vet skriver direkte om denne
tiden i det 8. året av 14, altså 1. året med basuner.
Jeg deler ikke dette i “Bøkene er åpne - kapitler til år”, men det er
enda et skriftsted som viser deg at det virkelig er den utvetydige
tiden.

Salmenes bok 126:1-3 (KJV)
1 Da Herren vendte skjebnen for Sion, var det som en
drøm for oss.
2 Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da
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sa de blant folkene: «Stort er det som Herren har gjort mot
dem.»
3 Ja, stort er det som Herren gjorde mot oss, og vi ble
glade.
Herren fører dem tilbake til seg, fra fangenskapet. Vi ser hvor glade
de er. Dette kapittelet i Salmenes bok 126 representerer det 8. året
altså det 1. året med basuner på 14-års Tidslinjen, og skjemaet

Kapitler-til-År, bak i Tillegg 3 og 4.
Sakarja 8:3-5 (KJV)
3 Så sier Herren: Jeg vender tilbake til Sion, jeg vil bo i
Jerusalem. Jerusalem skal kalles Den trofaste by, og fjellet

til Herren over hærskarene skal kalles Det hellige fjell.
4 Så sier Herren over hærskarene: Igjen skal gamle menn
og kvinner sitte på torgene i Jerusalem, alle med stav i
hånden fordi de er så gamle.
5 Torgene i byen skal fylles av gutter og jenter som leker.
Når du leser resten av Sakarja 8, fortsetter det med å fortelle om å
gjenoppbygge tempelet og at det ikke kan skje før på denne tiden.

Sakarja 8:9-10 (KJV)
9 Så sier Herren over hærskarene: Fatt mot, dere som i
disse dager hører ordene fra profetenes munn, de som lød
den dagen da grunnmuren ble lagt til huset for Herren
over hærskarene, da tempelet skulle bygges.
10 For før den tid hadde folk ingenting igjen for sitt strev,
og dyrene fikk ingenting igjen for sitt. Verken de som gikk
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eller de som kom, fikk være i fred for fienden, for jeg slapp

alle mennesker løs på hverandre.
Presis som vi leser i Daniel 9:25-26, når Messias er her og
gjenoppbyggingen av gatene og muren vil begynne. Det er spesielt
en liten ting jeg vil dele, som vil ta oss tilbake til de første basunene
i Åpenbaringen. Verset i Daniel 9:25 ender med "full av trengsler".
Vi kan spørre hvordan det kan være vanskelige tider, når Messias er
her og alle er glade for endelig å komme tilbake for å gjenoppbygge
Jerusalem og templet? Svaret ligger i hva som fremdeles skjer rundt
på jorden idet basunene begynner. Vi må ikke glemme hvordan
seglene ender, ikke bare stille, men det er også rolig og fredelig.
Det varer ikke lenge, for som du husker befaler englene de fire
vindene til å ikke blåse noen vind på jorden ennå, ved det 7. seglet.
Hva er de tingene de bes om å vente litt med å gjøre, “... roper han
med høy stemme til de fire englene, som har fått makt til å føre
skade over jorden og havet, og sa: "rør ikke jorden eller havet eller
trærne før...” Dette er i starten på det 7. året med segl, når det
fremdeles er stille. I den stille perioden føres de tilbake til landet og
gjenoppbyggingen er i ferd med å tas fatt på. Basunene begynner,
hvilket er årsaken til at Daniel forteller oss “full av trengsler”.

Åpenbaringen 8:6-12 (KJV)
6 De sju englene med de sju basunene gjorde seg nå klar
til å blåse.
7 Den første engelen blåste i basunen. Da kom det hagl og
ild, blandet med blod, og det ble kastet på jorden. En
tredjedel av jorden gikk opp i flammer, og tredjedelen av

trærne brant opp sammen med alt det grønne gresset.
8 Den andre engelen blåste i basunen. Da var det som et
204

stort, brennende fjell ble kastet i havet. Tredjedelen av

havet ble til blod,
9 tredjedelen av alle skapninger i havet døde, og
tredjedelen av skipene ble ødelagt.
10 Den tredje engelen blåste i basunen. Da falt en stor
stjerne ned fra himmelen, flammende som en fakkel, og
den falt på tredjedelen av elvene og på vannkildene.
11 Stjernens navn er Malurt. En tredjedel av vannet ble til
malurt, og mange mennesker døde av vannet fordi det var
blitt forgiftet.
12 Den fjerde engelen blåste i basunen. Da ble en tredjedel
av solen, en tredjedel av månen og en tredjedel av
stjernene rammet, slik at tredjedelen av stjernene ble
formørket, og dagen mistet tredjedelen av lyset sitt, det
samme gjorde natten.
Etter samme prinsipp som seglene, er det ikke en, ett år, en neste
år, til de fullføres. De "kan" skje ganske tett etter hverandre i tid. Jeg
tror allikevel ikke de vil. Den totale tidsperioden for alle de fire
basunene som skal inntreffe, er 3,5 år. De vil foregå første halvdel
av basunene, den tiden Jerusalem gjenoppbygges... selv full av
trengsler. Når vi ser på disse prøvelsene, kan vi se at de bare holdes
tilbake til gruppen forsegles og basunene skal begynne.
Faktisk, for den tredje basunen ser vi stjernen “Malurt” komme. Jeg
tror det er i 2019 en kjent bror i Kristus, som reiser verden rundt og
holder foredrag og gjør forskning om skriftsteder, deler en visjon
han har om at Herren åpenbarer for ham at den kommende
kometen, Apophis, kommer i 2029, i virkeligheten er den 3. basunstjernen kalt Malurt. Her er litt informasjon om den.
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“Den nærmeste kjente tilnærmingen til Apophis, kommer 13. april
2029. Da vil Apophis passere jorden nærmere enn geostasjonære
kommunikasjonssatellitter, men vil ikke komme nærmere enn
31.600 kilometer (19.600 mil) over jordens overflate”.
Det er farlig nære, og vi kan forstå hvordan jordens tyngdekraft kan
trekke den mot seg, når den er så nære. Kan vi faktisk oppfatte
denne å være malurt? Ja. Jeg tror absolutt at vi kan det, og allerede
har. Året 2029 er i det 2. året med basuner, som vil gå over en
periode på 3,5 år i første halvdel av basunene. Dette vil være
NØYAKTIG når den kommer. Personlig tror jeg Herren taler til ham
og åpenbarer det for ham. Jeg liker å si det på denne måten... “for
Bibelen forteller meg det”.
La oss innse det, det er mye ødeleggelse som skjer på jorden i første
halvdel av basunene. Hva med Jerusalem oppi alt dette? Den
beskyttes av Herren Gud, som Han sa at Han vil gjøre. Vi leser i
Sakarja 2 at etter Jerusalem først angripes og ødelegges, er det
referert til en ung mann som går, på det som ser ut til å være
omtrent et år senere i tolkningen, og måler det hele. Men så leser vi
at en engel går ham i møte og forteller denne unge mannen...

Sakarja 2:8-9 (KJV)
8 og sa: Løp bort og si til den unge mannen der: Jerusalem
skal ligge uten murer, så mye folk og buskap skal det være
i byen.
9 Jeg selv skal være en ildmur rundt byen, sier Herren,
jeg skal vise min herlighet der inne.
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Hva skjer ellers i løpet av denne perioden? For det første, de 144.000
sendes ut for å evangelisere med helbredende kraft og drive ut
onde ånder, og det er en krig i himmelen som begynner. For ikke å
glemme de to vitnene, som beskytter Jerusalem under denne
gjenoppbyggelsestiden.
Vi vet at slutten på segl, samsvarer med slutten på Markus periode.
Det gir muligens også mening å se om vi kan finne noe om dette,
på slutten på Markus’ evangelium. Akkurat som disiplenes oppdrag
på slutten av hvert evangelium, er forskjellig, da det også tilsvarer
gruppen som skal arbeide i neste periode. På slutten av Lukas, er
det til arbeidere for segl, som Jesus velger ut i løpet av de 40
dagene. Markus tilkjennegir således den neste gruppen som skal
arbeide under basunene, de 144.000.

Markus 16:15-18 (KJV)
15 Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn
evangeliet for alt som Gud har skapt!
16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som

ikke tror, skal bli fordømt.
17 Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn
skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål,
18 og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker
dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger
hendene på syke, skal de bli friske.»
Dette minner meg klart om et annet skriftsted jeg vil dele med deg,
for å hjelpe til med å røpe disse ulike “arbeids” gruppene tydeligere.
De som velges i løpet av Herrens 40 dager, arbeider under seglenes
trengselstid. Det er den gruppen som representeres som apostlene,
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som tidlig i seglene bringer frem den kommende store vekkelsen.
De refereres også til som de som legger "fundamentet". De legger
det åndelige grunnlaget for Guds tempel under seglene, men ca
midtveis vil det også legges et fundament for det nye tempelet som
skal bygges i løpet av første halvdel av basunene.
Det som er interessant, er at “murene” gjenoppbygges i løpet av de
144.000 sin periode, akkurat som vi leser i Daniel 9:25-26. Betydning
er at de representerer de åndelige murene som bygges, og de
fysiske murene vil reises opp i løpet av samme tidsrommet.
Så har vi Matteus. Vi vet at Matteus' slutt betyr slutten på basuner,
med en gruppe som skal velges blant dem som vi leser om på
slutten av Matteus. Det er disse som vil gå ut i løpet av Kristus’ 1000
år på jorden for å lære verden Herrens veier. De vil ikke lenger
forkynne, fordi verden vil vite om Kristus gjenkomst og at Han
hersker fra Jerusalem. Denne endelige gruppen som velges, er fra
de 12 stammene og de representer portene som folk kommer
gjennom inn i riket.
Nøyaktig slik et byggeprosjekt fungerer. Fundamentet først,
deretter vegger oppå dem, og til slutt porter i veggene for å tillate
folk å komme inn! Skrifter i Åpenbaringen 21, bekrefter bokstavelig
talt alt dette til oss.

Åpenbaringen 21:12, 14, og 17 (KJV)
12 Den hadde en stor og høy mur med tolv porter, og
ved dem sto tolv engler. På portene var det skrevet navn,
det var navnene til Israelsfolkets tolv stammer.
14 Bymuren hadde tolv grunnsteiner, og på dem var det
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skrevet tolv navn, det var navnene til Lammets tolv
apostler.
17 Han målte også bymuren: Den var 144 alen høy etter
menneskenes mål, som også er englenes mål.
Dette er beskrivelsen av det åndelige Nye Jerusalem som kommer
ned fra himmelen, på slutten av det hele. Forbløffende!
Av en eller annen grunn virker det til, at når noen leser skriftene, så
tror de at fordi om de leser noe og plutselig om noe annet i neste
vers, så skjer handlingene kvikt. Dette er sjelden saken. Det er ofte
slik folk forstår Åpenbaringen 12.

Åpenbaringen 12:7-9 (KJV)
7 Da brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og englene

hans gikk til krig mot dragen. Dragen kjempet sammen
med englene sine,
8 men de ble overvunnet, og det fantes ikke lenger plass
for dem i himmelen.
9 Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen,
han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele
verden. Han ble kastet ned på jorden, og englene hans
ble kastet ned sammen med ham.
Når du leser dette, høres det ut som en kort kamp, men det er ikke
riktig. "Men er ikke Mikael den mektigste engelen”? spør du kanskje.
Ja, det er han, men det gjør det ikke lett eller kvikt. Faktum er at
denne kampen mellom de gode og onde englene kommer til å vare
hele den første halvdelen av basunene på 1260 dager. Det er
tidsperioden som gis oss i verset rett før.
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Åpenbaringen 12:6 (KJV)
Men kvinnen rømte ut i ødemarken, til et sted som Gud
hadde gjort i stand, og der skulle hun i 1260 dager få den
maten hun trengte.
Vi har en forståelse av at de fem første versene i Åpenbaringen 12
er seglenes tidsperiode, frem til guttebarnet fødes. Denne fødselen
representerer Jesus som kommer tilbake på Sions fjell og til slutt
“hennes guttebarn rykkes opp til GUD, til Hans trone”. Dette
inkluderer hele tidsperioden frem til opprykkelsen av den store
skare, “ble rykket opp” gruppen. Det viser at de 1260 dagene
selvklart blir til den første halvdelen av basunene. Vi finner også
disse 1260 dagene et annet sted.

Åpenbaringen 11:3-7 (KJV)
3 Men jeg vil sette mine to vitner, kledd i sekkestrie, til å
profetere i 1260 dager.»
4 Dette er de to oliventrærne og de to lysestakene som
står foran jordens herre.
5 Om noen vil skade dem, går det ild ut av munnen på
dem og gjør ende på fiendene deres. Ja, slik skal den som
vil skade dem, dø!
6 De har makt til å lukke himmelen så det ikke faller regn i
den tiden de er profeter. De har makt til å gjøre vann til
blod og til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil.
7 Men når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret
som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem, seire
over dem og drepe dem.
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Dette skriftstedet gir oss mye informasjon. Det bekrefter når de
1260 dagene starter. Verset rett før, om du tar det igjen, handler om
det faktum at nedtrampingen av den hellige byen skal få fortsette i
42 måneder. Nok en bekreftelse på at disse 1260 dagene kommer
ETTER de 42 månedene. Vi fortelles at arbeidet de To Vitnene gjør i
løpet av denne tiden, er å profetere. Hvilket betyr at disse to meget
mektige vitnene, gjør akkurat det under første halvdel av basunene.
Alle som prøver å forhindre dem, vil måtte betale dyrt for det.
Hver av disse situasjonene eller gruppering av hendelser, finner sted
i løpet av første halvdel av basunene, altså i 1260 dager, inntil dyret
stiger opp av den bunnløse avgrunnen. Når kommer dette dyret til
å komme ut av den bunnløse avgrunnen? Omtrent halvveis i
basunene, med en gang satan kastes ned. Daniel 12 forteller
riktignok bare litt om det, men det er nok til å sette frykt i de som
leser det.

Daniel 12:1 (KJV)
På den tiden skal Mikael stå fram, den store fyrsten som

står ved dine landsmenns side. Det skal komme en
trengselstid som det ikke har vært maken til fra
folkeslag oppsto og helt til den tiden. Men på den tiden
skal ditt folk bli berget, alle som er skrevet opp i boken.
Her leser vi at Mikael vinner krigen i himmelen og satan kastes ned
på jorden ved det som omtales som, Den Største Trengselen som
NOEN GANG har vært eller vil bli! Denne tiden blir veldig vanskelig,
så vanskelig at det ikke lar seg forestille hvor forferdelig det skal bli.
Det kommer bokstavelig talt til å være satan og hans falne engler.
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Det vil skje mye i løpet av denne tiden, og vi gis ganske mye
informasjon i skriften om det. La oss avslutte med hva
Åpenbaringen 12 har å si om situasjonen.

Åpenbaringen 12:12-17 (KJV)
12 Juble derfor, dere himler og dere som bor i dem! Men
ve over jorden og havet! For djevelen er kommet ned til
dere, og hans raseri er stort, for han vet at hans tid er

kort.»
13 Da dragen så at den var kastet ned på jorden, forfulgte
den kvinnen som hadde født guttebarnet.
14 Men hun fikk de to vingene til den store ørnen, så
hun kunne fly ut i ødemarken til sitt sted og få den maten
hun trenger i én tid, og tider, og en halv tid, langt borte fra
slangen.
15 Ut av gapet spydde slangen vann som en elv etter
kvinnen, for å rive henne bort i strømmen.
16 Men jorden kom kvinnen til hjelp: Den åpnet munnen
og slukte elven som dragen hadde spydd ut av gapet sitt.
17 Dragen ble rasende på kvinnen og dro av sted for å
føre krig mot de andre i hennes ætt, mot dem som følger
Guds bud og holder fast på vitnesbyrdet om Jesus.
Det første vi ser er at de i himmelen gleder seg fordi satan ENDELIG
er kastet ut. Men så leser vi at de sier "VE!" til de på jorden. "Ve!" på
det tidspunktet er det første "Ve!", av de tre basunene som gjenstår.

Åpenbaringen 8:13 (KJV)
Og jeg så en ørn som fløy høyt oppe under himmelhvelvet,
og jeg hørte den rope med høy røst: «Ve! Ve! Ve over dem
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som bor på jorden, når de tre siste englene lar sine

basuner lyde!»
Det første “Ve!” kommer med den 5. basunen.

Åpenbaringen 9:1-2 (KJV)
1 Den femte engelen blåste i basunen. Og jeg så en stjerne
som var falt fra himmelen ned på jorden. Den fikk

nøkkelen til avgrunnsbrønnen.
2 Og da den åpnet brønnen, steg det røyk opp, som
røyken fra en stor ovn, så solen og luften ble formørket av
røyken fra brønnen.
Forferdelige skapninger vil komme ut av avgrunnen, lik skorpioner
som vil stikke alle folkene unntatt de som er forseglet med GUDs
segl i pannen. Disse som er forseglet, er de 144.000. Arbeidet deres
vil ikke være ferdig i løpet av første halvdel av basunene, men de vil
gis mer makt av Jesus før han “ryddes av veien” på den tiden. Du
ser dette forklares oss, i Lukas 10. Ikke glem at han i Lukas 1 forteller
oss at han går nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det
ned for oss i sammenheng. Det betyr at vi finner informasjon om
andre grupper i Lukas også, på grunn av hans forståelse.

Lukas 10:17-20 (KJV)
17 De syttito kom glade tilbake og sa: «Herre, til og med
de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn!»
18 Da sa han til dem: «Jeg så Satan falle ned fra
himmelen som et lyn.
19 Ja, jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og

skorpioner og makt over alt fiendens velde. Ingenting skal
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skade dere.
20 Og likevel: Gled dere ikke over at åndene lyder dere,
men gled dere over at navnene deres er blitt innskrevet i
himmelen!»
Det faktum at satan ses fallende ned fra himmelen, bekrefter oss
tidspunktet. Vi ser da at de får makt som lar dem å tråkke på slanger
og "skorpioner". Dette er nettopp det vi leser skjer ved den 5.
basunen når avgrunnen åpnes. Satan kastes ned på jorden og ut av
avgrunnsbrønnen kommer skorpioner som vil stikke alle, unntatt de
med GUDs forsegling. Denne gruppen fortelles at de vil tråkke på
skorpionene og ikke kan skades av dem. Dette er de 144.000 som
gis stor makt før Jesus nå “ryddes av veien”.
Dette er samme tidspunkt når de "flyr av sted" etter 10,5 år, koblet
opp mot Salmenes bok 90:10. Akkurat som i Åpenbaringen 12:14
og Sakarja 11:10-11 hvor vi meddeles at Han vil bryte pakten Han
inngår med alle folkene, og den brytes den dagen. I vers 9, rett før
dette, innvier oss om at de som blir igjen vil ete hverandres kjød!
Akkurat som Mikael og alle de i himmelen sa "Ve deg nå!” til folkene
som fortsatt er på jorden nå. Vi må ikke glemme at dette også er
Daniel 9:26, tidspunktet da Messias “ryddes av veien”, som også er
tidspunktet for Åpenbaringen 12:15 når satan går etter kvinnen og
“spyr vann som en elv”. Det er den samme episoden vi dekker fra
Daniel 9:26 som i Daniel 9 kapittelet, når han sier “og ende sine
dager i en flom”. Alt dette er halvveis i basunene, 5. basun!
Det siste verset i Åpenbaringen 12, forteller oss at satan er sint og
rasende, fordi han ikke får tak i kvinnen, og går derfor etter de andre
i hennes ætt for å føre krig mot dem. Vi vet hvem denne gruppen
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er, og at de ikke kan drepes. Det vil imidlertid være to andre som
profeterer i 1260 dager, som nå vil være ved veis ende. Vi leser i
Åpenbaringen 11, at når de er ferdige, fører satan krig med dem og
dreper dem.

Åpenbaringen 11:7 (KJV)
Men når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret
som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem, seire
over dem og drepe dem.
Her er igjen et av de stedene der folk antar de vil drepes med en
gang. Om det er tilfelle, hvorfor "føre krig mot dem”. Dersom det
ikke vil være en periode med krigføring, ville det ganske enkelt stå
“og han dreper dem”. Vi skal forstå det er krig i en periode. Vi skriver
om det i forbindelse med Daniel 9:26 også. Når vi fortsetter å lese
nedover i Åpenbaringen 11, drepes de To Vitnene, men ikke før på
slutten av den 6. basunen eller mer korrekt omtrent 3,5 dag før
slutten av den 6. basunen. I Åpenbaringen 12:12 ser vi at “hans tid
er kort”. Hvor kort tid er det så fra å føre krig med dem på den 5.
basunen til slutten av den 6. basunen, altså det andre “Ve!”?
Dette svaret skal være ganske opplagt for alle som leser fra starten
på boka og til hit. Startpunktet for krigen er halvveis i basunene,
som vi vet tilsvarer omtrent 10,5 år og etterlater oss totalt sett 3,5
år igjen til slutten av de 14 årene. Vi forstår at den vil vare til slutten
av den 6. basunen, og at alle vil se dem reise seg opp og stå på
føttene etter tre og en halv dag, og stige opp til himmelen etterfulgt
av et stort jordskjelv. Det forteller oss at dette er slutten på det
andre “Ve!”. Vi leser følgende i Daniel 12.
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Daniel 12:7 (KJV)
Mannen som var kledd i lin, og som var over vannet i elven,
løftet høyre og venstre hånd mot himmelen, og jeg hørte
ham sverge ved Han som lever evig: «Én tid og tider og
en halv tid. Når det hellige folkets makt er helt knust, skal

alt dette ta slutt.»
Forklaringen på regnemåten til; tid, tider og en halv (a time, times,
and an half) er lik 2,5 år, av de siste 3,5 årene av basunene, forklares
tidligere. Vi ser at med en gang denne tidsperioden er over, fortelles
vi at alt dette skal "ta slutt". Samme beskjed gis oss i Åpenbaringen
10 også, og som avslører hvor lang denne krigen er.

Åpenbaringen 10:5-7 (KJV)
5 Og engelen som jeg hadde sett stå på havet og på
jorden, løftet sin høyre hånd mot himmelen
6 og sverget ved ham som lever i all evighet, han som
skapte himmelen og alt som finnes der, og jorden og alt
som finnes der, og havet og alt som finnes der: «Tiden er
ute.
7 Men når den sjuende engelen lar sin basun lyde, i de
dager skal Guds mysterium være fullført, slik han
kunngjorde for sine tjenere profetene.»
Mysteriet er over på dette punktet, fordi helt i begynnelsen av den
syvende basunen, vil verden se Herren vende tilbake føttene ned på
Oljeberget. Det er den siste "en uke / år" fra Daniel 9:27, og som
innebærer at satans styretid på jorden, og lengden på krigen han vil
føre mot de To Vitnene, vil vare i 2,5 år.
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La oss gå litt nærmere i detalj på den 6. basunen, som vi til nå så
vidt berører. Vi vet at den krigen vil ende på slutten av 6. basun. Det
som skjer nå, vil være fryktelig. En hær på 200 millioner ryttere vil
sendes ut for å drepe en tredjedel av menneskene på jorden, som
blir så onde på dette stadiet at de ikke vender om.

Åpenbaringen 9:13-17 (KJV)
13 Den sjette engelen blåste i basunen. Da hørte jeg en
røst fra de fire hornene på gullalteret foran Guds ansikt.
14 Røsten sa til den sjette engelen, som hadde basunen:
«Løs de fire englene som står bundet ved Eufrat, den store
elven.».
15 Og de fire englene ble løst, de som sto klar og ventet
på denne timen, denne dagen, denne måneden, dette året,
for å drepe tredjedelen av menneskene.
16 Tallet på ryttere i hæren deres var tjue tusen ganger ti

tusen – jeg hørte tallet på dem.
17 Og i mitt syn så hestene og rytterne deres slik ut:
Mennene hadde brystpanser, farget som ild, hyasint og
svovel. Hestene hadde hoder som løver, og ut av munnen
på hestene sto ild, røyk og svovel.
Wow! Tenke seg til at det fortsatt er noen som fremdeles vil
overleve til denne tiden. Når vi leser Sakarja 14, ser vi at det absolutt
er noen.
Det etterlater kun den siste 7. basunen.

Åpenbaringen 11:15-17 (KJV)
15 Den sjuende engelen blåste i basunen. Da hørtes det i
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himmelen røster som ropte høyt: «Herredømmet i verden

tilhører nå vår Herre og hans Salvede, og han skal være
konge i all evighet.»
16 De tjuefire eldste som sitter på sine troner for Guds
øyne, kastet seg ned med ansiktet mot jorden, tilba Gud
17 og sa: «Vi takker deg, Herre Gud, du Allmektige, du som
er og som var, fordi du har grepet makten, din store makt,
og er blitt konge.
Du vil huske at Jesus forteller dem i Lukas 17:24 at når Han kommer
er det slik som lynet flammer opp og lyser fra himmelrand til
himmelrand, på Hans “dag”. Han fortsetter med å tale om de
tingene som må skje først, når Han i vers 25 sier: “MEN FØRST”. Alle
“men først” må skje og komme til en ende. Her er hva Han starter
sitt svar med -

Lukas 17:24 (KJV)
For slik som lynet flammer opp og lyser fra himmelrand til
himmelrand, slik skal Menneskesønnen komme til syne

på sin dag.
I dette siste året, fortelles vi i Daniel 9:27 at Jesus vil fornye pakten
Han inngår med alle folkene, og som deretter brytes den dagen. I
Sakarja 14 fortelles vi hva Han vil gjøre mot alle de som kom mot
Jerusalem.

Sakarja 14:4, 8-9, og 12 (KJV)
4 Den dagen skal han stå med føttene på Oljeberget,
som ligger rett mot Jerusalem, i øst. Oljeberget skal revne i
to fra øst til vest, og det skal bli en veldig dal. Den ene
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halvparten av fjellet viker mot nord og den andre mot sør.
8 Den dagen skal det renne levende vann ut fra Jerusalem,
halvparten til havet i øst og halvparten til havet i vest. Slik
skal det være både sommer og vinter.
9 Da skal Herren være konge over hele jorden. Den

dagen skal Herren være én og hans navn ett.
12 Dette er plagen som Herren lar ramme alle folk hvis de
går til krig mot Jerusalem: Han skal la kjøttet råtne på
dem mens de ennå står på føttene. Øynene skal råtne i
hulene sine og tungen råtne i munnen på dem.
Det er avgjort slutten! Trengselstiden er SLUTT. De 14 årene er
OVER!
Det eneste som gjenstår, er å bringe tilbake de som beskyttes i
villmarken helt til slutten av de siste 3,5 årene av basunene, altså
slutten av de 14 årene. Når det skjer, vil det være tid for det siste
Jubileumsåret. Dette er når alle stammene vil motta sin arv.
Her er hva Salmenes bok 33 og 133 har å fortelle oss om det siste
Jubileumsåret;

Salmenes bok 33:8 (KJV)
Hele verden må frykte Herren, alle som bor på jorden,
må skjelve for ham.

Salmenes bok 133:1 (KJV)
Se, hvor godt og vakkert det er når brødre bor sammen!
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De mottar sin forespeilede arv av land og bor nå sammen i
enighet i Jubileet, inntil verdens ende med Herren!

Matteus 28:20 (KJV)
og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg

er med dere alle dager inntil verdens ende.»
Åpenbaringen synliggjør da:


2,5 år “begynnelsen på fødselsriene”;



42 måneder antikrist og falsk profet;



Siste året med segl;



1260 dager med Messias på Sions fjellet og gjenoppbygging
i løpet av første 4 basuner;



Tid, tider og en halv med satanens styre når Messias “ryddes
av veien” og;



Tid, og tider, og en halv trygt i ødemarken;



Siste året da Herren kommer tilbake føttene ned på
Oljeberget;



Jesus ødelegger alle som går imot Jerusalem.

= 14 år + Jubileumsåret!
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Bøkene er åpne, fra 1 Mosebok til Åpenbaringen og Profetien
om endetiden gjort kjent.
GUD ER GOD!
Hvor fantastisk er det ikke å bli klar over at denne boka avslører hva
BOKEN om all sannhet, Bibelen, gis oss til å fatte i en tid som denne,
som vil komme over verden nå. Om du leser dette, og du ennå ikke
gir livet ditt til Jesus Kristus som din Herre og Frelser, IKKE UTSETT
DET. Kall på Ham, be Ham om tilgivelse for dine synder og vend om
fra dem. Etterpå leser du oppklaringene i det neste kapittelet, hvor
du forstår at du må døpes i Jesus Kristus navn for tilgivelse for synd
og for å motta Den Hellige Ånd.
Det må gjøres, enten du leser det før eller etter alt begynner. Ikke
utsett det.
Jeg ser frem til å møte deg en dag, veldig snart, i nærvær av vår
Herre og Frelser Jesus Kristus.
Gud velsigne.
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KAPITTEL 9
Å SE ELLER Å ENTRE GUDS RIKE
Ved første øyekast kan man fristes til å hoppe over dette kapittelet,
eller til og med skynde seg gjennom det. Men jeg kan love deg at
du vil se evangeliet i et helt nytt lys med hensyn til omvendelse, dåp
og å fylles med Den Hellige Ånd. Som jeg nevner, blir det en stor
innhøsting når trengselsperioden for seglene begynner, og de som
gjennomgår seglenes prøvelser, må rense hendene som vi leser i
Salmenes bok 24, renset med ild, som er motgangen. Realiteten er
også at flere som tror de er klare, og frelste, men som ikke tillater
Den Hellige Ånd å forberede dem, er uvitende eller bevisst ulydige
mot å vandre og å leve et renere liv. Med andre ord, de lever ikke
hellige liv, men kompromitterer med verden og legger ikke bort
deres egne liv for Ham. De vil allikevel fortsatt ha en forståelse av
denne kunnskapen, selv om de ble frelst for mange år siden.
Oppklaringen om dåp i vann, slik hensikten Hans er, er avgjørende
for vår forståelse.
Vi lærer at så snart vi gir livene våre til Herren, blir klærne våre
plettfrie og rene. Men er klærne våre rene og plettfrie? Vi må forstå
i disse siste tider, hva vi individuelt trenger å forsikre oss om, og det
er at klærne er rene og lyse, og at kappene våre er PRAKTFULLE!
Skulle du lese dette før trengselstiden begynner, kan du fremdeles
frelses og døpes i Jesu Kristi navn, og fylles opp med Den Hellige
Ånd. Vær så snill, ikke hopp over dette kapitlet fordi du føler at du
222

allerede er frelst, og tenker at du allerede har den nødvendige
forståelsen. Det er mye mer til denne utredningen. Tiden er veldig
knapp.
Vi starter der det hele begynner, og tar i betraktning at det muligens
er noen som vil lese dette og som ikke aner hva det betyr å være
frelste. Frelst fra hvem eller hva?

DU MÅ BLI FØDT PÅ NY
Vi leser i Johannes 3 om interaksjon mellom Jesus og Nikodemus.

Johannes 3:1-4 (KJV)
1 Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og
en av jødenes rådsherrer.
2 Han kom til Jesus om natten og sa: «Rabbi, vi vet at du er
en lærer som er kommet fra Gud. For ingen kan gjøre de
tegnene du gjør, uten at Gud er med ham.»
3 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som
ikke blir født på ny, kan ikke se Guds Rike.»
Først og fremst adresserer Jesus det sanne behovet Nikodemus har,
som er at han må bli født på ny. Du spør kanskje: “Hvordan blir jeg
født på ny? Jeg kan ikke komme tilbake i mors liv!”. Og det er
akkurat hva Nikodemus sa.
4 «Hvordan kan en som er gammel, bli født?» sa
Nikodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli
født for andre gang?»
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Vi må forstå at Gud er Ånd, og sannheten er at vi også er det. Vi har
en tendens til å tenke at vi er en sjel, som har en ånd og at vi lever
i en kropp. I realiteten er vi er ånd, som har en sjel, som oppholder
seg i en kropp. Vi er først og fremst ånd. Så, etter å være født av
kjødet, må vi nå bli født av Ånden.

Johannes 3:6-8 (KJV)
6 Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av
Ånden, er ånd.
7 Undre deg ikke over at jeg sa til deg: ‘Dere må bli født på
ny.’
8 Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet
ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er
det med hver den som er født av Ånden.»
I vers 6 sier Jesus på en måte: “Ja, du er født av kjødet, men du må
fortsatt bli født av Ånden. Å være født av kjødet er en ting, og å
være født av Ånden er en helt annen ting". Dette er ikke noe du kan
endre, men noe bare Guds ånd kan gjøre. Du må bare være enig i
det. Du må ønske deg, å bli født på ny. Spørsmålet er "hvorfor skulle
du det”? Noen folk er aldeles fornøyde med hvor de er, mens andre
er desperate etter svar. Jeg tipper at du veldig sannsynlig kan være
en av sistnevnte.
Guds Ord sier at ALLE er født i synd. Det virker ikke rettferdig, men
det endrer ikke virkeligheten. Du trenger bare å se på en smårolling
for å skjønne at ingen trenger å lære dem å manipulere, få et
raserianfall, lyve, stjele eller noen synd egentlig. Det kommer
naturlig. Vi synder. Og etter hvert som vi går gjennom livet, blir vi
flinke til det. Det kan også være noen der ute som sier: "Vel, jeg er
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en god person! Jeg fortjener ikke å komme til helvete”! La meg få
spørre deg. Har du noen gang stjålet noe? Har du noen gang kikket
på en kvinne med begjær? Har du noen gang i ditt liv løyet? Har du
hatet noen? Sjansen er stor for at du vil si “Ja, selvfølgelig”! La meg
nå få spørre deg om noe hypotetisk.
Hvis du skal kjøpe noe for kona på butikken, og du ser at det blir
gult lys, men tenker du heller øker hastigheten, og ender opp med
å kjøre på rødt... vil det være å bryte loven? Selvfølgelig vil det det.
Du vil være skyldig av en lov som sier at vi ikke skal kjøre på rødt
lys. Det er veldig enkelt. Hva om en politibetjent ser deg, tar deg
igjen og begynner å skrive ut en bot til deg? Vil det fungere å
fortelle ham noe annet enn det han ser med sine egne to øyne?
Skulle du ikke måtte innrømme at du tar en sjanse, og tas “på
fersken”?
Sannheten er at Gud gir oss lover å overholde. De 10 budene som
skrives i 2 Mosebok 20, gis oss for vår beskyttelse. Han korter dem
faktisk også ned for oss, og oppsummerer dem i 2 bud.

Matteus 22:36-40 (KJV)
36 «Mester, hvilket bud er det største i loven?»
37 Han svarte: «’Du skal elske Herren din Gud av hele ditt
hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’
38 Dette er det største og første budet.
39 Men det andre er like stort: ‘ Du skal elske din neste
som deg selv.’
40 På disse to budene hviler hele loven og profetene.»
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Du kan bruke enkel logikk, å se hvordan disse i utgangspunktet vil
dekke de 10 bud, som vi alle kjenner. "Men jeg elsker Gud og jeg
elsker mine naboer”! vil du kanskje si på dette stadiet.
Det kan være sant i samsvar med din standard, men hva er Hans
standard? Du ser, Jesus sa at hvis du bare ser på en kvinne med
begjær, er du en ekteskapsbryter. Hvis du hater noen, er du en
morder. Vi kan ikke be Gud om å møte vår standard. Han er Gud,
tross alt. Vi må møte Hans. Fordi vi bryter loven Hans fra fødselen
av, må vi svare for den synden. Akkurat som du vil måtte betale den
boten når du kjører på rødt lys. Noen må betale. “Hvorfor kan Han
ikke gi meg en sjanse”? tenker du kanskje. Dersom Gud gir deg en
sjanse, vil Han måtte gi alle en sjanse. Ordet sier at Han er en
rettmessig dommer. Det betyr at Han er rettferdig. Han har ikke
favoritter, og Han dømmer rettferdig. La oss lese hva 1 Johannes 3
sier om loven.

1 Johannes 3:4 (KJV)
Hver den som gjør synd, gjør opprør mot loven, ja, synd er
opprør mot loven.
Ordet sier at det er en fæl straff for synd.

Romerne 6:23 (KJV)
Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i
Kristus Jesus, vår Herre.
Ser du det... døden! Vi vet at Gud holder sitt ord. Det betyr at hvis
du bryter Hans lover, og vi har nå lyktes med å konkludere med at
du absolutt synder fra fødselen av, så er straffen din døden! Gud er
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hellig og Han er ren og rettferdig. Han sier også at Han ikke gleder
seg over at noen dør.

2 Peter 3:9 (KJV)
Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen
mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at
noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til
omvendelse.
Der er svaret. Han vil ikke at du skal ødelegges. Han vil du skal vende
om. Som alle andre dommere, om du står foran en, vil Han ønske
mer enn bare "Beklager". En beklagelse er en god plass å starte,
men det vil ikke være nok. Og hvis en menneskelig dommer ikke vil
være fornøyd med det, hvorfor vil den allmektige Gud, som ikke
bare er dommeren, men også Den du synder ovenfor? David sa
følgende, når han angrer.

Salmenes bok 51:6-7 (KJV)
6 Mot deg alene har jeg syndet, det som er ondt i dine
øyne, har jeg gjort. Derfor har du rett når du taler, du er
ren når du feller dom.
7 Ja, med skyld ble jeg født, med synd ble jeg til i mors liv.
Han sier; Jeg har syndet mot Deg. Det er den første erkjennelsen vi
må gjøre. Du synder mot Ham, og du står skyldig foran Ham, og
fordi du er skyldig, vil Han være rettferdiggjort ved å dømme deg
til døden, som er fordømmelse i helvete for all evighet. Mange tror
at å vende om, er å angre seg. Det er egentlig å gjøre en 180 graders
vending av hvordan du pleier å leve. Det er ikke å forandre sinnet
ditt, det er å forandre livet ditt. Ved å synde, går du bort fra Gud,
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men når du vender om, går du mot Gud. Jesus kom for å frelse oss
fra syndene våre.
Angre er G3340, som betyr å ombestemme seg, endre den
innvendige mannen, å tenke annerledes.
Når du angrer og vender om, betyr det å ombestemme seg, å be
Gud om tilgivelse for dine synder mot Ham og andre. Hvis du endrer
mening etter å gjøre noe, vil du fortsette gjøre det? Nei, det gir en
forandring i hjerte og handlinger.
Gud er klar over at du aldri vil kunne gjøre opp for synd mot Ham.
Hva kunne du egentlig gjort for å rette opp feilene du gjorde mot
andre og mot Ham? Selv om Han sa syndens lønn er døden, sa han
også noe annet etter det.
"... men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre”!
Se for deg dette scenariet om du vil. Du står foran dommeren, klar
til å dømmes på grunnlag av din skyld. Du kjører virkelig over på
rødt lys. Men du har ingen muligheter å betale boten på. Dommeren
sier til deg: “Jeg vet du ikke kan betale dette, så jeg hjelper deg ut
av knipen. Min sønn vil betale gjelden for deg”.
Vi gjør mye mer mot Gud enn bare å kjøre over på rødt lys. Ordet
sier at vi alle synder.
På dette punktet vil jeg advare deg om den "tosidige mynten" ved
tilgivelse. Jesus sa at når vi ber "Vår Far" om at Ham må tilgi oss, på
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samme måte som vi tilgir de som gjør oss vondt. Han forteller også
senere til Hans Disipler, etter at de spør Ham hvor ofte de trenger å
tilgi, 70 x 7, noe som i utgangspunktet betyr at det ikke er noen
grense. Så forteller Han dem historien om den kongen som har en
tjener som skylder ham en ekstra stor sum penger. Hans menn
bringer denne mannen som skylder ham den store gjelden, til ham,
og da han bes om å betale, ber mannen om nåde. Han har ingen
måte å betale denne gjelden på. Kongen får medfølelse med denne
tjeneren og forteller ham at han ettergir gjelden. Vel, det tar ikke
lang tid før akkurat samme mann, faktisk idet han forlater
kongehuset, stopper en som skylder ham penger, griper ham i
nakken og krever at han betaler ham! Denne mannen glemmer den
store gjelden han selv akkurat slipper å gjøre opp til kongen. Han
viser ikke den samme barmhjertigheten som gis ham selv. Han
kaster ham faktisk i fengsel. Denne kongen tar ikke vennlig imot
dette da mennene hans kommer for å fortelle ham om det. Han
konfronterer den ubarmhjertige tjeneren og spør ham om han ikke
også skal vise den samme barmhjertigheten han selv mottar. Denne
historien skrives i Matteus 18. La oss lese hvordan det ender.

Matteus 18:34-35 (KJV)
34 Og herren ble sint og overlot tjeneren til å bli
mishandlet av fangevoktere til han hadde betalt hele
gjelden.
35 Slik skal også min himmelske Far gjøre med hver og en
av dere som ikke av hjertet tilgir sin bror.»
Din anger, og din bønn om tilgivelse, vil rett og slett falle for døve
ører. Gud vil ikke høre deg om du bærer nag eller er ubarmhjertige
mot andre. Det spiller ingen rolle om vedkommende er en vantro.
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Ordet Hans sier, “vær sint, men ikke synd i ditt sinne, og la heller
ikke solen gå ned over deres vrede” (Efeserne 4:26). I Romerne 12
sier Han at vi må gi rom for hevn, for hevnen er Hans. Med dette
advarer jeg deg til å sørge for at du tilgir alle. I Hebreerne 12
fortelles vi at vi skal strebe etter fred med alle, og etter
helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren.

Romerne 3:23 (KJV)
for alle har syndet og mangler Guds herlighet.
Gjelden vi skylder Gud, er våre liv. Syndens lønn, vet vi er døden.
Gud, vår himmelske Far, sier: “Jeg vil betale gjelden din. Jeg vil sende
sønnen min for å dø på et kors for din synd. Han vil dø i ditt sted
slik at du kan gå fri”. Du må uansett godta prisen Han betaler, vel
vitende om at når Han gir Hans liv for ditt liv, slik at du ikke trenger
å dø, kjøper Han deg også med Hans Blod.

1 Korinterne 6:20 (KJV)
Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds
ære!
Jeg vil gi deg "et halvt evangelium" om jeg ikke gir deg alt, som ikke
vil gjøre det til et evangelium i det hele tatt. Kjøpes du med prisen
for Hans Blod, betyr det at du ikke lenger kan gå ut og gjøre som
du vil. Du hører nå ikke lenger til deg selv. Du er Hans. Når du
aksepterer prisen Han betaler for deg, gir du egentlig livet ditt til
Ham, for å leve for Ham. Et liv for et liv. Han kjøper deg med Blodet
fra Hans sønn. “Jeg vil at du skal vite at jeg kjøper deg fra syndens
slaveri. Ikke at du vil være min slave, men at du vil være min sønn
eller datter. Jeg elsker deg og jeg vil ikke at synd skal adskille oss,
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men det gjør den. Den eneste veien til meg er gjennom Min Sønn,
slik at når du står foran meg, vil du være ren, fordi jeg er hellig”,
forteller Han deg. Dette er å omvende seg. Å omfavne Hans død og
å legge livet sitt ned og vende seg til Ham med hele ditt vesen.
Mange kaller dette for arbeid, men når du omvender deg sier du
faktisk at du skal slutte å synde. Hvordan blir å stoppe og synde,
arbeid? Slutter jeg å gjøre noe, betyr det at jeg ikke gjør det.

Johannes 3:16 (KJV)
For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den
enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå
fortapt, men ha evig liv.
Gud elsker deg. Han former deg i din mors liv og ønsker alltid et
personlig forhold til deg. Han vil at du skal være Hans sønn / datter,
og Han vil være din Far. En ekte Far. Han vil at du skal være med
Ham, men fordi Han er Hellig, må du også være hellig. Spørsmålet
er: "Hvordan blir jeg frelst?"
Du må, som David i Salmenes bok 51, erkjenne dine synder foran
Gud og du må gjøre det av hele ditt hjerte. Du kan ikke narre Ham.
Han sier at Han kjenner menneskets hjerte. Du må mene det, og du
må tro det. Dette er noe som vil krever tro fra deg, for at Han skal
høre deg. Han hører deg, ut i fra hjertets oppriktighet og troen du
setter på prisen Sønnen betaler for livet ditt. Deretter vil Han at du
skal gjøre som en nyfødt baby gjør. Hva gjør de? De åpner munnen!

Romerne 10:9-10 (KJV)
9 For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre,
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og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde,
da skal du bli frelst.
10 Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen
bekjenner vi så vi blir frelst.
Du må tro med hjertet ditt, men når du først aksepterer Hans frelse,
må du gå å fortelle dine nærmeste. Det er mange mennesker som
ikke gjør dette, og det kveler deres vekst i Herren. Akkurat som et
barn som aldri lærer å snakke i riktig alder.
Når vi leser videre i Johannes 3, forteller Jesus noe til Nikodemus
som mange ikke får med seg. Han sier til Nikodemus, at så snart
han er født av Ånden, vil han se Guds Rike. Men du ønsker ikke bare
å se Guds Rike, du vil entre Guds Rike ved å bli født av Ånden og
av Vannet! La oss lese hva Han sier i vers 5, i Johannes 3.

DU MÅ DØPES
Vi starter med hva vanndåp betyr:
Ordet "dåp" kommer fra det greske ordet, baptizo, G907
1. å dyppe gjentatte ganger, å dyppe, å senke (senke fartøyer)
2. å rense ved å dyppe eller senke ned, å vaske, å rengjøre
med vann, å vaske seg selv, bade
3. nedsunket
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Jeg tror du skjønner tegningen. Ingen skvetting, men under vann.
Skvettingen med vann på barn, for så å kalle det for dåp, er en
romersk-katolsk tradisjon som ikke har noen plass innenfor temaet
vi diskuterer. Dette fordi en baby ikke kan bli født på ny av Ånden,
fordi babyen må gjøre dette ved å tro, noe den ikke kan. Det er av
nåde, GJENNOM tro på at vi er frelst. Ønsker du å vite om skvetting
av vann vil kvalifisere, er svaret utvetydig nei. Jesus døpes ikke som
spedbarn, men Han døpes som en 30 år gammel mann. Han døpes
i elven Jordan, og ordet sa at Han kom opp... Opp fra hvor? Opp av
vannet. Vi er kallet til å gjøre likedan som Ham.
Noen mennesker tror at vann ikke er nødvendig, og at vi bare
trenger å døpes med Den Hellige Ånd. I Noahs dager, er folkene
ulydige og ondskapen florerer på denne jorden. Hva ødela Gud
jorden med? Med vann! Han døper jorden.

1 Peter 3:20-21 (KJV)
20 De hadde vært ulydige i Noahs dager, den gang Gud
ventet tålmodig mens arken ble bygd. I den ble noen få
mennesker, åtte i alt, frelst gjennom vann.
21 Dette er et bilde på dåpen, som nå frelser også dere.
Dåpen er ikke å vaske kroppen ren for skitt, men en bønn
til Gud om en god samvittighet, i kraft av Jesu Kristi
oppstandelse –
Dette er et bilde av dåpen med vann, og Gud bruker vann til å rense
jorden.
Hvorfor skulle Jesus bruke en så merkelig praksis for å kvalifisere
oss til å få komme inn i himmelen? Hva er meningen bak dåpen?
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Vi vet at etter at Jesus døde på korset, plasseres kroppen Hans i en
grav. Når du dør fysisk, er neste trinn å plassere deg i en grav. Denne
graven er det som i Kolosserne og Romerne beskrives som åndelig
omskjærelse. Ordet sier at når du døpes, er du begravet med Kristus
og i Kristus. Alt dette må gjøres i tro. La oss nå se på resten av
historien i Johannes 3.

Johannes 3:5 (KJV)
Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som
ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds
Rike.
Ser du det? Ikke bare må du være født av Ånden, men du må også
være født av vann. Akkurat som du fødes av kjødet og vannet går,
fødes du også i Ånden, når du går gjennom vannet! Og hvilket vann
er det? Jesus snakker om å døpes. Han sier her at de som kun er
født av Ånden, men ikke døpes, vil bare se Guds Rike. Det betyr at
de vil leve i paradis. Disse er de som vil gå gjennom seglenes
prøvelser på 6 år og blir OPPRYKKET i det 7. hvileåret, som vi
beskriver i denne boka. Dette er stedet Han har gjort i stand for deg
som vi leser i Johannes 14. Men er det fortsatt tid, og trengselstiden
ikke begynner ennå, kan du gå inn i Hans Rike hvis du er født på
ny, og døpes i Jesu Kristi navn for tilgivelse for syndene. Å gå inn i
Hans Rike, er å gå inn i den tredje himmelen. Dette er utmerkede
nyheter! Ikke bare vaskes du med Sønnens Blod, men du vaskes
også med vann!
Når vi er inne på vanndåp, forkynner vi evangeliets budskap om at
Jesus døde for våre synder, gravlegges, og står opp igjen. Dåpen er
identifikasjon av oss selv, med Ham.
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Romerne 6:3-4 (KJV)
3 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus,
ble døpt til hans død?
4 Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne
dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde
ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv.
Hvis du mener at vanndåp egentlig ikke er så viktig, viser denne
skriften deg at det ikke er noen annen måte å begraves med Kristus.
Når du går ned i vannet, er det som å være begravd. Den gamle
deg, eller den gamle mannen, gravlegges under vann. Så, ved å
fødes av Ånden, er ditt første skritt. Å fødes av vann, er ditt andre.
Det er både en begravelse og en fødsel. Du kommer opp som en ny
mann når du kommer opp av vannet, som Jesus da Han står opp fra
de døde, oppstår! På denne måten identifiserer du deg med Hans
død, begravelse og oppstandelse. Dette er en åpen erklæring til
verden og til mørkets krefter at du ikke lenger er det samme
mennesket, og ikke lenger tilhører dem, men den som kjøper deg
med Hans Blod. Og reises opp av vannet, uttrykker våre nye liv i
Kristus og vår forening med Ham.

Romerne 6:1-2 (KJV)
1 Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde så nåden kan
bli enda større?
2 Slett ikke! Hvordan kan vi som døde bort fra synden,
fremdeles leve i den?

Romerne 6:6-8, og 11 (KJV)
6 Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham,
for at den kroppen som er underlagt synden, skulle
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tilintetgjøres og vi ikke lenger skulle være slaver under
synden.
7 For den som er død, er befridd fra synden.
8 Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med
ham.
11 På samme måte skal dere regne dere som døde for
synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus.
Dette betyr ikke at vi er perfekte og ikke lenger synder. Det det
betyr, er at SYNDER IKKE LENGRE HAR HERREDØMME over oss.
Husk, Han kom for å redde deg fra din synd. Synd var din
slavemester. Men Han kommer og kjøper deg med Hans Blod. Du
er ikke lenger under syndens kontroll og herredømme, men under
Guds nåde. Hør hva som står i Hebreerne 10.

Hebreerne 10:26-27 (KJV)
26 Fortsetter vi å synde med vitende og vilje etter at vi har
lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe
offer for synder.
27 Forferdelig er det vi da har i vente: Dommen og Guds
brennende iver skal fortære dem som står ham imot.
Dette er ikke en og annen synd, men en kontinuerlig og vanlig
overlagt synd.
Men om vi gjør denne sporadiske synden, sier Bibelen at vi har en
talsmann hos Far.

1 Johannes 2:1 (KJV)
Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal
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synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far,
Jesus Kristus, Den rettferdige.
Dette handler ikke om den første angeren. Den angeren er i
forbindelse med vanndåpen for tilgivelse for synder. Dette er ikke
for vanlig overlagt synd, men for når vi av og til synder etter det.
Her blir vi bedt om å bekjenne våre synder, ikke om å angre, for
allerede angrede ved starten av våre nye liv i Ham. Dette leser vi i 1
Johannes.

1 Johannes 1:9 (KJV)
Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og
rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all
urett.
Når vi først angrer våre synder og døpes i vann, trenger vi ikke
lenger å angre oss, men bekjenner nå våre synder, også for
hverandre, og DØ DAGLIG. Det er annerledes enn anger. Nå vandrer
vi i Ånden og ikke lenger i kjødet. Vi renser oss selv derfor daglig,
som vi leser i 1 Johannes 3.

1 Johannes 3:3, og 5-9 (KJV)
3 Enhver som har dette håp til ham, renser seg, slik Kristus
er ren.
Denne ”rensingen” er G53, som betyr å gjøre rent, rense selvet.
Dette er å dø daglig for selvet, vår pakt med Kristus da Han gir Hans
liv for oss gjennom Hans død, begravelse og oppstandelse. Nå gir
vi livet vårt daglig, til Ham. La oss lese videre.
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5 Og dere vet at han åpenbarte seg for å bære bort våre
synder, og i ham finnes det ingen synd.
Han blir ikke manifestert for å tilgi våre synder. Han blir manifestert
for å TA BORT syndene våre!
Så står det noe vakkert... ” i Ham finnes det ingen synd”. Er vi ikke,
når vi døpes i Jesu navn, gravlagt i Hans død og er vi ikke i Ham?
6 Den som blir værende i ham, synder ikke. Den som
synder, har ikke sett ham og ikke kjent ham.
7 Mine barn, la ikke noen føre dere vill! Den som gjør det
som er rett, er rettferdig, slik Kristus er rettferdig.
8 Den som gjør synd, er av djevelen, for djevelen har
syndet fra begynnelsen av.
For dette formål manifesteres Guds Sønn, for at han kunne
ødelegge djevelens gjerninger.
Hva! Forstår du dette? Husk, dette gjelder ikke de sporadiske
syndene som vi bekjenner. Det henvises spesielt til de som er
overlagte synder og av gammel vane. De er ikke av Gud, men av
djevelen. Dette er et veldig tøft ord, spesielt hvis vi tenker på
hvordan mange kristne som sier at de er født på ny, fortsetter å
synde uten å bry seg og gjør det til stadighet. Gud kan ikke holdes
for narr. Vi leser videre 9 Den som er født av Gud, gjør ikke synd. For det Gud
har sådd, blir i ham. Han kan ikke synde, for han er
født av Gud.
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Om vi virkelig omfavner Jesu død, begravelse og oppstandelse og
ikke bare sier at vi tror på det, men virkelig endrer våre liv, vil vi
fortsette å gjøre en og annen synd, men ikke med vilje. Imidlertid,
om vi fylles med Ånden vil vi se at våre syndefulle liv ikke lenger er
der. Det betyr ikke at jeg ikke vil gjøre feil, men jeg lever ikke det
syndefulle livet lenger. Jeg forenes med Hans død, begraves med
Ham i dåpen og mottar gaven av Hellighet og Rettferdighet, som er
Den Hellige Ånd.
I Apostlenes gjerninger 22 vitner Paulus om hva som skjer med ham
i Apostlenes gjerninger 9 ved sin omvendelse. Herren gir Ananias
instruksjoner til å gå til Paulus og legge hendene på ham, for at han
skal bli seende igjen. Så forteller Ananias ham følgende:

Apostlenes gjerninger 22:16 (KJV)
Så hvorfor nøler du nå? Kom og la deg døpe og få syndene
vasket bort mens du påkaller hans navn.
Vi kan motta Den Hellige Ånd, uten å døpes. Mange folk opplever
det. Men Gud krever fortsatt vanndåp for tilgivelse for syndene i
Jesu Kristi navn. Kornelius er et eksempel, som er den første
hedningen som mottar Den Hellige Ånd. Peter sitter på taket mens
synet av duken med alle de urene dyrene kommer, som er Gud som
sier Han ønsker at ALLE skal komme til frelse, som også inkluderer
hedningene. Da sier Peter noe tankefullt i Apostlenes gjerninger 10.

Apostlenes gjerninger 10:47-48 (KJV)
47 «Disse har fått Den hellige ånd slik som vi. Kan noen da
nekte dem vannet og hindre at de blir døpt?»
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48 Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn.
Etterpå ba de ham bli hos dem noen dager.

HVORDAN DÅP KNYTTES OPP MOT KRISTUS
1. Det betyr at vi vender oss bort fra det gamle syndefulle livet, til
et nytt liv i Jesus Kristus.
2. Det betyr at vi offentlig identifiserer oss med døden,
begravelsen og Kristi oppstandelse.
3. Det betyr at vi åpenlyst stiller oss i rekken med de som tror på
Kristus.

Oppsummering:


Mens du står i vannet = Din gamle mann dør på korset
gjennom angerfullhet.



Å senkes ned i vannet = Du blir død for synd.



Når du reises opp av vannet = Du reises opp som et nytt
menneske, av Den Hellige Ånd.
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I HVEM SITT NAVN?
I dette avsnittet vil jeg vise deg oppklaringen om navnet vi skal
døpes i. Skulle du lure på det, utgjør det en forskjell.
I Lukas 3:3 finner vi ut hvordan Døperen Johannes døper
mennesker, før Jesus begynner sitt virke.

Lukas 3:3-6 (KJV)
3 Og han dro rundt i hele landet omkring Jordan og
forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene,
4 som det står skrevet i boken med profeten Jesajas ord:
En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans
stier rette!
5 Hver dal skal fylles, hvert fjell og hver haug skal senkes.
De krokete veier skal bli rette, de steinete stier jevne.
6 Og alle mennesker skal se Guds frelse.
Å “se” Guds frelse er på slutten av det 6. seglet, hvor den gamle av
dager og Guds lam vil komme ned på Sions fjellet. Det er nå de vil
SE det. Hva gjør Johannes for å forberede dem på å se Guds frelse?
Han kaller alle til omvendelsesdåp. La oss lese hva Herren sier om
Døperen Johannes.

Lukas 1:76-79 (KJV)
76 Og du, barn, skal kalles profet for Den høyeste, for du
skal gå fram foran Herren og rydde hans veier
77 og gi hans folk å kjenne frelsen når deres synder blir
tilgitt,
78 for vår Gud er rik på miskunn. Slik skal lyset fra det høye
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gjeste oss som en soloppgang
79 og skinne for dem som bor i mørke og dødens skygge,
og lede våre føtter inn på fredens vei.».
Vi må huske hva som skjer under prøvelsen av seglene, som er
evangeliet om MARKUS, opprykkelsesgruppen.

Markus 13:12 (KJV)
Bror skal sende bror i døden, og en far sitt barn, og barn
skal reise seg mot foreldre og volde deres død.
Døperen Johannes’ tjeneste, som vil være de som velges til å jobbe
i løpet av denne tiden, vil ikke bare være å kalle folk til
omvendelsesdåp, men også å vende fedre og sønner, mødre og
døtre til hverandre og bringe restitusjon. Det er blant annet det som
vil kreves av de som vil etterlates, og må renses med trengselens ild
for å forberede dem for Hans ankomst på Sions fjell og
opprykkelsen. Vi ser imidlertid at Johannes nekter å døpe de som
ikke vil angre, og ikke bærer frukter som svarer til omvendelsen.

Lukas 3:7-8 (KJV)
7 Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til
dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal
slippe unna den vreden som skal komme?
8 Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn
ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier
dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse
steinene.
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Realiteten er at om du døpes uten å virkelig omvende deg, er alt du
oppnår å bli våt. VI MÅ ANGRE FØR VANNDÅPEN for tilgivelse for
synder.
Når vi angrer våre synder, dekker Jesu Blod syndene våre, og
kappen vi har på, vil ha Hans blod på seg. Den blir ikke hvit, selv om
syndene våre tildekkes. Vi må vaske kappen vår, for å gjøre den
praktfull og hvit, med vanndåp. Dåpen med vann, gjøres i Jesu Kristi
navn for tilgivelse for synder.
Hva betyr ordet "tilgivelse"? Dette er Strongs ord G859, som betyr
benådning, tilgivelse, løslatelse og frihet. TILGIVELSE!
Dette er grunnen til at når vi døpes, blir kjødet omskåret av tro og
vi vandrer ikke lenger i synd. Jesus kom ikke bare for å tilgi oss våre
synder, men å fjerne synden fra våre liv. Hvis jeg har en flekk på
kappen min, og jeg dekker over flekken med blod, vil jeg da
fremdeles se flekken? Nei, jeg vil ikke det. Den vil være under blodet.
Når vi angrer oss, umiddelbart og overnaturlig påføres livet ditt Jesu
Blod. Gud kan ikke lenger se synden din. Han soner for din synd.
Blodet renser oss, men ønsker vi at flekkene som dekker blodet
fortsatt skal være der, til og med åndelig? Nei. Selv om syndene våre
renses bort, er vi fortsatt iført det samme plagget. Dette er dåpen
om anger, som Døperen Johannes forkynner. Men Jesus kommer
for å bringe benådning for synder, ikke bare gjennom omvendelse,
men også vanndåp, ved å begraves med Kristus. Når vi entrer
vanndåpen, iført våre plagg, med blodflekker, vil dåpsvannet fjerne
alle flekkene og vi gjøres HVITE og RENE... Alt fjernes.
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Johannes 5:14 (KJV)
Senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa til ham:
«Nå er du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre
skal hende deg.»
Dette er definisjonen av omvendelse. Når du angrer deg, synder du
ikke mer. Om du gjør det, vil en verre ting komme til deg. Dette er
grunnen til at mennesker som først angrer og så synder igjen,
opplever en verre tilstand enn før.
Uten blodsutgytelsen fra Jesus, som er Hans nåde, er det INGEN
botemiddel. Det er ingen tilgivelse. Du må imidlertid forstå at det er
ikke bare anger som kreves, men også vanndåp for tilgivelse for
synder. Husk hva vanndåpen står for. Det er din identifisering med
begravelsen av Kristus, som er omskjæring av kjødet. Forskjellen
mellom de som omvender seg og ikke døpes, og de som omvender
seg og lar seg døpe, er at de ifølge Johannes 3 kun vil se Guds Rike,
som betyr at de vil føres til paradis, og de andre vil entre Guds Rike,
som er den tredje himmelen. I det skriftstedet poengterer også
Herren forskjellen til Nikodemus, og viser til hva resultatene av hver
er. La oss lese videre om i hvem sitt navn vi skal døpes i.

Apostlenes gjerninger 2:38 (KJV)
Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi
navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for
syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave.
Jeg vil at du skal sjekke tidsperioden og hvilken “type and shadow”
det er for oss. Dette er rett etter Pinsen, som ifølge vår forståelse er
rett rundt tidspunktet trengselstiden vil begynne. Det vil gjøre dette
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til begynnelsen på segl, som er Markus’ etterlatte gruppe. Den
dåpen som vi ser etterpå, i Matteus 28, er annerledes.

Matteus 28:19 (KJV)
Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til
Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn
La oss først bekrefte hvorfor dåp i denne perioden er så viktig.
Når begynner evangeliene om OMVENDELSE, DÅP, OG MOTTA
DEN HELLIGE ÅND? I Pinsen! Jesus må først dø og stå opp igjen, for
at det skal bli anvendelig. Evangeliene oppfylles og forkynnes av
disse tre forskjellige gjerningene. OMVENDELSE, DÅP, OG TA IMOT
DEN HELLIGE ÅND. Men i hvem sitt navn? I Jesu Kristi navn, og ikke
i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånd.
Du vil IKKE finne den samme ordlyden i Lukas eller Markus om å
døpe i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Husk at
Apostlenes gjerninger er tidsperioden til Markus, den etterlatte
gruppen, som KUN snakker om å døpe i Jesu Kristi navn for tilgivelse
for synder, mens Matteus skrives til Jødene. Når Jesus kommer
tilbake på slutten, føttene ned på Oljeberget, da vil det være i
Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Fordi alle undervises
fra Matteus, er de fast bestemt på at dette er den eneste måten.
Hver gang noen døpes i Apostlenes gjerninger, er det i Jesu Kristi
navn for tilgivelse for synder. Dette er grunnen til at dåp er en “type
and shadow” for omskjæringen av kjødet. Syndens natur, dør i
begravelsen under vann.
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Er det en person som er synonym med ordet dåp, er det Døperen
Johannes. Lukas skriver om Døperen Johannes. Vi må huske at Lukas
sier i kapittel 1 at hans forståelse er perfekt og at han vet alle ting i
rekkefølge.

Lukas 3:7 (KJV)
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til
dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal
slippe unna den vreden som skal komme?
Han forbereder dem alle, til å omvende seg før vreden som
kommer. Hva er denne vreden som kommer?
“Vreden” som kommer G3709 er nøyaktig den samme vreden som
vi leser om i Åpenbaringen 6:16, med nøyaktig det samme Strong’s
nummeret.

Åpenbaringen 6:16 (KJV)
Og de sa til fjellene og berghamrene: «Fall over oss og
skjul oss for ansiktet til ham som sitter på tronen, og for
vreden fra Lammet.
Det beviser for oss at denne tidsperioden er på slutten av det 6.
seglet, når Guds lam kommer tilbake på Sions fjellet, sammen med
den gamle av dager. Likt som Døperen Johannes starter sin tjeneste
omtrent seks måneder før Jesus kom for å døpes, slik skal dagens
endetids skyggeprofet av Johannes også dukke opp omtrent 6
måneder før utgangen av det 6. året av segl-perioden. Han vil
gjenforene familier før opprykkelsen, som vi leser i Malaki.
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Malaki 4:5-6 (KJV)
5 Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag
kommer, den store og skremmende.
6 Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas
hjerter til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet
med bann.
Dette er akkurat slik som Jesu virke aldri virkelig eller offisielt starter
før etter at Johannes halshugges. Nesten nøyaktig ett år senere. Vi
vises bortimot nøyaktig samme tidsanalyse nå på slutten. Det ene
året senere, tiden for det 7. hvileåret, er når de 144.000 skal
forsegles, opprykkelsen skal skje og til slutt det 7. seglet på ca 6
måneder. Det vil være før Kristus kommer på Sions fjell og offisielt
starter Hans siste 3,5 års virke i første halvdel av basunene.
Rett etter utdelingen av Den Hellige Ånd i Apostlenes gjerninger,
kommer folk til Peter og spør; hva må vi gjøre? Som han svarer i
kapittel 2:38
VEND OM, OG LA DERE DØPE i JESU KRISTI NAVN, hver og en
av dere, så dere kan få tilgivelse for synder, og dere skal MOTTA
DEN HELLIGE ÅNDS GAVE.
1. vend om
2. la deg døpe
3. i Jesu Kristi navn
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4. Motta Den Hellige Ånds gave.
Etter at du begraves, må du reises opp av vannet, eller graven, og
inn i nytt liv, oppstandelseslivet. Jesus blir reist opp av Den Hellige
Ånds kraft. Vi ser i Jesu dåp, at himmelen åpnes og Johannes ser
Den Hellige Ånd som en due som kom over Jesus.

MOTTA DEN HELLIGE ÅND
Gud overlater ikke til oss selv å slutte å synde og regne oss selv
døde for synder, som vi leser i Romerne 6. Han lover å gi oss en
hjelper, Den Hellige Ånd. Jesus kom ikke bare til å tilgi oss våre
synder, men for å fjerne dem. Vi leser følgende i Johannes 1:

Johannes 1:29-34 (KJV)
29 Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og
han sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!
30 Om ham var det jeg sa: Etter meg kommer det en mann
som er kommet før meg, for han var til før meg.
31 Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for
Israel, er jeg kommet og døper med vann.»
32 Og Johannes vitnet og sa: «Jeg så Ånden dale ned fra
himmelen som en due, og den ble værende over ham.
33 Jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å
døpe med vann, sa til meg: Ham du ser Ånden dale ned
over og bli hos, han er det som døper med Den hellige
ånd.
34 Jeg har sett det, og jeg har vitnet: Han er Guds Sønn.»
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Johannes sier to ting om Jesus:
1. Han kommer for å ta bort verdens synd (vers 29)
2. Han vil døpe deg med Den Hellige Ånd.
Døperen Johannes gjør to ting:
1. Han forkynner omvendelse.
2. Syndsforlatelse gjennom vanndåp.
For oss, vår aksept er ikke bare å tro på dette, men vi må følge det
opp. Dette er ikke noe arbeid. Jesus gjør dette helt klart gjennom
skriftene. Hvis du vil ha tilgivelse for synder, må du omvende seg og
la deg døpe.
Vi leser om Filip i Apostlenes gjerninger 8 som døper mennesker
etter at de har angret.

Apostlenes gjerninger 8:12-17 (KJV)
12 Men da de fikk tiltro til Filip, som forkynte evangeliet
om Guds Rike og Jesu Kristi navn, lot de seg døpe, både
menn og kvinner.
13 Simon selv kom også til tro, og da han var blitt døpt,
holdt han seg stadig til Filip og var overveldet av de tegn
og mektige gjerninger han så.
14 Apostlene i Jerusalem fikk nå høre at Samaria hadde
tatt imot Guds ord, og de sendte Peter og Johannes dit
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ned.
15 De kom ned og ba for dem, slik at de skulle få Den
hellige ånd.
Du må forstå en ting, bare fordi at du tror, så betyr ikke det
automatisk at du mottar Den Hellige Ånd. Det er noen som tror at
de med å vende om, mottar Den Hellige Ånd. Men bare fordi du
tror det, betyr ikke det at du får den. Det må ledsages av anger. De
ba om at apostlene må komme og be for dem.
16 For Ånden var ennå ikke kommet over noen av dem, de
var bare døpt til Herren Jesu navn.
17 Nå la de hendene på dem, og de fikk Den hellige ånd.
VEND OM, LA DEG DØPE OG MOTTA. DET KAN OGSÅ VÆRE VEND
OM, MOTTA, LA DEG DØPE. Men ingen kan utelates.

Apostlenes gjerninger 18:24-26 (KJV)
24 Til Efesos kom nå en jøde ved navn Apollos, han
stammet fra Aleksandria. Han hadde ordet i sin makt og
var godt kjent i skriftene.
25 Apollos hadde fått undervisning om Herrens vei. Han
forkynte med stor glød og underviste grundig om Jesus,
enda han bare kjente Johannes-dåpen.
Denne mannen er mektig i skriftene, ivrig i ånden og taler og lærer
Herrens ting. Dette er en Guds mann. Det står noe interessant... å
KUN kjenne til Johannes-dåpen.
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Det gis klar beskjed om at det er stor forskjell mellom Johannes' dåp
og Jesu dåp. Ikke glem at Johannes sier at Jesus vil komme og døpe
med ild! Når du leser videre, vil du se at det som står i neste vers er
nøyaktig hva vi gjør her.
26 Han begynte å tale fritt og åpent i synagogen, og der
fikk Priskilla og Akvilas høre ham. De tok seg av ham og ga
ham enda grundigere kjennskap til Guds vei.
Det er ikke slik at vi vet alt, men vi forklarer mer perfekt etter hvert
som Herren lar oss oppdage mer i Hans Ord.
I Apostlenes gjerninger 19 er Paulus i Efesos hvor de underviser
Johannes-dåpen. Mens Paulus reiser, møter han disse mennene han
vet er disipler. Han spør dem om noe veldig viktig.

Apostlenes gjerninger 19:1-6 (KJV)
1 Mens Apollos var i Korint, reiste Paulus gjennom
innlandet og kom til Efesos. Der møtte han noen disipler
2 og spurte dem: «Fikk dere Den hellige ånd da dere kom
til tro?» De svarte: «Vi har ikke engang hørt at det er noen
Hellig Ånd.»
3 «Hva slags dåp er dere døpt med da?» spurte han.
«Johannes-dåpen», svarte de.
4 Da sa Paulus: «Johannes døpte med en dåp til
omvendelse. Han sa til folket at de skulle tro på ham som
kom etter ham, det er Jesus.»
5 Etter å ha hørt dette lot de seg døpe til Herren Jesu
navn.
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Paulus spør først om de er døpt med Den Hellige Ånd og de svarte
at de ikke visste noe om det. Han tar et skritt tilbake og ønsker å
vite hvilken dåp de mottok, som er Johannes-dåpen. Dette er Paulus
svar til hvorfor de ikke fikk den, noe som betyr at han vet at de har
angret, men at de trengte å ta det videre.
6 Og da Paulus la hendene på dem, kom Den hellige ånd
over dem. De talte i tunger, og de talte profetisk.
Motivet for dette kapittelet er ikke utelukkende det at vi må
omvende oss, motta Den Hellige Ånd og døpes, men at vi må døpes
i JESU KRISTI NAVN.
Det er dette vi får beskjed om å gjøre. Dette er ikke hva vi som en
gruppe sier, men som skriftene instruerer. En mann med navn Justin
Martyr i den romersk-katolske kirken, i det 3. århundre, endrer
vanndåpen til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn som vi
leser i Matteus 28, der den tidlige kirken utelukkende forkynner dåp
i Jesu Kristi navn. Spørsmålet er da “Hvem vil vi følge? Mennesker
eller Gud”? Vi har et ansvar om å være tro mot skriften. Vi ser på
hva Ordet sier til oss. La oss lese litt mer om påfyll av Den Hellige
Ånd.

Johannes 7:37-39 (KJV)
37 På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto
Jesus fram og ropte: «Den som tørster, skal komme til meg
og drikke!
38 Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som
Skriften sier, renne elver av levende vann.»
39 Dette sa han om Ånden de som trodde på ham, skulle
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få. Ånden var ennå ikke kommet, for Jesus var ennå ikke
blitt herliggjort.
Jesu løfte til oss når vi mottar Den Hellige Ånd, er at det ikke vil
være som en dam eller en brønn, men som levende vann. Det vil
være en kontinuerlig strøm av Den Hellige Ånd inne i deg. Du
fornemmer dette, når andre salvede snakker til deg også, som
autoritet i det de snakker om. Vi går til Lukas 11 igjen.

Lukas 11:10-13 (KJV)
10 For den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og
den som banker på, skal det lukkes opp for.
11 Finnes det en far blant dere som vil gi sønnen sin en
orm når han ber om en fisk,
12 eller gi ham en skorpion når han ber om et egg?
13 Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode
gaver, hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi Den
hellige ånd til dem som ber ham!»
Ikke tro at noen må legge hendene på deg, for at du skal motta Den
Hellige Ånd. Han sier at du må spør, tro og du vil motta. Det er bra
å ha noen som ber for deg, som allerede er fylt med Den Hellige
Ånd, men det er ikke påkrevd.
Det er ikke det som sies over deg når du døpes, men hva som faktisk
skjer når du døpes. Det kan være at noen mennesker ikke vil ha
noen til å døpe dem. Det som betyr noe er at du kommer helt under
vannoverflaten, fordi det er i handlingen du begraves med Kristus,
og det er i reisningen du kommer opp som en ny mann. Noen har
kanskje ikke nok vann til å fylle et helt kar, eller en elv i nærheten,
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eller et basseng, men om du har nok vann til å bli gjennomvåt, da
er du ikke skvettet vann på, men døpt. Gud kjenner oppriktigheten
fra hjertet ditt, og Han vet at du gjør det i lydighet i Jesu Kristi navn
for tilgivelse for synder, etter først å angre. Han kjenner tiden vi er
i. Herren vil fylle deg opp når du spør Ham, og husk at Han er
døperen, ikke mennesket. Snu deg mot Ham og tro, og når du
adlyder, gjør det med hele ditt hjerte.

1 Johannes 5:7-9 (KJV)
7 For det er tre som vitner:
8 Ånden, vannet og blodet, og disse tre samstemmer.
9 Om vi godtar vitnesbyrd fra mennesker, er Guds
vitnesbyrd sterkere. For dette er Guds vitnesbyrd: Han har
vitnet om sin Sønn.
Dersom vi utelater noen av disse tre, er det fortsatt enighet? På
samme måte som du kan ikke ta bort Faderen, Sønnen og Den
Hellige Ånd, på samme måte kan du ikke ta bort Ånden (påfyll),
vann (dåp) og blodet (omvendelsen). De er ett!
Er det noen som leser dette, som ennå ikke har gitt livet sitt for Gud,
er dette tiden å gjøre det på, og angre på alle sine synder. Lese dette
kapittelet om igjen, om så er. Det er viktig å forstå at det ikke er Gud
som vil at du skal havne i helvete, det er fienden. Gud gir oss en
utvei gjennom Hans Sønn, ved å dø på korset for dine synder, slik
at du kan ha et livsførende forhold til Ham og være fri fra synd. Han
sier i Sitt Ord at Han vil at du skal være der Han er. Vær lei deg for
dine synder med et oppriktig hjerte, og tro på Hans Sønn. La deg
døpe i Jesu Kristi navn for tilgivelse av dine synder, og be Ham fylle
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deg opp med Hans Hellige Ånd og med ild. Han vil aldri forlate eller
svikte deg.
Skulle du være en av dem som er her under seglenes prøvelser, vit
at du ikke må ta Dyrets merke, eller tilbe ham eller ha navnet hans.
Du vil måtte dø for din tro. Tenk på hva Jesus forteller tyven på
korset ved siden av Ham. Tyven ber ham huske ham, og Jesus som
hører menneskets rop om frelse, forteller ham at han i dag vil være
med ham i paradis. Paulus sa at å dø er en vinning, fordi fravær av
kroppen er å være til stede med Herren. På et øyeblikk vil livet ditt
være tatt, ene for at du skal få evig liv sammen med Ham. Mange
bønner legges foran Faderens åsyn for de som vil etterlates, ikke
bare gjennom denne misjonen, men for mange familiemedlemmer
og Kristne over hele verden. Gud vil ikke ignorere bønnene fra de
rettferdige. Han glemmer deg ikke, selv om du kanskje føler det slik.
Hans hensikt er at du får lese denne boka slik at du vet at Han har
en utvei til deg, for å forberede deg og nå også bruke deg, om du
vil la Ham.
Måtte Guds nåde være over deg, og måtte du få entre Hans rike, og
er du i segl-perioden, måtte du se Guds Rike og være i paradis.
Amen.

Ordspråkene 14:26-27 (KJV)
26 Å frykte Herren er et sikkert vern,
der kan også barna søke tilflukt.
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27 Å frykte Herren er en kilde til liv slik at en vender seg
bort fra dødens snarer.
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Tillegg 1: De 3 Innhøstingene

257

Tillegg 2: Kornåker
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Tillegg 3: 14-års Tidslinjen
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Tillegg 4: Skjemaet Kapitler-til-År
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For et komplett bibliotek med hundrevis av gratis 1-klikks
nedlastbare videoer, produsert av Ministry Revealed, for mer
dyptgående informasjon rundt forklaringene presentert i denne
boka (m. fl. og mange andre ressurser), besøk Ministry Revealeds
nettside på:
https://ministryrevealed.com/home
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ÅPENBARINGEN 22
1 Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall.
Den springer ut fra Guds og Lammets trone.
2 Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge
sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og
bladene på treet er til legedom for folkene.
3 Det skal ikke lenger finnes noen forbannelse. Guds og Lammets
trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham.
4 De skal se hans ansikt, og de skal ha hans navn på sin panne.
5 Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av
lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem. Og de skal
herske som konger i all evighet.
6 Engelen sa til meg: «Disse ordene er troverdige og sanne.
Herren, den Gud som gir profetene sin Ånd, har sendt sin engel for
å vise sine tjenere det som snart skal skje.
7 Og se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de
profetiske ordene i denne boken.»
8 Jeg, Johannes, er den som hørte og så alt dette. Da jeg hadde
hørt og sett det, kastet jeg meg ned for føttene til engelen som
hadde vist meg dette, og ville tilbe ham.
9 Men han sa til meg: «Gjør ikke det! Jeg er en tjener som du og
dine søsken profetene og de som tar vare på ordene i denne
boken. Gud skal du tilbe!»
10 Så sa han til meg: «Sett ikke segl for de profetiske ord i denne
boken! For tiden er nær.
11 La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og den urene
fortsette i sin urenhet! La den rettferdige fortsatt gjøre det som er
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rett, og den hellige fortsette i helliggjørelse.
12 Se, jeg kommer snart, og lønnen jeg vil gi, har jeg med meg.
Jeg skal gjengjelde hver og en etter hans gjerning.
13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste,
begynnelsen og enden.
14 Salige er de som vasker sine kapper. De skal få rett til å spise av
livets tre og gå gjennom portene inn i byen.
15 Men utenfor er hundene og de som driver med trolldom, og de
som driver hor, morderne, avgudsdyrkerne og
alle som elsker løgn og taler løgn.
16 Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i
menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt,
den klare morgenstjernen.»
17 Ånden og bruden sier: «Kom!» Og den som hører det, skal si:
«Kom!» Den som tørster, skal komme, og den som vil,
skal få livets vann som gave.
18 Jeg vitner for enhver som hører ordene i denne profetiske
boken: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plagene
som det er skrevet om i denne boken.
19 Og om noen trekker noe fra ordene i denne profetiske boken,
skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige byen, som
det er skrevet om i denne boken.
20 Han som vitner om dette, sier: «Ja, jeg kommer snart.»
Amen. Kom, Herre Jesus!
21 Herren Jesu nåde være med alle!
Amen.
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