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Josvas store kamp – Et Framtidsbilde på krigen mot Antikrist 
 
 

 
Josva ber om at solen skal stå stille. 

 
 

I denne artikkelen skal vi fokusere på Josvas bok, en bok som man ikke med det første tenker er en 
endetidsprofeti, men det er den. Denne artikkelen vil først og fremst sette fokus på ett kapittel, men 
hele boken er en førpremiere på Johannes’ Åpenbaringsboken.  
 

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 fremtidig hendelse.  Om det er 
jødenes påskefeiring fra 2. Mosebok som er et framtidsbilde av Jesu korsfestelse og hans blod som 
ble utøst så vi kunne få syndenes forlatelse, eller de tolv stammene og de tolv disiplene. Det er 
mange framtidsbilder i Bibelen. 
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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. 
Det som vil skje i framtiden har allerede skjedd i en annen form eller hendelse. Så når du leser om 
endetidsprofetier i Bibelen, så har de allerede hatt en førpremiere en eller annen plass i 
Bibelhistorien. 
 

Josvas store kamp 
Josva var en mektig militærleder og en stor Herrens tjener. Mens han førte israelittene inn i Det 
Lovede Land, ledet han an mange militære operasjoner. Det er et slag i kapittel 10 i Josvas bok som 
får mange «røde profetiske endetidslamper» til å lyse, nemlig slaget mot kongen av Jerusalem, 
Adoni-Sedek. 
 
«Adoni-Sedek, kongen i Jerusalem, fikk høre at Josva hadde inntatt Ai og slått byen med bann, at 
han hadde gjort det samme med Ai og kongen der som han hadde gjort med Jeriko og kongen der, 
og at innbyggerne i Gibeon hadde sluttet fred med israelittene og bodde midt iblant dem. Da ble 
han svært redd. For Gibeon var en stor by, like stor som en av kongebyene, større enn Ai, og alle 
mennene der var tapre krigere. Adoni-Sedek, kongen i Jerusalem, sendte derfor bud til Hoham, 
kongen i Hebron, til Piram, kongen i Jarmut, til Jafia, kongen i Lakisj, og til Debir, kongen i Eglon, 
og sa: «Kom opp og hjelp meg så vi kan slå Gibeon. For de har sluttet fred med Josva og 
israelittene.»  De fem amorittkongene, kongene i Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lakisj og Eglon, 
samlet seg da og dro dit opp med hærene sine. De beleiret Gibeon og gikk til angrep på byen.» 
Josva 10:1-5 
 
Fra de tidligste kapitlene i Bibelen var Jerusalem en Hellig by for Herren. (Se 1.Mosebok kapittel 14 
når Melkisedek, kongen av Salem – eller Jerusalem, møter Abram). Men på Josvas tid var Jerusalem 
blitt en hedensk by. Nasjonene i Det Lovede Land på den tiden som Josvas bok tar for seg var 
tronranere, som jobbet med Satans store plan med å holde israelittene ute av Det Lovede Land, og 
for å ødelegge slektslinjen som skulle lede til den lovede Messias, Jesus Kristus. 
 

Navnene 
Adoni-Sedek betyr «Kongen av Rettferdighet» på hebraisk. Han var en amorittkonge i Kanaan på den 
tiden da kulturen var dypt preget med tilbedelse av gudene Baal og Astarte, som innebar hedenske 
ofringer som fant sted på høydene i Jerusalem. Det finnes en stor ironi i hans navn «Kongen av 
Rettferdighet». Den profetiske verdien av hans navn er ikke til å misforstå. Endetidens Antikrist vil 
også innta makten «som en fredens mann» (Daniel 11) og introdusere seg selv som en erstatning for 
Den Sanne Rettferdige Herren, Jesus Kristus. Når vi leser Johannes Åpenbaring kapittel 13, som 
beskriver mye av Antikrists eller Dyrets regjeringstid, er det åpenbart at menneskene på jorden vil 
være så forundret over Antikrist at de tilslutt vil gå med på å tilbe ham. Så han vil også være en falsk 
«Konge av Rettferdighet». 
 
På Herrens side kan vi se en enda større profetisk bekreftelse i navnet Josva. Navnet Josva eller 
Yeshua på hebraisk, betyr «Frelse». Faktisk er Josva den hebraiske formen for navnet Jesus og som vi 
alle vet er det Jesus som i endetiden vil knuse Antikrist (Johannes Åpenbaring 19). Så med disse 
linkene til endetidsprofetiene, ser vi at framtidsbildet i dette avsnittet blir mer og mer klart. 
 

 
 
 



Bibelen, Guds Ord – veien til frelse og evig liv 
-full av historikk, spenning, mystikk, profetier, visdom, trøst og sannhet 

 

3 
 

Jerusalem 
Adoni-Sedek opererte utfra Jerusalem. I endetiden vil Antikrist gjøre det samme: 
 
«La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av påstander 
eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet. La ingen villede dere på 
noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn. 
Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel 
og utroper seg selv til gud.» 2.Tessaloniker 2:2-4 
 
Apostelen Paulus profeterte at Antikrist eller «fortapelsens sønn» vil sette seg i Guds tempel, 
proklamere at han er Gud og opphøye seg selv over Herren. Det er ikke noe tempel i Jerusalem i dag, 
da det ble ødelagt av romerne i år 70 etter Kristus, men dette verset har fått mange til å tro at et nytt 
tempel vil bli bygget. Akkurat slik Josva beseiret den hedenske tronraneren og gjenvant Herrens 
Hellige By, vil Jesus Kristus returnere til jorden og beseire den falske Messias, Antikrist, og gjenvinne 
hele verden tilbake til Gud. 
 

En plan for ødeleggelse 
Adoni-Sedeks fientlighet mot Guds folk er tydelig. Med en gang han hørte om Josvas seire og 
hvordan innbyggerne i Gibeon hadde sluttet fred med dem, ønsket Adoni-Sedek å gå til krig mot 
Gibeon fordi de hadde sluttet fred med Guds utvalgte folk. Det ser ut til at «veikartet for fred» med 
Israel var like forrædersk da som det er nå, med tanke på at nasjonene rundt Israel ikke er villige til å 
oppnå fred med Guds utvalgte folk. Og på samme måte som Adoni-sedek søkte å ødelegge dem, vil 
Antikrist forsøke å forfølge og drepe alle Guds Hellige i endetiden (Johannes Åpenbaring 13:7). 
 
Den hedenske kongen forsøkte å få til en allianse med flere konger som skulle føre krig mot 
israelittene, ved å angripe en av deres allierte. I endetiden forteller Bibelen oss at Antikrist også vil 
danne en allianse med flere konger: 
 
«De ti hornene du så, er ti konger som ennå ikke har fått kongerike, men som skal få kongsmakt 
sammen med dyret i én time.» Johannes Åpenbaring 17:12  
 
Vi vet ut fra Johannes Åpenbaring kapittel 13 at Antikrists regjering vil være global. Han vil ha full 
kontroll over alle verdens nasjoner. Uansett, selv om han vil være den soleklare eneherskeren vil han 
dele sin makt. Den endelige verdensregjeringen vil være sammensatt av 10 regionale herskere som 
vil være ved makten i «en time» sammen med diktatoren. Engelen som forklarte synet som 
apostelen Johannes så i kapittel 17 identifiserer hornene på dyret som herskere. Daniels kapittel 7 
identifiserer også det 10-hornede dyret med et ellevte horn som reiser seg fra dem og blir Dyret i 
Åpenbaringsboken. Etter at den fastsatte tiden på «en time» er over vil de de ti regionale herskerne 
bli enige om å overføre all makt og autoritet til Dyret og gi ham full global kontroll. Og målet for 
denne konføderasjonen er det samme som det var på Josvas tid, nemlig å føre krig og overvinne 
Guds folk. 
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Ti regionale Regjeringer 
Mange mennesker som har forsket på den globale regjeringen eller «En Verdens Orden» har sett 
artikler og illustrasjoner som refererer til et kart som var laget av The Club of Rome, som med sine 
egne beskrivelser er en «….global tenketank og senter for innovasjon og initiativ.» Kartet viser en 
verden som er delt inn i 10 regioner: 
 

 
 
 

Selv om dette kanskje ikke er det endelige kartet over den globale regjeringsinndelingen, er det 
forfatterens overbevisning at det vil være noe liknende. Noen av de som har studert disse profetiene 
forfekter at Antikrist sitt kongerike vil være en «gjenoppstått romersk imperium» bestående stort 
sett av dagens Europa og Middelhavslandene. Uansett, dette passer ikke inn med beskrivelsene i 
Åpenbaringsboken om at Antikrist sitt herredømme er globalt. Ved dannelsen av den europeiske 
union har den afrikanske union gått i oppfyllelse og liknende regionale føderasjoner dukker opp. Det 
ser ut som profetien blir mer og mer en realitet. 
 

Tegn på himmelen 
I dette utrolige slaget mellom israelittene og konføderasjonen til kong Adoni-Sedek, er det noen 
veldig mektige og unike profetiske markører som igjen viser en førpremiere på Åpenbaringsboken og 
endetiden. Israels fiender ble først truffet av store haglsteiner fra himmelen: 
 
«Da de hadde flyktet for israelittene og var kommet til bakken ned fra Bet-Horon, kastet Herren 
store steiner ned over dem fra himmelen, hele veien til Aseka, så de døde. De som ble drept av 
haglsteinene, var flere enn de som israelittene drepte med sverd.» Josva 10:11 
 
I Johannes Åpenbaring finner en liknende hendelse sted:  
 
«Fra himmelen falt store hagl så tunge som en talent ned over menneskene. Men de spottet Gud 
for plagen med haglet, for plagen var stor og forferdelig.» Johannes Åpenbaring 16:21 
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Herren kastet store steiner ned over dem 

Fra himmelen. 

 
 
 
Josvas kamp er også kjent for dagen da «solen stod stille»: 
 
«På den dagen da Herren ga amorittene i israelittenes hånd, talte Josva til Herren. Han sa i 
israelittenes nærvær: «Sol, stå stille i Gibeon, måne, i Ajjalons dal!» 
Da sto solen stille og månen stanset, til folket fikk tatt hevn over sine fiender. Slik står det skrevet i 
«Den rettskafnes bok». Solen stanset midt på himmelen, og den skyndte seg ikke med å gå ned før 
en hel dag var til ende.» Josva 10:12-13 
 
Noen vil nok stille spørsmål med hvordan solen kan «stå stille» dersom jorda roterer rundt den. Men 
det er viktig å huske på oldtidens språkbruk og perspektiver. Solen kunne bli beskrevet som at den 
flyttet seg, selv om det er jorden som gjør det. Dersom jorden ikke roterte en dag ville det oppleves 
som om solen «stod stille». Til og med i dag bruker vi terminologier som «soloppgang» og 
«solnedgang» som en beskrivelse av hvordan det ser ut fra vårt perspektiv. I Johannes Åpenbaring 
kan vi lese om at når «Herrens dag» begynner, når Gud den Allmektige vil øse ut sin straff over den 
syndige verdenen vil en liknende hendelse finne sted: 
 
«Og jeg så Lammet bryte det sjette seglet. Da kom det et stort jordskjelv. Solen ble svart som en 
sørgedrakt, fullmånen ble som blod.» Johannes Åpenbaring 6:12 
 
I begge disse tilfellene viser både solen og månen handlinger som helt mangler sidestykke og som 
viser til det fulle at det er Guds hånd som jobber. Noe som er interessant er at i Åpenbaringsboken vil 
disse tegnene vise seg sammen med et ødeleggende globalt jordskjelv og som får alle verdens rike og 
mektige mennesker til gjemme seg i huler og mellom berghamrer.  
 
«Jordens konger, stormenn og hærførere, de rike og de mektige, hver slave og hver fri, alle gjemte 
de seg i huler og mellom berghamrer.» Johannes Åpenbaring 6:15 
 
I Josva får tegnene fra Gud en liknende reaksjon: 
 
«Men de fem kongene flyktet og gjemte seg i hulen ved Makkeda. Da Josva fikk vite at de fem 
kongene var funnet, og at de hadde gjemt seg i hulen ved Makkeda,…» Josva 10:16-17 
 



Bibelen, Guds Ord – veien til frelse og evig liv 
-full av historikk, spenning, mystikk, profetier, visdom, trøst og sannhet 

 

6 
 

Josva overvant til slutt Adoni-Sedek og alle kongene (tronranerne) og på samme måte vil Jesus 
overvinne Antikrist når Han kommer i sin stråleglans (Johannes Åpenbaring 19). 
 
Et annet viktig moment fra dette slaget er at Gud selv kjempet for Israel. Josvas bok beskriver videre 
at dette var en dag som manglet sidestykke. Dette blir senere henvist til i Sakarja 14:1-3: 
 
«Se, det kommer en Herrens dag. Da skal de fordele krigsbyttet de røvet hos deg. Jeg vil samle alle 
folkeslagene til krig mot Jerusalem. Byen skal inntas, husene plyndres og kvinnene voldtas. Halve 
byen må gå i eksil, men resten av folket skal ikke utryddes fra byen. Herren skal dra ut og føre krig 
mot disse folkeslagene slik han før har ført krig på stridens dag.» 
 
Dette avsnittet, som profeterer det siste og endelige slaget ved Harmageddon, linker Josva kapittel 
10 til endetiden. Slaget mot Adoni-Sedek var den gang Gud kjempet, og enda en gang ved «Herrens 
dag» (under trengselstiden) vil Gud igjen ta del i kampen på israelittenes side.  
 
Når vi sammenlikner disse to slagene kan vi konkludere med at Josva virkelig er et framtidsbilde på 
Jesus Kristus, og hans kamp for å lede israelittene trygt inn i Det Lovede Land er et framtidsbilde på 
Jesu Kristi kommende seier over Antikrist, der Han igjen skal gjenvinne jorden for Herrens Hellige. 
Disse bemerkelsesverdige mønstrene som Herren har lagt inn i Bibelen er til god hjelp/informasjon 
for oss når vi studerer profetiske skrifter. Enhver framtidig hendelse har en historie i Bibelen som 
viser hva som vil skje. Derfor bør vi studere Skriften nøye for å få en bekreftelse på at det kan være 
hold i det vi tenker og ser for oss.  
 
«Det som har skjedd, skal atter skje, og det som ble gjort, skal gjøres på nytt. Intet er nytt under 
solen.» Forkynneren 1:9 
 
Alt dette vil hjelpe oss til å holde våre øyne våkne for hendelser som skjer i verden, ettersom Guds 
Ord realiserer seg i verden. 
 
«Det er Guds ære å holde en sak skjult, men kongers ære å granske den.» Ordspråkene 25:2 
 
 
 

 


