DEN
ALLERSIDSTE
TID !

Det kræver et rimeligt stort kendskab til de forskellige emner i biblen,
for at kunne forstå den allersidste tid.
De spørgsmål der vil blive stillet, kan ikke besvares med nogle få korte
sætninger, da den allersidste tid ikke er et overfladisk spørgsmål, men
en meget omfattende og meget alvorlig tid.
Det meget store flertal af kristne bruger ikke deres bibel, når de
studerer en af biblens profetier, men bruger flere forskellige
historiebøger.
En meget central ting i biblens profetier er loven om
søndagshelligholdelse, den er der næsten ingen der nævner.
Tre meget vigtige ting, som de der siger, at de tror på Jesus og på det
der står i Biblen, ikke ved.
1 ... De ved, at Jesus opstod en søndag og at søndag er den første dag i
ugen,

Luk 24,1 - Matt 28,1 - John 20,1 - Mark 16,9 men de ved ikke at
kalenderen fra første januar 1973 blev ændret således, at det nu er
mandag der er den første dag i ugen.

2... De ved ikke at søndag, den første dag i ugen var og er
soltilbederenes helligdag.
5 Mose 4,19 - 2 Kong 23,5 - Ezekiel 8,16

3... De ved heller ikke, at det trossamfund de er medlem af mener, at
lørdag er den dag de burde helligholde.

Jeg kunne vise dig mange flere eksempler på, at kristne trossamfund er
klar over at den søndagslov, som kejser Konstantin vedtog år 321 IKKE
er den der er omtalt i Dan 7,25 Den tidsperiode en tid, to tider og en
halv tid viser at det ikke er den rigtige lov om søndagshelligholdelse,
men et bedrag, et fupnummer som Djævlen lavede. Uanset om du

bruger år 321 som nogle gør eller år 538 således som andre gør for, at
få Det Ny Babylons kunstfærdige og fantasifulde beregning af
ændringen af hviledagen, så kan enhver se at det ikke er bygget på
Biblens og Herrens sikre fundament.

Hvis du er en oprigtig kristen, der ønsker at kende sandheden om
disse tre ting, vil jeg bede dig følge jøderne i Berøas eksempel og
virkelig undersøge disse ting ud fra Biblen.
NT-HVER... 17,11 Nu var jøderne i Berøa mere åbne i deres indstilling
end de i Tessalonika. De lyttede med større opmærksomhed, og i
dagevis studerede og undersøgte de skriften for at se, om det virkelig
var sandt, hvad Paulus og Silas sagde.
Det er din Bibel og Jesu lære der skal være det du tror på, ikke mig
eller nogen anden, men Biblen!
Når vi skal studere et emne i Biblen er det meget vigtig, at vi er meget
nøjeregnende med, hvad der står og hvad det betyder, - hvis ikke vi er
det vil vi de fleste gange få en forkert forståelse af det vi studerer.

I dette studie her vil vi se nærmere på en af de ting der er omtalt rigtig
mange gange i både det gamle og det ny testamente. DEN SYVENDE
DAG - HVILEDAGEN - SABBATEN - LØRDAG. Denne meget specielle dag
har alle fire navne.
Lad os først se lidt på, hvor nøjeregnende vi skal være.
I Daniel 12,11 er der omtalt en profeti på 1290 dage.
Fra den tid det daglige offer bliver afskaffet og Ødelæggelsens
Vederstyggelighed opstillet, går der 1290 dage.
Nu er spørgsmålet er det nøjagtig 1290 dage eller er det måske nogle
dage mere eller mindre?

Jeg er helt overbevist om, at det er nøjagtig 1290 dage, hverken en
eneste dag mere eller mindre.
Hvad med dig?
Lad os se på en anden af Daniels profetier
Lykkelig den, der holder ud og oplever 1335 dage. Daniel 12,12
Hvad med denne profeti, er det helt nøjagtig 1335 dage eller er der en
mulighed for at det er et andet antal af dage?
Efter det, at jeg ved en meget grundig og omfattende undersøgelse har
fundet ud af så er der kun tre trossamfund, som bruger dag for år
prencippet, således som Herren brugte det over for israellitterne. Her
skal vi huske på, at der ikke var tale om en profeti, men en straf. 4
Mose 14,34 (26-35)
Ligesom I brugte fyrre dage til at udspejde landet, skal I bære jeres
straf i fyrre år, et år for hver dag, og I skal erfare, hvad det vil sige at
have mig til fjende.
Om du mener at dette er en brugbar metode er op til dig, jeg mener
ligesom flertallet af de trossamfund der bruger Biblen, bestemt IKKE at
denne metode kan bruges. Det er ikke ved alle profetiske tider, at disse
tre trossamfund bruger denne metode.
Lad os se på endnu en tekst i Daniels bog.
Hans menneskehjerte skal forvandles, han skal få et dyre hjerte. Syv
tider skal gå hen over ham.
Daniel 4,13
Det fremgår meget klart af teksten (Dan 4,13-34) at de syv tider alle er
i kong Nebudakanesers levetid, og vi kan derfor sige, at de syv tider er
syv år. Her er det ikke dage, men tider der er tale om.
Lad os derfor se på en anden profeti, hvor det er tider. Daniel 7,25
Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige.
Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt

én tid, to tider og en halv tid.
Hvor lang tid er det?
I kapitel fire fik vi at vide at syv tider er syv år, derfor må en tid være et
år, to tider er to år og en halv tid er et halvt år. Altså i alt tre og et halvt
år.
Jeg ved ikke om du er enig med mig i denne fremstilling?
De tre førnævnte trossamfund, hvoraf de to er "kristne" og rimelig
aktive her i Danmark, den tredje er en hinduistisk præget gruppe. Har
en meget speciel og fantasifuld ubibelsk måde at fortolke disse tider
på, som jeg ikke vil komme nærmere ind på her. Det jeg derimod vil
komme meget nærmere ind på er de ting der siges i denne profeti og
som stort set alle kristne trossamfund er enige om, at det Djævlen
gennem Det Ny Babylon ønsker at ændre er den lov om tid, der er
omtalt i de ti bud.
Men før vi ser nærmere på dette skal vi tilbage til denne Jords skabelse
i seks dage, hvor Herren hvilede på den syvende dag.

1 Mose 2,1-3
Således blev himlen og jorden og hele himlens hær fuldendt. På den
syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og
på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde

udført. Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den
dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han
skabte.
Herren søgte på utallige måder, at lede befolkningen til at være sunde
og raske og have et godt liv, men der var mange, som ikke ønskede, at
følge Herrens anvisninger og de valgte at tilbede og tjene andre guder
end Herren - Himlen og Jordens skaber.
Selv i dag i vor oplyste verden, med mange med en høj uddannelse der
bekender sig til at tro på Biblen og følge dens lære, er der utrolig
mange kristne, som tror at den syvende dag blev velsignet og helliget
for jøderne. De der kommer med en sådan påstand viser blot at de
ikke kender deres Bibel. Den syvende dag blev velsignet og helliget for
ALLE mennesker. De første jøder kom først flere tusinde år efter
skabelsen.
På Moses tid var der mange, som tilbad andre guder (2 Mose 22,19)
Men i sin uendelig store kærlighed til menneskene skrev Herren ti bud
på to stentavler. (2 Mose 31,18)
Her i dette studie skal vi kun se på det fjerde bud.

Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I seks dage må du arbejde og
gøre alt, hvad du skal; men den syvende dag er sabbat for Herren din
Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv
eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr,

og heller ikke den fremmede i dine byer. For på seks dage skabte
Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på
den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet
sabbatsdagen og helliget den. 2 Mose 20,8-11
Men flertallet af jordens befolkning valgte at have andre guder end
Herren. Den største gruppe havde solen, som deres gud, og de havde
valgt den første dag i ugen, som deres helligdag.
Og løft ikke dit blik mod himlen, så du ser solen, månen og
stjernerne, hele himlens hær, og lader dig forlede til at tilbede og
dyrke dem. Dem har Herren din Gud fordelt mellem alle folkeslag
under himlen; 5 Mose 4,19
Han afsatte afgudspræsterne, som Judas konger havde indsat til at
tænde offerild på offerhøjene i Judas byer og Jerusalems omegn, og
dem, der tændte offerild for Ba'al, solen og månen, dyrekredsen og
hele himlens hær. 2 Konge 23,5

Da førte han mig ind i den indre forgård til Herrens tempel. Og dér,
ved indgangen til Herrens tempel, mellem forhallen og alteret,
befandt sig hen ved femogtyve mænd med ryggen mod Herrens

tempel og ansigtet mod øst. Vendt mod øst tilbad de solen. Ezekiel
8,16

Her kan du se i alle fire evangelier, at Jesus hvilede i graven den
syvende dag og først opstod den første dag i ugen.

I et sidste desperat forsøg på at redde menneskene fra fortabelse
sendte Gud - Herren sin eneste søn, som skulle lide en umenneskelig
død på et kors for at frelse jordens syndige beboere fra fortabelse.

Før vi går videre i vort studie af den syvende dag, vil jeg meget
indtrængende bede dig om at huske på, at der på Jesu tid, ligesom i
dag var mange forskellige guder og derfor også mange forskellige
grupper der tilbad hver deres gud. Den største gruppe tilbad på den
første dag i ugen. Selv om der er ca 20 forskellige større og mindre
trossamfund og grupper der følger Skaberen - Herrens anvisning om at
have den syvende dag lørdag og IKKE den første dag søndag, som
helligdag - hviledag, så er denne gruppe langt mindre end dem der har
valgt at følge soltilbederene og tilbede den første dag i ugen - søndag.

Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kom kvinderne til
graven med de vellugtende salver, som de havde tilberedt. Lukas
24,1
Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria
Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Matt 28,1
Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var
mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var
flyttet fra graven. Joh 20,1

Da Jesus var opstået tidligt om morgenen den første dag i ugen, viste
han sig først for Maria Magdalene, som han havde drevet syv
dæmoner ud af. Markus 16,9

Hvis du ønsker en meget omfattende og meget grundig gennemgang
af den syvende dag op gennem tiden, hvor mange teologer og
historikere fra mange forskellige trossamfund forklarer dette på fem
DVDer med Hal Holbrook som leder, kan jeg meget anbefale dig at

købe disse fem DVDer.

Den Almægtige) HAN vil forfølge og underkue de hellige - det vil sige
dem der i deres liv har valgt Jesus Kristus Guds Søn, som deres herre.
Vi skal, som jeg allerede har nævnt altid være meget nøjeregnende
med det der står, vi skal se på de enkelte ord og versene før og efter,
samt alle andre steder i Biblen, hvor den samme begivenhed er omtalt.

Nu er det tiden at komme tilbage til det vers vi specielt skal studere
Daniel 7,25
Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige.
Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt
én tid, to tider og en halv tid.
Hvem er HAN - når vi ser på hele sammenhængen ikke blot i kap 7,
men også andre steder i Daniels bog og Åbenbaringens bog, kan vi se
at denne HAN er Djævlen, den gamle slange, men snedig som han er
holder han sig i baggrunden, hvorfra HAN styrer begivenhederne. I
forreste række har han de trossamfund, organisationer og personer
der har valgt HAM som deres leder (gud). Det er denne gruppe, at jeg
kalder Det Ny Babylon!
I vers 25 kan vi se at HAN vil tale imod den Højeste (Skaberen - Herren

HAN tragter efter (han ønsker) at ændre tider og lov. Når vi meget nøje
undersøger dette kan vi se at det der menes er at Djævlen, gennem
Det Ny Babylon ønsker at ændre det af de ti bud, som handler om tid.
Det fjerde bud er det eneste af de ti bud der handler om tid, derfor er
det det fjerde bud, buddet om hviledagen at Djævlen ønsker at få
ændret. Djævlen har i mange, mange år gennem Det Ny Babylon
arbejdet på at kunne gøre det, men han kan ikke.
Djævlen har gang på gang ved hjælp af paver, kejsere og konger
forsøgt at ændre søndag fra den første dag til den syvende dag, uden
at det er lykkedes for ham, men i 1972 var tiden så langt fremme, at
Herren tillod at Djævlen gennem det ny babylon fik lov til at ændre
kalenderen i det meste af europa, således at søndag fra den første
januar 1973 var den syvende dag og mandag den første dag. Dette
ændrede ganske vist på læren om, at søndagen skulle helligholdes på
grund af Jesu opstandelse og soltilbederenes helligdag, men i forhold
til at søndag nu blev den syvende dag ligesom biblens hviledag var af

større betydning..

Men Djævlen, den gamle slange er jo meget snedig og da Jesus opstod
en søndag morgen, den første dag i ugen, soltilbederenes helligdag, så
han en enestående mulighed for at få de der tilbad Herren, Himlen og
Jordens skaber til at have søndag, som deres helligdag da deres Herre
Jesus var opstået denne dag.
Soltilbederene og den katolske kirke havde begge et meget stort ønske
om at få de der helligholdt lørdagen, den syvende dag, til at helligholde
den første dag og da kejser Konstantin gerne ville stå sig godt med Det
Ny Babylon (soltilbederene og den katolske kirke) vedtog han i år 321

en lov om helligholdelse af søndagen.

Men et stort antal at dem der fulgte Biblen og dermed også Herrens
anvisning om at helligholde den syvende dag ønskede ikke at
helligholde den første dag i stedet for den syvende dag.

Et meget stort antal af de kristne trossamfund var og er enige om at
den lov om søndagshelligholdelse kejser Konstantin vedtog i år 321
IKKE var den lov om søndagshelligholdelse der er omtalt i Daniel 7,25.
Den lov der er omtalt i Dan 7,25 kan ikke blive vedtaget før Herren Den
Almægtige har givet tilladelse til det. Men det lykkedes alligevel for
den snedige gamle slange, gennem Det Ny Babylon, at få næsten alle
kristne trossamfund og grupper til at helligholde soltilbederenes dag
søndag, selv om de fleste kristne stadig erkender at den syvende dag,
lørdag er den dag de burde helligholde.
Hvornår den rigtige lov om søndagshelligholdelse kommer er der
ingen, som kan sige noget om, men når vi undersøger de skriftsteder
der taler om den sidste tid af denne jords historie, kan vi se at denne
lov kan komme når som helst og når den kommer vil forholdene her på
jorden blive så umenneskelige, at selv en veludviklet fantasi ikke kan
forestille sig det. Kun de der i dag i deres liv viser at de ønsker at følge
Herren og de anvisninger han har givet vil have en mulighed for at
komme igennem denne tid på en positiv måde.
Den rigtige søndagslov vil efter al sandsynlighed blive vedtaget med
list, ligesom ændringen af kalenderen gjorde. Der vil sandsynligvis ikke
være nogen nævneværdig modstand imod denne lov om
søndagshelligholdelse, der vil ikke være nogen høringer, hverken i
folketinget eller i befolkningen. Selve vedtagelsen vil efter al
sandsynlighed blot være en dansk standart ligesom ved ændringen af
kalenderen.

Neander er bestemt ikke den eneste der mener, at det er en
menneskelig anordning, Jesus havde den samme opfattelse af mange
af de love der blev vedtaget (Matt 15,9 og Mark 7,7)

De umenneskelige
konsekvenser!
I det forrige studie så vi at en meget stor procentdel af de kristen
trossamfund og grupper godt ved, at lørdag er den dag de burde
helligholde. Næsten alle disse trossamfund og flere andre forskellige
grupper forsøger at presse regeringer og eu til at vedtage den rigtige
søndags lov. Her vil jeg vise dig nogle få eksempler på dette.

Den lov kejser Konstantin vedtog i 321 var IKKE den lov om
søndagshelligholdelse, der er omtalt i Dan 7,25. Den lov kejser
Justinian vedtog i 538 var heller ikke den lov om søndagshelligholdelse
der er tale om i Dan 7,25. Begge disse love medførte ganske vist, at
store dele af verdens befolkning begyndte, at helligholde søndag, men
de var begge et bedrag, som djævlen gennem det ny babylon fik
gennemført.
Phocas tog i 602 magten over det romerske rige og i 606 indsatte han
sig selv, som den øverste myndighed i det romerske rige.
Hvorfor er det ikke en af disse love der er den lov om
søndagshelligholdelse der er tale om i Dan 7,25? Næsten hele jordens
befolkning helligholder søndag. Ja, det er rigtig, og det er et meget
tydeligt bevis på hvor stor magt djævlen har.

Vi har i det forrige studie set, at de fleste kristne trossamfund og
grupper erkender at lørdag er den rigtige helligdag, men på grund af
djævlens bedrag helligholder de søndag.

Men lad os se nærmere på det og lade biblens ord være det afgørende.

Det der er tale om her i Dan 7,25 er, at djævlen ønsker at få ændret
Guds lov, således at søndag bliver ugens syvende dag, således at den
er i overensstemmelse med biblen, hvor den syvende dag er den dag
der er helliget og velsignet. (1 Mose 2,1-3) Og det var den dag Herren
befalede Jordens befolkning, at hvile fra al deres arbejde. (2 Mos 20,811) Det er også den syvende dag der er kendetegnet på hvem der
tjener den sande Gud og hvem der ikke tjener ham. (Ez 20,11-12)
Lad os igen se meget nøje på det der står i Dan 7,25
Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige.
Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt
én tid, to tider og en halv tid.
Djævlen ønsker at kunne vedtage en lov om søndagshelligholdelse,
således at der er overensstemmelse med denne lov og biblen om at
det er den syvende dag der er hviledagen. Men det tillader Herren ikke
og derfor er ingen af de søndagslove der indtil nu er blevet vedtaget
der er den rigtige. Men Herren vil på et, for os ukendt tidspunkt, som
vi heller ikke kan regne ud, (Mark 13,32) tillade at en sådan søndagslov
bliver vedtaget, MEN da en sådan lov vil være i modstrid med Guds
pagt og Jesu død på korset (Hebr 12,24 og Hebr 8,6) vil Herren kun
tillade det i en kort tid, en tid, to tider og en halv tid. (Dan 7,25) i alt tre

og et halvt år.

Nogle mener at denne tid har været og nogle bruger mange mystiske
og ubibelske metoder og teorier for at denne tid har været og at der
her er tale om en meget længere tidsperiode, som dog heller ikke tåler
en bibelsk undersøgelse. Guds ord siger meget klart, at det KUN er for
denne periode at djævlen gennem det ny babylon får lov til at ændre
hviledagen. Når disse tre og et halvt år er udløbet siger Guds ord
meget klart hvad der så skal ske. Dan 7,26 Så bliver dommen fældet,
og herredømmet bliver taget fra ham og ødelagt og fuldstændig
tilintetgjort.

Disse ord er krystal klare, der kan ikke være den mindste tvivl om, at
når de tre og et halvt år er gået, så er det slut med djævlen og det ny
babylons magt. Der er ikke tale om en forlængelse af denne ændring
eller en afkortelse. Den tid der her er tale om er ligesom ved alle andre
profetiske tider helt præcis, ikke en eneste dag længere eller kortere.
Men en vedtagelse af den rigtige søndagslov, vil forårsage helt
ubeskrivelige konsekvenser. Ingen kan forestille sig hvad jordens
beboere vil komme til at opleve, selv fantasien kan ikke beskrive det.
Det vil også blive en helt ulidelig situation for Guds folk, men Herren vil
være med dem på en sådan måde at de vil komme til at bo i en af de
boliger Jesus har beredt til dem. (Joh 14,1-3)

Det er NU i dag du skal vælge, hvem du vil tjene og leve dit liv i
overensstemmelse med den herres anvisninger, som du vælger.

5 Mose 30,15-16 Se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken,
døden og ulykken. Hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som
jeg giver dig i dag, og elsker Herren din Gud, vandrer ad hans veje og
holder hans befalinger og love og retsregler, da skal du leve og blive
talrig, og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, du skal ind og tage
i besiddelse.

Her får du en meget klar tekst om, hvordan Herren ønsker at du
skal leve dit liv.
Jeg løfter mine øjne mod bjergene,
hvorfra kommer min hjælp?
Min hjælp kommer fra Herren,
himlens og jordens skaber.
Han lader ikke din fod vakle,
han, som bevarer dig, falder ikke i søvn.
Han, som bevarer Israel,
falder ikke i søvn, han sover ikke.
Herren bevarer dig,
Herren er din skygge
ved din højre side.
Om dagen stikker solen dig ikke,
månen ikke om natten.
Herren bevare dig mod alt ondt,
han bevare dit liv.
Herren bevare din udgang og din indgang
fra nu af og til evig tid.
Salme 121
Jeg kan finde over 100 skriftsteder i biblen, hvor Herren siger at han vil
bevare og hjælpe dem der vælger at leve deres liv efter hans
anvisninger. Men jeg kan desværre også finde utallige steder, hvor der
er tale om dem der ikke ønsker at følge Herren, Skaberen, Ham der gav
sin eneste søn for at de der ønsker det kan leve.

Men glemmer du Herren din Gud og følger andre guder og dyrker og
tilbeder dem, så kan jeg i dag forsikre jer, at I vil blive udryddet. Som
de folk, Herren udryddede foran jer, skal I selv blive udryddet, fordi I
ikke ville adlyde Herren jeres Gud. 5 Mose 8,19-20
Når Herren tillader, at djævlen gennem det ny babylon kan vedtage en
lov om søndagshelligholdelse vil en tid, som selv den vildeste fantasi
ikke kan forestille sig begynde. Dette er en af årsagerne til at næsten
alle der studerer den sidste tid, siger at det kun er symbolske og
billedlige ting og at det ikke er noget der vil ske i virkeligheden. Andre
siger at det er historiske ting der er sket for mange år siden. Begge
disse udtalelser er meget underlige for når der er tale om frelse og det
evige liv, så mener de at det er virkelig og at det også gælder os der
lever i dag.
Lad mig igen sige det så klart, som det er mig muligt, jeg kan ikke sige
hvornår Herren giver djævlen tilladelse til at få den rigtige søndagslov
vedtaget, dette tidspunkt, dette år er skjult for os alle, ingen af os kan
regne dette tidspunkt ud, men vi kan sige at det kan ske når som helst.

Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i
himlene eller Sønnen, men alene Faderen. Som det var i Noas dage,
sådan skal det også være ved Menneskesønnens komme. For i
dagene før syndfloden åd og drak de, giftede sig og bortgiftede lige til
den dag, da Noa gik ind i arken; og de vidste ikke noget, før
syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal også
Menneskesønnens komme være. Matt 24,36-39
Måske stiller du spørgsmålet, hvad skal der ske der er så umenneskelig
og frygtelig, at vi ikke kan forestille os det? Jeg vil lade biblen, Guds ord
besvare dit spørgsmål.
For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været
magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil
komme. Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst;
men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet. Matt 24,21-22

Lad mig give dig et par skriftsteder mere Esajas 24, 3-6 her vil jeg
specielt bede dig om at bemærke vers "Det er Herrens ord!" og i vers 4
"himlen nægter at give regn" i vers 5 kan du læse, hvorfor det ikke
regner.

Landet vil blive plyndret totalt og tømt. Det er Herrens ord.
Befolkningen lider under følgen af deres synder. Jorden vrider sig i
smerte, afgrøderne visner, og himlen nægter at give regn. Landet
ligger ødelagt af ondskab og forbrydelse. Folket har fordrejet Guds
lov og brudt hans eviggyldige befalinger. Derfor hænger Guds
forbandelse over dem; de er overladt til sig selv, deres land svides af
under tørken. Kun de færreste vil overleve. Es 24,3-6
En anden meget afgørende ting der også vil begynde når den rigtige
søndagslov bliver vedtaget er den undersøgende dom.
For vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen
for det, han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt.
2 Kor 5,10

det ikke regner over skiftende områder. Den hungersnød der nu
kommer i de lande, hvor det ikke regner vil blive den værste der
nogensinde har været blandt andet fordi disse lande ikke før har haft
en tørke, som feks der ofte har været i afrika.

Når tørken medfører, at der ikke er mere af den føde vi spiser, vil vi
blive tvunget til at spise ting vi ikke før har spist, som feks insekter,
myg, larver, fårekyllinger, græshopper, mus, rotter, sølvkabber (en fisk
i usa) blodnæb (en fugl i Afrika) og mange andre ting vi i dag ikke
spiser.
Men kære ven, hvis du har valgt Herren og har levet dit liv i
overensstemmelse med hans anvisninger og bud vil Herren bevare dig
og hjælpe dig. (Es 33,15-16 + 1 Kong 17,3-6 + 1 Kong 17,9 og 14-16)

For Gud kræver dig til regnskab for enhver handling, alt det skjulte,
godt eller ondt. Præd 12,14
En af de første ting det ny babylon vil gøre efter at søndagsloven er
vedtaget er at indføre en registrering, det er det der i biblen kaldes
dyrets mærke. (Åb 13,16-17) efter al sandsynlig hed vil det blive med
et mikrochip.
Herren vil derefter gennem de to vidner (Åb 11,3-6) lukke himlen så

DE TO VIDNER !
Herren har utallige gange kaldt personer til at fortælle, hvad der skal
ske. (Amos 3,7) Du kan læse hele Biblen igennem og du vil se, at
Herren altid fortæller dem der har valgt ham som deres Gud, hvad der
skal ske, og således er det også nu i dag 2015, Herren fortæller sine
tjenere, hvad der skal ske i de alder sidste dage.
I Åbenbaringen kapitel 11 kan vi læse, at Herren vil kalde to af sine
trofaste vidner til at fortælle, jordens befolkning hvad der vil ske i de
allersidste dage af denne jords historie. Vi vil igen lade Herren selv
fortælle os hvem der er hans vidner.
I er mine vidner, siger Herren, min tjener, som jeg har udvalgt, for at I
må forstå og tro på mig og indse, at det er mig. Før mig blev der ikke
dannet nogen gud, efter mig vil der ingen være; jeg, kun jeg, er
Herren, der er ingen anden frelser end mig. Det er mig, der har fortalt
det, mig, der frelser, det er mig, der har forkyndt det, ikke en
fremmed gud blandt jer. I er mine vidner, siger Herren, det er mig,
der er Gud. Hvem disse vidner er har de fleste af de mange, der har
læst om dem givet flere forskellige bud på.
Esajas 43,10-12

Nogle mener at det er Moses og Elias, som opstår for at advare
befolkningen om de mange umenneskelige ting der skal ske og
hvordan de der ønsker det kan bevare livet og komme gennem denne
tid på en positiv måde. De fleste der har læst om de to vidner har nok
den opfattelse, at det er Biblen, Det Gamle og Det Ny Testamente.
Denne mulighed er ikke brugbar, da de to vidner vil blive overvundet
og dræbt. (Åb 11,7) Guds ord - Biblen er uovervindelig og vil bestå til
evig tid. (Sl 119,89 + Es 40,8 + Luk 21,33)

Lad os derfor se nærmere på, hvad der står skrevet, hvad siger Guds
ord om de to vidner? I vers 3 står der at det er Herrens to vidner. Vi vil
lade Guds ord fortælle os, hvad eller hvem Guds vidner er! (Es 43,9-12
+ Es 44,8 + Joh 1,15) Guds - Herrens vidner er personer. Det er
personer der er Guds vidner, som skal fortælle jordens befolkning hvad

der skal ske, således at de der ønsker det, kan omvende sig og berede
sig til at bestå. (Matt 18,3 + 5 Mose 30,8 + Matt 24,44 + Luk 21,36)
Men det er ikke alt, Guds ord giver os endnu flere oplysninger om
hvem de to vidner er, Herren ønsker ikke at en eneste af de der
oprigtig under bøn studerer dette emne skal være det mindste i tvivl
om hvem de to vidner er. I vers 4 får vi at vide at det er to oliventræer
og to lysestager. Vi vil igen lade Guds ord fortælle os hvad eller hvem
oliventræer er et symbol på. (Job 15,33 + Sal 52,10 + Sal 128,3 + Jer
11,16) Alle steder er oliventræer et symbol på personer. Lad os da også
se hvad lysestager er et symbol på. (Åb 1,20) Her er der ingen grund til
at søge efter flere eksempler, i vers 20 skæres det ud i pap, lysestager
er et symbol på menigheder - personer.

øvrigt er der så vidt, som jeg har kunnet finde ud af, kun to
trossamfund der bruger denne ubibelske måde at udregne bibelske
tider på. Udgangspunktet er 4 Mose 14,34 men dette skriftsted
opfylder ikke en eneste af de krav vi må stille til en sådan tolkning. De
to trossamfund, der bruger denne fantasifulde måde at beregne tid på,
bruger det ikke i alle tilfælde, men kun der hvor det støtter den
opfattelse de har. De bruger det feks ikke i Matt 12,40 og Matt 26,2.
Jeg har under min fortsatte studie af disse ting fundet at der måske er
nogle få mere som også bruger denne måde at beregne profetiske
tider på.

I vers 6 får vi kendskab til en af de to vidners opgaver, de skal ligesom
Elias lukke himlen så det ikke regner. (1 Kong 17,1)

Hvor længe skal de to vidner profetere og fortælle jordens befolkning
hvad der skal ske? Vers 3 giver svaret i 1260 dage. Her er der rigtig
mange, som mener at når der er tale om en profetisk tid, således som
der er her, at en dag så er lig med et år, det vil i dette tilfælde sige, at
de 1260 dage så skulle være 1260 år, men når vi ser lidt nærmere på
denne teori, så falder den helt fra hinanden, da de samme fortolkere
siger at de tre og en halv dag der er tale om i vers 9 og 11 der jo også
er profetisk tid, ikke er tre og en halv år, men tre og en halv dag. I

Her er det meget vigtig, at vi husker på, at det ikke er på grund af
usædvanlige eller unaturlige atmosfæriske forhold, at det ikke regner,
men at det er på grund af at befolkningen er gået bort fra Herrens ord.
Flertallet har valgt at følge det ny babylon og ikke Herren der har skabt
himlen og jorden. Befolkningen hav ved at vælge den første dag,
soltilbederenes helligdag i stedet for den syvende dag, syndet mod
Herren i en sådan grad at Herren lukker himlen, specielt i EU og USA
for regn. (1 kong 16,30-32 + 1 Kong 8,35-40 + 2 Krøn 6,26 ) Det er helt
sikker, at mange vil forsøge at standse de to vidner, således at de ikke
lukker himlen der hvor de bor, Herren har derfor givet de to vidner
flere muligheder for at fortsætte deres gerning. Ild (Jer 5,11-14) vandet

til blod v6 og mange andre ubehagelige ting, som feks myg, mus,
rotter, hvepse, bylder og græshopper.

Den hungersnød der her er tale om er den der er en følge af at de to
vidner på Herrens befaling har lukket himlen så det ikke regner.
På Eliases tid var det på grund af synd, at himlen blev lukket det er
også på grund af synd, at de to vidner nu får befaling om at lukke
himlen så det ikke regner.

De to vidner, har af Herren fået magt til at lukke himlen så det ikke
regner, men det er også de to vidner der på Herrens vegne forkynder
seglene (Åb 6,1-17 og Åb 8,1) de syv basuner (Åb 8,2-13 og Åb 9,1-21
og Åb 11,15-19) det er også de to vidner der på Herrens befaling
forkynder plagerne (Åb 11,6 og Åb 16,1-21) Det der her vil ske er ikke
historiske begivenheder eller symbolske billeder, men virkelige
bogstavelige ting. Da Jesus talte til deciplene om disse ting sagde han
at det ville blive så frygtelig, så umenneskelig at ingen kunne forestille
sig det og at der aldrig havde været noget lignende. (Matt 24, 19-22 +
Mark 13,17-20 + Luk 21,8-19)
Da Jesus talte til deciplene om de sidste dage, fortalte han dem også at
der ville hungersnød (Matt 24,7) den hungersnød Jesus her talte om er
ikke en hungersnød de steder, hvor der ofte er hungersnød, som feks
Afrika og lignende steder, men det der her er tale om er hungersnød,
steder - i lande, hvor der normalt ikke er hungersnød.

Jorden lægges fuldstændig øde, den udplyndres helt.
Herren har talt dette ord. Jorden sørger og visner, verden sygner hen
og visner, himlen og jorden sygner hen. Jorden er vanhelliget af sine
beboere, for de har overtrådt lovene, tilsidesat budet og brudt den
evige pagt. Derfor skal forbandelse æde jorden og dens beboere
bære straffen; derfor svinder jordens beboere ind, kun få bliver
tilbage.
Esajas 24,3-6
Her i disse vers er der et par ting du skal lægge særlig mærke til.
Det er Herrens ord ! (vers 3)
Det andet du skal lægge mærke til er, at det ikke er på grund af
"almindelige" synder, men på grund af at det er den hellige pagt, ændringen af hviledagen, at himlen bliver lukket. (v8)
En af de ting vi her skal huske på er, at de mange millioner der vil dø af
tørst og sult, - dør fordi de ikke ønsker at følge Herrens anvisning om
at omvende sig og følge Herren. (Ezek 14,12-20 + Jer 24,7 + Neh 1,9 + 2
Krøn 24,19)

Der vil også være mange, som bliver dræbt fordi de forsøger at standse
de to vidner. (Åb 11,5)
Vi har allerede set at de to vidner skal profetere i 1260 dage, når
denne tid er udløbet bliver de to vidner dræbt. v7. Der har været rigtig
mange, som har ønsket at dræbe de to vidner lang tid før, men det er
først når de har fuldført deres opgave, at Herren tillader at de bliver
dræbt. De to vidner vil blive dræbt i Jerusalem og hele jordens
befolkning vil juble og glæde sig over de to vidners død, men efter at
deres lig har ligget på gaden i tre og en halv dag, kalder Herren på dem
v11. og de to vidner stiger nu op til himlen medens en kæmpemæssig
skare af alle folk, tungemål og stammer ser på det. Denne kæmpe
store skare bliver nu rædselsslagne og et jordskælv ødelægger en del
af byen og 7000 bliver dræbt.

Når alle disse ting sker, kan enhver forstå, at det vil blive meget
vanskelige forhold på jorden, både for de der har valgt Herren som
deres Gud og de der ikke har. Det er ikke vanskelig at forstå, at det ny
babylon vil få meget stor succes med at få registeret (dyrets mærke)
alle de der bor på jorden for at de kan få det daglige brød.

En kendt forfatter siger: Satan siger: "Jeg vil modarbejde Guds planer.
Jeg vil give mine efterfølgere magt til at tilsidesætte det minde, som
Gud har indstiftet, sabbatten, ugens syvende dag. Derved vil jeg give
menneskene det indtryk, at den dag, som Gud velsignede og helligede,
er blevet forandret. Denne dag skal ikke blive ved at leve i
menneskenes sind. Jeg vil udslette mindet om den. I stedet vil jeg
indsætte en dag, som Gud ikke har anerkendt, og som ikke kan være et
tegn mellem Gud og hans folk. Jeg vil tilskynde dem, der anerkender
denne dag, til at overføre den velsignelse, som Gud skænkede den
syvende dag, hertil.
Jeg vil ophøje mig selv ved hjælp af min viceregent. Den første dag vil
blive ophøjet til hviledag, og den protestantiske verden vil betragte
den falske hviledag som ægte. Jeg vil bringe Guds lov i foragt ved at få
menneskene til at ophøre med at holde den hviledag, som Gud
indstiftede. Jeg vil overføre ordene: "Et tegn mellem mig og eder fra
slægt til slægt," til min hviledag.
På den måde kommer verden til at tilhøre mig. Jeg bliver jordens
hersker og verdens fyrste, Jeg vil øve en sådan kontrol over de
mennesker, som jeg har i min magt, at Guds hviledag bliver genstand
for åbenlys foragt. Et tegn? Jeg vil gøre overholdelsen af den syvende
dag til et tegn på opsætsighed imod myndighederne i verden. Der vil
blive vedtaget så strenge love, at mænd og kvinder simpelt hen ikke
tør holde den syvende dag hellig. Af frygt for at komme til at mangle
mad og tøj vil de overtræde Guds lov sammen med, den øvrige verden.

Jeg bliver verdens hersker."

Her på denne kalender kan du se at søndag er den første dag i ugen,
således som det er i biblen, men hvis du tager den kalender du har,
kan du se at det nu er mandag der er den første dag og søndag er den
syvende dag. Søndagen har nu fået den plads sabbaten havde, og det
er denne ændring der er årsag til at himlen lukkes.

Her kan du se hvordan kalenderen ser ud i dag.
Når de to vidner på Herrens bud lukker himlen så det ikke regner feks i
Danmark, vil det ikke blot medføre en tørke og en deraf følgende
hungersnød, men også utallige andre ting vil blive berørt af det. (Esajas

24,1-6 + Joel 1,15-20) jeg håber at du i disse vers har bemærket at det
er Herren der taler og at hungersnøden kommer fordi befolkningen
har tilsidesat Guds hellige lov. Befolkningen siger at de kender Herren,
men de lever ikke efter de råd og anvisninger, som han har givet i sit
ord. (Rom 1,18-32 + 2 Thess 2,9-12)

Det er under disse umenneskelige forhold, at Djævlen gennem det ny
babylon vil indføre en registrering (dyrets mærke) sandsynligvis med et
mikrochip, da ingen kan købe eller sælge uden denne registrering. (Åb
13,16-17) Befolkningen vil stå i lange rækker for at blive registeret,
nogle få vil med tåre i øjnene tigge de mange der står i kø om ikke at
lade sig registrere, men i stedet overgive sig til Herren Den Almægtige,
Ham der har skabt både himlen, jorden og mennesket. (1 Mose 1,2627 + 1 Mose 1,3-31 + Sal 33,6-7 + Sal 148,5-6 + Jer 51,15) men de fleste
synes at det ny babylons tilbud er bedre end Herrens. Men efter en
kort tid erfarer de, at Herrens tilbud var det bedste og nu sælger de alt
det de har for at få råd til at rejse jorden rundt for at finde en der kan
hjælpe dem med at finde Herrens ord. (Amos 8,11-12)
Mange, mange millioner opsøger deres præst for at stille ham - hende
til regnskab for ikke at have forkyndt det sande evangelium, men i
stedet forkyndte et betingelsesløst evangelium. (Matt 25,8-12 + Åb
3,15-17) De har alle sammen haft muligheden for at lære Guds ord og

konsekvenserne ved at lade sig registrere, at kende, men det ønskede
de ikke.

DEN UNDERSØGENDE
DOM !
Medens alle de ting du nu har læst om sker på en virkelig og
fysisk måde, er der en anden ting "den undersøgende dom over
de levende" der foregår i det skjulte, i det åndelige. Millioner af
mennesker har glædet sig over Efeserne 2, 4-5
Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed,
han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vore
overtrædelser, levende med Kristus – af nåde er I frelst.
Læs også Ef 2,8-9 og Johannes 3,16 For således elskede Gud verden, at
han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal
fortabes, men have evigt liv.

Disse to vers er for mange millioner af kristne det de har bygget deres
tro på. Flertallet har aldrig tænkt på eller hørt om, hvilke konsekvenser
det har for dig, at bygge din tro alene på disse to vers. Konsekvensen af
mange millioner kristne og flere kristne trossamfunds lære, er at der
ikke er nogen fortabelse. Alle vil ifølge disse to vers blive frelst. En
betingelsesløs frelse. En form for frelse, som både Jesus og biblen
tager meget stærk afstand fra. En helt afgørende ting vi altid skal
huske, når vi studerer et emne i biblen er, at vi skal se på alle de vers
der taler om det samme. Det er som med et puslespil du skal have alle
brikker for at kunne samle det rigtig. Hvis du mangler nogle af versene
til det emne du studerer, vil du sandsynligvis blive ledt på vildspor.
Vers 10 i 2 Korinterne er et af de centrale vers i dette studie
For vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen
for det, han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt.
Det er ikke blot i det ny testamente vi kan finde et utal af vers der taler
om den undersøgende dom, men også i det gamle testamente er der
utallige af disse vers der på en meget klar og tydelig måde fortæller os,
at vi IKKE bliver frelst af nåde, hvis ikke vi består i dommen.
Men ud over det: Min søn, lad dig advare! Der er ingen ende på de
mange bøger, der skrives, og den megen læsning bliver man træt
af. Når du har hørt det hele, skal du drage den slutning: Frygt Gud, og

hold hans bud, det skal alle mennesker! For Gud kræver dig til
regnskab for enhver handling, alt det skjulte, godt eller ondt.
Prædikeren 12,12-14

Jeg vil gerne, at du læser endnu to vers om den undersøgende
dom
Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et
evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle
folkeslag og stammer, tungemål og folk, og englen sagde med høj
røst:
Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer.
Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder. Åb 14,6-7
Her skal du lægge mærke til, at før dommen forkyndes det evige
evangelium, således at alle der ønsker det kan bestå i dommen. Det
andet vers jeg ønsker at du skal læse er fra det gamle testamente, det
taler også om dommen, (Malakias 3,5) og her vil jeg bede dig overveje
om det vil være rimeligt at alle frelses? Tænk også på at der er mange
millioner der ikke ønsker at Jesus skal være konge over dem. De ønsker
ikke at tjene hverken Faderen eller sønnen, hvis der ingen dom er vil
disse blive tvunget til at følge Jesus og have ham som deres herre - vil

det være en glæde for dem? Bestemt nej, derfor den undersøgende
dom der skal være afsluttet før Jesus kan komme i himlens skyer.
(Matt 24,30) Jesus kommer ikke som en dommer, men som konge.
Åb 19,16 ... På sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet:
Kongernes Konge og Herrernes Herre.

Nogle trossamfund lærer, at de der ikke består i den
undersøgende dom, vil få en mulighed mere, ingen steder i
biblen er der den mindste antydning af dette. Jesus kommer som
Konge ikke, som dommer. (1 TIM 6,14-15) Andre har en lære om,
at det ikke er alle der skal frem for Guds domstol for at få deres
liv - deres gerninger vurderet til et evigt liv eller fortabelse.
Denne lære er heller ikke en lære du kan finde støtte for i biblen.
Husk, at dit ansvar måles ikke med dine nuværende
hjælpemidler og evner, men med de oprindelig tilståede kræfter
og muligheder for udvikling. "Enhver som har fået meget givet,
af ham skal man kræve meget." (Luk 12,48) Vi vil hver især
komme til at aflægge regnskab for selv den mindste smule, som
vi havde evner til at gøre, men dog undlod. Gud ved nøjagtig,
hvor meget han kan kræve af os. Han ser lige så vel på de
ubenyttede talenter som på dem, vi har gjort brug af. Gud holder
os ansvarlige for alt, hvad vi kan opnå ved den rette brug af vore
talenter Vi vil blive dømt efter det, vi burde have gjort, men ikke
gjorde, fordi vi ikke benyttede vore evner til Guds ære. Selv om
vi ikke går fortabt, vil vi i evigheden komme til at forstå følgerne
af vore ubenyttede talenter for al den kundskab og dygtighed,
som vi kunne have skaffet os, men undlod at gøre, vil blive et
evigt tab.

Jer 2,22 + Apg 3,19 + Apg 17,31 + Rom 2,12-13 + Sal 96,13 + Rom
14,11 + Luk 8,17 + 1 Pet 4,17 + Luk 10,20 + Sal 1,5 + Luk 12,47-48

Vi bør ikke være som markens dyr, der spiser og drikker uden
nogen tanke på Gud og uden at takke deres Skaber for hans
daglige velsignelser. Enhver af os, som Gud har velsignet med
forstand og dømmekraft, bør erkende vort ansvar for Gud. Livet
giver os et helligt ansvar. Intet øjeblik bør gå upåagtet hen; for
alle vore gerninger er optegnede i Himmelens bøger. Vort liv er
beskrevet i Himmelens bøger lige så nøjagtigt, som var det et
billede på en fotografs plade. Vi holdes ikke alene ansvarlige for
det, vi har gjort, men også for det, vi har undladt at gøre. Vi
holdes ansvarlige for vor uudviklede karakter og vore ubenyttede
anledninger.
Emnet den undersøgende dom er et af de emner det er meget
vanskelig at finde et trossamfund der forkynder, derfor vil jeg
her give dig nogle få henvisninger til biblen, hvor den
undersøgende dom er omtalt.

Da jeg begyndte, at skrive om dette emne bestemte jeg at det
kun skulle være et lille hefte om nogle af de vigtigste ting i den
sidste tid, men når jeg tænker nærmere over det er der helt
utrolig mange emner der burde være med, men for ikke at skrive
en bog på over hundrede sider vil jeg slutte med endnu et af de
ukendte emner, - den grå zone.
Da jeg var ung var der nogle ting, man ikke burde gøre, men der
var nogle rimelig klare linjer mellem det der var ulovligt og det
der var lovligt. I dag 50 år senere er der sket en meget stor
ændring. Mange af de ting der for 50 år siden var ulovlige er i
dag næsten lovlige, de er kommet ind i den grå zone, hvor man i
dag ikke skelner så skarpt mellem det der er lovligt og det der
ikke er lovligt, man ser gennem fingrene med rigtig mange ting.
For 50 år siden var den grå zone, forholdsvis lille og de ting der
var i denne grå zone var forholdsvis små, i dag er den grå zone
meget stor og mange af de ting der er i den er meget alvorlige
ting. Hærværk blev omgående straffet, i dag giver man måske en
advarsel. Spirituskørsel var for 50 år siden en meget alvorlig ting,
specielt hvis en eller flere kom til skade eller blev dræbt. I dag får
vedkommende nogle få små dagbøder for at dræbe et menneske
i beruset tilstand.

ikke.(Matt 25,12) I biblen er der ingen tredje mulighed, her er
der kun to muligheder, enten er det i overensstemmelse med
Jesu og biblens lære, eller også er det verdens - det ny babylons
lære. (Joh 17,15-16)
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For kort tid siden hørte jeg i tv om en bilist der havde kørt over
for rødt og dræbt en i en anden bil, men da det efter dommerens
mening ikke var sket med en ond vilje så slap han med nogle få
dagbøder. Når det ikke var med en ond vilje må det være sket
med en god vilje. Jeg kunne nævne mange flere eksempler, men
jeg tror at du også kender nogle. Det jeg vil med dette "den grå
zone" er at jeg ønsker at fortælle dig, at denne grå zone vil
forsvinde mere og mere efterhånden som vi nærmer os den
alder sidste tid, den tid hvor loven om søndagshelligholdelse og
registreringen er en realitet. Nogle kalder den grå zone for den
tredje mulighed, rigtig mange har den opfattelse, at der også er
en tredje mulighed når der er tale om frelse. De fleste tager det
ikke så nøje med, hvor meget kendskab de har til de bibelske
emner, det gjorde de fem af brudepigerne heller ikke, og selv om
de til sidst brugte rigtig meget tid på at studere forskellige
emner, (Matt 25,10) var det ikke nok, Jesus kendte dem
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