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Visste du ? 
 At årstallet for Jesu død ble forutsagt i 

gamle testamentet  459 år tidligere? 

 At nyreligiøse strømninger i vår tid er 

farligere enn du tror? 

 At Antikrist er på jorden allerede?’ 

Disse og flere traktater: 

Bestilling@kainos.no 

At muslimer er nevnt i 

løfter og profetier i 

Bibelen ? 

VISSTE DU …….? 

Vil du vite mer? 

Boken: Daniel og Johannes` syner om endeti-

den. Se adresse over.                                            

Les her: Wonderful News International 

www.harikahaber.org (tyrkisk, engelsk, taga-

log, norsk.) 

www.mensviventer.com. TV 

  Ismael er arabernes stamfar. Ismael var 

Abrahams førstefødte sønn sier Guds Ord. Abraham 

lengtet etter en sønn, han var i tillegg lovet at han 

skulle bli stamfar til et stort folk. Men Abraham var 

utålmodig. Da Sara ikke var fruktbar lenger, ga hun 

den egyptiske tjenestepiken Hagar til Abraham, så 

hun kunne gi ham barn i stedet. Dette var vanlig 

praksis på den tiden. Slik kom Ismael til verden. Nav-

net betyr «Gud vil høre» og ble gitt av Gud. Men 

etter at Sara selv fikk en sønn, ble situasjonen uhold-

bar. Hagar ble sendt bort sammen med sin sønn Is-

mael. Bibelen forteller hvordan det gikk videre.  

Gud sa til Hagar: «Vær ikke redd! For Gud har hørt 

gutten gråte der han ligger. Reis deg, ta ham opp og 

hold ham fast i hånden! For jeg vil gjøre ham til et 

stort folk. Så åpnet Gud hennes øyne, og hun fikk se 

en brønn. Hun gikk og fylte sekken med vann og lot 

gutten drikke. Gud var med gutten,» 1. Mos. 26:17.   

Herrens løfter til Hagar og Ismael var: «Stor vil jeg 

gjøre din ætt, så tallrik at ingen kan telle den.»   

Men det er ikke bare Abrahams sønn Ismael som 

flyttet øst for Israel. Abraham hadde 5 nye sønner 

med Ketura, en kone han tok seg etter Saras død. 

  Disse sønnene ga han også land i øst. Midian var en 

av disse sønnene og Jetro, Moses sin svigerfar var en 

etterkommer av ham. 

Senere ble de kjent som folket som ikke drikker alko-

hol, og de blir berømmet for det i Bibelen: «De holdt 

ordene til Jonadab, Rekabs sønn, han som befalte si-

ne sønner at de ikke skulle drikke vin. For til denne 

dag drikker de ikke vin, de har vært lydige mot sin 

fars befaling. Men selv om Jeg har talt til dere, fra 

tidlig morgen har Jeg talt, lød dere Meg ikke», Jer. 

35:14. 

Det er mest sannsynlig noen fra dette folket som ga 

Elia mat da han flyktet fra Akab og Jesabel. Ordet for 

«ravn» på hebraisk er identisk med araber. 1. Kong. 

17:3-6. 

Men dette folket er også sammenlignet med gress-

hoppene som kom og plagde Israel hver gang de falt 

fra Gud. Gresshoppene i Bibelen er også en metafor 

for araberne øst for Israel. De kom hver gang Israel 

falt i fra Gud. Slik brukte Herren dem til å tukte sitt 

ulydige folk.  
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I Bibelen er dette beskrevet i den femte basun. 

(kapittel 9 i Joh. Åp.) 

Gress og grønne trær er i Bibelen også et symbol på 

Guds folk, Jes. 40:7. «Gresset tørker, blomsten vis-

ner, når Herrens ånde blåser på det. Sannelig, folket 

er gress», Jer. 17:7-8. 

Visste du også at muslimenes hellige bok sier at 

muslimer skal lese Bibelen? 

Fra Koranen: «Vi lot Jesus, Marias sønn, følge i pro-

fetenes spor, for å stadfeste loven som var før ham. 

Og Vi ga ham evangeliet med ledelse og lys for å 

stadfeste det som var før det i loven, og som ledelse 

og formaning for de gudfryktige,»  (Al-Ma’ida v. 46.) 

Fra Koranen: «Han har åpenbart deg skriften med 

sannheten, som stadfester det som forelå før 

den. Han har før åpenbart loven (Moses) og evange-

liet (Jesus), som ledelse for menneskene.» (Aal Im-

ran v.3) 

Fra Koranen: «Vi ga i sin tid Moses skriften, og Vi 

sendte sendebud etter ham. Jesus, Marias sønn, ga 

Vi klare bevis, og Vi støttet ham med Den Hellige 

Ånd. Er det ikke slik at hver gang et sendebud kom-

mer til dere med noe dere ikke liker, så opptrer dere 

hovmodig, beskylder noen av dem for løgn og dre-

per andre? (Albaqarah v. 87.) 

Noen muslimer mener Bibelen er forfalsket. Kora-

nen sier noe annet. «Ingen kan endre Guds ord. Du 

har nå fått beretningen om sendebude-

ne.» (Alan’am v. 34.) De som tror og viser gudsfrykt, 

de får et godt budskap i jordelivet og det hinsidi-

ge. For i Guds ord finnes ingen forandring. Dette er 

den store seier.» (Younus v. 63-64) Bibelen er i det 

store og hele den samme boken som på Muham-

meds tid. Vi har mange manuskripter som beviser 

det. Funnet av dødehavsrullene, gjort av en liten 

gutt ved navn Muhammed, viser det også.  

Allah er arabisk for El (Gud) eller Eli (som Jesus 

ropte på da Han hang på korset). Arabiske kristne 

har brukt ordet Allah på sin Gud til alle tider også 

før Muhammeds tid. Ordet Gud som vestlige kristne 

bruker er hentet fra de hedenske vikingenes ord for 

gud når de mente Odin og Tor osv. Både Gud og 

Allah er en tittel på Den allmektige. 

 

 

De symbolske gresshoppene omtalt i Dommernes bok, har følgende 

kjennetegn: De kom fra Østen og var midianitter, ismaelitter og andre 

folkeslag fra dette området. Midianittene bodde i Arabia. Halvmåne-

pynten er beskrevet som et av deres kjennetegn på den tiden.                                                                                                                                                                  

Gresshoppene er beskrevet som Herrens hær. «Blås i basunen på 

Sion, og la alarmen lyde på Mitt hellige berg! Alle som bor i landet, 

skal skjelve. For Herrens dag kommer, for den er nær.» Deretter kom-

mer beretningene om gresshoppene som farer over landet til de fra-

falne i Israel. Basunene varsler her om gresshopper som rammer dem 

som er falt fra Gud, Joel 2:1. 

Under Justinian ble frafallet i Bysants ekstra synlig. Han forfulgte alle 

dem som ikke trodde som ham og hans utvalgte biskoper. Hva fortel-

ler en samtidig hoffskribent? Jo, at Justinian var en løgner og hykler 

som stjal eiendommer og gods fra de rike. Særlig fra arianere som var 

velstående. Han tok mer enn gjerne imot bestikkelser dersom noen 

ville ha et embete og bli utnevnt til biskop. Historien til Procopius leg-

ger ikke skjul på hvor korrupt han var. «Han var verre enn Akas i det 

gamle Israel». Han drepte de kristne som ikke ville tilhøre den tro det 

bysantiske riket godkjente. 

Her er noen hendelser under den «kristne» keiseren Justinian: I 532 

har vi opprøret i Nicea, 30.000 mennesker drept i Hippodromen i Kon-

stantinopel etter ordre fra den «kristne» Justinian. Guds dom lot ikke 

vente på seg. Samme år ble Konstantinopel rammet av både et stort 

jordskjelv og tørke.   

Justinian bante vei for at paven skulle ha den øverste kirkemakt og ha 

politisk herredømmet over Vatikanstaten, som var et enormt område i 

Italia på den tiden. I 538 vinner Justinians hær over østgoterne i Rom. 

Det innledet de profetiske 1260 årene i Åpenbaringsboken.     

Guds straffedommer over  Justinians bysantiske rike kom like etter.                                                                                                                                      

Like etterpå ble det bysantiske rike rammet av jordskjelv og oversvøm-

melser. Katastrofer rammer hele Lilleasia og Grekenland. Flere byer i 

Pontus, Frygia, Cilicia, Antiokia og Korint blir fullstendig ødelagt.  

I 543 er det en fryktelig byllepest i Konstantinopel, som blir kalt den 

justinianske pest. Keiser Justinian selv blir rammet. Men til tross for at 

alle kunne se at Guds beskyttelse var trukket vekk fra keiserriket, fort-

satte frafallet.  

Da bruker Herren igjen Ismaels etterkommere som sine tjenere, og 

tillater at muslimene erobrer store deler av det bysantiske riket. Bibe-

len sier også om den muslimske hæren: Det ble sagt dem at de ikke 

skulle skade gresset på jorden eller noe som var grønt eller noe tre, 

men bare de menneskene som ikke har Guds segl på sin panne, Åp. 

9:4.  Det var nøyaktig det som skjedde: Når den store muslimske hæ-

ren var samlet, steg Abu Beker (Muhammeds etterfølger) opp på en 

høyde, så på alle mennene, hestene, våpnene og ba en bønn om seier 

for aksjonen. «Husk», sa han, «at dere alltid er for Guds åsyn, på dø-

dens terskel, i forsikring om at det kommer en dom, og i håpet om et 

paradis. Unngå urett og undertrykkelse, rådfør deg med brødrene, og 

studer hvordan du kan bevare kjærlighet og tillit i dine tropper.                                                                                                            

Når du slåss i Herrens kamper, oppfør dere som menn, uten å snu ryg-

gen til, og la ikke din seier bli tilsølt av blod fra kvinner og barn. Øde-

legg ingen palmetrær, og ikke brenn kornåkrene, kutt ikke ned 

frukttrær, drep ikke husdyr. ……...» 


