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Mange

fraksjoner
innen
kristenheten har deres egen
versjon av hvor viktig det skulle
være at Israel bygger et tredje
tempel.
Noen holder det for en oppmuntrende
og positiv sak, og tror at dette er
Guds inngrep og en velsignelse for
jødene og Israel. Andre deler av
kristenheten er mer reserverte til
tanken om at et slikt tempel vil
være noen velsignelse, det være seg
kristenheten, jødedommen eller
andre religiøse grupper i verden.
Det hersker utstrakt uenighet i
saken.
Stifteren av Israels ferske Zehut parti (ytterste
høyre) – Moshe Feiglin, sa på en konferanse den 3.
april 2019:
«Jeg vil at vi starter byggingen av et tredje
tempel, ikke om en to tre år, men nå med én gang!»
(www.timesofisrael.com).
Han ble kastet ut av Likud partiet og startet dermed
sitt eget parti og fikk en forbausende stor
oppslutning etter hvert.
Mitt eget synspunkt vedrørende et tredje tempel som
skal reises i Jerusalem, er at det ikke nødvendigvis
skal bli et tempel for Gud. En av grunnene til det,
er at jeg har notert meg at det er profetert om et
spesielt tempel, som Esekiel fikk åpenbart i syner
av Herren, og finnes omtalt i Esek. 46-47. Det kunne
nok være fristende å tenke at dette tempel må være
det tredje tempel, - men det blir umuliggjort ved at

vi lærer i Esek. 47, 1-3 at det finnes vannkanaler
i det:
«Så førte han meg tilbake til husets inngang. Og se,
det kom vann ut under husets dørterskel not ØST. For
forsiden av huset vendte mot øst. Og vannet rant
ned fra høyre siden av huset, SØR for alteret. Så
lot han meg gå ut gjennom NORDPORTEN og førte meg
omkring utenfor, til den ytre porten, til den porten
som vender mot ØST. Og se, det vellet vann fram fra
den høyre siden. Mannen gikk nå mot ØST med en
målesnor i hånden og målte tusen alen. Så lot han
meg vade gjennom vannet, og det nådde meg til
anklene.»
Leser vi videre, får vi de kjente ordene om «dobbelt
bekken» - et bilde mange predikanter har
åndeliggjort og brukt i sine prekener om frelse.
Men Esekiels syn der han får detaljer om et fjerde
tempel, er ikke et tempel oppe i himmelen, men det
er i Jerusalem i det at Tusenårsriket med Jesus som
konge er opprettet. Byen vil bli herjet i
trengselstiden, men vil bli gjenoppbygget og
restituert – og da er det at det virkelige
millenistiske tempel blir reist. Oljeberget skal jo
revne og deles i to ved Jesu komme, og dette kan gi
anledning til at vannkanaler mv. kan bygges. Tiden
alene vil vise dette.
Det tredje tempel vil etter det jeg kan forstå av
Bibelen, ende opp som det annet tempel som kong
Herodes fullførte i år 48 e. Kr. Kanskje vil det
ikke bli slik at det ikke skal levnes sten på sten,
slik Jesus profeterte om det andre tempel og som ble
lagt flatt til jorden av romerhæren i år 70. Men det
vil nok bli ødelagt, sannsynligvis ved brann. (Ref.
f. eks. Åp. 17, 16-18 om Babylon skjøgen som
brennes).
I Åp. 11, der vi får se de to vitnene (Moses og
Elias) – blir Johannes i synet bedt av engelen om å
måle det tredje tempelet:
«Og det ble gitt meg et rør, likesom en stav, med de
ord: Stå opp og mål Guds tempel og alteret og dem
som tilber der! Men forgården utenfor tempelet, la
den være, og mål den ikke. For den er gitt til
hedningefolkene, og de skal tråkke ned den hellige
stad i førtito måneder.» Vers 1-2.
«Og jeg vil gi mine to vitner å profetere i ettusen
to hundre og seksti dager kledd i sekk.» Vers 3.

Det at de to vitnene og tempelet ikke blir nevnt før
i Åp. 11, altså etter at de syv seglene brytes
der det faller plager og katastrofer over Israel
fordi Den store Trengsel har startet – se kap. 6 til
10 – betyr ikke at de viser seg i Israel i
ettertid av det som skjer når seglene brytes. Nei,
de to vitnene blir omtalt i en tidsramme der
tidsrammen faktisk plasserer dem idet at trengselen
starter opp!  Det er som følger:
Åp. 11, 3 gir oss 1260 dager der de to skal
profetere – altså 3 ½ år – som er de første 3 ½
årene av de i alt syv år med trengsel i Israel. Med
andre ord, de to profetene starter trengselstiden
idet de begynner å profetere ut de kommende straffeplagene mot Israel som vi jo leser om i kap. 6-10 –
vann gjøres til blod, himmelen stenges for regn, og
en mengde fryktelige plager følger. De advarer
nasjonen akkurat slik Moses advarte Egypt før
plagene fra Gud kom over dem. Ofte ett døgns varsel
 ble gitt egypterne til å søke dekning.
Det er ingen tvil om at de 1260 dagene er de første
tre og ett halvt år av de syv år med trengsel: De
drepes jo etter de dagene og ligger døde på gaten i
Jerusalem. I den forbindelse annonserer engelen for
Johannes at det andre vé-rop er nå over. Ergo, det
gjenstår enda et vé-rop, noe som befester at dette
ikke er i slutten av de syv årene. Se Åp. 11, 14. I
Åp. 12 og 13 ser vi at de forfulgte messianske
troende rømmer ut i Judeas ørken, vi ser også at
Antikrist innfører sitt merke støttet av Den falske
Profet, osv.
Derfor er det helt sikkert at alt som skjer
etter de to vitnene er borte, hører inn under de
såkalte «42 måneder» - den siste halvdel av
trengselstiden. Det annet vé-rop avsluttes med en
kraftig domshandling fra Gud, idet et jordskjelv
legger en tredjedel av Jerusalem i ruiner samt
7000 døde, Åp. 11, 13. Vi bør også huske her, at
like før dette skjer at de to vitnene drepes, så har
Israel blitt plaget av skrekk-uhyrene fra
avgrunnen (ute fra verdensrommet!) som stakk dem
med skorpionliknende brodder og påførte dem uhørte
smerter. De søkte døden for disse plagene, men
klarte ikke å finne den. Altså en overnaturlig
plageform påført de som følger Antikrist, Åp. 9,
1-12, og med dette skrekkscenariet er det første vé-

rop over.

De to vitnene blir altså nevnt
i forbindelse med at Johannes i
synet bes om å måle tempelet.
Staven som brukes av Johannes er
et bilde på at de blir vurdert
etisk/moralsk…altså ikke målt
på
antall
eller
høyde/lenge/bredde mål. Det er
en kritisk vurdering av den
virksomhet som alt for lengst er
i gang i tempelet: Mål alteret
og tempelet og DEM SOM TILBER
DER sier engelen til Johannes.
Bildet: Moses og Elias taler
med Jesus om hans forestående
død, Matt. 17, 1-11; Luk. 9,
28-31. Skal man kunne kalles
for vitne i bibelsk forstand
– så kreves det at man har vært
sammen med Jesus og talt med ham
ansikt til ansikt. Det har både
Moses og Elias. Dermed er det
satt presedens.
Dette at Johannes bes om å måle/teste de i
tempelet lyder ikke som om tilbederne skulle ha
Guds velbehag over seg, gjør det vel?
Visste du at alteret for det tredje tempel
allerede er ferdiglaget? Det er sammensatt av
elementer som passer hverandre, og gjør at alteret
kan monteres eventuelt demonteres etter ønske,
eventuelt flyttes mv. Se www.jewishvoice.org om
du selv vil sjekke slike detaljer.
Vær allikevel klar over at mye av alt det som ligger
på nettet om det tredje tempel er rene
spekulasjoner. Man er nødt til å sile ut ting ved
hjelp av Bibelens ord.  Det er dette jeg prøver å
gjøre herved.
Johannes får vite at forgården i det tredje tempel
ikke skulle måles (vurderes kritisk) for den var
gitt til hedningefolkene. Disse var gitt å trampe
ned Jerusalem (dominere i Jerusalem, mulig en soldat
kontingent fra FN?) i førtito måneder. Dette er de 3
½ siste årene av de syv års trengsel. Det er i denne
 perioden at Antikrist tiltar seg makt og setter seg
i det tredje tempel og forlanger å bli tilbedt som

Gud og messias for Israel.
Paulus i 2. Tess. 2, 4 om dette:
«Han er den som står imot og som opphøyer seg over
alt som blir kalt gud eller helligdom, så han setter
seg i Guds tempel og utgir seg selv for å være
Gud.»
De 42 månedene med hard trengsel og forfølgelse i
Israel begynner idet vi finner Åp. 11, 7 at de to
vitnene har fullført sin tjeneste, så blir de drept
av Antikrist, Dyret:
«…da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre
krig mot dem, og seire over dem og drepe dem.»
Det de to vitnene har profetert om plager og
straffetegn har blitt oppfylt, Israel er i opprør og
et grusomt kaos – og som Jesus sa i sine profetiske
advarsler, folket gruer seg for alt det som
kommer over landet. De gruer seg fordi de to
profetene forkynner dem på forhånd hva som straks
skal komme av plager (Luk. 21, 25-27).
Antikrist, Dyret, står fram og krever tilbedelse
og full lydighet idet de to profetene er drept. Nå
blir Dyrets merke (logo) innført ved tvang. Bare de
som tar på seg dette merket (som er heksagrammet
i Israels flagg, okkult tallverdi er 666) får
kjøpe og selge. Ut av denne tvang vil mange nekte
å lyde, og de blir drept.
Så jeg kan med Bibelen i hånd iallfall slå fast at
det tredje tempel er tatt i bruk og at Israels
troende går inn der og tilber…antakelig noen få år
før selve trengselstiden begynner. Før de syv årene
begynner å løpe. Derfor, det tredje tempel kan bli
påbegynt når som helst. Det er intet i Bibelen som
skal måtte oppfylles før dette kan bygges.
Det er bilder på internett som viser en tenkt
plassering, nemlig side-om-side med Al-Aksa moskeen
på tempelhøyden. Dette kan bli scenariet om ikke
lenge. Vi får bare følge med på nyhetene og nettet.
Den store trengselstiden KAN IKKE BEGYNNE før
tempelet er på plass og i faktisk bruk av ‘troende’
jøder (ikke Jesus-troende, obs).
Jeg er av de bibellærere som holder det sionistiske
Israel å være Babylon den store, mor til skjøgene,
slik vi ser i Åp. 17-18. I Peters brev hilser han de
messianske troende i sin levetid, fra Babylon.
Peter skrev brevet da han var i Jerusalem, og
brukte bevisst kallenavnet Babylon om denne byen (1.

Pet. 5, 13). Der de hadde korsfestet Jesus og også
hadde drept flere messianske troende jøder. Åp.
11, 8 gir oss endog beskere kallenavn på Jerusalem:
 «..som i åndelig mening kalles Sodoma og Egypt.»
Her har virkelig Gud Herren stemplet passene til
sionistene! Det er de to vitnene som kaller dem
dette.
Dermed er det ganske
skremmende og tidsmessig
pussig, at i disse dager
ble det (for kort tid
siden) presentert planer
med
tegninger
og
utredninger
fra
entreprenør selskapet
Azrieli Group, der et
stort tårn i glass og
betong skal reises i Tel
Aviv. Se bildet og den
nære likhet dette nye
tårnet har til det
gamle maleriet som er
gjort av det opprinnelige
tårnet i Babel!
Det skal bli midtpunktet i et byområde kalt «Tel
Aviv Azrieli Center Complex», og byggekostnadene er
beregnet til – klyp deg i armen – 666 mill. USdollar. Presentasjonen var den 18. april 2019.
Hele det ulovlige jødiske nasjonsprosjektet, slik
Gud Herren ser det, er ikke en plattform for ham,
men en plattform for den kommende falske messias,
Antikrist. Dette er det ingen tvil om.
Jesus demoniserte den da framtidige sionistiske
jødestat i sin refs til fariseerne i Matt. 12 –
historien om mannen som ble befridd fra en demon.
Han liknet dette med at likesom jødene skulle bli
kastet ut av landet (ved romerne i år 70) – skulle
de komme tilbake til der de var kastet ut fra, men
da ha med seg «syv andre onde ånder, verre enn den
selv».
Les min artikkel her på nettsiden om Matt. 12 og
hvordan Jesus forutsa sionismen og knyttet dette
opp mot besettelse av onde ånder!

