SOLKVINNEN OG DEN ILDRØDE DRAGEN I ÅP. 12
I Johannes Åpenbaring finner vi tre kvinner:
1.
2.
3.

Bruden – menigheten fra alle tider, jøder og hedninger
Kvinnen kledd med solen, Israels Guds folk
Den store skjøgen – sammenslutningen av alle religioner i endetidens drama

Gud har tre forskjellige planer med disse tre kvinnene. Disse planene er åpenbart i bibelens
siste bok.
Det 12. kapitelet er et av de viktigste i hele Johannes Åpenbaring. Det gir oss to mektige tegn.
Vi ser kvinnen kledd med solen og den store ildrøde dragen. Vi skal prøve i denne og
påfølgende bibeltimer å uttyde hemmelighetene i dette kapitel. Her er først teksten:
- Et stort tegn ble sett i himmelen: En kvinne, kledd med solen, og månen under hennes føtter,
og på hennes hode en krone av tolv stjerner. Hun var med barn og skrek i barnsnød og
fødselsveer. Og et annet tegn ble sett i himmelen – og se: En stor ildrød drage som hadde sju
hoder og ti horn, og på sine hoder sju kroner. Med sin hale drog den med seg tredjedelen av
himmelens stjerner og kastet dem til jorden. Og den stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for
å sluke barnet hennes så snart hun hadde født. Hun fødte en sønn, et guttebarn, som skal styre
alle hedningefolkene med jernstav. Og hennes barn ble bortrykket til Gud og hans trone.

HATET OG FORFØLGELSEN MOT KVINNEN (JØDENE)
I dette kapitelet finner vi et voldsomt og morderisk hat mot kvinnen. Det er ingen tvil om at
dette hatet er svært gammelt og har sitt opphav i tiden da syndefallet ble en virkelighet i
Edens hage. For alle som følger med i tiden og som også leser sin Bibel, er overbevist om at
det finns et intenst hat mot Israel i verden. Vi kaller det for ”antisemittiske” som vel betyr
”mot semittene” som er synonymt med Israel som jo stammer fra Sem, en av Noas sønner.
Dette hatet er gammelt og har fortsatt frem til våre dager.
Antisemittismen har både en historisk grunn og en åndelig grunn. Antisemittismens spire ble
sådd i Edens hage i forbindelse med syndefallet. Gud Herren uttalte den første profeti og det
første løftet og sa blant annet dette til slangen, djevelen:
- Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal
knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. 1M 3:15

FIENDSKAPET BEGYNTE I EDENS HAGE
Med andre ord sier Gud Herren at det vil alltid eksistere et fiendskap mellom kvinnen og
slangen. Disse to antagonister vil være i et fiendskap som vil kulminere i striden mellom
kvinnens Ætt og slangen. I denne kampen vil to ting skje:
1. Kvinnens ætt vil knuse slangens hode så hans makt opphører
2. Slangen vil bite kvinnens ætt i helen så han dør.
Vi har ikke problemer med å forstå at slangen er djevelen og Satan, Guds erkefiende fra
begynnelsen. Han er løgneren og manndraperen som ikke ble stående i sannheten men
opphøyet seg og ville bli Gud lik. Jesu sa:
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- Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra
begynnelsen og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler
han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Joh 8:44

MEN JESUS BESEIRET DJEVELEN
Vi ser og forstår at profetien og løftet fra edens hage er blitt oppfylt i Kristus og hans død på
korset. Ved sin død drepte han døden og djevelen og Satan ble avvæpnet.
- Da nå barna har del i kjød og blod, fikk også han på samme vis del i det, for at han ved døden
skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som av frykt
for døden var i trelldom hele sin livstid. Heb 2:14-15

HVEM ER SÅ KVINNEN?
Det er ikke så klart for alle hvem denne kvinnen er. Vi er enige om at kvinnens ætt er Kristus.
Vi leser ”ætt” i entall og dette refererer til en bestemt person. Det er kun én person i
verdenshistorien som har knust slangens hode og det er Jesus. Han beviste dette ved sin
oppstandelse fra de døde. Hvis kvinnen ætt er Jesus Kristus må det være enkelt å finne ut
hvem kvinnen er.
1.

Det er ikke Maria, jomfruen. Dette er klart ut fra det historiske aspektet. Fiendskapet
begynte i Edens hage og fortsatte gjennom historien frem til Kristus kom.

2.

Det er heller ikke Eva for ingen av hennes barn var Messias. Selv om hun nok trodde
at det var slik. Da hun fikk Kain står der:
- Adam holdt seg til sin hustru Eva, og hun ble med barn og fødte Kain. Da sa hun: Jeg
har fått en mann ved Herren. 1M 4:1
Hun trodde at denne personen var løftets sønn, men det var det ikke.

3.

Det er heller ingen andre kvinner i den gamle eller nye pakt som er denne kvinnen.

KVINNEN ER ISRAEL
Det er ingen tvil om at kvinnen er Israel og ikke et enkeltstående individ. Dette passer godt
med Jesu egne ord hvor han stadfester at frelsen og frelseren, kommer fra Israel:
- Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Joh
4:22

DETTE BEKREFTES FRA GAMLE TESTAMENTET
Det bekreftes også fra GT at kvinnen er Israel når vi leser om Josef og hans drømmer om
fremtiden.
- Og han drømte enda en annen drøm og fortalte den til sine brødre. Han sa: Nå har jeg drømt
enda en drøm! Se, solen og månen og elleve stjerner bøyde seg for meg. Da han fortalte dette til
sin far og til sine brødre, skjente faren på ham og sa: Hva er det nå for en drøm du har hatt?
Skal vi virkelig komme – jeg og din mor og dine brødre, og bøye oss til jorden for deg? Hans
brødre var misunnelige på ham, men hans far bevarte dette i sitt minne. 1M 37:9-11
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FADEREN LOVER Å GI HELE VERDEN TIL SØNNEN
- Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til eie. Du skal knuse dem
med jernstav, som en pottemakers leirkar skal du slå dem i stykker. Sal 2:8-9
Dette ordet venter ennå på sin oppfyllelse. Men beslutningen er tatt og Sønnen Jesus Messias
skal i sin tid, ta makten over hele jorden og alle folkeslagene vil bli ham lydig.

ALL MOTSTAND MOT KRISTUS VIL OPPHØRE
Men dette enorme drama er ennå ikke slutt. Djevelen maktet ikke å forhindre (sluke)
guttebarnet. Jesus sitter nå på Guds trone. Derfra kommer han igjen for å herske over jorden.
I dette bildet finner vi at Israels rolle er av absolutt avgjørende betydning. En kan vel si det
slik at dersom Israel ikke skulle eksistere, vil Guds ord ha slått feil og Jesus vil ikke komme
tilbake for å herske over jorden. Salmen 110 er betegnende i så måte:
- Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel
for dine føtter! 2 Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion: Hersk midt iblant dine
fiender! Sal 110:1-2
Fienden, den gamle slangen fra Edens hage vil derfor forsøke å knuse Israel og få jødefolket
fjernet fra jordens overflate. Derfor vekker han antisemittismen blant alle jordens folk.
Han vet at hvis Israel lever videre vil alt i Guds ord gå i oppfyllelse og han vil havne i ildsjøen
som brenner med ild og svovel til evig tid.
- Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den
falske profet var. Og de skal pines dag og natt i all evighet. Åp 20:10

VERDENS NASJONER STÅR MOT ISRAEL I ENDENS TID
Bibelen forteller oss at dette hatet skal fortsette og det skal tilta mot endens tid.
- Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkeslagene rundt omkring. Når Jerusalem blir
kringsatt, skal det også gå ut over Juda. Det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en
løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk
skal samle seg mot det. Sak 12:2-3

HERRENS OG ISRAELS FIENDER SAMLER SEG
Det kommer et endelig oppgjør på den store sletten Harmageddon. De som har kjørt over
denne sletten kan ikke unngå å tenke på at på det stedet skal den siste og store
konvensjonelle krigen stå.
- Og han samlet dem på det sted som på hebraisk heter Harmageddon. Åp 16:16

DRAMATISKE HENDELSER
Det er dramatiske hendelser når Bibelen forteller om disse store begivenheter.
- Hedningefolkene skal våkne opp og dra til Josafats dal. For der vil jeg sitte og dømme alle
hedningefolk fra alle kanter. Send sigden ut, for høsten er moden! Kom og tråkk vinpressen, for
den er full, pressekarene flyter over – deres ondskap er stor. Skare på skare samler seg i
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avgjørelsens dal. For nær er Herrens dag i avgjørelsens dal. Sol og måne sortner, og stjernene
slutter å skinne. Joel 3:17-20
Kristus kommer og holder dom i Josafats dal og alle folkeslagene skal samles foran Herren
- Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte
på sin herlighets trone. Og alle folkeslag skal samles framfor ham. Han skal skille dem fra
hverandre, likesom gjeteren skiller sauene fra geitene. Matt 25:31-32

KVINNEN VAR I BARNSNØD OG HADDE FØDSELSVEER
Kvinnen var med barn og skrek i barnsnød og fødselsveer. Hun skulle føde. Hvordan kan det
sies om Israel at hun var med barn?
Dette er historien om Israel. Denne nasjonen har vært med barn siden nasjonens begynnelse.
Som vi har sett ble løftet om forløseren gitt allerede i Edens hage.
Det ble gjentatt for patriarkene, Abraham, Isak og Jakob. Det var et løfte om at det skal
komme en ”ætt” som skal bringe forløsning og velsignelse. Forløsning fra forbannelsen fra
fallet i Eden og velsignelse over Israel men også over alle andre folk på jorden. Det blir lett å
forstå hvem denne kvinnen er når vi forstår hvem barnet er.
For barnet er Han som skal styre hedningene med jernstav. Vi vet kun om én person som
skal gjøre dette. Det er Kristus Jesus. Vi leser:
- Du skal knuse dem med jernstav, som en pottemakers leirkar skal du slå dem i stykker. Sal 2:9:
- Ut av hans munn går det et skarpt sverd, for at han med det skal slå hedningefolkene. Og han
skal styre dem med jernstav. Han tråkker vinpressen med Guds, Den Allmektiges strenge vredes
vin. Åp 19:15:
Det er derfor helt klart at Israel har vært svanger med Jesus i mange generasjoner.
Enhver gudfryktig jøde visste at Messias skulle komme.
Han skal være en jøde som alle de andre av Israel. Det kan derfor ikke være tvil om hvem
kvinnen er, ei heller hvem guttebarnet er.

MANGE KRISER FOR ISRAEL
Gjennom tidene har Israel gjennomlevd mange trengsler. Det har vært angrep fra ytre
fiender som inspirert av Satan har forsøkt å ødelegge nasjonen.
Det har også vært tider med Guds tukt eller endog straffedom når Israel falt bort fra den vei
Gud ville ha dem på. Men selv når det så ut til å gå riktig galt for Israel, var det en hånd som
kjærlig hjalp dem igjennom.
Israel eksisterer fremdeles og har kommet tilbake til sitt land etter 2000 år i utlendighet. I
tiden forut for utlendigheten har Israel vært "fruktsommelig" med Jesus Messias.
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DET ANDRE STORE TEGN – DEN ILDRØDE DRAGEN
Vi er ikke i tvil når det gjelder det andre store tegn. Dette tegnet utfolder seg på jorden selv
om det har sin rot i himmelen. Denne dragen er et forferdelig monster, fryktelig og dødelig.
Monsteret har syv hoder og ti horn og de syv hodene er kronet.
Dragen har også en hale og den drar tredjedelen av himmelens stjerner med seg og kaster
dem til jorden. Dragen har en spesiell interesse for kvinnen og inntar posisjon foran kvinnen.
Hensikten med dette er å ødelegge barnet så snart kvinnen føder. Det er dette Johannes ser i
sitt syn.

HVEM ER DENNE DRAGEN?
Det er ikke vanskelig å svar på. Vers 9 gir oss svaret. Dragen er identisk med den gamle
slangen, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele jorden. Dragen er derfor
Guds hovedfiende.
Hans opphav var i himmelen, hvor han var en salvet kjerub med stor makt og stort ansvar for
Guds skaperverk. Men han ble hovmodig og falt og ble dermed kastet ut av himmelen. Vi har
skriftsteder som forteller oss noe om dette:
- Hvor du er falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrødens sønn! Hvor du er felt
til jorden, du som slo ned folkeslag! Det var du som sa i ditt hjerte: Til himmelen vil jeg stige
opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil ta sete på tingfjellet i det ytterste
nord. Jeg vil stige opp over skyenes topper, jeg vil gjøre meg lik Den Høyeste. Nei, til dødsriket
skal du støtes ned, til hulens dypeste bunn. Jes 14:12-15
Her legger vi merke til uttrykket "strålende stjerne". Ordet stjerne er ofte brukt om englene
og i dette avsnittet fra Åpenbaringen 12, sies det at Satan var ikke alene da han ble støtt ut
fra sin posisjon. Nei, én tredjedel av himmelens stjerner ble støtt ut sammen med ham. Dette
ble til ondskapens åndehær i himmelrommet.
Vi legger også merke til at årsaken til hans fall var hovmod. Han vil stige høyere og ta plassen
fra Gud, han ville bli lik den Høyeste. Men Gud oppdaget han tanker og hans hovmod og
denne morgenrødens sønn, ble støtt ned og vil til slutt ende i Tartarus, avgrunnen.
Vi finner enda et avsnitt i GT som beskriver de samme sannhetene. Det er profeten Esekiel
som skriver:
- Menneskesønn! Stem i en klagesang over Tyrus' konge, og si til ham: Så sier Herren Herren: Du
var seglet på den velordnede bygning, full av visdom og fullkommen i skjønnhet! I Eden, Guds
hage, bodde du. Kostbare stener dekket deg: karneol, topas, diamant, krysolitt, onyks, jaspis,
safir, karfunkel og smaragd, og gull. Dine trommer og fløyter var i fullt arbeid hos deg. Den dag
du ble skapt, stod de rede. Du var en salvet kjerub med dekkende vinger, og jeg satte deg på
Guds hellige fjell. Der gikk du omkring blant skinnende stener. Ustraffelig var du i din ferd fra
den dag du ble skapt, til det ble funnet urettferdighet hos deg. Ved din store handel ble ditt
indre fylt med urett, og du syndet. Så vanhelliget jeg deg og drev deg bort fra Guds fjell. Jeg
gjorde deg til intet, du salvede kjerub, så du ikke mer fikk være blant de skinnende stener. Ditt
hjerte opphøyet seg for din skjønnhets skyld. Du ødela din visdom på grunn av din glans. Jeg
kastet deg til jorden, jeg la deg ned for kongers ansikt, slik at de kunne se på deg med lyst. Ved
dine mange misgjerninger, ved din urettferdige handel, vanhelliget du dine helligdommer.
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Derfor lar jeg ild gå ut fra deg, og den skal fortære deg. Jeg gjør deg til aske på jorden for alle
deres øyne som ser deg. Esek 28:12-18
JESUS VAR TIL STEDE DA DISSE VELDIGE BEGIVENHETENE FANT STED
- Da sa han til dem: Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Luk 10:18
Satan ble nedstøtt, i første rekke til lufthimmelen hvor han satt opp sin trone. Derfra styrer
han sitt rike av falne engler og demoner og arbeider for å forhindre Guds planer med jorden.
Han er høvdingen over luftens makter men er også virksom gjennom vantroens barn.
- I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd
som nå er virksom i vantroens barn. Ef. 2:2
- For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens
herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ef 6:12
- Det ble en strid i himmelen: Mikael og hans engler tok til å stride mot dragen. Og dragen stred,
og dens engler. Og de kunne ikke stå seg, og det ble ikke lenger funnet sted for dem i himmelen.
Åp 12:7-8

SATAN VISSTE AT FORLØSEREN VILLE KOMME
Djevelen visste at Kristus skulle komme. Denne sannheten ble introdusert for ham allerede i
Edens hage. Gud Herren sa klart at kvinnen skulle bringe en ætt som skulle knuse slangens
hode.
Siden den gang har Satan sett etter denne ætten og han har inntatt sin posisjon foran
kvinnen (Israel) for å ødelegge ætten (barnet) når tiden kom.
Men Gud våket også over sitt folk og bevarte det fra å gå til grunne. Satan visste at hvis Israel
overlever vil ætten komme. Han prøvde å forhindre dette men lykkes ikke. Jesus kom til
verden, han fullførte sin gjerning og ble bortrykket til Gud og hans trone.
- Og den stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet hennes så snart hun hadde
født. Hun fødte en sønn, et guttebarn, som skal styre alle hedningefolkene med jernstav. Og
hennes barn ble bortrykket til Gud og hans trone.
Djevelen vet også at hvis Israel får leve og at jødene vil vende tilbake til sitt land betyr det at
Kristus kommer tilbake. Han vil opprette sitt 1000-årige fredsrike og Satan og alle hans
hærmakter vil bli kastet ned i avgrunnen (Tartarus) og oppleve pinen der. Derfor gjør han alt
han kan for å utslette Israel. Han bruker forskjellige redskaper til å ødelegge jødefolket, men
nasjonen vil overleve fordi Gud holder sin hånd over dem.

DRAGENS HISTORIE BLANT FOLKESLAGENE
Den røde fargen er kongefargen. Siden fallet i Edens hage har kongedømmet over verden lagt
i hendene på djevelen. Han fikk ikke denne makten men tok den med list fra de første
menneskene som opprinnelig fikk styringsmakten over jorden.
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- Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under
dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden.
1M 1:28
BIBELEN SIER KLART AT SATAN ER DENNE VERDENS FYRSTE OG GUD:
- Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Joh 12:31
- Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Joh 12:31
- Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. Joh 16:11
- For denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om
Kristi herlighet, han som er Guds bilde. 2Kor 4:4

DRAGENS SYV HODER
Satan er den som kontrollerer verdens land og riker og sitter med den virkelige makten over
jorden, også i dag. Dette vil imidlertid forandre seg. Dragen har syv hoder som igjen
symboliserer syv verdensriker gjennom tidene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Det gamle Babylon
Egypt
Assyria
Ny-Babylon
Media og Persia
Grekenland
Romerriket

Disse syv hodene er alle kronet og det forteller at det er riker som har eksistert i tiden.
Bildet har et tidsperspektiv som er bemerkelsesverdig. Det går fra tiden før jordens skapelse
og frem til tiden som skal komme ved 1000-års rikets opprettelse og Kristi komme.
Alle disse rikene har stått i opposisjon til Israel og dermed forfulgt kvinnen (Israel). Gjennom
alle disse rikers perioder har antisemittismen vært rådende. Bak antisemittismen ligger
Satan med sin makt og innflytelse. Målet er å forhindre at kvinne føder guttebarnet.
Men Gud har holdt sin hånd over Israel sitt folk.

DE 10 HORN
Disse ti horn taler om kongedømmer. De er identiske med de 10 horn i Daniels bok og de ti
tær som vi finner i Nebukadnesars store billedstøtte i Dan. 2. Dette taler igjen om endetidens
store konføderasjon av stater som skal utgjøre Antikrists maktbase i de siste dager i den 70.
årsuken.
Dette er dyret som kommer opp fra havet. Det siste og store angrepet finner sted i denne
perioden og er beskrevet profetisk i avslutningen av Åp. 12.13-18
- Og det at tærne på føttene var dels av jern, dels av leire, det betyr at riket for en del skal være
sterkt og for en del svakt. Og når du så at jernet var blandet med leire, så betyr det at de skal
blande seg med hverandre ved giftermål. Men de vil likevel ikke holde sammen, likesom jern
ikke blander seg med leire. Og i disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike som i all
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evighet ikke skal ødelegges. Dette riket skal ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og
gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det stå fast i evighet. Dan 2:42-44
- De ti horn som du så, er ti konger som ennå ikke har fått rike. Men de får makt som konger i én
time sammen med dyret. Åp 17:12

DRAGENS HALE DRAR MED SEG ANDRE
Vi ser at dragens hale er i bevegelse og sveiper med seg 1/3 av himmelens stjerner og kaster
dem til jorden. Vi tror ikke dette er fysiske stjerner slik som vi ser på himmelen i mørke klare
netter. Her er det behov for en uttydning.
Vi har tidligere sett at stjerner er et bilde på engler. Så vi kan trygt si at Satan i sitt fall dro
med seg 1/3 av englene i himmelen. De ble med ham i hans opprør og ble også støtt ut
sammen med ham. Kanskje vi kan si at dette var engler som han selv bestemte over etter
som han ble regnet blant Guds erkeengler i himmelen. Bibelen indikerer at der finns falne
engler og at disse også skal dømmes.
- Og de engler som ikke holdt fast ved sin høye stilling, men forlot sin egen bolig, dem holder han
i varetekt i mørket med evige lenker til dommen på den store dag, Jud 6
- For Gud sparte ikke de engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen, der de blir
holdt i varetekt i mørkets huler inntil dommen. 2Pet 2:4
- Så skal han si til dem på venstre side: Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild,
som er beredt for djevelen og hans engler. Matt 25:41
- Han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år,
Åp 20:2
- Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den
falske profet var. Og de skal pines dag og natt i all evighet. Åp 20:10

SATAN OG HANS DEMONER VISSTE AT MESSIAS VAR KOMMET
Det er også klart fra det Nye Testamentet av djevelen og hans demoner visste med all tydelig
klarhet at Jesus fra Nasaret var den utlovede Messias, ætten som skulle komme. De visste
også at hans komme ville være en katastrofe for dem og deres virksomhet på jorden. Det de
ikke visste var tiden da den endelige dommen skrulle skje.
- Det var da i deres synagoge en mann med en uren ånd, og han skrek høyt og sa: Hva har vi
med deg å gjøre, Jesus fra Nasaret? Du er kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du er, du
Guds Hellige! Men Jesus truet den og sa: Ti stille, og far ut av ham! Og den urene ånd rev og slet
i ham, skrek med høy røst og fór ut av ham. Mark 1:23-26

KVINNEN SOM FØDER GUTTEBARNET
Kvinnen kledd med solen (Israel) føder et guttebarn (Kristus). Legg merke til grammatikken:
”..kvinnen som skulle føde..” og ”..så snart hun hadde født..” og ”hun fødte en sønn..” v. 4-5.
Vi ser en utviklingslinje i tid her. Fra fortid hvor det fortelles at barnet skulle bli født til at
hun fødte guttebarnet. Nå er barnet født, Kristus har kommet og vi venter ikke mer.
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GUTTEBARNET
Åpenbaringen er helt klar her. Det brukes et maskulint pronomen her. Det var ikke en jente,
det var en gutt. Dette guttebarnet var objektet for Satans hat og han ville gjøre hva som helst
for å ødelegge det. Dette er slik fordi djevelen visste at denne gutten ville i sin tid ble verdens
Herre og samle all makt i sin hånd og gjøre ende på Satan og all hans makt. Hele verden ville
bli dette guttebarnet lydig.
- Hvorfor larmer hedningene? Og hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er? Jordens
konger reiser seg, og fyrster rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede: La oss sprenge
deres bånd og kaste deres rep av oss! Han som troner i himmelen, ler. Herren spotter dem. Så
taler han til dem i sin vrede, i sin store harme forferder han dem: Det er jo jeg som har innsatt
min konge på Sion, mitt hellige berg. Jeg vil kunngjøre det som er fastsatt. Herren sa til meg: Du
er min Sønn, jeg har født deg i dag! Sal 2:1-7
Det kan derfor ikke være tvil om hvem dette guttebarnet er: Det er Jesus fra Nasaret, sett fra
et menneskelig standpunkt. Han er Kristus, den Salvede, sett fra et himmelsk standpunkt.
Guttebarnet ble rykket opp til Gud og hans trone. Dette skjedde ikke umiddelbart etter hans
fødsel. Kristus hadde en gjerning han først skulle fullføre. Han skulle gi sitt liv til en soning
for våre synder, han skulle dø og oppstå og deretter bli tatt opp til himmelen igjen. Han kom
derfra, ble født inn i verden som et menneske, døde og oppsto og vendte tilbake til himmelen
som både Gud og menneske. Han sitter nå på høyre side av Guds trone.

EN TIDSEPOKE BLIR INNSKUTT
Her kommer vi til en innskutt tidsepoke mellom vers 5 og 6. Vers fem slutter med at gutten
som ble født av kvinnen blir bortrykket (harpazo) til Guds trone. Det er bare en eneste som
blir ønsket velkommen til å sitte med Faderen på hans trone. Det er Kristus han vi kjenner
som Jesus fra Nasaret.
- Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel
for dine føtter! 2 Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion: Hersk midt iblant dine
fiender! Sal 110:1-2

• Pinsen kommer og kirkehistorien begynner
Dette er den tidsepoke som kommer mellom vers 5 og 6. Israel i sitt eget land, får en
nådetid på 40 år hvor jødene (en rest) blir konfrontert med evangeliet og blir frelst.
Evangeliet går videre fra hele Judea og Samaria ut i verden og når til alle nasjoner og folk.

• Israel vender tilbake til sitt land
Hva som mere skjer, er at jøder i hele verden kommer tilbake til sitt eget land, til Israel. I
1948 blir Israel erklært som egen nasjon, og et helt folk blir født på nytt på én dag. De
kommer tilbake fra forfølgelse og undertrykking og bor i Israel.

• Menighetens bortrykkelse
Menigheten av både jøder og hedninger blir rykket bort fra jorden og møter Jesus i luften.
De hensovede i Kristus står opp og blir ikledt den nye kroppen. De som lever blir også
forvandlet og rykkes opp for å møte Herren og alltid være sammen med ham.
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•

Den 70. årsuken begynner og Antikrist trer frem som verdens hersker. Midt i denne uken
begynner de siste 3 ½ år med stor trengsel. Spesielt over det jødiske folket og Jerusalem
skal det går hardt ut. Antikrist setter seg i Guds tempel

Denne tidbolken avsluttes og hendelsene fra vers 6 begynner med de messianske jødenes
flukt fra Jerusalem til klippebyen Petra i Jordan.

KVINNEN FLYR UT I ØRKENEN
Men kvinne ble ikke rykket bort. Hun ble på jorden. Bibelen forteller at Israel ble satt til side
men bare for en tid og hedningene fikk evangeliet og menigheten av både jøder og hedninger
ble dannet ved Åndens hjelp. Denne tidsepoken har vært i mer enn 2000 år nå.
Menigheten skal bortrykkes før Daniels 70. årsuke setter inn og antikristen blir åpenbart og
den store trengsel kommer. Kvinnen vi her ser er Israel i denne trengselsperioden. Det at
Åpenbaringen 12 ikke sier noe om de 2000 årene som har gått mellom Kristi fødsel, gjerning,
død, oppstandelse og himmelfart til trengselstiden kommer, vitner klart om at Israel i
sannhet har vært satt til side i hele denne perioden. Hun går her inn i en svært vanskelig tid
som kalles for en trengsel for Jakob.
- Ve! Stor er den dagen, det er ingen som den. En trengselstid er det for Jakob. Men han skal bli
frelst fra den. Og det skal skje på den dag, sier Herren, hærskarenes Gud, da vil jeg bryte hans åk
og ta det av din nakke. Dine bånd vil jeg rive i stykker, og fremmede skal ikke lenger holde deg i
trelldom. Jer 30:7-8
Det er i denne perioden at Antikrist gjør en fast pakt med de mange i Israel. En pakt som skal
være i 7 år. Men midt i uken (3 ½ x 2) bryter han pakten og stopper offerhandlingene som da
har foregått i det nye og tredje tempel i Jerusalem og setter seg selv opp som gud og krever
alle menneskers tilbedelse. Dette er den mest kritiske perioden i jødefolkets historie, noe på
lik linje med romeren Titus angrep på Jerusalem i året 70 etter Kristus.

JESUS OMTALER DENNE TIDEN
Vi har tidligere sagt at Jesus omtaler denne krisen i Matt. 24.
- Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige
sted – forstå det, enhver som leser! – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. Den som er på
taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset. Og den som er ute på marken, må ikke vende
hjem for å hente kappen sin. Stakkars dem som er med barn og dem som gir die i de dager. Men
be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. For da skal det bli en trengsel så
stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli! Matt 24:1521
Det er slik. De jøder som på den tiden leser, ser og forstår at Antikristen ikke er deres lovede
Messias, vil ta beina fatt og flykte vekk. De vil flykte ut i ørkenen, de vil flykte til fjells.
- Og dere skal flykte til dalen mellom mine fjell. For dalen mellom fjellene skal nå like til Asel.
Dere skal flykte som dere flyktet for jordskjelvet i Judas konge Ussias dager. Da skal Herren min
Gud komme, og alle hellige med deg, min Gud! Sak 14:5:
De som oppfatter situasjonen og redder seg er identisk med de 144 000 som er beseglet av
alle Israels 12 stammer. (Åp. 6) Gud har gjort i stand et sted for dem. Legg merke til ordet
”sted”.
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Dette taler om en fysisk plass hvor de frelste av Israel skal bli bevart i trygghet i de siste 3 ½
år av den store trengselstiden. Vi tror at dette stedet er klippebyen Petra i Jorden (Edom)
som mange av oss har besøkt. Gud må ta vare på dem der med tegn og under slik han gjorde
da de tidligere flyktet ut fra Egypt. Tiden de skal oppholde seg der er 1260 dager, det samme
som 3 ½ år.
- La mine fordrevne barn få herberge hos deg, Moab, vær et skjul mot ødeleggeren! For det er
slutt med voldsmannen, ødeleggelsen får ende, undertrykkerne blir borte fra landet. Jes 16:4:
- Dine døde skal bli levende. Mine lik skal oppstå. Våkn opp og juble, dere som bor i støvet! For
dugg over grønne urter er din dugg, og jorden gir døde tilbake til livet. Mitt folk, kom inn i dine
kamre og lukk dørene etter deg! Skjul deg et lite øyeblikk, inntil vreden går over! For se, Herren
går ut fra sin bolig for å hjemsøke dem som bor på jorden for deres misgjerning. Jorden skal la
det blod som er utøst på den, komme for dagen, og ikke mer dekke sine drepte. Jes 26:19-21

KAMPEN I HIMMELROMMET ÅP 12:7-9
På denne tiden som er den siste delen av Daniels 70. årsuke og midt i denne, finner sted en
krig i himmelen. Det er en krig mellom engler, satans engler og Mikael og hans engler.
Det er allerede skrevet at i den siste tiden, i de dagene når trengselstiden setter inn, vil
Mikael bli spesielt aktiv og stige frem i himmelen for å forsvare Israel barn.
- På den tid skal Mikael stå fram, den store fyrsten som verner om ditt folks barn. Det skal
komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dag noe folkeslag ble til og til den tid. Men
på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet i boken. Dan 12:1
Vi leser her at i denne tiden, nettopp i den siste store trengselen, skal Israel barn oppleve
beskyttelse og hjelp fra Herren. Selv om det vil bli en tid med trengsler for Jakob, vil også
store ting skje. Først og fremst at i denne tiden vil den store vekkelsen blant Israel barn finne
sted. Vi leste på den tid skal de av ditt folk (av Israel) bli frelst, så mange som er oppskrevet i
boken (livets bok). Så gjennom trengsler skal de utvalgte av Israel frelses.
Når Mikael stiger frem vil den store trengsel begynne. Himmelen vil nå kvitte seg med den
store pest som har plaget menneskeheten i tusener av år. Djevelen står imot slik han alltid
har gjort men hans endelig er beseglet og han kan ikke stå seg mot Mikael og de himmelske
og mektige Guds engler. Himmelrommet har vært han tilholdssted i årtusener etter at han
ble kastet ut fra himmelen.
- For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens
herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ef 6:12
Satan blir nå kastet ned på jorden og himmelen blir fri fra denne onde personlighet. Lyset
overvinner mørket, det gode overvinner det onde. Mikael overvinner Guds og
menneskeheten største fiende.

FRA HIMMELROMMET TIL JORDEN
Som vi har sett så har himmelrommet vært Satan hovedkvarter hvor han sammen sine
generaler har rettet sine angrep mot jorden. Men dette har nå blitt forandret. I begynnelsen
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av den store trengsel blir han kastet ned på jorden. Dette gjør ham mektig vred og maktene
og myndighetene i himmelrommet kommer i uorden. Dette nederlaget gjør at hans
operasjoner mot Guds kongedømme blir forvirret. Han er sint og kommer ned til jorden i
stor vrede.
- Og de kunne ikke stå seg, og det ble ikke lenger funnet sted for dem i himmelen. Den store
drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele
verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham. Åp 12:8-9
Dette er tiden da mannen med den store munnen, Mr. 666 blir dyret som kommer opp fra
avgrunnen, noe vi skal se mer på i kapitel 13. Djevelen setter nå opp sitt hovedkvarter på
jorden og hans planer om den sataniske treenighet blir implementert.

EN RØST HØRES FRA HIMMELEN
Denne røsten forteller oss hva som er ”status quo”. Denne uttalelsen ropes ut av en av de
hellige som befinner seg i himmelen på denne tiden. Dette kan vi forstå av ordene som sies:
- Og jeg hørte en høy røst i himmelen si: Fra nå av tilhører frelsen og kraften og riket vår Gud,
og makten hans Salvede. For våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for
vår Gud dag og natt. De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ord de vitnet. Og de
hadde ikke sitt liv kjært, like til døden. Åp 12:10-11
Han sier noen om hvordan sitasjonen har blitt nå, etter at djevelen har tapt kampen i
himmelrommet. Situasjonen har endret seg, alt har blitt bedre for de som hører himmelen til
men verre for de som hører jorden til.

SEIERENS GRUNNLAG OG ÅRSAK ER KRISTUS ALENE
Tiden har kommet da frelsen, makten og Guds kongedømmet skal bli åpenbart for hele
universet. For brødrenes anklager har blitt kastet ut. Hvem som er brødrenes anklager vet vi.
Det er satan hvis navn betyr baktaler. Vi finner at han anklaget Job og han anklaget Josva.
- Så hendte det en dag at Guds sønner* kom og stilte seg fram for Herren. Og blant dem kom
også Satan. Og Herren sa til Satan: Hvor kommer du fra? Satan svarte Herren: Jeg har fartet og
flakket omkring på jorden. Da sa Herren til Satan: Har du gitt akt på min tjener Job? For det er
ingen på jorden som han, en uklanderlig og rettskaffen mann, som frykter Gud og holder seg fra
det onde. Men Satan svarte Herren: Mon Job frykter Gud for intet? Har du ikke vernet om ham
og hans hus og alt som hans er, på alle kanter? Hans henders gjerning har du velsignet, og hans
buskap har bredt seg vidt ut i landet. Men rekk bare din hånd ut og rør ved alt det som hans er!
Da vil han for visst si deg farvel like opp i ansiktet. Da sa Herren til Satan: Se, alt det han eier er
i din hånd. Men mot ham selv må du ikke rekke ut din hånd. – Så gikk Satan bort fra Herrens
åsyn. Job 1:6-12
- Så lot han meg se Josva, ypperstepresten, som stod foran Herrens engel, og Satan som stod ved
hans høyre side for å anklage ham. Men Herren sa til Satan: Herren refse deg, Satan! Herren
refse deg, han som har utvalgt Jerusalem! Er ikke denne mannen her en rykende brann, revet ut
av ilden? Sak 3:1-2
Men vi vet at Kristus sitter ved Guds høyre hånd som vår forsvarer og talsmann (gr.
parakletos)
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- Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en
talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og
det ikke bare for våre, men også for hele verdens. 1Joh 2:1-2
Etter at han blir utkastet fra himmelrommet har han ikke lenger adgang til å anklage
brødrene innfor Gud Herren

SEIEREN HAR SIN GRUNN I JESUS DØD
Basis for denne velsignede seier over Satan er kun i Jesu blod. Lammet blod ble gitt på korset
og har enorm kraft inn i de begivenheter som skal finne sted i både himmelen og på jorden. I
virkeligheten sies det at seieren allerede ble vunnet den dagen Jesus gav sitt blod på Golgata
kors utenfor Jerusalems murer.
- Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som
seierherre over dem på korset. Kol 2:15
- Da nå barna har del i kjød og blod, fikk også han på samme vis del i det, for at han ved døden
skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som av frykt
for døden var i trelldom hele sin livstid. Heb 2:14-15

BEKJENNELSEN ER OGSÅ VIKTIG I DETTE BILDET.
Når du bekjenner sannheten om Jesu blod er det i seg selv en seier. Det viser at du tror på
Jesu blod og ved din tro smelter denne sannheten sammen med ditt vesen og person og du er
beskyttet mot alt satans velde. Det var om denne bekjennelse Paulus talte til sin venn
Timoteus.
Men du, Guds menneske, fly bort fra alt dette! Og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro,
kjærlighet, tålmodighet og mildhet. Strid troens gode strid! Grip det evige liv som du ble kalt til
– du som og har avlagt den gode bekjennelse for mange vitner! 1Tim 6:11-12

OVERGIVELSEN TIL HERREN
Den totale overgivelse til Kristus er også er også en integrert del av denne seieren over
djevelen. Det er viktig å ikke elske seg selv så mye at man viker tilbake for den hele og fulle
overgivelse, selv om det fører til lidelser og forsakelser. Denne type liv fører til sterk seier
over det onde.

EN HENDELSE SOM SKAPER GLEDE MEN OGSÅ VE
Det faktum at djevelen blir kastet ned gir grunn for glede når det gjelder dem som bor i
himmelen. De må glede seg og det gjør de også. De som bor i himmelen er utrolig mange. Der
finns mange engler selvfølgelig men også skarer av frelste, høytidsskaren av de hellige fra
tidenes morgen. De befolker himmel nå og de gleder seg.
Men ve over dem som bor på jorden for djevelen har fart ned til jorden i stor vrede og
menneskene der som ikke har beskyttelse mot hans gjerninger, vil lide forferdelig. De vil stå
åpne for hans vrede og få smake til fulle hans forferdelige vrede.
Vi minnes Hitler som like før sitt selvmord sa at Tyskland ikke var verdig og måtte gå under
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sammen med ham. Hvor fikk han denne tanken fra? Djevelen vil forårsake millioner av
menneskers lidelse og død. Dette er helt i tråd med Jesu egne ord om djevelen:
- Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og
ha overflod. Joh 10:10

DJEVELEN KJENNER SIN EGEN TID
Satan er nå klar over den tid han har til disposisjon for å ødelegge menneskeheten og
forhindre at Guds rike skal komme. Han vet han har kun 3 ½ år igjen av sin tid før han skal
kastes ned i avgrunnen. Vi forstår at de onde maktene alltid har visst at det ville bli deres
endelikt.
- Og se, de skrek ut: Hva har vi med deg å gjøre, du Guds Sønn? Er du kommet hit for å pine oss
før tiden? Matt 8:29
- Og se, de skrek ut: Hva har vi med deg å gjøre, du Guds Sønn? Er du kommet hit for å pine oss
før tiden? Matt 8:29
Så satan vet han bare har denne tiden til rådighet og han ønsker å slippe sin vrede løs og
gjøre så mye skade som mulig.

KRIG OG FORFØLGELSE PÅ JORDEN
Det første satan gjør nå han først forstår at han faktisk er blitt kastet ut fra sitt hovedkvarter
i himmelrommet og nå er på jorden, er å forfølge dem som har betydning for hans fremtid.
- Og da dragen så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født
guttebarnet. Og den store ørnens to vinger ble gitt til kvinnen for at hun skulle fly ut til sitt sted
i ørkenen, der hun blir sørget for i en tid og tider og en halv tid borte fra slangens ansikt. Åp
12:13-14
Vi skjønner at dette er den samme kvinnen som han tidligere forfulgte i den hensikt å sluke
hennes sønn når hun hadde født. Solkvinnen med månen under sine føtter og de 12 stjernene
som en krans over hennes hode.
- Og et annet tegn ble sett i himmelen – og se: En stor ildrød drage som hadde sju hoder og ti
horn, og på sine hoder sju kroner. Med sin hale drog den med seg tredjedelen av himmelens
stjerner og kastet dem til jorden. Og den stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke
barnet hennes så snart hun hadde født. Åp 12:3-4
Den gangen mislykkes djevelen med sin plan for guttebarnet ble bortrykket til Gud og hans
trone. Det var denne gutten og sønnen som skulle herske over folkeslagene med jernstav.
David Sønn som engang skulle komme igjen og opprette sitt rike.
Djevelen vender seg nå igjen mot dette folket, mot Israel, for å ødelegge henne og knuse det
jødiske folket slik at Guds plan med dem ikke skal fullbyrdes. For hans undergang og
forkastelse til avgrunnen er avhengig av dette folket og av at Gud planer med dem lykkes. Det
ser altså ut til et en vanvittig tanke oppstår i djevelen tanke at dersom han kan utslette Israel,
vil ikke Guds rike komme og han kan fortsette å regjere på jorden og overvinne Gud.
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- Og da dragen så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født
guttebarnet. Og den store ørnens to vinger ble gitt til kvinnen for at hun skulle fly ut til sitt sted
i ørkenen, der hun blir sørget for i en tid og tider og en halv tid borte fra slangens ansikt. Åp
12:13-14
Denne plan vil totalt mislykkes for Herren vil verne om sitt folk og spesielt vil han gjøre det
for de utvalgte som vil bli frelst i denne tiden med trengsel for Jakob. Gud har gitt historiens
utfall i sitt ord og det vil bli akkurat slik han har sagt. Kvinnen som satan forfølger vil få et
skjulested i ørkenen, et sted som Gud Herren har gjort i stand for henne.

ELVEN SOM STRØMMER FRA SLANGENS MUNN
Igjen finner vi dette gamle uttrykket fra Edens hage: Slangen. Vi leser at slangen lot strømme
vann fra sin munn etter kvinnen der hun flyr ut i ørkenen til sitt sted.
- Slangen sprutet av sin munn vann som en elv etter kvinnen, for å rive henne bort med elven.
Men jorden kom kvinnen til hjelp, og jorden åpnet sin munn og slukte elven som dragen sprutet
av sin munn. Åp 12:15-16
Denne hendelsen minner oss om hvordan Farao i GT sendte sine hærer etter Israel som
flydde ut fra Egypt og slaveriet. Men den gangen var det Rødehavet som åpnet opp sine
porter og lot Israels barn gå tørrskodd over til den andre siden. Da egypterne med sine
vogner og hester forsøkte på det samme, gikk de til grunn og deres ben sank i de dype vann.
- Da sang Moses og Israels barn denne lovsang for Herren: Jeg vil lovsynge Herren, for han er
høyt opphøyet. Hest og rytter styrtet han i havet. Herren er min styrke og min lovsang, han ble
meg til frelse. Han er min Gud, og jeg vil prise ham, min fars Gud, og jeg vil opphøye ham.
Herren er en stridsmann, Herren er hans navn. Faraos vogner og hans hær kastet han i havet.
Hans utvalgte stridsmenn sank i Rødehavet. Avgrunner skjulte dem, de sank som stein i dype
vann.
2M 15:1-5
Det samme vil komme til å skje når antikrist forsøker å hente inn igjen de flyktende
messianske jødene som adlyder Jesu ord i Matt 24:15- Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige
sted – forstå det, enhver som leser! – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. Den som er på
taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset. Og den som er ute på marken, må ikke vende
hjem for å hente kappen sin. Stakkars dem som er med barn og dem som gir die i de dager. Men
be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. For da skal det bli en trengsel så
stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli! Matt 24:1521
Det blir igjen et stort mirakel som finner sted og som viser Guds trofasthet mot sine barn og
spesielt disse 144 000 fra Israels 12 stammer.
Vi tror at stedet de vil fly til er klippebyen Petra i Jordan som ligger i det tidligere Moab. En
klippeby hvor det er plass til svært mange mennesker og hvor Nabateerne, et tidligere folk
bodde og levde.
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DE ANDRE AV HENNES ÆTT
Igjen ser vi hvordan Satan beseires av Guds makt. Når djevelen ikke kan rekke å ødelegge de
frelste av Israel og de unnslipper hans arm, vender han seg mot andre av ”hennes ætt”. Hvem
er nå disse? Det kan kanskje hjelpe oss med å identifisere dem når det står at ”de holder
Guds bud og har Jesu vitnesbyrd”. Kan dette være andre enn de frelste av hedningefolkene
som kom til Kristus etter brudens bortrykkelse før den store trengsel. Disse som nok vil
utgjøre millioner av mennesker, ja, en skare som ingen kunne telle. De som har kommer ut av
den store trengsel, slik vi leser i Åpenbaringen 7
- Og en av de eldste tok til orde og sa til meg: Disse som er kledd i de lange hvite kjortler – hvem
er de? Og hvor er de kommet fra? Jeg sa til ham: Herre, du vet det! Og han sa til meg: Dette er de
som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i
Lammets blod. Åp 7:13-14
Disse holder budet, de har også er klart vitnesbyrd om Jesus. De er søken til de messianske
jødene som også har opplevd den samme frelseren som dem. De er i slektskap med de frelste
fra Israel og er forfulgt av den samme person og av den sataniske treenighet.
____________________________________________________________________________________________________

SATANS FORSØKER Å ØDELEGGE ISRAEL
Djevelen gjorde flere forsøk på å ødelegge Guds plan med Israel. Her er noen eksempler fra
GT som viser nøyaktig dette.

KAIN SLÅR I HJEL ABEL
Det første eksempel vi møter i skriften er beretningen om Kain som slo sin bror Abel i hjel.
Det er tydelig at den slekten som skulle føre frem til Messias komme, begynte med den
gudfryktige Abel. Men Kain, som var av den onde, ville forhindre denne Guds plan, og slo ihjel
Abel.
- Vi skal ikke være som Kain, som var av den onde og slo i hjel sin bror. Og hvorfor slo han ham i
hjel? Fordi hans gjerninger var onde, men hans brors gjerninger var rettferdige. 1Joh 3:12
Men Eva fødte en ny sønn, Set. Han forsto at denne var en gave fra Herren. Set tok opp arven
etter Abel og førte den rettferdige slekten videre.

ISMAEL VIL DREPE ISAK
Ett av disse eksemplene, det første eksempel, er hentet fra Jashers bok og hendte i Abrahams
familie hvor vi finner Sara og Abraham med sønnene Ismail og Isak. Vi skal huske at Ismael
var 13 år eldre enn Isak.
"And when Isaac was five years old he was sitting with Ishmael at the door of the tent. And
Ishmael came to Isaac and seated himself opposite to him, and he took the bow and drew it and
put the arrow in it and intended to slay Isaac. And Sarah saw the act which Ishmael desired to
do to her son Isaac, and it grieved her exceedingly on account of her son, and she sent for
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Abraham, and said to him, Cast out this bondwoman and her son, for her son shall not be heir
with my son, for thus did he seek to do unto him this day."
Norsk:
-Og da Isak var fem år gammel satt han sammen med Ismael i døren til templet. Og Ismael kom
og satte seg ovenfor ham og tok buen sin og spente den og la en pil på strengen i den hensikt at
han ville drepe Isak. Og Sara så denne handlingen Ismael ønsket å gjøre mot hennes sønn, og
det bedrøvet henne svært mye og hun sendte bud etter Abraham og sa til ham. Kast ut denne
trellkvinnen og hennes sønn, for hennes sønn skal ikke arve med min sønn..

HISTORIEN OM DEN ONDE BESTEMOREN
Senere i historien om kongeætten i Juda finner beretningen om den onde bestemoren ved
navn Atalja. Hun kom til makten og det første hun gjorde, var å utrydde kongeætten:
- Da Atalja, mor til Akasja, fikk vite at sønnen hennes var død, gikk hun i gang med å utrydde
hele kongeætten. Men Akasjas søster Josjeba, kong Jorams datter, tok Joasj, Akasjas sønn, og
førte ham hemmelig bort fra kongesønnene som skulle drepes. Hun førte ham og hans amme
inn i et sengekammer. Der gjemte hun ham for Atalja, så han ikke ble drept. Siden var han hos
henne i Herrens hus og ble holdt skjult i seks år, mens Atalja regjerte i landet. 2Kong 11:1-3
Vi ser at alle kongesønnene ble drept av Atalja, men på mirakuløst vis ble den minste av dem,
Joasj, berget og når tiden var inne ble han utnevnt til konge men Atalja ble drept. Han var
altså den siste og eneste som kunne føre løftet om Davids ætt videre inntil Kristus kom, han
som både er Guds sønn og Davids sønn.
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OG DEN
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