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Mordersken Jael – Et framtidsbilde av Jesu seier over Satan og 
Antikrist 

 

 
Jaels drap på den onde Sisera var en «førpremiere» på Jesu seier på korset. 

 

 
I vår artikkel om profetkvinnen Debora utforsket vi beretningen om hennes karriere i Dommerne 
kapittel 4 og 5, da hun tjente som dommer i Israel. Den mirakuløse seieren i slaget mot kanaanittene 
belyste Deboras åndelige lederskap, da Gud gikk foran den israelske hæren og kjempet mot de 
mektige kanaanittiske hærstyrkene for å gi folket seier over undertrykkerne. Et hovedpunkt i dette 
slaget var det profeterte fallet til Sisera, lederen for den kanaanittiske hæren, som skulle lide 
nederlag for en kvinne. Jael, kvinnen i profetien, viste stor tillit til Gud ved å drepe Sisera. Hennes 
seier er også et framtidsbilde på Jesu Kristi seier over Satan og Antikrist. 
 
«….For Herren skal gi Sisera i hendene på en kvinne……»  Dommerne 4:9 
 
Jael, Hebers kone, grep en teltplugg og tok en hammer i hånden. Så gikk hun stille inn til ham og 
slo pluggen gjennom tinningen på ham så den gikk ned i jorden. Han hadde ligget utmattet og 
sovet, og slik døde han. I det samme kom Barak, som forfulgte Sisera. Jael gikk ut og møtte ham. 
Hun sa: «Kom, så skal jeg vise deg mannen du leter etter!» Han fulgte henne inn, og se, der lå 
Sisera død med teltpluggen gjennom tinningen. Den dagen ydmyket Gud kanaaneerkongen Jabin 
foran israelittene. Og israelittenes hånd lå tyngre og tyngre på kanaaneerkongen Jabin, helt til de 
gjorde ende på Jabin, kongen i Kanaan. Dommerne 4:21-24 
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Framtidsbilder: Nøkler til å forstå Skriften 
Denne artikkelen er basert på ideen om framtidsbilder i Bibelen. Dette er i bunn og grunn Bibelens 
måte å framstille en fremtidig profetisk hendelse gjennom Det Gamle Testamentets skrifter. Her er 
noen avsnitt fra Bibelen som belyser det: 
 
Det som har skjedd, skal atter skje, og det som ble gjort skal gjøres på nytt. Intet er nytt under 
solen. Forkynneren 1:9 
 
La da ingen dømme dere når det gjelder mat og drikke, høytider, nymånedag eller sabbat. Dette er 
bare skyggen av det som skulle komme, men kroppen tilhører Kristus. Kolosserne 2:16-17 
 
Jeg vil tale til profetene. Jeg lot dem få syn i mengde, og nå vil jeg tale i lignelser gjennom dem. 
Hosea 12:11 
 
Websters 1928 Dictionary definerer ‘lignelse’ som: likhet; portrett; naturlig likhet; kommende fakta; 
vesentlig likhet. 
 
Det er veldig viktig å forstå dette begrepet, fordi det er i vesentlighet den «skrivestilen» Herren 
bruker for å kommunisere en stor del av åpenbaringene i Skriften. Herren bruker mange av de 
historiske begivenhetene i Det Gamle Testamentet for å framstille en framtidig hendelse. Om det er 
blodet fra lammet, som vi leser om i 2. Mosebok, som ble smurt over døren til israelittene for å 
beskytte dem mot Guds straffende engel, ødeleggeren. Denne hendelsen er et framtidsbilde av Jesus 
Kristus «Guds Lam» som øste ut sitt blod for å redde sjelene til alle hans troende, fra den evige 
fortapelse. Dette er et eksempel på et framtidsbilde. Det er mange «førpremierer» i Bibelen. 
 
Ved drøftelser over ting som skjer rundt israelittene i ørkenen i 2. Mosebok skriver Apostelen Paulus: 
«Det som hendte med dem, skulle være til advarsel. Det ble skrevet til rettledning for oss, og til oss 
er de siste tider kommet.» (1. Korinter 10:11) Hendelser i Det Gamle Testamentet viser oss en 
«førpremiere» av oppfyllelsen av framtidige Bibelske profetier. Således, når du leser Bibelen så har 
framtidige profetiske hendelser ett eller flere framtidsbilder av hendelsen i tidligere deler av Skriften. 
 

Slaget på Taborfjellet – et bilde av Harmageddon 
Slaget israelittene kriget skjedde under åndelig ledelse av profetinnen Debora og militært under 
hærføreren Barak, som du kan lese om i Dommerne kapittel 4 og 5. Slaget skjedde i en tid der 
israelittene var blitt undertrykt av kanaanittene i tjue år. Sisera, hærføreren til den kanaanittiske 
hæren var svært fryktet på grunn av hans massive hær og avdelingen med krigende menn på store 
jernvogner. Jern er ofte en betegnelse av endetidens onde kongedømme som vil plage verden under 
Antikrists regjeringstid. Dette kongeriket ble omtalt i to syn beskrevet i Daniels bok: 
 
Deretter så jeg i nattsynene, og se! – et fjerde dyr, fryktelig og skremmende og veldig sterkt. Det 
hadde store jerntenner og åt og knuste; og det som var igjen, tråkket det ned med føttene. Det var 
forskjellig fra alle de andre dyrene og hadde ti horn. Jeg betraktet hornene, og se! – enda et horn. 
Et lite horn skjøt opp mellom dem. Tre av de første hornene ble rykket opp så det kunne få plass. 
Dette hornet hadde øyne som et menneske og munn som talte store ord. Daniel 7:7-8 
 
Dette synet betegner både kongedømmet og Antikrists person i beskrivelsen av «et lite horn» og, 
dyret i synet hadde «jerntenner.» I tillegg har andre fremtidsbilder av Antikrist, som filister-kjempen 
Goliat et «jernspyd.» 
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I beretningen av Baraks militære slag mot hæren til Sisera, blir vi fortalt beliggenheten der kampen 
fant sted: 
 
Konger kom og kjempet, da kjempet de, Kanaans konger, i Taanak ved Megiddos vann,…» 
Dommerne 5:19 
 
Det siste slaget mellom Jesus Kristus og Antikrist og deres respektive armèer blir utkjempet på stedet 
som heter «Harmageddon» eller «Meggidos høyder»: 
 
Og jeg så at det ut fra dragens og dyrets og den falske profetens munn kom tre urene ånder som 
lignet frosker. Dette er demoniske ånder som gjør underfulle tegn, og de drar ut til kongene i hele 
verden for å samle dem til krigen på Guds, Den allmektiges store dag. – «Se, jeg kommer som en 
tyv. Salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke må gå naken og vise sin skam.» - 
Og åndene samlet kongene på stedet som på hebraisk heter Harmageddon.  
Johannes’ Åpenbaring 16:13-16 
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Gud kjemper for sitt folk 
Det var Gud selv som kjempet først i slaget mot Siseras fryktede hær. Dommerne kapittel 4 sier at 
Herren «forvirret» den kanaanittiske hæren. I Dommerne 5 får vi rede på flere detaljerte forklaringer 
om slaget: 
 
Konger kom og kjempet, da kjempet de, Kanaans konger, i Taanak ved Meggidos vann, men de tok 
ikke sølv som bytte. Fra himmelen kjempet stjernene, fra sine baner kjempet de mot Sisera. Kisjon-
elven rev dem bort, den eldgamle elven, Kisjon-elven. Gå fram, min sjel, med styrke! Da dundret 
det av hestehover, av hingster i galopp, i galopp! Dommerne 5:19-22 
 
Himmelske krefter kjempet mot Siseras hær og Gud gjorde det slik at Kisjon-elven, hvor den 
kanaanittiske hæren var stasjonert, flommet over. Dette medførte at kanaanittene med sine fryktede 
jernvogner ble grepet av forvirring. Jernvognene veltet da hestene mistet fotfestet i søla, og ble 
vasket vekk.  Og hærføreren Sisera ble tvunget til å flykte fra sin jernvogn og løpe i dekning, noe som 
viser et annet framtidsbilde av Antikrist og hans armèer som vil bli beseiret når Jesus Kristus 
returnerer sammen med sine Hellige ved Harmageddon: 
 
Og jeg så himmelen åpen, og se! – en hvit hest. Han som satt på den, heter Trofast og Sannferdig, 
for han dømmer og kjemper rettferdig. Øynene hans er som flammende ild, på hodet har han 
mange kroner, og han bærer en innskrift med navn som ingen kjenner, bare han selv. Han er kledd i 
en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord. Himmelens hærskarer, kledd i hvitt og rent lin, 
følger ham på hvite hester. Ut av munnen hans går et skarpt sverd; med det skal han slå folkene. 
Han skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fylt av vredesvin, av Guds, Den Allmektiges 
harme. Og han har et navn skrevet på kappen og ved hoften: «Kongenes konge og herrenes herre.» 
Og jeg så en engel som sto inne i solen. Han ropte med høy røst til alle fuglene som flyr under 
himmelhvelvet: «Kom hit, kom sammen til Guds store festmåltid! Dere skal få ete kjøttet av 
konger, hærførere og mektige menn, kjøttet av hester og rytterne deres, kjøttet av alle mennesker, 
både frie og slaver, små og store.» Og jeg så dyret og jordens konger med sine hærer samlet til krig 
mot rytteren på hesten og hans hærskarer. Men dyret ble fanget, sammen med den falske 
profeten, han som i dyrets tjeneste gjorde underfulle tegn og med dem forførte alle som tok dyrets 
merke og tilba bildet av det. Begge ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel. De andre 
ble drept med sverdet som går ut av rytterens munn. Og alle fuglene spiste seg mette av kjøttet 
deres. Johannes’ Åpenbaring 19:11-21 
 
Når Jesus Kristus vender tilbake, vil han personlig gå til krig mot den tilsynelatende uovervinnelige 
Antikrist og hans armèer og beseire dem umiddelbart. Akkurat som Gud gjorde for israelittene, vil 
Jesus kjempe for sitt folk. 
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Mordet på Sisera – Et framtidsbilde av Jesu Kristi seier 
 

 
 
 
Da Barak gikk til angrep, slo Herren Sisera og alle stridsvognene hans og hele hæren hans med 
forvirring. Sisera steg ned av vognen og flyktet til fots, mens Barak satte etter vognene og hæren 
helt til Harosjet-Haggojim. Hele hæren til Sisera falt for sverdet. Ikke en eneste ble tilbake. Sisera 
selv flyktet til fots, til teltet som Jael, kenitten Hebers kone, hadde. For det rådde fred mellom 
Jabin, kongen i Hasor, og kenitten Hebers slekt. Jael gikk ut og møtte Sisera. «Kom inn, herre, kom 
inn til meg», sa hun. «Vær ikke redd!» Han kom inn i teltet til henne, og hun dekket over ham med 
et teppe. Han ba henne: «Gi meg litt vann å drikke, jeg er så tørst!» Hun åpnet en skinnflaske med 
melk, lot ham få drikke og dekket over ham igjen. Så sa han til henne: «Stå i teltåpningen! Kommer 
det en og spør om det er noen her, skal du svare nei.» Jael, Hebers kone, grep en teltplugg og tok 
en hammer i hånden. Så gikk hun inn til ham og slo pluggen gjennom tinningen på ham så den gikk 
ned i jorden. Han hadde ligget utmattet og sovet, og slik døde han. I det samme kom Barak, som 
forfulgte Sisera. Jael gikk ut og møtte ham. Hun sa: «Kom, så skal jeg vise deg mannen du leter 
etter!» Han fulgte henne inn, og se, der lå Sisera død med teltpluggen gjennom tinningen. Den 
dagen ydmyket Gud kanaaneerkongen Jabin foran israelittene. Og israelittenes hånd lå tyngre og 
tyngre på kannaaneerkongen Jabin, helt til de gjorde ende på Jabin, kongen i Kanaan.  
Dommerne 4:15-24 
 
Jaels mord på Sisera er en fantastisk historie. I hennes lojalitet til Herrens folk var hun klar for å ta del 
i kampen. Og det er flere framtidsbilder som denne hendelsen kan lære oss: 
 

Profetert Seier 
Etter at Barak hadde vist mangel på tro til Guds plan, delte profetinnen Debora en kunngjøring fra 
Gud: «…Herren skal gi Sisera i hendene på en kvinne.» (Dommerne 4:9) Etter at Adam og Eva viste 
mangel på tro til Gud og syndet i Edens Hage, erklærte Herren at Satan ville bli beseiret av kvinnens 
ætt: «Jeg vil sette fiendskap mellom deg (Satan) og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Den 
(kvinnens ætt) skal ramme ditt hode, men du (Satan) skal ramme dens hæl.»  1. Mosebok 3:13 Den 
profeterte ætten, Jesus Kristus, Messias hadde mange profetier i Det Gamle Testamentet som 
fortalte om Jesu seier over Satan og hele menneskehetens synd. 
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Det sårede hodet 
 
Da sa Herren Gud til slangen: «Forbannet er du, utstøtt fra alt fe og alle ville dyr fordi du gjorde 
dette. På buken skal du krype, og støv skal du spise alle dine levedager. Jeg vil sette fiendskap 
mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Den skal ramme ditt hode, men du skal 
ramme dens hæl.» 1. Mosebok 3:14-15 
 
Ikke bare kunngjorde Gud at kvinnens ætt skulle ødelegge Satan, Han sa også hvordan det skulle skje: 
(Oversettelsen til King James Bibelen og Norsk Studie Bibel oversetter slik på slutten av vers 15: 
«Han/Den skal knuse ditt hode.») 
Messias vil ramme, eller som de andre oversettelsene sier, knuse (som er ligger nærmest ordlyden av 
det hebraiske ordet i verset) hodet på slangen (Satan) og ødelegge ham. Dette er nøyaktig slik Jael 
drepte Sisera, ved støte en teltplugg gjennom hodet på ham og knuse det. 
 
I Johannes’ Åpenbaring 13 blir vi fortalt at Antikrist også vil få et dødelig sår i hodet: 
 
Og jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde ti horn og sju hoder og ti kroner på hornene, og på 
hodene sto det navn som var en spott mot Gud. Dyret jeg så, lignet en leopard, men hadde føtter 
som en bjørn og gap som en løve. Dragen ga det sin kraft og sin trone og stor makt. Ett av dyrets 
hoder så ut som om det hadde fått banesår, men det dødelige såret var blitt leget. All verden 
undret seg over dyret og fulgte det. Johannes’ Åpenbaring 13:1-3 
 
Antikrist vil bokstavelig talt ha et dødelig sår i hodet. I vår artikkel om David og Goliat – Framtidsbilde 
av Harmageddon har vi skrevet om at filister-kjempen Goliat (framtidsbilde av Antikrist) ble drept av 
et sår i hodet etter at David (framtidsbilde av Jesus) hadde truffet hans hode med en stein. Dette er 
framtidsbilder, brukt i Skriften for å undervise og gi oss kristne kunnskap i dag. Vår forståelse av 
bibelske profetier kan bli mye klarere ved å se på framtidsbilder, eller «førpremierer» i Det Gamle 
Testamentet. 
 

Jesu Kristi seier på korset 
 

 

 
Jesu seier på korset knuste Satans hode. 
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«Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som kalles Messias?» spurte Pilatus. Alle som en ropte: «Han 
skal korsfestes!» Han spurte: «Hva ondt har han da gjort?» Men de skrek bare enda høyere: «Han 
skal korsfestes!» Da Pilatus så at ingenting nyttet, men at uroen bare økte, tok han vann, vasket 
hendene mens mengden så på, og sa: «Jeg er uskyldig i denne mannens blod. Dette blir deres sak.» 
Og hele forsamlingen svarte: «La blodet hans komme over oss og våre barn.» Da ga han Barrabas 
fri, men Jesus lot han piske og overga ham til å bli korsfestet. Landshøvdingens soldater tok da 
Jesus med seg inn i borgen og samlet hele vaktstyrken omkring ham. De kledde av ham og hengte 
en skarlagenrød soldatkappe på ham, flettet en krone av torner og satte den på hodet hans og ga 
ham en stokk i høyre hånd. De falt på kne foran ham, hånte ham og sa: «Vær hilset, du jødenes 
konge!» Og de spyttet på ham, tok stokken og slo ham i hodet. Da de hadde hånt ham, tok de av 
ham kappen og kledde ham i hans egne klær. Så førte de Jesus bort for å korsfeste ham. På veien 
ut møtte de en mann fra Kýrene ved navn Simon; ham tvang de til å bære korset hans. Da de kom 
til et sted som heter Golgata - det betyr Hodeskallen - ga de ham vin blandet med galle, men da 
han smakte på den, ville han ikke drikke. Så korsfestet de ham, og de delte klærne hans mellom seg 
ved å kaste lodd om dem. Matteus 27:22-35 
 
Jesus var slått, hånt, torturert, hengt opp og urettferdig myrdet på korset. Så dette ut som en seier 
for verdens Frelser? Så dette ut som om Guds Rike seiret? For Guds fiender så dette ut som en sikker 
beseiring av Jesus. Men de tok skammelig feil. Ved å ta på seg Guds vrede og dom og ofret seg selv, 
vant Jesus Kristus seieren ved å dø på korset. Han tok hele verdens synd på seg, så at alle som tror på 
ham kan få et evig liv i Guds Herlighet. Akkurat som Jesus’ fiender trodde de hadde vunnet en seier, 
slik trodde Sisera også at han hadde overlistet israelittene ved å søke ly i Jaels telt, men der tok han 
skammelig feil. Han trodde han hadde unngått det sikre nederlaget, men han gikk rett inn i en bibelsk 
profeti, ved at Jael tok livet av ham. Og akkurat som Jael tok teltpluggen og kjørte den gjennom 
skallen på Sisera, og knuste hans hode, på samme måte ble korset bokstavelig talt slått ned i 
«Hodeskallen» og med det var seieren vunnet ved den oppstandne Jesus Kristus.  
 
For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte, fiendskapet. Ved 
sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred da han av de to 
skapte ett nytt menneske i seg. I én kropp forsonte han dem begge med Gud da han døde på korset 
og slik drepte fiendskapet. Efeserne 2:14-16 
 
Jesus gjorde ende på fiendskapet, eller rev ned muren som skilte menneskene og Gud. Gjennom 
Jesus kan et menneske få fred med Gud og få tilgivelse for syndene sine, av bare nåde. Denne seieren 
var også Jesus Kristus’ gjenvinning av hans rettmessige herredømme over jorden, et herredømme 
som vil åpenbare seg rent konkret ved Jesu andre komme. Og således er Slangen/Satan knust og vil 
en dag bøye seg og bekjenne at Jesus er Herre. Profetinnen Debora beskriver Jaels seier i lignende 
ordelag: 
 
Hun strakte ut hånden etter teltpluggen, sin høyre hånd mot håndverkerens hammer. Hun slo til 
Sisera så skallen ble kløvd, drev pluggen igjennom og knuste tinningen. Mellom føttene hennes 
sank han i kne, han stupte og ble liggende. Mellom føttene hennes sank han i kne, han stupte. Der 
sank han i kne, stupte og var knust. Dommerne 5:26-27 
 
Å studere framtidsbilder er ikke bare spennende, men det gir en ny dimensjon av Det Gamle 
Testamentets Skrifter. Det er slik Herren hadde til hensikt å vise og avsløre Skriftens troverdighet og 
bibelske sannheter. Og i dem kan vi alltid se ting som peker mot Jesus Kristus, Guds Sønn, den 
oppstandne Frelseren. Jael var velsignet til å bli blant mange vidunderlige framtidsbilder av Guds 
Sønn.  
 


