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KVINNEN JESABEL

IRETTESETTELSEN

`
 Åpenbaringen 2,20: “Likevel har Jeg noen få ting imot deg, for du  

 tillater kvinnen Jesabel, hun som kaller seg selv profetinne, og lære 

å forføre tjenerne mine til å leve i hor og spise av kjøtt som er ofret til 

avguder.” 

 Med dette verset vil jeg nå at du skal se ned på vers 23 og se beviset 

på en stor sannhet som jeg har gjort deg oppmerksom på. “Jeg vil 

utrydde barna hennes ved død; og alle menighetene skal kjenne at Jeg 

er Den som ransaker nyrer og hjerter.” Jeg har hele tiden sagt at det 

faktisk er to menigheter, likevel taler Ånden til dem begge i hver tidsalder, 

som om de bare var en. Her er det klart uttalt at det er menigheter, og 

det sies like klart at en av de menighetene mest sannsynligvis IKKE vet at 

Han er den Ene Som ransaker nyrer og hjerter. Han skal bevise for dem 

at det er slik. Så, hvilke menigheter er det da som ikke kjenner denne 

sannheten? Selvfølgelig det er det falske vintreets gruppe fordi de sanne 

troende vet så sikkert at dommen begynner ved Guds hus, og ved at de 

er Gudfryktige, dømmer de seg selv for at de ikke skal bli dømt. 

 Hvorfor kaller nå Gud disse menigheter for Sine menigheter enda 

de er det falske vintreet? Sannheten i saken er at de er kristne. Men 

de er ikke kristne med Ånden. De er kristne i kjødet. De bærer Navnet 

forgjeves. Markus 7,7: “Og forgjeves tilber de meg, når de underviser 

menneskebud.” Men de er virkelig kristne for hva ellers kunne de være? 

En muhammedaner er en muhammedaner. Det er hans religion uansett 

hvordan han lever den fordi han i teorien bekjenner seg til hva Koranen 

lærer. På samme måte er en kristen en kristen så lenge som han 

bekjenner seg til det faktum at Jesus er Guds Sønn, født av en jomfru, 

ble korsfestet og døde og oppstod igjen, Han som er menneskeslektens 

Forløser, etc. (Faktum, er at i Laodikea Tidsalder vil det være de som kaller 

seg selv kristne fordi de bekjenner seg til Jesu fine egenskaper, mens 

de reserverer for dem selv retten til å fornekte Hans Guddommelighet. 
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Kristne vitenskapsmenn har allerede gjort det så vel som de mange som 

forkynner et Sosialt Evangelium.) Han er en nominell kristen og tilhører 

menigheten. Men Han er ikke en SANN eller Åndelig troende. Den slags 

troende er en som er blitt døpt inn i Kristi legeme og er et lem av Ham. 

Men likevel, er det i Guds orden at ugraset vokser opp sammen med 

hveten og de skal ikke bli revet opp med roten. Det er Guds befaling. 

Deres dag for binding og brenning kommer; men ikke ennå.

 Så Ånden taler til denne blandede gruppen. På den ene siden roser 

Han, og på den andre irettesetter Han. Han har sagt hva som er rett med 

den sanne troende. Nå advarer Han mot hva det falske vintreet må gjøre 

hvis det skal stå rettferdig fremfor Gud.

KVINNEN JESABEL

 Apostelen Jakob viste oss veien som synden tar. Jakob 1,14-15: 

“Men hver og en blir fristet når han blir dratt bort og lokket av sitt eget 

begjær. Når så begjæret har unnfanget, føder det synd. Og synden, når 

den har blitt fullmoden, føder død.” Nå er det et nøyaktig bilde på hva 

som skjer i menighetstidene. Synden begynte i ikke noe annet enn en 

følelse, slik begynte døden for menigheten med de små, lite påaktede 

gjerningene til Nikolaittene. Fra gjerningene gikk det til en lære. Fra læren 

gikk det til å omfavne Statens makt og introduksjonen av hedenskap. Nå 

går den i denne tidsalder til dens egen profetinne (lærer) og slik fortsetter 

det videre inntil den finner seg selv i ildsjøen, for det er nøyaktig der den 

kommer til å ende opp, i den annen død. 

 Hele Guds rop imot denne fjerde tidsalder er nå funnet i Hans 

fordømmelse av denne profetinne, Jesabel. Og for nøyaktig å forstå 

hvorfor Han fordømmer henne, slik må vi lete frem hennes historie i 

Bibelen og når vi finner hva hun gjorde  der den gangen, vil vi vite hva 

som skjer på denne tiden. 

 Den første og svært betydningsfulle tingen som vi lærer om 

Jesabel er at hun IKKE er en Abrahams datter, heller ikke er hennes 

introduksjon i Israels stammer av en Åndelig tilgang slik det var med 

moabittkvinnen Ruth. Nei min herre. Denne kvinnen var datter av 
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Etba’al, konge i Sidon (Første Kongebok 16,31), som var prest for 

Astarte. Han hadde skaffet seg tronen ved å myrde sin forgjenger, 

Pheles. Så med det samme ser vi at hun var datter av en morder. 

(Dette minner oss så visst om Kain.) Og måten hun ble en del av Israel 

på var ikke gjennom de åndelige kanaler som Gud hadde ordinert 

Hedningenes tilgang; men hun kom inn ved EKTESKAP med Akab, 

kongen over Israels ti stammer. Nå denne foreningen som vi har sett 

var ikke Åndelig; den var politisk. Og så denne kvinnen som var gått 

inn i avgudsdyrkeri hadde ikke det minste ønske om å bli en tilbeder av 

den Ene Sanne Gud, men hun kom heller med åpne uttalte intensjoner 

om å vende Israel bort fra Herren. Nå hadde Israel (de ti stammene) 

allerede kjennskap til hva det var å tilbe gullkalver, men ennå var 

de ikke ført ut i avgudsdyrkeri, for Gud ble tilbedt og Moseloven 

var anerkjent. Men fra tiden av Akabs ekteskap med Jesabel, fikk 

avgudsdyrkelsen fremgang på en dødelig måte. Det var da denne 

kvinnen ble en prestinne i templene at hun oppførte Astarte (Venus) og 

Ba’al (solguden) at Israel kom til sitt livs kritiske punkt.

 Med dette i tankene kan vi nå begynne å se hva Guds Ånd bringer 

frem i denne Tyatira Tidsalder. Her er det.

 Akab giftet seg med Jesabel og det gjorde han som en politisk 

manøver for å styrke og sikre sitt kongerike. Det er nøyaktig hva 

menigheten gjorde da den forenet seg under Konstantin. De kom begge 

sammen av politiske grunner, skjønt de la en åndelig atmosfære til det. 

Nå kan ingen overbevise meg om at Konstantin var en kristen. Han var 

en hedning med det som så ut som en kristen kledning. Han malte 

hvite kors på soldatenes skjold. Han var opphavsmannen til Columbus 

Ridderne. Han satte et kors på St. Sofias kirkespir og ut av det begynte 

en tradisjon.

 Det var Konstatins ide og få alle, hedninger, nominelle kristne og 

sanne kristne i sammen. Og en stund så det ut som om han skulle 

lykkes, fordi de ekte troende  kom sammen for å se om de kunne bringe 

tilbake dem som var drevet bort fra Ordet. Da de så at de ikke kunne 

bringe dem tilbake til sannheten, ble de tvunget til å bryte ut fra den 

politiske stat. Da de gjorde det, ble de kalt for kjettere og forfulgt.



4

 La meg si rett her at den samme tingen hender akkurat nå. Alle 

menneskene kommer sammen. De skriver en Bibel som vil passe for alle 

enten det er en jøde, katolikk eller protestant. De har sitt eget Nikeakonsil 

men de kaller det for det Økumeniske Råd. Og vet du hvem disse 

organisasjoner kjemper imot? De kjemper imot de sanne pinsevennene. 

Jeg mener ikke den organisasjonen som kaller seg pinsevenner. Jeg 

mener de som er pinsevenner fordi de er fylt med den Hellige Ånd og 

har tegnene og gavene i deres midte fordi de vandrer i sannhet. 

 Da Akab giftet seg med Jesabel av politiske grunner solgte han 

sin fødselsrett. Melder du deg inn i en organisasjon så selger du din 

fødselsrett, broder, enten du ønsker å tro det eller ikke. Hver eneste 

Protestantgruppe som noen gang kom seg ut og så gikk tilbake solgte 

sin fødselsrett, og når du selger din fødselsrett, er du akkurat som Esau 

— du kan gråte og omvende deg alt du ønsker, men det vil ikke gjøre 

deg noe godt. Det er kun èn ting du kan gjøre og det er: “Kom ut av 

henne, mitt folk, og stopp med å ta del i hennes synder!” Dersom du nå 

ikke tror jeg har rett, svar bare på dette ene spørsmålet. Kan noe levende 

menneske fortelle meg hvilken menighet eller hvilken bevegelse fra Gud 

som noen gang hadde vekkelse og kom tilbake etter at hun gikk inn 

i organisasjon og ble en denominasjon? Les din historie. Du kan ikke 

finne èn — ikke èn eneste. 

 Det var midnattstimen for Israel da hun forente seg med verden og 

forlot det Åndelige på grunn av det politiske. Det var midnattstimen i Nikea 

da menigheten gjorde den samme tingen. Det er nå i midnattstimen som 

menighetene kommer sammen.

 Nå da Akab giftet seg med Jesabel tillot han henne å ta statens 

penger og oppføre to store hus for tilbedelse av Astarte og Ba’al. Den 

ene som ble oppført for Ba’al var stor nok for hele Israel til å komme dit 

og tilbe. Og da Konstantin og menigheten inngikk ekteskap gav han 

menigheten bygninger, og satte opp altere og avbilder, og organiserte 

presteveldet som allerede hadde tatt form. 

 Da Jesabel hadde fått sin støtte av statens makt, tvang hun sin 

religion på folket og drepte Guds profeter og prester. Det ble så ille at 
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Elias, budbæreren for sin tid, trodde han var den eneste tilbake; men 

Gud hadde 7.000 fler som ikke hadde bøyd kne for Ba’al. Og akkurat 

der ute nå, finnes det noen som vil komme ut og komme tilbake til Gud 

iblant disse denominasjonene av baptister, metodister, presbyterianere, 

etc. Jeg vil du skal vite at jeg ikke er, nå, og har aldri vært imot folket. 

Det er denominasjonene — denominasjonssystemet jeg er imot. Jeg må 

være imot det, for Gud hater det.

 Nå la oss bare stoppe her et øyeblikk og gjenta hva vi kom frem til 

om tilbedelsen i Tyatira. Jeg sa at de tilba Apollo (som var sol guden) 

sammen med keiseren. Nå ble denne Apollo kalt ‘forhindrer av det 

onde.’ Han sendte det onde bort fra folket. Han velsignet dem og var 

en virkelig avgud for dem. Han skulle egentlig lære folket. Han forklarte 

om tilbedelse, og tempelritualer, tjenester for avguder, om ofringer og 

død og liv etter døden. Måten han gjorde dette på var gjennom en 

profetinne som satt i transe på en trebent stol. Du store! Forstår du 

det? Her er denne profetinnen kalt Jesabel og hun lærer folket. Og 

hennes lære forfører Guds tjenere og får dem til å begå hor. Nå betyr 

hor ‘avgudstilbedelse.’ Det er hva dens åndelige betydning er. Det er 

en ulovlig forening. Akabs forening og Konstantins forening var begge 

ulovlige. Begge begikk åndelig hor. Enhver som begår hor vil ende opp 

i ildsjøen. Gud sa så.

 Så nå, fornekter den Katolske Kirkes lære (kirken er feminin, det er 

en kvinne) Guds Ord. Paven som bokstavelig talt er Apollo i en moderne 

versjon har lært folket å forene seg med avguder. Den Romerske Kirken 

har nå blitt en falsk profetinne for folket fordi hun har tatt Herrens Ord 

bort fra folket og kommet med sine egne ideer om hva som forordner 

syndstilgivelse, hva som bringer Guds velsignelser; og prestene har gått 

så langt som kategorisk å erklære at de har makt ikke bare til liv men 

til død. På egen hånd lærer de at der er en skjærsild, men du kan ikke 

finne det i Ordet. De lærer at bønner, messer og penger vil få deg ut av 

skjærsilden og inn i himmelen. Hele systemet er basert på at deres lære 

er falsk. Det ligger ikke på det sikre fundamentet av Guds åpenbaring 

i Hans Ord men ligger på den skiftende, synkende sand av dens egne 

djevelske usannheter.
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 Menigheten gikk rett fra organisasjon til denominasjon og herfra til 

falsk lære. Det stemmer. De Romersk Katolske tror ikke at Gud er i Sitt 

Ord. Nei min herre. Om de gjorde det ville de måtte omvende seg og 

gå tilbake, men de sier at Gud er i Sin kirke. Det ville gjøre Bibelen til 

den Katolske Kirkens historie. Slik er det ikke. Se bare på hva de gjorde 

med vann dåpen. De tok den bort fra å være en kristen dåp og gjorde 

den til en hedensk dåp med titler. La meg fortelle deg om en erfaring 

jeg har med en katolsk prest. En jente som jeg hadde døpt ble siden en 

katolikk, så presten ønsket å spørre meg ut om henne. Han spurte om 

hvilken dåp hun hadde. Jeg sa til ham at jeg døpte henne i den kristne 

dåp som er det eneste riktige etter min viten. Jeg hadde begravd henne 

i vann i den Herre Jesu Kristi Navn. Presten bemerket for meg at en tid 

gjorde den Katolske Kirke det. Straks spurte jeg ham når den katolske 

kirken gjorde det, for jeg har lest deres historie og kunne ikke finne 

det han sa. Han fortalte meg at den var funnet i Bibelen, og at Jesus 

hadde organisert den Katolske Kirken. Jeg spurte ham om han trodde 

Peter virkelig var den første paven. Han sa meget bestemt at Peter var 

det. Jeg spurte ham om messene ble sagt på latin for å være sikker 

på at de var korrekt og aldri ville forandres. Han sa det var sant. Jeg 

fortalte ham at jeg trodde de hadde kommet langt bort fra hva de hadde 

i begynnelsen. Jeg lot ham få vite at hvis den Katolske Kirken virkelig 

trodde Apostlenes Gjerninger, da var jeg en gammeldags katolikk. Han 

fortalte meg at Bibelen var den Katolske Kirkens nedtegnelser og at Gud 

var i kirken. Jeg var uenig med ham for Gud er i Sitt Ord. La Gud være 

sann men ethvert menneske en løgner. Hvis du tar bort eller legger til 

denne Boken, har Gud lovet at Han vil legge plager på dem som legger 

til og ta bort deres del fra Livets Bok om de våger å trekke fra den. 

Åpenbaringen 22,18-19.

 La meg bare få vise hvordan den Romerske Katolske Kirke tror at 

Gud er i kirken i stedet for i Ordet. Her er et utdrag fra dagboken til 

pave Johannes den 23. “Min erfaring i løpet av disse tre årene som 

pave, etter at jeg ‘i frykt og beven’ tok imot denne tjenesten i ren 

lydighet til Herrens Vilje, overgitt til meg gjennom det Hellige College av 

kardinaler i råd, bærer vitne til denne leveregel og som er en vandring 

og varig grunn for meg å være sann mot den; absolutt tillit til Gud, i 
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alt som angår nåtiden og fullkommen ro til det som angår fremtiden.” 

Denne paven sier at Gud talte gjennom kirken ved å åpenbare Sin vilje. 

Hvor falskt. Gud er i Sitt Ord og åpenbarer Sin vilje ved Ordet. Han sa 

også at han hadde absolutt tillit til menneskets ord og dermed adlød 

det med ro. Det lyder så vakkert men det er så falskt. Akkurat som 

forvrengningen i Edens Hage.

 Nå la oss gå over her i Åpenbaringen 17 og se denne kvinnen, 

kirken, som lever av falske profetier og ikke på Guds Ord. I vers 1 kaller 

Gud henne den store horen. Hvorfor er hun en hore? Fordi hun er i 

avgudsdyrkelse. Hun har fanget folket opp i den samme tingen. Hva er 

kuren mot avgudsdyrkelse? Guds Ord. Så denne kvinnen er en hore 

fordi hun har forlatt Ordet. Der sitter hun på mange vann, som betyr 

mengder av mennesker. Dette må sannelig være den falske menigheten 

fordi Guds menighet er liten — få er det som finner den.

 Legg merke til hva hun ligner i Guds øyne, uansett hvor vidunderlig 

hun ser ut til å være for folk og hvor filosofisk hun lyder. Hun er skitten, 

drukken av sitt hor. Nå var hun drukken av martyrenes blod. Akkurat 

som Jesabel som drepte profetene og prestene og ødela Guds folk som 

ikke ville bøye seg og tilbe Ba’al. Og det var nøyaktig hva den Katolske 

Kirke gjorde. De drepte dem som ikke ville bøye seg for pavestyret. De 

som ville ha Guds Ord i stedet for menneskenes ord ble drept, vanligvis 

etter grusomme metoder. Men denne kirken, som virket ved død var død 

i seg selv og visste det ikke. Det var ikke liv i henne og ingen tegn fulgte 

henne noen gang.

TID TIL Å OMVENDE SEG

 Åpenbaringen 2,21: “Og jeg gav henne tid til å omvende seg fra 

hennes hor; men hun omvendte seg ikke.” Vet du at denne kirken faktisk 

var mer ond enn Akab? Vet du at han omvendte seg en tid og vandret 

varsomt fremfor Gud? Du kan ikke si det om den Romersk Katolske 

Kirke. Nei min herre. Hun har aldri omvendt seg men har hårdnakket 

ødelagt alle og enhver som prøvde å hjelpe henne til å omvende seg. 

Det er historien. Nå fortsatte Gud å oppreise ikke bare budbærerne for 

hver tidsalder, men Han oppreiste også noen vidunderlige medhjelpere 
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for de budbærerne. Han gav hver tidsalder noen vidunderlige Guds 

menn og de gjorde alt de kunne for å bringe menigheten tilbake til Gud. 

Gud gav henne så visst anledning og hjelp til å omvende seg. Omvendte 

hun seg noen gang og viste hun det på sine frukter? Nei min herre. Hun 

har aldri og hun vil aldri. Hun er drukken. Hun har mistet sine sanser for 

åndelige ting. 

 Bli nå ikke forvirret og begynn å tenke at den Romerske Kirke har 

angret på sin nedslakting av de hellige siden hun forsøker å forene seg 

med protestantene slik at hennes læresetninger kommer på linje med de 

protestantiske læresetninger. Ikke èn gang har hun noensinne bedt om 

unnskyldning og sagt at hun har tatt feil når det gjelder massemyrderiene 

sine. Og hun vil heller ikke. Og uansett hvor mild og yndig hun viser seg 

å være i denne spesielle tiden, vil hun likevel reise seg for å drepe, for 

mord ligger i hennes onde og uomvendte hjerte. 

AVSAGT DOM OVER SKJØGEN

 Åpenbaringen 2,22-23: “Se, Jeg kaster henne på sykeseng, og 

dem som lever i utuktig samliv med henne, kaster Jeg ut i stor trengsel, 

hvis ikke de omvender seg fra gjerningene sine. Og Jeg vil utrydde 

barna hennes ved død; og alle menighetene skal kjenne at Jeg er Den 

Som ransaker nyrer og hjerter. Og Jeg vil gi enhver av dere etter deres 

gjerninger.”

 Hva? Har denne kvinnen barn? Og hun en hore? Hvis saken er den 

at hun hadde barn ved hennes hore liv da er hun nødt til å bli brent 

med ild som Ordet har sagt. Det er nøyaktig sannheten. Det er slutten 

for henne for hun skal brenne med ild. Hennes ende er i ildsjøen. Men 

stopp litt opp og tenk på disse barna for et øyeblikk. En kvinne er den 

barna kommer ut fra. Det er tydelig at denne kvinnen hadde barn som 

kom ut fra henne og de gjorde den samme tingen hun gjorde. Vis meg 

en menighet som noen gang kom ut fra organisasjon og som ikke gikk 

rett tilbake inn i den. Det er ikke èn. Ikke èn. Lutheranerne kom ut og så 

rett tilbake organiserte de seg og i dag er de som hånd i hanske med 

denne økumeniske bevegelsen. Metodistene kom ut og rett tilbake 

organiserte de seg. Pinsevennene kom ut og rett tilbake organiserte 
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de seg. Der skal bli en ny som kommer frem, og prise Gud, de vil ikke 

organisere seg igjen fordi de kjenner sannheten. Den gruppen vil være 

bruden i den siste tid.

 Nå er det blitt fortalt her at denne horen hadde barn. Hva var nå 

de? De var døtre, for de var menigheter akkurat som henne. Nå er det 

her et veldig interessant punkt. Jesabel og Akab hadde en datter. Den 

datteren giftet seg med Joram, Josjafats sønn og i andre Kongebok 

8,16 står det at “Joram vandret på sin svigerfars veier.” Han gikk rett 

inn i avgudsdyrkelse ved dette ekteskapet. Han brakte Gudfryktige 

og Gud-tilbedende Juda inn i avgudsdyrkelse. Det er nøyaktig hva 

alle disse menighetsdøtrene har gjort, som jeg allerede har pekt ut 

for deg. De begynner i sannheten og gifter seg inn i organisasjon og 

forlater Ordet på grunn av tradisjon, læresetninger etc. La meg nå få gå 

gjennom dette. I Hebreerbrevet 13,7 står det: “Adlyd deres veiledere, 

de som har talt Guds Ord til dere.” Det er Ordet som har herredømme 

over oss, ikke mennesker. Nå, mannen som ektefelle er kvinnens hode. 

Han har herredømme over henne. Men menigheten er også en kvinne, 

og hennes herre er Ordet. Jesus er Ordet. Dersom hun forkaster Ordet 

og tar et annet lederskap er hun en ekteskapsbryter. Nå, gi meg navn 

på èn menighet som ikke har mistet troen på Ordet på grunn av 

tradisjoner og læresetninger. De er alle ekteskapsbrytere — som mor, 

så datter.

 Hva vil straffen være for skjøgen og hennes barn? Vel, det kommer 

til å bli det dobbelte. Først sa Han: “Jeg vil kaste henne på sykeseng.” 

Ifølge den siste delen i vers 22 vil det bli en trengselens sykeseng, eller 

den store trengsel. Det er nøyaktig det Jesus sa i Matteus 25,1-13. 

Der var ti jomfruer. Fem var kloke og fem var uforstandige. De fem 

kloke hadde olje (Den Hellige Ånd) men de andre fem hadde ikke. Da 

ropet gikk ut: “Se, brudgommen kommer,” måtte de fem uforstandige 

løpe av sted for å søke etter olje mens de fem kloke jomfruene gikk 

inn til bryllupet. De fem som ble igjen utenfor ble etterlatt til den store 

trengsel. Det er det som vil skje med alle dem som ikke er med i 

bortrykkelsen. Det er hva som vil komme over skjøgen og hennes 

døtre. For det andre, sier det at han vil drepe dem ved død eller som 
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en ordrett oversettelse sier: “La dem bli tatt livet av ved død.” Dette er et 

underlig utsagn. Vi kan si: “La et menneske bli tatt livet av ved henging, 

eller ved elektrisitet eller på en annen måte.” Men dette sier: “La dem 

bli tatt livet av ved død.” Døden selv er årsaken til deres død. Nå vil jeg 

at du skal se dette klart, derfor vil jeg igjen ta illustrasjonen om Jesabels 

datter som gifter seg inn i Judas hus og dermed bringer det rett inn 

i avgudsdyrkelse og forårsaker at Gud må overgi Juda til død. Det er 

også hva Bileam gjorde. Så her var Jesabel med sin hedenskap. Over 

der er Juda som tilber Gud rett og lever under Ordet. Så Jesabel giftet 

bort sin datter til Joram. Straks det skjer, forårsaker Joram folket til å bli 

avgudsdyrkere. Straks det ekteskapet fant sted var Juda død. Åndelig 

død kom inn. Straks Roms første menighet organiserte seg, døde den. 

Straks at lutheranerne organiserte seg, kom døden inn og de døde. 

Pinsevennene kom sist og de organiserte seg. Ånden forsvant, selv 

om de ikke tror det. Men Den gjorde det. Det ekteskapet brakte død. 

Deretter kom lyset om Enheten i Guddommen. De organiserte seg 

og de døde også. Så etter at Guds ild falt på Ohio elven i 1933 og en 

helbredelsesvekkelse feiet verden over, men den kom aldri gjennom 

noen organisasjon. Gud gikk utenom pinsevenn gruppene, utenom 

organisasjon, og hva Han kommer til å gjøre i fremtiden kommer til å 

være på utsiden av organisasjonen. Gud kan ikke virke gjennom de 

døde. Han kan bare virke gjennom LEVENDE lemmer. Disse levende 

lemmer er på utsiden av Babylon.

 Så du ser: “Død” og “Organisasjon” kom, og menigheten døde, 

eller for å gjøre det enklere, døden ble en bopel der som Livet 

regjerte for en kort tid tilbake. Slik den opprinnelige Eva førte død til 

menneskeslekten slik har nå organisasjon brakt død, for organisasjon 

er resultatet av de dobbelt fordervede: Nikolaismen og Bileaismen, 

som ble brakt frem ved profetinnen Jesabel. Nå skulle Eva ha vært 

brent sammen med slangen på grunn av deres fryktelige gjerning. 

Men Adam kom imellom, og tok henne raskt til seg selv slik at hun 

ble frelst. Men når denne sataniske religionen har gått hele løpet ut 

i tidsaldrene, vil der ikke være noen til å gå imellom, og hun vil bli 

brent med sin forfører, for skjøgen, hennes barn, antikrist og Satan vil 

alle finne sine plasser i ildsjøen.
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 Rett her er jeg litt i forkant av meg selv og kanskje burde jeg spare 

dette for budskapet til den siste tidsalder, men det virker bare riktig å 

plassere dette inn nå fordi det handler så klart om organisasjon og hva 

som kommer til å skje som et følge av den. Og jeg ønsker å advare deg. 

Åpenbaringen 13,1-18: “Så stod jeg på sanden ved havet. Og jeg så et 

dyr stige opp fra havet. Det hadde sju hoder og ti horn, og på hornene 

hadde det ti kroner, og på hodene hadde det et bespottelig navn. Dyret 

jeg så var som en leopard. Føttene hans var som føttene til en bjørn, og 

munnen som munnen på en løve. Dragen gav ham sin kraft, sin trone 

og stor makt. Og jeg så et av hodene hans, som om det hadde blitt 

dødelig såret, og hans dødelige sår ble legt. Og hele verden undret seg 

og fulgte etter dyret. Så tilbad de dragen som gav makt til dyret. Og de 

tilbad dyret og sa: Hvem er som dyret? Hvem er i stand til å føre krig 

mot ham? Og han ble gitt en munn som talte store ord og bespottelser, 

og han ble gitt makt til å holde på med det i førtito måneder. Så åpnet 

han sin munn til bespottelse mot Gud, for å spotte hans navn, hans 

bolig og dem som bor i himmelen. Det ble gitt ham å føre krig mot de 

hellige og overvinne dem. Og det ble gitt ham makt over hver stamme, 

tungemål og folkeslag. Alle som bor på jorden, skal tilbe ham, de som 

ikke har navnene sine skrevet i Livets Bok hos Lammet som ble slaktet 

fra verdens grunnleggelse. Hvis noen har øre, la ham høre! Den som 

fører i fangenskap, skal komme i fangenskap. Den som dreper med 

sverdet, skal selv drepes med sverdet. Her er de helliges tålmodighet og 

tro. Deretter så jeg et annet dyr som kom opp av jorden, og han hadde 

to horn som et lam og talte som en drage. Og i det første dyrets nærvær 

utøver han all den makt det første dyret hadde, og han får jorden og 

de som bor på den, til å tilbe det første dyret, og han fikk det dødelige 

såret sitt legt. Han utfører store tegn, slik at han til og med får ild til å 

falle fra himmelen ned på jorden i menneskers påsyn. Og han forfører 

dem som bor på jorden ved de tegn som han ble gitt å gjøre foran dyret, 

og sier til dem som bor på jorden at de skal lage et bilde for det dyret 

som ble såret med sverdet og overlevde. Han ble gitt makt til å gi ånde 

til dyrets bilde, slik at dyrets bilde skulle snakke, og gjøre det slik at alle 

de som ikke vil tilbe dyrets bilde, ble drept. Han gjør slik at alle, både 

små og store, rike og fattige, frie og treller, tar imot et merke på sin høyre 
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hånd eller på sin panne, og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten 

den som har merket eller dyrets navn eller tallet for hans navn. Her er 

visdommen. La den som har forstand, regne ut dyrets tall, for det er et 

menneskes tall. Hans tall er seks hundre og sekstiseks.”

 Dette kapitlet viser den Romersk Katolske Kirkens makt og hva hun 

vil gjøre gjennom organisasjon. Husk at dette er det falske vintreet. La 

det nevne Herrens Navn, det gjør slikt bare i en løgn. Dets ledelse er 

ikke av Herren, men av Satan. Til slutt ender det med å være fullstendig 

identifisert med dyret. Horen som rider på det skarlagenrøde dyret viser 

tydelig at hennes makt er voldens gud (Satan) og ikke vår Gud, den 

Herre Jesus Kristus.

 I vers 17, viser det meget bestemt at hun vil skaffe seg den absolutte 

kontroll av jordens handel, for intet menneske kan kjøpe eller selge 

bortsett fra henne. Dette bekreftes i Åpenbaringen 18,9-17 som viser 

hennes engasjement med konger, prinser, kjøpmenn, alle som har å 

gjøre med Rom og handel.

 I Åpenbaringen 13,14, lærer vi at dyret sprer sin innflytelse 

gjennom bildet som ble bygget for ham. Bildet som er laget er et 

verdensomspennende økumenisk råd, hvori alle de organiserte 

menighetene vil komme sammen med de Romersk Katolske (de gjør det 

allerede nå.)  Det er mye mulig at denne sammenslutningen vil komme 

for å stoppe kommunismens makt. Men siden kommunismen slik som 

Nebukadnesar var blitt oppreist for å brenne skjøgens legeme, vil Rom bli 

beseiret og ødelagt. Legg merke til at overalt hvor den Romerske Kirken 

gikk, fulgte kommunismen etter. Det må være på den måten. Og la meg 

advare deg nå, ikke begynn å tro at kommunismen er din eneste fiende. 

Nei min herre. Det er den Katolske Kirken også, og enda mere slik. 

 La oss nå lese Åpenbaringen 13,1-4, og sammenligne det med 

Åpenbaringen 12,1-5. Åpenbaringen 13,1-4: “Så stod jeg på sanden 

ved havet. Og jeg så et dyr stige opp fra havet. Det hadde sju hoder og 

ti horn, og på hornene hadde det ti kroner, og på hodene hadde det et 

bespottelig navn. Dyret jeg så var som en leopard. Føttene hans var som 

føttene til en bjørn, og munnen som munnen på en løve. Dragen gav han 
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sin kraft, sin trone og stor makt. Og jeg så et av hodene hans, som om det 

var blitt dødelig såret, og hans dødelige sår ble legt: og hele verden undret 

seg og fulgte etter dyret. Så tilbad de dragen som gav makt til dyret. Og de 

tilbad dyret og sa: Hvem er som dyret? Hvem er i stand til å føre krig mot 

ham?” Åpenbaringen 12,1-5: “Nå viste det seg et stort tegn i himmelen; 

en kvinne som var kledd i solen, med månen under føttene sine, og på 

hodet hadde hun en krone av tolv stjerner. Fordi hun var med barn, ropte 

hun i rier og i fødselsveer. Og et annet tegn viste seg i himmelen: Se, en 

stor, flammende rød drage som hadde sju hoder og ti horn og sju kroner 

på hodene sine. Og halens hans drog med seg en tredjedel av himmelens 

stjerner og kastet dem ned på jorden. Og dragen stod foran kvinnen som 

var ferdig til å føde, for å sluke barnet hennes så snart hun hadde født det. 

Hun fødte et guttebarn som skulle herske over alle folkeslag med jernstav. 

Og barnet hennes ble tatt opp til Gud og Hans trone.” Satan og hans 

sataniske religion er i begge disse dyrene. I Åpenbaringen 14, dyret som 

ble dødelig såret men som ble levende igjen er det keiserlige hedenske 

Rom som falt i det voldsomme angrepet fra barbarene og mistet derved 

sin tidsbestemte makt. Men hun gjenvant det i det pavelige Rom. Ser 

du det? Den nasjonen som regjerte ved å knuse alle og som ble til det 

sterkeste imperium som noen gang var kjent, ble til slutt dødelig såret. 

Hennes fysiske styrke ved å kontrollere hærer etc. var borte. Men under 

Konstatin kom hun tilbake til liv, for det pavelige Rom har infiltrert hele 

verden, og hennes makt er eneveldig. Hun bruker konger og kjøpmenn 

og med hennes dødelige religiøse og finansielle styrke regjerer hun som 

denne nåværende tidens gudinne. Hun er også dragen som stod og 

ventet på å sluke guttebarnet. Herodes forsøkte å drepe Herren Jesus og 

mislyktes. Senere ble Jesus korsfestet av Romerske soldater, men er nå 

tatt opp til tronen.

 Sammen med det jeg nå nettopp har fortalt, ikke glem Daniels 

visjon. På den siste part av bildet, var den siste verdensmakten i føttene. 

Det var jern og leire. Se, jernet er det Romerske Imperium. Men nå er 

det ikke lenger solid jern. Leire er blandet inn i det. Likevel er det der 

og styrer verdens anliggender i både de demokratiske nasjoner og de 

mer selvrådige. Den Romerske Kirken er i hver nasjon. Den er involvert 

i det alt sammen.
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 La meg gi deg noe om jern og leire. Husker du da Krustsjov slo 

skoen sin i pulten i FN? Vel, det var fem nasjoner fra øst der og fem fra 

vest. Krustsjov talte for øst og president Eisenhower for vest. På russisk, 

er Krustsjov leire og Eisenhower betyr jern. Verdens to viktigste ledere,  

stortåen på de to føttene av jern og leire, stod ved siden av hverandre. Vi 

er på slutten av det alt sammen. 

 I vers 4, spørres det: “Hvem er i stand til å føre krig mot dyret?” Nå 

er det for tiden noen store navn i verden. Det er noen mektige nasjoner, 

men akkurat nå er det Rom som fører tonen. Paven er i førersetet. Og 

hans makt kommer til å øke. Ingen kan krige mot ham.

 Vers 6: “Så åpnet han sin munn til bespottelse.” (Underviser 

menneskebud, framfusende, oppblåste, elsker lysten, har en form for 

gudsfrykt og fornekter dens kraft.) Han spottet Guds Navn — forandret 

det Navnet til titler og nektet å gjøre det annerledes.

 Vers 7: “Det ble gitt ham å føre krig mot de hellige.” Forfølgelse — død 

for den sanne troende og alle i Herrens Navn, for å spotte Guds Navn, 

som det er i Russland, som en følge av hva den katolske religionen 

gjorde der.

 Vers 8: “Og alle som bor på jorden (alle de som ikke har navnene 

sine skrevet i Livets Bok hos Lammet som ble slaktet fra verdens 

grunnleggelse) skal tilbe ham.”

 Takk Gud for at fårene ikke vil tilbe ham. Alle unntatt den utvalgte 

vil bli forført. Men de vil ikke bli forført. For de hører Hyrdens røst og de 

følger Ham.

 Nå altså, forstå dette, det som vi har forsøkt å vise deg. Denne dødens 

sed som begynte i den første tidsalder — denne organisasjons-seden, 

har til slutt vokst seg inn i treet i det som hver uren fugl har sitt tilhold i. 

Til tross for hennes påstander om at hun er livets giver, er hun giveren 

av død. Hennes frukt er DØD. De som tar del i henne er døde. Dette 

mektige verdenskirkesystemet som narrer verden om at i henne er fysisk 

og åndelig frelse, forfører og ødelegger folkemassene. Men ikke bare 

er hun den personifiserte død, men denne døde åtselskapningen skal 
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selv bli tatt livet av ved døden som er ildsjøen. Åh, om menneskene ville 

oppfatte hva deres ende vil bli ved å forbli i henne. “Kom ut av henne, for 

hvorfor vil dere dø?”

EN SISTE ADVARSEL

 Åpenbaringen 2,23. “Og jeg vil utrydde barna hennes ved død, og 

alle menighetene skal kjenne at Jeg er Den Som ransaker nyrer og 

hjerter. Og Jeg vil gi enhver av dere etter deres gjerninger.”

 Gud ser til hjertet. Det har aldri forandret seg. Heller ikke vil det 

noensinne bli forandret. Her, som gjennom alle tidsaldrene er det 

to grupper, begge erklærer sin åpenbaring fra Gud og sitt forhold til 

Gud. “Likevel, Guds grunnvoll står fast, og den har dette seglet: 

.” Andre Timoteusbrev 2,19. “Gud ransaker nyrer.” Ordet 

‘ransake’ betyr å ‘oppspore’ eller ‘følge opp.’ Gud sporer opp våre tanker 

(nyrer); Han vet hva som er i våre hjerter. Han ser våre gjerninger som 

er en definitiv manifestasjon av det som ligger inne i oss. Det er ut fra 

hjertet at det utgår enten rettferdighet eller ondskap. Våre motiver, våre 

hensikter — alt er kjent for Ham mens Han følger med på hver handling. 

Og hver handling, hvert ord skal bringes til dommen når oppgjøret skal 

gis for våre liv. Det var ingen Gudsfrykt hos det falske vintreet og dyrt skal 

de betale. La alle som nevner Hans Navn, leve slik det passer seg for 

hellige. Vi kan narre menneskene men vi kan aldri narre Herren. `
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Dette budskapet av broder William Marrion Branham, med tittelen 

Kvinnen Jesabel, er hentet fra kapitlet Tyatira Menighetstid i hans 

bok med tittelen En fremstilling Av De  Syv Menighetstider, og er trykt 

uforkortet og distribuert  av Voice Of God Recordings.

De originale talene av broder William Marrion Branham er spilt inn 

på lydbånd, med over 1100 tilgjengelige. Mange av disse talene er i 

hefte format, trykt uredigert. Lydbåndene, heftene, CD platene, filmene, 

fotografiene, og annen nyttig informasjon om hans verdensomspennende 

tjeneste er tilgjengelig ved å skrive til:

VOICE OF GOD RECORDINGS

PL 1, 02761 ESPOO, FINLAND

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. Box 950, Jeffersonville, Indiana 47131 U.S.A.
www.branham.org
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Alle rettigheter forbeholdes. Denne boken kan skrives ut 
på en privat skriver for personlig bruk eller deles ut gratis, 
som et verktøy for å spre Evangeliet om Jesus Kristus. 
Denne boken kan ikke bli solgt, reprodusert i stor skala, 
publisert på en nettside, lagret i et mottakersystem, 
oversatt til andre språk eller bli brukt for å samle inn 
penger uten uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra Voice Of 
God Recordings®.

For mer informasjon eller vedrørende annet tilgjengelig 
materiale, vennligst kontakt:

VOICE OF GOD RECORDINGS

PL 1, 02761 ESPOO, FINLAND

VOICE OF GOD RECORDINGS
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www.branham.org



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (VGR G7 MaxGCRi1 11-0621.icc)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Indesign Text Export 06-0911]'] [Based on '[Press Quality]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1224.000 792.000]
>> setpagedevice


