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457 f.13. jødene vender hjem fra fangenskap

Jerusalem gjenoppbygges. Dan 9,25
Stor trengsel i byggeperioden.
Se Nehemias og Esras bok

En salvet står fram-Jesu dåp

Jesu død G)

Stefanus stenes år 34 e.Ift
Evangeliet forkynnes for

Endetidens begynnelse ca. 7844

Ãp 14,6-12. Evangeliet
Stor misjonsvirksomhet

Nådedøren lukkes idet plagene å falle

Jesus kommer igjen-de
og sammen med de frelste som
til himmelen. Satan bundet.

Etter de 1000 år--den 2. Satan samler alle
de ugudelige oppstandne til Det nye Jerusalem
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døde oppstår
tas de med

å forføre nå.

dem. Ap 20,9Ild faller ned fra himmelen og
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Ord av forfatteren:

Foúatteren av dette dikthefte har skrevet
disse versene for å prøve å være t¡l l¡tt
hjelp i å få vekk en del misforståelser iti-
den om hva som er tradisjon eller hva Guds
ord virkelig lærer. En ting er viktig, nemlig
å tolke skriften med skriften. Gjør en det
er det lettere å få den riktige forståelsen.

Som vi vet, pågår det en intens kamp mel-
lom det gode og det onde om mennesker.
Den har pågått helt fra tidenes morgen.
Det er viktig at vi kienner til hva denne
kampen dreier seg om.

Jesus kom hit til vår jord for å gjenopprette
forholdet mellom mennesker og Gud. Je-
sus brukte aldritvang. lkke frister han
med "gull og grønne skoger" slik som Sa-
tan, hans fiende, giør. "Porten er trang og
veien er smal, som fører til livet", sa Jesus.

Den onde lokker med ting som ser så fine
ut, men det er et stort bedrag. En dag vil
alle mennesker oppdage bedraget, Da er
det for sent. La oss ta et klokt valg i dag.
VELG JESUS OG HANS SANNHET!

Lykke til med lesingen!

Med hilsen
Gunvor Wollan



6 BIBELEN!
GUDS SANNE TALE_VÅR RETTESNOR

Det er så mange ting
jeg ikke kan forstå.
Ofte er det vanskelig

og le¡t å tenke på.
Så mange kjære venner

i kristenhetens hær
tror ting som ikke stemmer
med den bibel de har kjær.

Det gjelder deg, m¡n kjære
søster og min bror.

Du Ieser glad d¡n bibel.
Du sikkeÉ på den tror.

Allikevel, så er det
noen ting som gjør,
at vi tror forskjellig

om mennesker som dør.

I min kjære bibel
står det klart og greit
døden som en søvn et,

der finnes intet leit.
Heller ingen kjærlighet

og glede finnes der,
fot alt det som vi følte

i livet svunnet er.

Mange kristne mener
at noe går til Gud.

Dette skjer når mennesket
får om døden bud,
tror at sjelen, livet,

trekkes opp fra jord.
Hva er dette livet,

min kjære søster, bror?

Job 14,10-12; Salme l:O4,29; Pred 9,19.20; Hebr 11,38-40;
Pred 9,4-6: Jes 38,19.20;Malt9,24
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HVORDAN SKAPTE GUD MENNESKET?

For lenge, lenge siden
i verdens første vår,

Gud skapte jord og himmel,
alt oppsto på hans ord.

Den sjette dag han formet
med kjærlig omhu stor

et menneske så vakkert.
Han formet det av jord.

Det Iå der idet gtønne,
en skapning uten I¡v.
Det kunne ikke tale

og føltes kald og stiv.
Da blåste Livets Herre
i mannens nese inn,

og I¡vets pust vibreÉe
i menneskets kropp og s¡nn.

Han reiste seg forundret,
tok inn i fulle drag

det vakre liv omkring seg.
A, hvilken herlig dag!

I Skaperens milde ansikt
han så slik kjærlighet.
Da Adams sinn ble fylt

av en dyp takknemlighet.

Men Adam var alene
med alt det som var skapt.
Om dyrene var hengivne,

så føltes noe tapt.
Gud skjønte dette bedre

enn noen annen kan.
Han dannet vakre Eva

som føft ble til sin mann.

1 Mos 1. kap.; 1 Mos 2,7; 7.Mos 2,2L-24.
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Det fantes ingen skapning
så vakker som de to.

De skapt ble iGuds bilde,
så rene og så fro'.

De levde der i Eden
i himmelsk harmoni,

med fuglesang og dyrelåt,
orkester i det fri.

Da Gud så i seks dager
sitt skaperverk har gjort,

det gledet ham å se
det var så skjønt og stort.
Da hvilte han fra verket
med mennesker i lag.

Velsignet så den syvende dag
til ukens hviledag.

SYNDEFALLET

Men så en dag det skjedde
en ulykke så stor,

mennesket var ulydig.
Det finnes ikke ord,

som helt ut kan beskrive
den himmelfølte sorg.

For synden, med sin gift,
trengte inn i menneskets "borg".

For Satan narret Eva.
Han løgnens Herre er.

Han sa: "Du skal ei dø,
men bli |ik din skaper kiæt!"

Da Eva lot seg friste
og spiste av det tre

som Gud dem hadde nektet.
Hun ga så Adam med.

l. Mos 2,L-3i7" Mos 3,1-6; Joh 8,44; 2Kot LL,3;
t Mos2,L7.
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SYNDENS FøRSTE FøLGER

Det som mennesket melket
av synden med ên Éanç,
var alle dyrenes redsel

og blomstene som hang.
Men mest de ble nok skremt

av sin egen nakenhet.
Lyset som omhyllet dem

forsvant fra dem med ett.

De hadde daglig møter
med skaperen så kjær.

Nå flettet de no'n fikenblad
og tok dem på, til klær.
Da hørte de sin skapers

kjente skritt igjen.
De gjemte seg bak trærne
for ham, sin beste venn.

Herren ropte sørgmodig:
"Adam, hvor er du?"

Han svarte: "Vioss gjemte
i vår nakenhet og gru."

Synden hadde laget
en skillevegg så stor,

mellom himlens renhet
og mennesker på jord.

I all den sorg og smerte
som synden hadde skapt,
Gud satte fram en løsning

når alt så ut som tapt.
Han viste til en Frelser

som mennesket kunne fli
fra den ondes renker,
fra syndens tyranni.

l. Mos 3,7-20.



l0
MENNESKENE DRIVES UT AV EDEN

Etter Henens løfter
om frelse nå var gitt,

talte han om følgene -

synden krevde sitt.
Sorgfull han nok drepte

det første dyret der.
Skulle bruke skinnet

til menneskenes klær.

lfra Eden drev
Herren menneskene bort.

En vakker engel satt
til å vokte hagens port.

Ville hindre adgang
tilfrukt av Livets Tre.

Døden ble en gave
fra et liv i syndens ve.

SATANS LøGN FÅR ETTERSPILL
Løgnen Satan kom med

som slange i et tre,
fikk et mektig omfang,
har latt seg l¡st¡g spre.

Ja, hele menneskeheten
helt giennomsyret er,

fra verdens mørke hedenskap
til kristenhetens hær.

Det er den løgn at døde
ikke virkeligel død,

men lever i et annet liv
¡glede eller nød.

Mange tror jo endog
at alle salig blir.

Livet som de lever her,
da ingenting betyr.

l Mos 3,21-24.
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Noen tror at døden
også er en prøvetid,

en skiærsild som skal rense,
fra ondskap EiøreÍti.

De vil derfor en engang
på verdens oppgjørsdag,

finne, det var også et
av djevelens bedrag.

Det som er dødt ei lever,
det vi jo alle vet.

Bibelen sier, Gud alene
har udødelighet.

De døde sover rolig
tilJesus vekker dem.
De døde på den dagen
av graven kalles frem.

Predikeren tolv, syv
forteller oss om den

som dør, at han til slutt
blir til støv og jord igjen.
Men ånden går til Gud.
Han jo livets opphav er.
Mennesket selv dødt er,

nå intet mer det ser.

Vi husker at i Eden,
Gud formet Adam der.
Han blåste livets ånde
i hans nese, så du ser -
når ånden går tilbake

som i Predikeren,
da kutter Gud vår livstråd,

tilbake trekker den.

1.Tim 6,16; Ap.$.L7,28;1Mos 2,7.
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Hvis dette var det hele
at de opp til himlen fór,

da kunne det gå an,
men min kjære søster, bror:

Så mange, mange mennesker
eitror på Frelseren.

Tror du at de ved død
ender i fortapelsen?

Bibelen sier klart at
den dagen kommer snart,

da lønnen vil bli utdelt.
Det står jo der så klart.

lngen vil få nyte
av himlens skjønne fred
løt vàt Frelser kommer,
til himlen tar oss med.

Slik det også blir
med den andre skare stor.

De som valglte motstå
Guds frelseskall på jord.

De vil helt til slutt
motta syndens bitre lønn.

Til da, som alle døde,
de sover dødens søvn.

Det likevel er noe
som aldriv¡l bl¡glemt.

Det er vår karaktef som
hos Gud så trygt er gjemt.
En dag vil himlens bøker
bli åpnet og laglt fram.
Da vises karakteren

for alt er kjent hos ham.

Dan L2,2.3; Mal 3,16-18.
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LøGNEN BRER SEG VIDERE

Dette med de døde
av Satans løgn er én.

Det finnes mange flere,
de nevnes bør, min venn.

Jesus sa så ofte
han sannheten jo var.
La oss sammen Iøfte

hans sannhets fakkel klar.

Barnedåpen, tror man,
er et av Jesu bud,

men det er tradisjon,
gitt av mennesker, ikke Gud

Bibelen forteller
om troens rette dåp,

symbolden er på Kristidød,
oppreist til livets håp.

Mange tror at søndag
er ukens hviledag.
Kanskje du vil finne
at den er et bedrag.

Den slruende dag, sabbaten,
ble gltt til oss av Gud.

Han selv den dag velsignet,
den er det fjerde bud.

Den viser til vår skaper,
vår Gud og Frelser kjær.
Han hersker ovef jorden
selv om den skadet er.

La oss da, bror og søster,
stå fast på sannhetsgrunn,

og t¡ene ham av hjerte
med både hånd og munn.

Joh 14,6; Rom 6,4-8;1Mos 2,2.3;2 Mos 20,8-11.
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OPPRøRET I HIMMELEN

Vivil nå gå tilbake
til svunne tider hen,

til noe leit som hendte
en gang i himmelen.
Der alt var bare glede

og fylt av harmoni.
Kjærlighet der rådet
med fred og lykke fri.

I himlen var en engel
med uvanlig dyktighet.

Med verdighet og holdning
som en mektig majestet.

Hans navn var Lucifer
og mofgenrødens sønn.

Som en stjerne funklende,
så ubeskrivelig skiønn.

Den dagen han ble skapt
sto hans instrumenter der.
Vi derfor tror den engelen

var en dyktig musiker
som ledet englesangen,

en himlens symfoni.
Det bølget gjennom staden

slik herlig melodi.

Men etter hvert det skjedde,
vi aldri det forstår.

Den vakre engel Lucifer,
ble trett av sine kår.

Han så sin egen skjønnhet,
det lokket ham til svik.
Han ønsket mer makt,
bliden høyeste helt lik.

Esek 28,11-17: Es. L4,LL-L5.
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I stedet for å lede i

en himmelsk symfoni,
gikk han rundt og klaget.

Han følte seg ufri;
"Guds lover var så stlenge.

Dem ingen holde kan!"
Han spredte denne misnøyen

i hele himlens land.

Mange engler redde ble.
llva var nå ved å skje?
De ønsket ikke lytte,

men fløy fra ham av sted.
Men misnøye lett brer seg,

det kjenner vi så vel.
En tredjedel av englene

med Lucifer tok del.

Da ble det strid i himmelen.
Johannes fikk det se.
Mikael og hans englel

stred mot Lucifers parti.
Lucifer led nederlag,

fra himlen kastes ned.
Hans engler samme skjebne fikk.

I himlen ble det fred.

Satan og hans englel
var nå fylt av raseri.

Mot Gud og hans reg¡me
vil de for alltid stri'.

De ønsker skade alle
som har sin skaper kjær.
Paulus sier, vi har kamp

mot "ondskaps åndehær".

irp L2,3.4; itp L2,7 -9; itp L2,L2; EÍ 6,L2.
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GUDS STYRESETT ER WANGSFRITT

Kanskje at du tenker
som mange har gottføt=
"Det hadde nok vært best
om de onde maktet dø1."
Gud kunne nok ha drept
den onde makt med ett.

Hva ville da de andre trodd
om himlens styresett?

Guds styresett er preget
av stor rettferdighet.

De lovene som hersker der
er fylt av kjærlighet.

Gud ønsker ikke noen
skal tjene ham av frykt,

men lære at hos ham
er det bare godt og trygit.

Vi mennesker tror så ofte
vi beste løsning har.
Kanskje bør vi se litt

i Bibelen for svar.
A k¡enne til Guds vei

er et privileg¡um,
men syndens oppkomst blir

alltid et mysterium

Synden måtte derfor
få lov å gå sin gang.
Vise hva den står for
igjennom tiden lang.
Gud får ofte skylden

for Satans ondskap stor,
den nød og urettferdighet
som hersker på vår jord.

Sal L45,L7;2 Tim 4,8; Äp 15,3.
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FRAFALL I KRISTENHEÍEN

Det som Satan hater
mest av alt på jord

er folk som elsker Herren,
lyde vil hans ord.

Vi husker at han fristet
vårt følste menneskepar.
En plan så ond og l¡st¡g,
en hevn mot Gud det var.

Han prøver alltid blande
det som er rett med galt.

Mange på den måten
har for hans renker falt.
Hans onde plan er listig

og kledd i lysets "skrud".
Han endog har forsøkt

å forandre Herrens bud.

Guds egen kiære menighet,
den første kristne tid

preget vat av sannhet,
i renhet var dens sti.
Bygget helt sin lære

på Jesu egen tro
og på hans profeter.

En sikker grunnvoll god.

Paulus taler tidlig
om frafall som sku'skje.

Kaller ham som leder
et syndens menneske.
Frekt han vil seg heve
over Gud og helligdom,
sitte i Guds eget tempel
som en Gud så "from".

Joh 15,18; itp L2,L7; Joh 8,44; 2 Tess 2,9-L7..
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DANIEL FÅR SE EN MERKELIG MAKT

I Danielsyv vi leser
om noe merkelig.

Et syn som Guds profet
fikk se i nattens ly.
De fire vinder btåste
på havets bølgetopp.
Plutselig steg fire dyr,
med ett, fta havet opp.

I Bibelen er hav, sett
isyner, symbol på
store folkemasser.

Det kan vi lett forstå.
Dyr - symbol på makter

som av folket stiger frem,
som det var med disse.
La oss nå betrakte dem:

Det første lignet løven,
men med ørnevinger på.

Symbol den var på Babylon
som hersket def og "nå".

Det andre dyret lignet
en bjørn, det fikk han se.

Det hevet seg og isin munn
det hadde ribben tre.

Etter Babylon fulg[e
Media-Persia.

Et mektig verdensrike,
men ikke fullt så bra.
Babylon sto for gullet

i storhet og ¡ prakt.
Det neste hadde sølv,

et symbol på ringere makt.

Dan 7,1-5; De flre hoder på det tredje dyr er fire hærførere som
delte Aleksanders rike mellom seg.



t9
Det tredje dyret lignet

en leopard ifart.
På dens rygg det f¡re,
store fuglevinger satt.
Den hadde fire hoder

og velde stoÉ den fikk.
lngen annen makt, så snart,

til verdensriket Ëikk.

Det var det greske riket
som kom med slik en fart.
Den unge Aleksander var

kampdyktig og smart.
Men Herren leder hendelser

og har alt i sin makt.
Han styrer ting den veien

han isitt ord har sagt.

Om disse første dyrene
er mye mer å si,

men det tar for lenge
hver detalj i diktform gi.

Vivil nå se litt mer
på det fjerde store dyr.
Det som var forferdellg
og grusomhet det byr.

Det fjerde dyr symbol er
på riket ut av jern.

Det tråkket ned og knuste
med tenner som en kvern.

På hodet til det dyret
var det horn, i tallet ti.

Det minner oss om Daniel2,
Roms deling der itl.

Dan 7,6-8; Dan7,L7.l8. De ti riker Rom ble delt i, var aleman-
nerne, østgoterne, frankerne, herulelne, vandalene, svevetne,
burgunderne, langobarderne, anglosakserne og vestgoterne.
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DET LILLE HORN

| åttende vers ser Daniel
et annet lite horn.

Det vokser opp imellom dem,
det er som en syklon.

Det rykker opp tre horn
som stenger for dets ferd
Det øyne har, oglmunn,

som taler ord av usselverd.

Vi leser videre ná
at Daniel bekymret er.

Han ønsker vite om det holn
som taler og som ser.

Han fikk da se at makten
både rå og grusom var.

Den kjempet mot Guds kjære barn
og makten fra dem tar.

Den heller ikke unndro seg
å tale ord mot Gud.

Og tenkte på å prøve
å forandre Herrens bud.

Den gjorde det så snedig
at mange narret ble.

Og hvordan dette skjedde
skal du nå få lov å se.

Vi husker Paulus taler om
et frafall som sku' skje.

Han kalte den som ledet an
et syndens menneske.

Den makten seg opphøyet
over Gud og hell¡gdom

satte seg i Herrens tempel
som en Gud, så "fJom".

Dan 7,15.16.20.21.25;2 Tess 2,3-L7.. De tre makter som ble
rykket opp, var helulerne, vandalene og til slst østgoterne.
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DYRET I APENBARINGEN

Johannes får på Patmos
denne samme makten se.

Dyret lignet delvis også
Daniels første tre.

Dyret hadde hoder syv,
ti horn med kroner på.

Kroner står for kongemakt.
Horn, riker, vet vi nå.

Vi leser her om makten
som dette dyret har.

Det spotter Gud og helligdom
og ære fra ham tar.

Av dragen, som er djevelen
det herskermakten får.

Tiden som det hersker fritt,
er ovef tusen år.

I Bib'lens profetier står
en dag, jo, for et år.

Det nevnes tre epoker her
som samme lengde får.
Ved slutten av den tiden

skulle dyret såret bli.
Dette sår til døden

skulle leges, leser vi.

Denne maktens herske-
periode skulle bli

en tid og tider og en halv,
det står hva det vil si. *

Så tolv hundre og seksti år.
Tilsist i måneder.

Regnet sammen hver for seg
de samme lengde får.

Ap 13,1-8; * Dan9,24; * Esek 4,6; Åp 13,5;
itp t2,6.L4; Dan 7,2s.
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HISTORIEN IDENTIFISERER MAKTEN

La oss nå gå tilbake
til den første kristne vår.

Preget av forfølgelse
og vanskelige kår.

Dens lære ubesmittet
av mennesketradisjon,

så ren og hv¡t som liljen,
med utadvendt visjon.

Oppgaven de hadde
var så mektig og så stor,
Bringe frelsens budskap

til alle folk på jord.
Dette målet ga dem

en himmelvendt visjon.
Med Guds Ånd og kraft
dro de ut på sin misjon.

Johannes får en gang se
et tegn i himmelen:

En jomfru kledd i solen,
så lysende og ren.

Med månen under fot
og på hodet stjerner tolv.

Det var Guds rene menighet
i Jesu rettferds sol.

Den byglglet på apostlene
og profeters grunnvoll.

Men "dragen" var på pletten
så grusom og så kold.
Først, vi vet, den søkte

å drepe Jesus selv.
Stred så mot hans menighet

fra morgen og til kveld.

Apg 8. kap; Apg 1,8; Apg 4,31-33; i\p L2,7,.4.5.
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Da menigheten flyktet
fra grusomhet og død
forkynte de om Jesus,
som Bibelen dem bød.

Så etter noen tid
fant den onde "dragen" ut
at hans metode drev dem

bale nærmere til Gud.

Så kom han dem imot
med sitt gamle renkespill.

Vi nå skal se litt mer
på hvordan det g¡kk t¡l.
Han prøver nå å skitne

den rene "kvinnens" sklud
og samt¡d¡g foffølge dem
som holder Herrens bud.

Forførelse kan aldri
få fremgang radikalt.

Den skjer som regel l¡st¡g
og bare halvt om halvt.

Satan er så slu
til å blande ondt og godt.
Det synes med det samme

så uskyldig og så flott.

Det skjedde også slik
ettersom nå tiden gikk.
Verdsligheten trengte

seg inn, sånn litt om litt.
Mange var blitt lunkne i

å holde Herrens bud.
Sanset ikke snarene
som Satan satte ut.

l. Joh 2,3-5.18.19; 2 Pet2,L-4.
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SLIK BEGYNTE FORFøRELSEN

Det var en romersk keiser,
hans navn var Konstantin.
Han var av fødsel hedning,

mot kristne mild og fin.
Så ble han siden kristen,

men ikke radikalt.
Han tillot mye hedenskap

og derfor glikk alt Salt.

Ar trehundre-tjue-en
han kom med søndagsbud.

Det var dagen da han
hadde tilbedt solens gud.

Den syvende dag, sabbaten,
var Herrens hviledag.

Den dagen han velsignet
fra ukens strev og jag.

Denne dagen, husker vi,
at Herren hvilte selv
etter at han skapte

alt under himlens hvelv.
Velsignet den som hellig

og etter hans behag
ga den så til men'skene

som deres hviledag.

Keiseren nå ønsket
en felles samlingsdag

for hedninger og kr¡stne,
sånn idet brede lag.

Han trodde da at mange
til kirke ville gå.

Mange av de kristne
den falskhet ikke så.

Es 58,13.14; Es 59,14.15; Es 56,1-7; Joh 15,10
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BARNEDÅP OG BILDETILBEDELSE INNFøRES

Av de ting som fulgte
fra hedenskapets lei

var barnedåp og annet,
som førte på awei.

Det annet bud ble fjernet
fra Herrens lov og bud.

Statuer og bilder
ble tilbedt fremfor Gud.

I Daniel åtte, elleve
fortelles det no' trist.

Det skjedde i den tiden
med slik en kristen brist;

Offeret Jesus brakte
og midlertjenesten,

ble tatt fra ham,
erstattet med Mariadyrkelsen.

Før denne tid var Rom
under verdslig styresett.

Nå ble det forandret
ved geistlig lov og rett.

Pavemakten vokste
seg stad¡g sterkere.
Makten den utøvde
ble gradvis hardere.

Vi husker nok at hornet
som taler store ord
rykker opp tre horn

som i veien for det står.
Disse var tre land

av de tl, som før er saglt.
Nå var alle hindringer
for dens vei nedlagl.

2 Mos 20. kap. Se Luthers katekismus for sammenlignlng.
Se 2 Tess 2,7. De land som ble fjernet var herulerne,

vandalene og østgoterne I 538 E.kr.
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BIBELEN "KLEDD ISEKK" I 1260 DAGER (AR)

Bibelen som kunne
gitt opplysning rett

om den falske læren,
som så frekt ble spredt,

ble forbudt å lese,
av vanlig kvinne, mann,

tolket ble av prester
med løgn og uforstand.

Mange mennesker sviktet
og lyttet til de bud

som kom fla erkefienden
i hans kamp mot Gud.

Andre valgle lyde
Gud og være tro.

Sto på sannhets klippe,
den sikre grunnvoll god.

Hva de mätte ofre
Gud alene vet.

Mange måtte flykte
bort fra hjemmets fred.

Millioner drept ble
ved sverd og v¡lle dyr.
Andre brent på bålet.

For ondskap intet skyr.

Bibelen i "sekk" var
i denne lange tid.

Pavemakten hersket,
dens lære spredt med flid.

Jesus sa at trengselen
skulle koftes ned.

Dette skjedde også,
som vi snart skal se.

M att 2 4, 9- 1 L.L5.21,.22; itp 2,LO.l2-16 ; Åp LI.,LO -ír2.
3 1-/2 dag= 3 U2 år. Franske rev. av Bibelen brent.
Tre og et halvt år etterpå, Bibelen trykt opp.
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REFORMASJONSTIDEN, BIBELEN TRYKKES

Trengselen var stor
som Herrens barn da fikk.

Middelalderens mørke
står for oss med skrekk.

Men som Jesus sa
ble tiden koftet ned.

Da fikk Guds utvalgge
tjene ham i fred.

Reformasjonen kom
for trengs'len giorde stopp.

I mange, mange tusen
ble Bib'len trykket opp.

I dag vi burde se
all falskhets lære klart.
Bibelen for oss har jo

det hele åpenbart.

Nå har du nok funnet
hva den makten var.
Vivilgi de tegn som
Bib'len for oss har.
lngen annen makt

oppfyller hver og en,
som vår bibelgir

for å kjenne den igien.

De første tegn v¡ tar
fra Bibelens siste bok.
G¡tt t¡l Herrens tjener
som sin trengseltok.

Var til øya Patmos
i forvisning sendt.
Fikk da se det syn

om det dyrvlløt har nevnt.

4pt3,7,.2.
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TEGN PÅ DYRET I ÅPENBARINGEN

1. Det første er den krig
den føre¡ mot Guds "hjord"
2. Det andre er dens tale,

spott og stolte ord.
3. Det tredje er at "draken"

gir den av sin makt.
4. Det fjerde er den tid
den bruker på sin akt.

5. Det femte tegn er såret
den fikk, og som ble leg¡t.
6. Det sjette, de syv hoder

og hornene på det.
7. Det siste, det er tallet.

La oss ta med det. *
Tallet passer også

på den makten med.

TEGN PÄ DYRET t DANIELS BOK
1. Det første er ti horn
som dette dyret har.

2. Rykke opp tre horn,
som stengsel for den var.

3. Øyne og en munn
som talte store ord.

Ord mot Gud som hersker
i himmel og på iord.

4. Det skulle undertrykke
Guds barn og eiendom.
5. Forandre hellig tid,

den lov som fra Gud kom.
6. Så skulle maktens

herskeperiode bli
en tid og tider og en halv. **

Vi ser hva det vil bli.

Äp 13,3-8; Dan7,8.L9-28; (Dan 8,8-12)
* Tallet seks, sekstl, seks. r,* 3 t/2 i¡ = ptof. tid 1260 år.
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JESU YPPERSTEPRESTLIGE TJ EN ESTE

Etter at vår Frelser
opp til himlen fór

vet vi han begynte
på en gjerning stor.
Han ble da vår gode
prest og forbeder.

Han for Faderens åsyn
med vår sak, i bØnn, fremtrer.

I Daniel åtte tales
det om et syn igjen.

En gjetebukk så svær
og et mektig horn på den.
Det kastet ned og trådte

"stjerner" under fot.
Guds kjære barn itusenvis

ble drept, tilintetgjort.

Dette var den samme
makten, kan vise.
Den som vi i Daniel
syv, fikk følge med.

Den som og Johannes,
Herrens tjenel, så.

Herren ønsker at vi må
om makten klarhet få.

Det er nevnt et tegn
ved makten, så pervers.

I Daniel åtte, elleve
og det tolvte vers.

Den skulle heve seg
til "hærens fyrste opp".
Ta fra ham hans "ofÍer",

som var "stad¡g", uten stopp.

Rom 8,34; Heb7,24-27; Heb 8,1-5; Heb 9. kap.; Dan 7,27,.25;
Dan 8,9-14.
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MARIADYRKELSEN TAR PLASSEN FOR JESU

FULLBRAKTE OFFER PN EOIENTN

Vi vet at Mariadyrkelsen
i kirken trengte inn.
Mange kjøpte avlat

for å bli befridd fra synd.
Mange knep ble brukt

som førte til en vei,
boft fra Jesu kors

og hans død for deg og meg.

Slik ble Herrens sannhet
til jorden kastet ned.

Mange mennesker, vet vi,
av det ble trukket med.

Som vi Íøt har hørt
var det også denne tid

mange gode kr¡stne
som tjente Gud med flid.

I Danielåtte nevnes
en lang profetisk tid.

To tusen og tre hundre år
sku'denne tiden bli.

Tiden skulle strekke seg
tilendetiden hen

Herrens helligdom da ville
få sin rett igjen. *

I sytten nittiåtte
fikk paven banesår.

Det var slutten Bibelen gir
på pavens herskerå1.

Før den tid var motstanden
mot Guds barn blitt slutt.

Bibelen ble hedret
og i tusenvis spredd ut.

* Dan 8,13.14. 2300 dager (år) lta 457 f.Kr. til 1844 e.Kr. som
er markeringen av endetidens begynnelse.
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ENGLEBUDSKAPENE I ÅP 14.6-12

Vivil nå se litt mer
på Bibelens siste bok.
Der vises oss at mye

som kristne før godtok
var Babels falske lære,
en snedig blandingsvin,

med hedenskap i kristendom
så listig spunnet inn.

lfjortende kapittel,
i versene seks tiltolv,
ser vi at vår skaper,

av alt, har full kontroll.
Et mektig englebudskap
skal tales v¡dt og bredt.

Formane alle folk på jord,
for himlen, bli beredt.

"Frykt Gud og gi ham ære,
for dommen er beglnt!
Tilbe ham som skaper!"

blir nå klart forkynt.
Ja, "tilbe ham som skapte

himmel, jord og hav!"
Kronen på hans verk

var den dagen han oss gav.

En annen engels¡er:
"Babylon er falt!"

Dommen ovet "skjøgen"
dermed er uttalt.

Den har skjenket alle
med sin falske "blandingsvin".

Den er "dragens" løgn
med Guds sannhet blandet inn,

itp LB,L-7; Åp 19,1.2.
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Den tredje engel ber oss

vokte oss for alt
som kommer fla det "dyret",

som er før omtalt.
Det nevnes her et bilde

dette "dyret" har.
Et merke også som man

i sin "hånd" og "panne" taf.

Vi husker nok at "dyret"
kjempet mot Guds lov,

på en snedig måte
mens guds "hyfder sov".

I det tolvte vers
vi ser at himlens Gud
hedrer de som "holder

Jesu vitnesbyrd og bud!"

I kapittel tolv så vi
hvordan "dfagen" stred

mot Guds kjære menighet;
viså hvordan de led.
I det syttende verset,
i dens kamp mot Gud

gjelder kampen "kvinnens ætt",
som holder Herrens bud.

I det neste avsnitt
vil det bli oss sagt

hvordan kampen pågår
iden siste akt.

Satan bruker sine
angrepsmidler smart.

La oss derfor våke,
så vi ser hans renker klart.

itp L4,9-LL; itp L4,L2; itp L2,lr7.
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DYRET ¡ SISTE DEL AV 13. KAPITTEL

Vivil nå ta et blikk
på et annerledes dyr,

med horn som på et lam
og dette dyret byr:
I første tid en form,

full av uskyld, som et lam.
Senere det taler,

som "dra$en", uten skam.

Amerika er stedet,
med det, det passer bra.

Mange flyktet dit
så de frihet kunne ha.
De ønsket der å tjene
sin Gud og Herre tro.
Fant at dette landet

ga dem frihet trygg og god.

Bibelen foÉeller
at dagen komme vil,

da dette dyr med horn,
som et lam, så god og snill,

ville puste liv
i et bilde til det dyr -

det som fikk et dødssår,
men siden leget blir.

Søndagen, den står der
som merke på dets akt.

Pavemakten sier,
den tegn er på dens makt.

Kaller den et merke
på dens autoritet

da den frekt forandret
Guds bud med dristighet.

Ap 13,11-18.
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Vi vil kanskje finne
den siste makten er

en annen enn den makten
vi før tok for oss her.

Pavemakten fylte
det første dyrets akt,
men vitror en annen

tilsist får veldig makt.

Vi leste om det dyr
som en dragestemme får.

Tiden kommer snart
da tilfulle den fremstår.

Gir seg kanskje ut
som en protestant så fin,

men er selv forvirret
av "skjøgens blandingsvin".

Historien forteller:
En riktig protestant
våget tro stå opp

mot det som val usant.
Satan også bruker

den "falske profets" makt
i sin krig mot Herrens
sanne barn i siste akt.

Dette dyr vil bruke
det første dyrets takt,

tvinge til å tilbe
det første dyr med makt.
Selv om mange svikter,

g¡r avkall på sin tro
vildet bli en rest

som vilvinne seier god.

Es 24,5.6; Matt 5,17-19.
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SATAN BRUKER ANDRE MIDLER FOR Ä BEDRA

Husker du vi leste
om engelen en gang,
som vitror var mektig

i musikk og sang.
Han ble sikkeft kient med

i himmelen, den gangl,
innf lytelsen som finnes
i instrumenters klang.

Derfor tror vi sikkert
at han også vet

hvilken kraft den er
i hans onde planer med.
God musikk blir brukt
som en sikker terapi,
v¡rker ¡nn pä sinnet

med sin vakre harmoni.

Når den så blir formet
av "ondskaps åndehær"
virker den helt motsatt
på menneskesinnet her.

Den vil da bedøve
det fine "tankesinn",
stenge for Guds And -

lukker andre krefter inn.

Mange kristne også
er fanget i dens nett,

bruker den som middel
i kristent virkesett.

Tror at de med kristne
ord, nå gjør den god;
kanskje de er med

og bygger Satans falske BRO?
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JESUS KOMMER IGJEN

La oss da stå sammen,
løfte sannhets flagg.

Jesus snaÉ vil komme,
hvilken her¡¡g dag!

Snart Guds Hellige Ånd
vilforsegle alle som

har fått Åndens renselse
fraløgn og styggedom.

Bibelen forteller
at Jesu komme skjer

etter Satans virke
og hans forførelser.
Satans lære bygger

på falskhet og på |ist.
Jesus står for sannhet,
Han seire skaltil sist.

Bibelen sier videre
at mange går fortapt

fordi de trodde løgnen,
Satan hadde skapt.

Jesus sier sannheten
makter sette fri.
La oss elske den

og bl¡fridd fra falskneri.

Når vår Frelser kommer,
basunen lyde skal"

Røsten vilgå ut
over hele jordens "hall".

Alle vilfå se ham
i hans kongeskrud

nåt han kommer seirende
og henter hjem sin "bfud".

Ap 7,1-3;2 Tess 2,9; 2 Tess 2,LO-L2;Es24,5;
Es24,L9-23; Es 5,20.
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Troende som lever
da foruandlet blir.
Døde vil stå opp,

fra døden han befrir.
Da vil Herrens barn

arve Guds udødel¡ghet.
Seier over død og grav

ved Jesu kjærlighet.

Jesus blir isky
mens englef sendes ut.

Hveten blir nå skilt
ifra ugresset til slutt.
Både de som lever,

når hans komme skjer,
og døde som er oppstått,

tas med tilJesus der.

Så med englehær
går ferden til Guds stad.

Jesus tøret an
denne seiersferd, så glad.

Denne store skare
er Jesu smertes lønn.

Hans egen kjære menighet
i rettferds klær, så skjønn.

l Tess 4,L3-L8;1 Kor 15,51-58; Matt L3,27-3O;
Matt24,27.30.31.
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DE TUSEN ÅR

Alle de som valg¡te
å stå imot Guds vei,
blir nå også høstet.
Denne høst er le¡.
Bibelen forteller:
De som lever enn,

drepes vil av sverdet
som går ut fra Jesu munn.

Satan skulle bindes
itusen lange år.

Jorden et nà øde,
en avgrunns likhet få1.

De onde mennesker døde
av Jesu sverd og ord.
Satan er den eneste
som lever, da på jord.

Nå er Satan bundet.
lngen mer han har

som han kan forlede -
denne sak er klar.

Jesus har nå hentet
sine ifra jord.

Døde er de andre
som lød Satans falske ord.

Vivil nå forlate
den onde og hans "hæt".
Hva skjer nå i himmelen

med de frelste der?
Bibelen forteller

det skal holdes dom
over de fortapte,

som ikke vendte om.

itp L4,L4-2o; Åp 20,1-3; itp 20,4;1 Kor 6,2.3
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Alle de som seiret,
av Jesus hentet ble,

skalnå iden himmelske
dom få være med.
De vil daÍàtølÉe

begivenhetens gang.
Finner at Guds gjerning

var rettferdig, tiden langl.

Etter at de tusen
år nå er forbi,

dommen er nå fastsatt,
den eksekvert skal bli.

Vivil nå få se
hva Bibelen sier om
hvordan de foÉapte

og djevler får sin dom.

ETTER DE TUSEN AR

Etter tusen år
skjer en ny oppstandelse.

Det er av de døde
i Satans tjeneste.

Nå omstend¡ghetene
setter Satan fri.

og han tar i bruk igjen
sin gamle strategi.

Vi leser om Guds stad,
kalt "Det nye Jerusalem".
Denne stad er også kalt

de frelstes nye hjem.
Staden vilfra himlen
tiljorden komme ned.

Der vil alle frelste
fra himlen være med.

Åp 2o,5; Åp 2!1-3
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DEN SISTE KRIG

Vi leser nå at Satan
vil samle folk til krig.

Det er Hans undersåtter
helt fra den første tid.

Disse ble isiste
gruppe vekket opp.

Satan leder dem
i en kjempemessig tropp.

De drar opp til staden
og frekt beleirer den.

Satan lærer aldri,
det ser vi nå igjen.
Da er det at ild fra
himlen faller ned

over menneskehæren,
dets onde leder med.

Vi kan også vise
til andre tekster hen,

slike som uttaler
seg om den hendelsen

Malakias fire
forteller om den ild.

Den som skalfortære
så intet ondt blir til.

Vi leser nok at alle
får |ønn som er fortjent.

Hvordan Gud det gjør
er ikke for oss kjent.

La oss ha fortrøstn¡ng
og t¡ll¡t til hans dom.
At den er rettferdig
det vet vi alle om.

itp 2o,7 -Lo; 2 P et 3,7 ; M a I 4,1-3 ; p t ed L2,lrS.L4.
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DE SW SISTE PLAGER. GUDS VREDES SKALER

OVER DE SOM TILBA DYRET OG TOK DETS
MERKE I slN PANNE OG SIN HÅND. Åp 16. kap.

V¡ går nå litt tilbake
tlllør de "tusen år".

Rett før Jesus kommer,
da vet vi mange får
føle Henens vrede

og bitre straffedom.
Den rammer slike mål

som har største ondskapsflom.

Noe som vi vet er
at en gang vil bliglemt

alt det som var leit,
ja, det blir for evig gjemt.

Da skal alle tårer
for alltid tørres bort.

Fjernes skal det triste
som her på jord ble gjort.

Vi minner også om
at de døde, døde er.
DeÍor vet vi også

at ingen pines mer.
Når Guds dom er fullført

og jorden renset er,
da vil ingen sykdom,

død og smerte v¿ere mer,

Es 65,17; itp 2t-,4
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DEN NYE JoRD itp ztoc22

Etter alt er over
Gud skape vil på ny

en jord så skjønn og vakker,
en morgen uten sky.
lngen skal blisyke,

ingen mennesker dør.
En lykke så fullkommen

som ingen kjente før.

Der blir vakre blomster,
trær med frukt så god.
Livets tre skal vokse

over livets elv, som bro.
Flotte dyr skalgresse

på en vakker eng.
Fuglene vil kvitre

et glad og nytt refreng.

Lykkelige barn
vil leke ved en dam.
I et vann så vakkert

uten noe slam.
I det klare vannet

de ser et vakkert syn,
fisk ivakre tatget,

de bukter seg som lyn

Oppå vannets topp
ser de andunSer i lek.

Store vakre fugler
vader ien liten bekk.
Men det aller beste
på den jord så kjær

er at Jesus, Frelseren,
vilalltid være nær.


