
Daniel
låser opp 

åpenbaringen

geralD Flurry





Daniel 
låser opp 

åpenbaringen

Av gerAld flurry



Dette heftet er ikke til salgs. 
Det er en gratis opplysningstjeneste 

i offentlighetens interesse, utgitt 
av Philadelphia Church of God.

© 2013 Philadelphia Church of God
Ettertrykk forbudt

Trykket i De forente stater. 
Hvis ikke annet er nevnt, er 

Bibelsitatene fra Norsk Bibel A/S, 1988.



Åpenbaringsboken er et mysterium 
for folk flest. Imidlertid, det 
er få som forstår at boka av 

Daniel, i Det gamle testamentet, 
er nøkkelen til å forstå denne 
mystiske Åpenbaringsboken.

Daniel innså alltid at Gud var 
dommeren hans, og derfor avviste 
han å gå på akkord med seg selv, 
uansett hva slags prøvelse han 

befant seg i. Det er bare til noen 
som har en slik innstilling, at Gud 

kan åpenbare åndelig forståelse 
som låser opp den utrolige 

åpenbaringen Hans.
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Kapittel 1
Fokuset på 
Faren i profeti

En kvinne fra Worldwide Church of God (wcg) lot meg 
få lese notatene hennes fra noen budskap om pro-
fetier, som hadde blitt gitt i 1984 av noen få av de 

fremste prestene i wcg. De fleste av disse notatene var fra 
én prest. Denne kvinnen er nå medlem av Philadelphia 
Church of God (pcg).

Mens jeg så over disse notatene, var det to ting som slo meg. 
For det første, jeg var veldig imponert over detaljene i prestens 
profetiske kunnskap.

Men det var noe annet som forstyrret meg—et iøynefal-
lende problem i det jeg leste. Dette var noe gjennomført i bud-
skapene som de ga på den tida. Det var et problem som hjalp 
meg til å forstå, hva som fikk dem til å gjøre opprør.

Hva gikk galt? Dette er et kritisk spørsmål som vi alltid må 
spørre oss selv om. Vi må forsikre oss om at vi begriper lek-
sjonen i den fiaskoen.

«Av d e k k e r»  p r o f e t i ?

Gud har hjulpet meg til å forstå et stykke i Åpenbaringen 
dypere, og jeg ønsker å dele den forståelsen med deg. Det er en 
av de mest forbløffende profetiene i Bibelen.

«De er sju konger. De fem er falt. Den ene er nå. Den andre 
er ennå ikke kommet, og når han kommer, skal han bare bli 
en kort tid» (Åpenbaringen 17:10).
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Her er hva som overrasket meg i de notatene som var tatt 
fra lydbånd av disse mennene, usedvanlig detaljert. I et bud-
skap snakket en prest om dette verset, og kom med uttalelsen 
at «Herbert W. Armstrong avdekket denne profetien.»

Avdekket? Herr Armstrong avdekket ingenting!
Dette er en av de viktigste profetiene i hele Bibelen, og Gud 

sa at noen ville være på scenen, som Gud ville åpenbare det 
gjennom. Kom herr Armstrong bare tilfeldigvis til å «avdekke» 
dette? Det får det til å høre ut som om han bare regnet det 
ut og satte det sammen på egen hånd. Det er ikke hva som 
skjedde i det hele tatt!

La oss få hele bildet her. Gud kalte herr Armstrong på 
den tida i dyrets historie da «den ene er»—den sjette opp-
standelsen av Det hellige Romerriket. Dette var «den fastsatte 
tid» da Gud ville at denne profetien ble åpenbart og forkynt 
til verden. Dette verset handler om to Kirkeæraer, hvor en av 
dem skulle komme etter at herr Armstrong forlot scenen (da 
den sjuende oppstandelsen av dette dyret kommer på scenen). 
Men mens han var her, ble kanskje det største arbeidet 
uttrykt i antall folk som ble nådd med Guds budskap, gjen-
nomført (Malakias 3:1; 4:5-6; Matteus 17:10-11; 24:14). Han 
ble sendt av Gud på nøyaktig det øyeblikket i verdensaffæ-
rene. Bare på den tida kunne han forstå, og gi en klar forstå-
else av Åpenbaringen 17:10—og hva som vil skje i disse to 
siste æraene av Guds Kirke.

Den 17de desember, 2004, våknet jeg opp klokka 03 og 
kunne ikke sovne igjen. Jeg leste notatene om hva denne 
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presten i wcg sa. Jeg så øyeblikkelig hvor mye denne laodike-
iske presten utelot Gud i undervisningen sin.

Så her er poenget: Gud må ikke bare åpenbare 
Åpenbaringen 17:10 til oss, men Han må åpenbare til oss 
hvordan laodikeerne gikk seg vill. Vi trenger ikke bare å forstå 
at laodikeerne gikk seg vill, men også hvordan og hvorfor. Den 
forståelsen er også en del av Åpenbaringen 17:10 og flere andre 
vers om det laodikeiske opprøret, som er inkludert i tids-
ramma i Åpenbaringen 17:10.

Husk, dette verset handler om to æraer av Guds endetids-
Kirke og to ledere av Det hellige Romerriket. Herr Armstrong 
forsto ikke helt om den ene som «ennå ikke er kommet,» og 
hva som ville skje med Kirken etter at han døde.

Herr Armstrong trodde at hele Bibelen var hovedsakelig 
utarbeidet for tidsperioden i Åpenbaringen 17:10! Så dette er 
ikke et vers som et menneske avdekker. Det tok mye tenking 
og planlegging av Gud, og ikke noe menneske vet hvor lenge 
siden det skjedde.

Dette forbløffende verset åpenbarer, i et nøtteskall, hele 
Guds endetids-profeti! Det inneholder historien til både 
Filadelfia og Laodikea æraene.

Et slikt vers dekker et overveldende antall av viktige ver-
densbegivenheter. Det er bare Gud som forstår og åpenbarer en 
slik profeti. Aldri vil et menneske avdekke eller snuble over en 
slik profeti—eller en hvilken som helst profeti fra Gud. Å tro at 
et menneske kunne det, er å utelukke sunn fornuft og logikk.

Det er sikkert at vi kan se at dette ikke drøfter et menneskes 
sinn—det drøfter Guds sinn!

Hvor inderlig tror vi på det som Gud sier? Gud er opphavs-
mannen til profeti. Bare Gud åpenbarer sannhet! Bare Han 
åpenbarer profeti! Hvis vi ikke ser lengre enn til mennesket, 
styrer vi mot katastrofe! Det er aldri noen som noensinne 
«avdekker» en profeti fra Gud—for visst ikke en så viktig en 
som Åpenbaringen 17:10. Ikke en gang Kristus «avdekket» 
denne profetien! Gud Faren åpenbarte denne forbløffende 
sannheten! Som vi skal se, Gud—ikke Kristus—ordnet at alt 
skjedde på den måten som det gjorde.

Når jeg snakker om profeti, «avdekker» jeg ikke profeti. 
Forståelse av profeti kommer fra den store Gud som åpner opp 
en persons sinn til å forstå det!

STEVE WILKINS
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La oss se hva som skjedde med disse prestene. De må ha 
gitt herr Armstrong for mye av æren—eller tillagt seg selv for 
mye. Hva som enn er tilfellet, dreier det seg om menn. Så, da herr 
Armstrong forlot scenen, forlot de det åndelige sporet! Det er 
fordi de ikke så til Kristus, det åndelige Overhodet til Guds Kirke.

Hvor viktig er dette? Forståelsen vår om denne sannheten 
utgjør forskjellen om vi vil være i et sted i sikkerhet, eller 
Trengselen—i Guds Rike, eller i ildsjøen.

Æ r e  fA r e n

Legg merke til det aller første verset i Åpenbaringen: «Jesu 
Kristi åpenbaring, som Gud gav ham for at han skulle 
vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte 
bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener 
Johannes»(Åpenbaringen 1:1).

Faren har en så dyp profetisk forståelse som ingen andre 
Vesener har. Bare Gud Faren forstår dagen og timen til Kristus’ 
tilbakekomst—ikke en gang Kristus vet det (Matteus 24:36). Og 
vår Far er forfatteren av denne boka, den største profetiske boka 
i Bibelen. Gud Faren ga denne boka til Kristus, som ga den til 
en engel, som ga den til Johannes. Og utrolig nok, forstår vi det 
meste av denne boka i dag—mer enn Kirken noensinne har gjort!

Mediter dypt på dette første verset. Gud ønsker å forsikre 
seg om at, etter hvert som vi går gjennom disse profetiene, at 
vi ærer Faren!

Kristus ønsker også å forsikre seg om det—faktisk brukte 
Han hele prestegjerningen Sin, for å prøve å få oss ti å ære 
Faren. Han kom til denne Jorda for å erklære Faren (Johannes 
1:18). Ingen andre på denne Jorda enn de utvalgte forstår dette!

Laodikeerne ærer ikke Faren sin! (Malakias 1:6). De er for-
ført av menn. Det er en fryktelig feil som vi ikke har råd til å 
gjøre! Hvis vi ikke ærer Faren, så forstår vi ikke engang evange-
liet, som er den gode nyheten om den kommende Familien til 
Gud, som Faren er Overhodet for.

Ingen andre enn de utvalgte forstår Gud Familien! Satan 
har ødelagt denne forståelsen i de laodikeiske kirkene. Uten 
den forståelsen vil vi oppleve en kolossal fiasko.

Det er ingen bok i Bibelen som blir introdusert på samme 
måten som Åpenbaringsboken. Det aller første verset viser 
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at hvis vi skal kunne forstå dette og tjene Gud, må vi ære 
Faren! Når vi gjør det, da kan vi begynne å se alt lyset i 
Åpenbaringsboken! Faren er den som befruktet oss med Sin 
Hellige Ånd, så vi kunne bli født inn i Guds Familie! Ordet 
apokalypse, som verden assosierer med all slags mørke og 
undergang, betyr i virkeligheten å opplyse. Men du vil ikke 
bli opplyst hvis du ikke forstår rollen til Faren. Når vi stu-
derer og snakker om denne boka, trenger vi virkelig å gi ære 
til Faren—fordi den kommer fra det høyeste nivået! Bøkene 
i Åpenbaringen og Daniel er «collegenivå kurs» som vi har i 
denne endetiden.

«Jesu Kristi åpenbaring, som Gud gav ham.» Når Faren 
vektlegger noe slikt, må vi ta det til etterretning! Hvis vi ikke 
nærmer oss dette med den riktige æren for Gud Faren, vil vi 
aldri forstå hva Han gjør! Vi vil gå oss vill slik som laodike-
erne, som fullstendig har mistet forståelsen om Gudsfamilien.

Vi må se hvordan all profeti passert inn i Guds 
Familiekonsept. Det er en dybde som bare kommer fra 
Faren og Overhodet i Familien. Gud ønsker at vi skal forstå 
dette dypere. Hvis vi ikke forstår denne introduksjonen til 
Åpenbaringsboken ordentlig, vil vi ikke forstå Farens profeti! 
Men hvis vi ærer Faren, vil vi bli knyttet sammen lik ingen 
andre folk på Jorda. Når alt kommer til alt, er Han Faren vår, 
og Han holder Familien samlet—hvis vi ærer Ham.

e t  d r A m At i s k  t i d s b ru d d

«Engelen sa da til meg: Hvorfor undrer du deg? Jeg skal si deg 
hemmeligheten med kvinnen og med dyret som bærer henne, 
det som har sju hoder og ti horn» (Åpenbaringen 17:7). Det er 
deler av Åpenbaringen som folk generelt kunne forstå bedre, 
hvis de ville sette bitene sammen og se de egentlige fakta i 
øynene. For eksempel, hvem som helst kan forstå at en kvinne 
representerer en kirke i Bibelen. Her blir en kvinne som rider 
på et dyr beskrevet, som betyr at en kirke vil guide en politisk 
entitet. Hvis folk ville se de egentlige fakta som disse i øynene, 
kunne de forstå Åpenbaringsboken bedre.

Dette verset snakker om Det hellige Romerriket.
De neste få versene fremsetter imidlertid litt av et hodebry: 

«Dyret som du så, det var og er ikke, og det skal stige opp, ut 
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av avgrunnen [undergrunn], og gå til undergang. Og de som 
bor på jorden, de som ikke, fra verdens grunnvoll ble lagt, har 
sitt navn skrevet i livets bok,—de skal undre seg når de ser at 
dyret var, og ikke er, og skal komme igjen. Her er den forstand 
som har visdom: De sju hoder er sju fjell [styrende regjeringer 
i det politiske dyret], som kvinnen sitter på» (versene 8-9). 
Legg merke til denne forvirrende uttalelsen: «var, og er ikke, 
og skal komme igjen.» Og i det neste verset: «De er også sju 
konger. De fem er falt. Den ene er nå. Den andre er ennå ikke 
kommet, og når han kommer, skal han bare bli en kort tid» 
(vers 10). Noe slik som det kan forstyrre en person mentalt, 
når de prøver å forstå det.

Hvorfor ville Johannes skrive det på denne måten med 
mindre Faren inspirerte ham til å se en bestemt tidsramme—
når en mann ville komme på scenen og forklare denne pro-
fetien? Det er en dramatisk vektlegging på tid her—når «Den 
ene er» under den sjette oppstandelsen til dyret! Gud sendte 
en apostel («en sendt av Gud») når «fem er falt» og «den ene 
er nå.» Gud Faren sendte herr Armstrong til en bestemt tid 
for å forkynne budskapet Sitt til verden, når «fem er falt. Den 
ene er.»

Det betyr at Gud ville sende en mann på scenen for å 
forstå begivenheter som knytter seg til Det sjette hellige 
Romerriket—når «Den ene er.»

Det betyr også at Gud ville åpenbare sannhet til herr 
Armstrong om Romerriket som ble styrt av den store skjøgen—
om de fem som har falt. Men for at han skulle kunne forstå det, 
ville Gud også måtte åpenbare hva Daniels store bildestøtte 
dreide seg om. Det opprinnelige Romerriket var en del av bil-
destøtten i Daniel 2. Og det var ut av Romerriket at Det hellige 
Romerriket fremsto i 554 e. Kr.

Så dette skriftstedet—Åpenbaringen 17:10—viser oss også 
at herr Armstrong måtte forstå fundamentet for all Bibelprofeti 
(ikke bare Daniel og Åpenbaringen). Og 90 prosent av den pro-
fetien er for denne endetiden. Hvordan kunne noe menneske 
avdekke slik en enorm mengde med Bibelprofeti? Det er bare 
Gud som åpenbarer disse forbløffende profetiene.

Først av alt, denne Åpenbaringsboken er om Gud. Så er hele 
Bibelen. Det handler om hva Gud gjør. Vi må se lenger enn 
til menn, eller bli forført. Vi må se hvordan Gud kontrollerer 
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masterplanen Sin på en grundig og detaljert måte. Vi må komme 
forbi herr Armstrong, englene og til og med Jesus Kristus 
for å komme til Faren! Bare da kan vi komme til Overhodet til 
Familien. Alt må passe inn i konteksten av Gudsfamilien.

G u d s  p r o f e t i s k e  i n G e n i ø r A r b e i d

Vi må gjenkjenne Guds hånd i dette. Johannes forsto ikke hva 
han skrev om her; han bare skrev ned det som Gud ba ham 
om å gjøre. Det samme gjaldt for Daniel (Daniel 12:8-9). Disse 
profetiene ble åpenbart til herr Armstrong.

Gud ville åpenbare mye mer til pcg etter at herr 
Armstrong døde.

I Hvem er «Profeten»? skrev jeg om et vers i 1 Mosebok som 
viser at Gud visste om «profeten» for lenge siden, da den første 
boka i Bibelen ble skrevet! Og profeten skulle dukke opp i den 
«siste enden» av menneskets styre på denne Jorda.

Tenk igjennom hva Åpenbaringen 17:10 åpenbarer om 
Guds tanker: Han måtte vite at herr Armstrong ville komme 
på scenen. Gud visste også at «profeten» ville komme på 
scenen når det sjuende hodet på dette dyret ville reise seg—
«Den andre er ennå ikke kommet.» Faktisk, hvis vi hadde 
forstått dette verset mens herr Armstrong var i live, kunne vi 
ha innsett at han sannsynligvis ikke ville ha vært i live i den 
endelige oppstandelsen til dyret!

«Den andre er ennå ikke kommet.» Det er ikke en overfla-
disk uttalelse! Dette er den siste ringinga av klokka, så langt 
som det gjelder dyret. Og vi lever i dagene da «Den andre» har 
kommet! Vi har æren fra Gud å gjøre dette Arbeidet i tida til 
det siste hodet til den dyremakta. Vi kan i virkeligheten gå ut 
og snakke for Gud og representere Ham, og vise folk i verden 
hvordan de skal ære Ham, og vise dem hva denne profetien 
betyr! For en sinnsoverveldende velsignelse!

Faren visste om dette lenge før herr Armstrong kom 
på scenen og «avdekket» noe profeti! Ingen noensinne 
«avdekket» denne profetien, og ingen vil noensinne gjøre det! 
Dette er åpenbart profeti som Gud Faren og Kristus visste om 
for minst tusen år siden—kanskje mye lenger enn det! Gud 
har satt alt dette i scene, og Han utarbeider alt dette med detal-
jert kalkulasjon. Det tar Guds sinn å arbeide på dette nivået!
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Jeg var forbløffet over hvor mye disse wcg prestene forsto 
om dyret—og hvor lite de forsto om Gud! Denne profetien 
er i virkeligheten ikke om dyret—det er om den store Gud, 
som kan utarbeide det hele i en slik detalj! Hvis vi ikke ser at 
dette handler om å ære Faren og Gudsfamilien, da ser vi ikke! 
Gud vil at vi skal bringe Ham inn i bildet og se det gjennom 
Hans øyne. Hvis vi ikke gjør det, kunne vi få noen nedslående 
tanker om dette dyret. Paulus sa: «Om jeg har profetisk gave 
og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap … men ikke 
har kjærlighet, da er jeg intet» (1 Korinterne 13:2). Profeti er 
verdiløs hvis den ikke har Guds kjærlighet! Uten kjærlighet, 
betyr det ingenting å forstå alle profetiene i verden.

Disse wcg prestene profeterte som Gud befalte dem. Så 
kom det en mann på scenen som sa «Ikke profeter!», og de sa: 
«Ja vel!» Hvordan forklarer du det? Hvordan kunne disse men-
nene forråde Gud slik? De kjente ikke Gud ordentlig, og hvis 
du ikke kjenner Gud vil du bli forført.

I disse notatene var kunnskapen deres om Det hellige 
Romerriket beundringsverdig—men de fremhevet ikke på langt 
nær så mye Gud og Hans Arbeid! Alle disse endetidsprofetiene 
er utarbeidet i henhold til Guds plan og Hans visjon. Ingenting 
skjer med disse dyra som er det motsatte av Guds plan. Det er 
en ting å forstå dyret—det er en helt annen ting å forstå Gud!

Hvis vi ikke forstår den rollen som Gud Faren oppfyller i 
alt dette, vil vi bli opprørske sønner. Ikke tenk at Satan noen 
gang vil slutte med å forføre Guds folk—han slutter aldri med 
å prøve. Guds prester har ansvaret for at vi ikke fokuserer pri-
mært på dyremakta, men på Gud og Arbeidet Hans! Så vi 
skulle forstå dyret i den sammenhengen.

Hvorfor er dette så viktig? Fordi det bringer Gud og 
Arbeidet Hans i begivenhetenes sentrum. Det betyr at du 
spiller en sentral rolle i å advare verden om det siste dyret. Det 
er bare en liten rest som har æren av å fylle den rollen.

«Den andre er ennå ikke kommet» handler om deg—dette 
Arbeidet til Gud i dag! Vi er gitt en uforlignelig mulighet til å 
introdusere Kristus til verden.

Er det logisk at en mann ville avdekke slike sinnsovervel-
dende profetier om begivenheter som fører direkte til Kristus’ 
tilbakekomst? Det er den største begivenheten som noensinne 
vil skje i universet!
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Uten Gud er vi ingenting. Men hvis vi får ut Guds budskap 
nå, vil det forberede oss på å være i Guds Familie for alltid!

Hvor inspirerende det er å vite at etter at «den andre» 
har kommet og gått, er det Kristus som styrer! Dette er hva 
Åpenbaringen 17:10 handler om.

Til slutt kommer den laodikeiske æraen til en ende. Det betyr 
at arbeidet vårt i en verden som blir styrt av menn, er over. Da tar 
vi stillingene våre sammen med Kristus for å styre denne verden.

Laodikeerne kunne ha en temmelig god forståelse av 
dyret, men de vet ikke hvor alt dette leder i Guds masterplan. 
Ingenting er viktigere. Vi må få sinnet vårt rettet mot Gud og 
hjertet vårt i Arbeidet Hans i dag.

e n d e t i d s h i s to r i e  i  e t  v e r s

Det er ingen måte du kan forstå Åpenbaringsboken på uten 
å forstå boka av Daniel. Daniel 2 er nøkkelen til å forstå 
Daniel 7. Daniel 7 er nøkkelen til å forstå Åpenbaringen 13. 
Åpenbaringen 13 er nøkkelen til å forstå Åpenbaringen 17. Og 
Åpenbaringsboken viser tidsrammen for all Bibelprofeti.

Åpenbaringen 17:10 er en av de største profetiene i Bibelen. 
Sentret for profetier om disse siste dager, blir rommet i 
dette ene verset. Bare i løpet av perioden da «den ene er,» 
innkapsler den oppfyllelsen av flere andre viktige profetier: 
Matteus 17:10- 11, som snakker om endetids-Elias som setter alt 
i rette stand; Malakias 3:1, som drøfter en endetidsbudbærer, 
som forbereder verden for Kristus’ tilbakekomst; og 
Matteus  24:14, som beskriver at evangeliet blir forkynt i 
hele verden. Disse profetiene var i sentret for arbeidet i 
Filadelfiaæraen. Så mye dreier seg rundt endetids-Elias!

Etter æraen «den ene er,» er det bare en kort tid tilbake for 
«den andre [som] er ennå ikke kommet.» Denne uttalelsen er 
den mest akutte slags fremheving av det sjuende hodet. Vi vil 
bare være vitne til et hode til—deretter kan vi glemme dyret! 
Kriger, terrorisme, værkatastrofer—alt vil bli borte for alltid! 
Når «den andre» kommer og fullfører arbeidet sitt, vil Kristus 
komme for å styre for alltid! Det er hva vi mest av alt trenger 
å bli begeistret over, ikke noen pirrende profetier om dyret.

Noen av laodikeerne vet at Daniel låser opp 
Åpenbaringsboken; Gud åpenbarer imidlertid ikke noe til 



DANIEL LÅSER OPP ÅPENBARINGEN10

dem i dag. Det er fordi de har forsømt forholdet sitt til Gud. 
Fokuset vårt må være på å kjenne Gud—ikke å kjenne profeti!

Det er ingen andre på denne Jorda enn Guds utvalgte som 
forstår Åpenbaringen 17:10. Og vi har bare et kort tidsrom å 
forkynne denne åpenbaringen. Det er grunnen til at Gud har 
åpenbarte det til oss. Vi må se hvor det haster med å få dette 
budskapet ut der mens det fortsatt er tid.

Åpenbaringen 17:6 viser dyret drukken av blodet til hel-
genene til Gud. Mange av laodikeerne sier pene ting om den 
kvinnen, men hun har en historie med å myrde Guds folk! Det 
er hva hun er best til! Likevel har ikke laodikeerne mot til å 
fortelle denne verden hva hun er, selv om det er hva Gud har 
befalt oss å gjøre.

Legg merke til hvordan Guds Kirke og dette dyret griper 
inn i hverandre. Vi er dets fremste fiende. Og de som er 
laodikeiske—95 prosent av Guds folk i dag—vil ikke bli 
beskyttet av Gud. De kommer til å lide en blodig død og til 
slutt se—på den harde måten—akkurat hvor dødelig denne 
morderiske skjøgen er. Og forhåpentligvis vil de tro Gud da 
og aldri igjen forsake Ham.

dA n i e l  8

Profetien i Daniel 8 supplerer Åpenbaringen 17:10. Det ble 
skrevet mer enn 500 år før Kristus’ første komme—det er 2500 
år siden—og det har så mye øyeblikk, nøyaktige detaljer om 
Philadelphia Church of God i dag! Hele Daniel 8:9-27 er én 
visjon. Det hele flyter sammen, og det viser hvor vi er akkurat nå 
i profeti. Gud forventer av oss at vi profeterer igjen—for å forbe-
rede for Hans annet komme. Det er hva Han befaler oss å gjøre.

«Ja, helt til hærens fyrste hevet det seg. Det tok fra ham 
det stadige offer, og stedet for hans helligdom ble omstyrtet» 
(Daniel 8:11). Dette er historien og profeti om Kirken vår 
akkurat nå. Det innebærer også at en mann måtte bli brukt til 
å bygge opp igjen det som de hadde revet ned.

Som jeg forklarte i heftet mitt Daniel—Endelig Åpenbart, 
blir to vederstyggeligheter beskrevet i dette verset, inkludert 
den åndelige ødeleggelsen som vi har vært vitne til i åndelige 
Israel, eller Guds Kirke. Satan ødela kjærligheten, troen og 
håpet til Guds folk. Hva som skjedde der, flyter rett inn i den 
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fysiske ødeleggelsen av Israels nasjoner og laodikeerne. Hvis 
du har sett den åndelige ødeleggelsen, er det noen grunn til å tvile 
på at den fysiske vederstyggeligheten kommer? Se på verden i 
dag: Den fysiske ødeleggelsens vederstyggelighet stirrer oss i 
ansiktet. Den er nesten fullt utformet.

«Fra ett av dem skjøt det fram et lite horn, som vokste 
seg overmåte stort mot sør og mot øst og mot det fagre land» 
(vers 9). Det «lille hornet» er Antiokus, et forbilde på den kom-
mende lederen av Det hellige Romerriket—og også et forbilde 
på en leder innen Guds egen Kirke.

Det er en togrenet dualitet her. Antiokus er et forbilde på 
både den åndelige og den fysiske vederstyggeligheten i de siste 
dager. Først, en Antiokus blir brukt av Satan til å ødelegge 
Guds Kirke, åndelige Israel, fra innsiden. Deretter er det en 
Antiokus—som leder Det hellige Romerriket—som ødelegger 
Israels nasjoner. Så det er to Antiokus-forbilder som ødelegger 
både åndelige og fysiske Israel.

«Det vokste helt opp til himmelens hær og kastet noen 
av hæren og av stjernene til jorden, og tråkket dem ned» 
(vers 10). Vi trenger å forstå den tydelige betydningen av ordet 
hær. Revised Standard Version leser «av hæren til stjernene.» 
Guds egne folk blir hjulpet av Guds stjerner, eller engler 
(Åpenbaringen 1:20) hvis de ønsker hjelp. Denne onde makta 
«tråkket dem ned»—endetids-laodikeerne—disse helgenene 
til Gud som overtrådte Guds lov.

Arbeidet til Guds engler og folk ble «tråkket ned» da helge-
nene sviktet Gud.

Strong’s Concordance definerer hær på denne måten: 
«mengde av personer, spesielt organisert for krig» og «sol-
dater, hær.» Uttrykket betyr også å samle soldater til krig. Hær 
kan vise til en hær av demoner, engler eller mennesker. Gud 
har en hær av engler og helgener. Satan har en hær av demoner 
og mennesker—i dette tilfellet syndende helgener. I Daniel 10 
er eksemplet om Gabriel som leverer en profeti til Daniel og blir 
angrepet av Satan. Gabriel sendt bud etter Mikael, og det tok 
Mikael og Gabriel 21 dager å komme forbi ham! (Daniel 10:13). 
Satan har en enorm kraft! Vi er virkelig i en åndelig krig!

Philadelphia Church of God kjemper mot den samme 
fienden som Daniel, Gabriel og Mikael kjempet mot! Denne 
krigen er usynlig. Man de utvalgte er akutt klar over den!
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f u l l f ø r e  A r b e i d e t

«Ja, helt til hærens fyrste [Kristus] hevet det seg. Det tok fra 
ham det stadige … og stedet for hans helligdom ble omstyrtet» 
(Daniel 8:11). I oldtida var det daglige, eller det stadige, arbeidet 
som ble gjort fra tabernaklet, eller templet. I dag erklærer 
Guds Arbeid budskapet Hans fra templet, eller Guds sanne 
Kirke. Legg merke til dette: Den første store synden til lao-
dikeerne var å hjelpe Satan og demonene hans med å ødelegge 
Guds Arbeid! Dette kommer til kjernen av hvorfor laodikeerne 
feilet. I 1988, fortalte Joseph Tkach sr. personlig meg at hoved-
fokuset deres hadde skiftet til Ambassador College. De forførte 
seg selv til å tro at dette var det Gud ønsket at de skulle gjøre. 
Sannheten er, da Arbeidet ble ødelagt, var colleget allerede 
dødt—de bare visste det ikke! Colleget var der for å hjelpe til 
med å gjøre Guds Arbeid. Når Arbeidet forsvinner, forsvinner 
også alt annet. Det er bare et spørsmål om tid.

Daniel 8:11 ble oppfylt mens herr Tkach sr. snakket. Han 
tapte krigen sin mot Satan, mens han trodde at han tjente Gud. 
Men dypt inne, måtte han vite at noe var galt.

Hva er den første hovedsynden? Å ødelegge Guds Arbeid 
med å forkynne evangeliet til hele verden. Det er alltid opp-
gaven til Guds Kirke. I denne «siste enden» har vi den samme 
oppgaven, men vektlegginga har endret seg. Vi er befalt å pro-
fetere igjen slik herr Armstrong gjorde. Vektlegginga er på 
advarselen—ikke evangeliet, som det var for herr Armstrong. 
Det er fordi tida er så kort og verdensbegivenheter er ekstremt 
forferdelige. Vi lever i en periode der Satan har blitt kastet 
ned—Laodikea æraen. Vi forkynner fremdeles evangeliet til 
verden. Imidlertid, vi vektlegger advarselen som fører til den 
gode nyheten. Advarselen peker fremdeles til tilbakekomsten 
til Jesus Kristus—den gode nyheten om det kommende Guds 
Rike (eller evangeliet). Denne visjonen i Daniel 8:9-27 ender 
med tilbakekomsten til Kristus.

Denne «siste enden» krever at vi vektlegger advarselen. 
Mennesket er i ferd med å oppleve de verste lidelsene noen-
sinne. Lik en god meteorolog, må vi advare om den «perfekte 
stormen» som kommer. Vi gir bare «mat til rette tid.» Men vi 
må også fortelle menneskene om den gode nyheten (evange-
liet) etter stormen.
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Fremdeles må denne verden bli gitt den mest intense advar-
selen noensinne! Advarselen vår må være like sterk som den 
uforlignelige barskheten av den kommende stormen.

Gud ønsker å gi den sterkeste advarselen som menneskene 
noensinne har hørt, fordi de er i ferd med å oppleve de verste 
lidelsene noensinne.

Så hvorfor forsøker Satan først og fremst å ødelegge 
Arbeidet? Den eneste grunnen til at vi har blitt kalt «utenfor 
sesongen» er for å gjøre Guds Arbeid. Ellers ville vi bli kalt 
når resten av verden blir det—etter at Kristus kommer tilbake.

Gud har på en måte satt oss i fare ved å kalle oss i dag. 
Hvorfor? For å gjøre Arbeidet—erklære budskapet Hans.

Hvorfor er vi i Guds sanne Kirke i dag? Av en storslått 
grunn: å gjøre Guds Arbeid. Jeg gjentar: å gjøre Guds Arbeid. 
Vi må profetere igjen slik ingen folk noensinne har profetert 
for Gud. Vi må levere Guds budskap. Dette er selve grunnen til 
hvorfor 95 prosent av Guds folk har sviktet Ham i dag! Det er hva 
det betyr å være laodikeiske eller lunken. De ønsker å gjøre 
sitt eget arbeid—ikke Guds Arbeid.

De lunkne helgenene har forårsaket at Guds tabernakel har 
falt sammen. Nå har Gud ledet oss til «reise opp igjen Davids 
falne hytte» gjennom Philadelphia Church of God (Amos 9:11). 
Det åpenbarer en masse om Filadelfia ånden!

Stedet for Guds helligdom ble omstyrtet (Daniel 8:11). 
International Critical Commentary sier: «Ordet for stedet er 
sjeldent, antyder en konstruksjon.» Ja, det er sjeldent: Det 
snakker om Ambassador Auditorium. Herr Armstrong kalte 
det Guds hus—det ble bygd som et sted for å tilbe og herlig-
gjøre Gud. Det har allerede blitt ødelagt åndelig, og jeg ville 
forvente at det også blir ødelagt fysisk.

Arbeidet ble gjenoppreist. Men «stedet for hans [Guds] hel-
ligdom» forblir omstyrtet som et monument over den spekta-
kulære fiaskoen til laodikeerne!

Guds falne hus forblir en påminnelse for pcg at dette stedet, 
eller fasiliteter, som Gud gir, vil falle i ruiner hvis vi ikke gjør 
Arbeidet Hans!

Hvis stedet ikke lenger blir brukt til å holde Guds folk foku-
sert på den hensikten, vil det og alt annet falle i grus.

Prioriteten i Daniel 8 er Arbeidet. Da Satan ødela det, visste 
han at alt annet ble ødelagt. Hvis vi ikke gjør Arbeidet, dør Kirken. 
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Kastet ned Det falne huset til Gud forblir en påminnelse for pcg 
om at dette stedet, eller fasilitetene, Gud gir vil falle i ruiner, hvis vi 
ikke gjør Arbeidet Hans!
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Arbeidet, eller åpen dør, identifiserer Kirken (Åpenbaringen 3:7- 8). 
Det er hvordan du vet hvor Gud er. Du individuelt, må legge hele 
din sjel inn i Arbeidet, ellers vil du dø åndelig!

Hele livet til Kristus dreide seg om å fullføre Guds Arbeid 
(Johannes 4:34). Nøkkelordet er fullføre. Det er det vi alltid må 
fokusere på. Hvis vi fullfører Arbeidet vil vi holde ut til enden, 
og vil være i Guds Rike. Kristus er Overhodet for arbeidet vårt 
i dag. Vi må ha den samme lidenskapen som Kristus hadde. 
Han erklærte Faren og Familien! Vi må følge Ham og aldri, 
noensinne følge en mann!

Se hvor raskt lederne i Pasadena ble kvitt Tidenes Mysterium 
etter at herr Armstrong døde! Joe Tkach jr. sa at Tidenes 
Mysterium var gjennomhullet av feil—men fakta er at den var 
nødvendig for Arbeidet! Vi bruker den hele tida; den er påkrevd 
for dåpskandidater. En laodikeisk evangelist (som senere har 
dødd), sa at den var avgjørende for Guds Arbeid; like etter dette 
sa sjefen hans at den var «gjennomhullet av feil.» Så evange-
listen endret tankemåten sin for å være enig med menneske 
sjefen sin! Vi må ha mer åndelig dybde og mot enn det!

«Sammen med det stadige offer ble hæren overgitt til øde-
leggelse for frafallets skyld. Og hornet kastet sannheten 
til jorden. Det hadde framgang med alt det foretok seg» 
(Daniel 8:12). Overtredelse betyr at de hadde blitt gitt Guds lov 
og deretter brutt den med vilje. De syndet ikke i uvitenhet. Det 
er hvorfor deres evige liv står på spill! Vi så at de overtrådte og 
kastet ned sannheten, og praktiserte og hadde framgang med 
det onde arbeidet. De fleste av evangelistene deres sa, hvis det 
er hva de sier i hovedkvarteret, det er hva vi må gjøre. De over-
trådte—det betyr at de syndet med vilje—og ledet 95 prosent 
av medlemmene bort fra Gud.

Det er svimlende å innse at da de ble bedt om å gjøre det 
motsatte av hva de hadde gjort hele livet sitt, sa disse pre-
stene «ja, sir!» Noe var fryktelig galt med religionen deres. En 
av disse mennene som støttet Tidenes Mysterium lidenskapelig, 
kjempet faktisk mot oss i retten da vi prøvde å trykke den.

Folk kan se og høres ut som om de legger hele sjelen 
sin i Arbeidet. En prest sa at Johannes 4:34 var mottoet for 
Spokesman Club som han administrerte. Det høres flott ut—
men denne mannen fullførte ikke Guds Arbeid. Bare å vite 
dette er ikke nok.
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Herr Armstrong sa faktisk at vi kan måle rettferdigheten vår 
etter hvor mye vi legger sjelen vår i Arbeidet. Arbeidet er alt! Det 
er ikke et spørsmål om å si den rette tingen, det er et spørsmål 
om å se til Overhodet og følge Hans ledelse i hva Han leder oss 
til å gjøre. Vi må alltid holde Gud i bildet!

Prestene våre må arbeide hardt for å hjelpe medlemmene 
om å fortsette å legge sjelen sin i å fullføre Guds Arbeid, som 
er den eneste hensikten vår. Vi er ikke i collegebusiness—vi er 
her for å gjøre Guds Arbeid. Herbert W. Armstrong College vil 
dø hvis det ikke gjør Guds Arbeid. Vi må fullføre arbeidet som 
blir beskrevet i Åpenbaringen 17:10. Det er Kirkens hensikt! 
Hvis vi ikke gjør det arbeidet, vil vi ikke være i Guds Familie.

r e n s e  h e l l i G d o m m e n

Nå da «den andre» har kommet, hva er fokuset til arbeidet 
vårt? Vi må «profetere ig jen» (Åpenbaringen 10:11). Den 
befalinga gjelder to æraer: Herr Armstrong profeterte i en 
æra—og laodikeerne ødela alt—og nå må vi profetere igjen! 
Vi måtte kjempe mot wcg og denne verdens gud i retten i 
seks år, for å bli i stand til å gjøre det. Det var et av de mest 
intense slagene i denne krigen.

«Så hørte jeg en av de hellige tale. Og en annen hellig sa 
til ham som talte: Hvor lang tid gjelder synet om det stadige 
offer og det ødeleggende frafall—at både helligdom og hær 
overgis til å bli tråkket ned?» (Daniel 8:13). Hva var denne hel-
genen mest av alt opptatt av? Arbeidet! Krisen over alle kriser! 
Visjonen angående det stadige! Hvor lenge vil det bli stoppet? 
klaget han—akkurat slik filadelfierne gjorde da Laodikea 
æraen begynte. De klaget da helligdommen ikke var ren og 
Arbeidet ikke ble gjort. De ropte ut til Gud: Når vil dette mare-
rittet ta slutt? Dette er en profeti om pcg som klager over at 
Guds Arbeid hadde blitt stoppet! Det er ingenting som vil få 
Guds utvalgte til å klage mer.

Det er en visjon i dette Arbeidet. Vi må profetere igjen fordi 
Kristus kommer. Filadelfierne er alltid opptatt av Arbeidet! De 
kjempet i retten for å holde Arbeidet gående. De vil gjøre hva 
som helst for ikke å svikte Gud. Vi vet at den eneste grunnen 
til at vi er kalt i denne tidsalderen, er å fullføre Arbeidet. Vi 
profeterer igjen under de største krisene i endetiden.
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«Og han sa til meg, Til to tusen og tre hundre dager; så skal 
helligdommen bli renset» (vers 14, kjv). Disse 2300 ofringene 
representerer 1150 dager, som jeg forklarer i heftet Daniel—
Endelig Åpenbart! Kommentarene snakker om at disse ofringene 
er arbeidet til nasjonen Israel, og det er riktig. Til og med kjøde-
lige mennesker kan se at disse ofringene viser til Guds Arbeid. 
Siden dette er en endetidsbok, viser det til Guds Arbeid i dag!

Det var en grunn til at referansen til 2300 ofringene ble 
brukt av oversetterne. Arbeidet til Israel i oldtida dreide seg 
rundt morgen og kvelds ofringer. Dette holdt alle fokuserte på 
Gud og tabernaklet. Dette er hvordan de viste kjærligheten sin 
til Gud—ved å gjøre Arbeidet Hans. Og det satte dem i en sær-
stilling fra hele verden.

Hvis Israels barn hadde tjent Gud på rette måten, ville de 
hatt en mektig framgang. Deretter ville hele verden hatt et 
eksempel å følge etter. Hvis verden hadde fulgt det eksemplet, 
ville den også hatt velstand og fred.

I dag holder Gud fokuset vårt på hovedkvarteret til det 
åndelige templet Sitt—hvor Arbeidet Hans utgår fra. Da er 
blikket til alle i pcg fokusert på Guds Arbeid. Vi har framgang 
fysisk og åndelig. (Oldtidas israelitter ble bare gitt fysiske vel-
signelser. De hadde ikke Guds Hellige Ånd.)

Vi advarer verden, og hvis de ville gi akt, ville alle innbyg-
gerne på Jorda ha framgang både fysisk og åndelig slik vi har.

Hvis de ikke gir akt i dag, vil de i Morgendagens Verden, 
når Kristus styrer.

Det stadige er en bedre oversettelse enn «daglige.» Gud har 
hatt et arbeid siden menneskene ble skapt.

Arbeidet vårt i dag er noe annerledes, men det har alltid 
vært og vil fortsette å være et Arbeid til Gud å gjøre.

Legg merke til at dette verset ikke sier at helligdommen 
ble renset av mennesker. Gud renset den. Rensinga dreide 
seg rundt Malakias’ Budskap. Men dette verset nevner ikke 
en mann eller ei bok. Det var KRISTUS som gjorde det, og 
brukte mennesker—de utvalgte. Kristus måtte lede oss til å 
gjøre Arbeidet.

Han leder oss i åndelig krigføring. Han ledet oss inn i en 
seksårig lang rettssak, og fordi vi fulgte vant vi retten til å 
trykke herr Armstrongs arbeider, og nå blomstrer Arbeidet 
som aldri før. Vi kunne aldri gjøre dette Arbeidet hvis vi ikke 
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hadde en krigføring sinnstilstand. Daniel hadde et 21 dagers 
slag; vi hadde et seksårig slag! Det gir mening, fordi Kristus er 
i ferd med å vende tilbake og Satan er vredere enn noensinne.

Vi kjemper mot Satans hær—millioner av demoner. Er vi 
klar over de usynlige krigerne?

e n  k o n G e  m e d  h A r d t  A n s i k t

«Ved slutten av deres herredømme, når brottsmennene har 
fylt syndens mål, skal det stå fram en konge med hardt ansikt 
og glatt tunge» (vers 23, dnb 1978). Ved «slutten av» betyr de 
ytterste delene. Det kunne bety den siste timen.

Profetien er dobbel. «Kongen» er i Guds Kirke, og det er en 
annen ”konge” utenfor Kirken.

La oss først se på vederstyggeligheten i Guds Kirke. Når 
hadde brottsmennene «fylt syndens mål» åndelig? Det er sik-
kert at det skjedde i rettsaken. Som det står i versene 11-12, var 
de helgener som kjempet for Kristus, men så vendte de om og 
kjempet imot Kristus! Brottsmennene fylte virkelig syndens 
mål da. Hvis det ikke var toppen av ondskapen deres, var det 
ekstremt nære. Den forferdelsen begynte da fortapelsens sønn 
begynte å legge trykket på colleget. Han ødela Guds sannhet 
og begynte å snakke i rebuser og gåter. I begynnelsen av wcg, 
etter at herr Armstrong døde, var det mange endringer i dok-
triner. Noen av prestene og folkene spurte om disse endrin-
gene. Ledelsen sa: «Endringer? Hvilke endringer?» Så etter at 
de hadde ødelagt de største doktrinene fullstendig, skrøt de av 
endringene. Denne onde lederen, i Guds Kirke, er et forbilde på 
Antiokus, som historikerne beskriver som en machiavellistisk 
diplomat—han hadde en kolossal ferdighet med å forføre folk.

Daniel 11:21 beskriver denne mannen: «I hans sted skal 
det oppstå et foraktelig menneske. Han har ikke fått overgitt 
kongedømmets ære, men han kommer uventet og tilegner seg 
kongedømmet ved list og svik.»

International Critical Commentary sier dette om Antiokus: 
«Dette forteller om hvordan Antiokus’ skatteinnkrever, 
Heliodorus, kom til Jerusalem og snakket ord om fred og list 
til dem, og de trodde ham, og han overfalte byen plutselig. 
Og han slo den grundig og utryddet mange av Israels folk.» 
Dette gjelder selvfølgelig begge Antiokus typene, men det 
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viser direkte til den Antiokus som styrer over nasjoner. Hvis 
du ønsker å vite hva denne Daniel 8 lederen av det kommende 
hellige Romerriket vil bli lik, kan du simpelthen lese hva his-
toriebøkene sier om Antiokus.

Dette store riket er allerede på scenen—det bare venter på 
«kongen med hardt ansikt.»

Denne åndelige typen av Antiokus er en «konge,» en sterk 
leder, som ikke ser til kongenes Konge. Han arbeidet seg ikke 
opp gjennom presterekken slik andre prester gjorde. Han skaffet 
seg embetet sitt gjennom smiger og svik. Denne onde mannen 
var ikke den han så ut til å være, da det ble gitt makt til ham.

Nå har han vært en «konge med hardt ansikt» ved å øde-
legge Guds Kirke fullstendig—ikke ved Guds regjering, men 
ved den ondes regjering!

Han forstår «onde råd.» Det betyr at han er kraftig påvirket 
av Satan—hvis ikke besatt! Han gjør alt dette onde «ikke ved 
sin egen kraft.» Denne farlige mannen kommer som «en lysets 
engel,» men er gitt makt av djevelen!

Satan er dypt involvert i ledelsen til denne fortapelsens 
sønn (2 Tessalonikerne 2).

Satan vil også forårsake en «sinnsendring» i den Antiokus 
som styrer over Romerriket (Habakkuk 1:1, kjv; Jesaja 10:5-7).

«Hans makt skal bli stor, men ikke ved hans egen kraft. 
Han skal gjøre fryktelig stor skade og ha framgang med alt 
det han foretar seg. Mektige fyrster og de helliges folk skal 
han ødelegge» (Daniel 8:24). Dette handler om den uhyg-
gelige ødeleggelsen beskrevet i Åpenbaringen 17:6—av Det 
hellige Romerriket.

Alle Guds laodikeiske folk—«hellige folk»—vil bli drept 
i denne krisa like før Kristus vender tilbake. De vil måtte 
omvende seg og gi blodet sitt for å komme inn i Guds Rike.

Vi har sett oppfyllelsen av disse profetiene åndelig—den 
åndelige ødeleggelsen i Guds Kirke. Nå må vi være årvåkne 
over den fysiske oppfyllelsen deres—den fysiske ødeleggelsen 
av nasjonene til Israel.

Vi må holde øye med Den europeiske unionen etter en 
mann som stepper inn og tar kontroll over den entiteten ved 
smiger. Han kommer til å kapre EU. Vi må holde øye med 
den store skjøgen etter tegn på at hun rider dyret. Politikken i 
Europa vil skifte dramatisk til høyre.
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Jeg tror oppriktig at Vatikanet vil hjelpe til med å bringe 
denne politiske lederen på scenen, og det er når vi virkelig vil 
se fyrverkeri. Vi vet, fra disse profetiene, at Vatikanet vil bli 
veldig mektig og fremkalle noen radikale forandringer.

Åpenbaringsboken sier at både den politiske lederen og 
den falske kirken tilber dragen! Og du kan være sikker på at 
de ikke vil like budskapet vårt. Den store falske kirken ser 
ut som et lam og snakker som en drage. Den har en historie 
som er gjennombløtt av blodet til de hellige. Her sies det at 
Satan igjen vil ødelegge det mektige og hellige folk. Ikke desto 
mindre, vi må fortelle dyret og den falske kirken hvordan 
Gud vil irettesette dem—og vi må fortelle verden hva dyret 
kommer til å gjøre mot dem! Det er jobben vår!

Denne fysiske typen av Antiokus vil bli mektig, men «ikke 
ved hans egen kraft.» Hele makta til dyret kommer fra Satan! 
Jeg er sikker på at den falske kirken vil arbeide bak scenen. 
Mest sannsynlig vil vi se en kirkeleder som kommer, som 
kjenner det tyske systemet, og vil hjelpe til med å få inn en 
leder som virkelig kan svinge Europa rundt—en god sterk tro-
ende av denne kirkens doktriner.1 Den politiske keiseren er 
der ute nå, og på utkikk etter et imperium. Etter som verdens-
problemer blir mer skremmende, vil imperiet søke en keiser.

Hver gang Gud viser meg en dypere forståelse av slike 
skriftsteder, er det så inspirerende. Men Satan hater det! Mens 
jeg studerte dette temaet og fikk det inn i sinnet mitt, kunne 
jeg fortelle at jeg ble bombardert med negative tanker. Jeg vet 
hvor disse tankene kom fra. Jeg vet hvordan Satan hater dette! 
Vi må forstå krigen vi er i! Vi kan bare bekjempe noe slik som 
dette på våre knær. Hvis du får en dårlig innstilling, vil Satan 
påvirke tankene dine! Satan er i det verste raseriet av alle 
mens vi avslører ham overfor verden! Han ønsker ikke å bli 
avslørt. Hvis du tror at vi ikke er målet for angrepene, bør du 
restrukturere Bibelforståelsen din.

«Fordi han er klok, skal hans svikefulle framferd lykkes 
for ham. Han skal opphøye seg i sitt hjerte. Mange skal han 
ødelegge i deres trygghet»—ja, han er en virkelig forfø-
rende Antiokus—men legg merke til hva som skjer! «… Ja, 
mot fyrstenes fyrste skal han sette seg opp, men uten 

1 Dette var skrevet før pave Benedikt xvi, en tysk pave, var kronet.
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menneskehånd skal han bli knust» (Daniel 8:25). Dette er 
så vidunderlig og storslagent! Hele dette kapitlet, fra vers 9 
til slutten, er en visjon, og alt er knyttet til Jesus Kristus’ til-
bakekomst! Han vil knuse i stykker dyret! Alle disse men-
nene som kommer på verdensscenen vil kjempe mot Ham, 
og Han vil knuse dem! Han vil styrte den Daniel 2 billed-
støtten, og utslette den for alltid! Ikke glem hva som skjer 
med den billedstøtten!

Prestene i wcg så ikke konkret den Gud som vil øde-
legge det dyret! Det er hvor prestene falt. Hele visjonen deres 
var ikke fokusert på det andre kommet til Jesus Kristus. 
Tilbakekomsten Hans er listet opp sist i denne visjonen; den 
må imidlertid fylle oss med en spenning som kan få oss til å 
miste pusten.

En ny og vidunderlig sivilisasjon er nesten her. Da vil disse 
onde profetiene være over for alltid!

Selv etter hvert som tidene blir svikefulle, vil tingen som 
holder oss spente være å be, komme Ditt Rike. Det er hva vi må 
være opptatt av—å søke Riket først!

«v i l  h A n  f i n n e  t r o?»

Det er et stykke i Lukas som vi ofte har skrevet om, men 
nylig så jeg dette skriftstedet på en annen måte enn noen 
gang tidligere.

«Men skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, 
de som roper til ham dag og natt? Er han sen når det gjelder 
dem? Jeg sier dere: Han skal skynde seg å hjelpe dem til deres 
rett! …» (Lukas 18:7-8). Kristus snakker om Guds egne valgte.

Deretter spør Han et veldig trist spørsmål: « … Men når 
Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på 
jorden?» (vers 8). Når Kristus kommer tilbake—og det øye-
blikket er nesten her—vil Han finne tro? Svaret er at hvis vi er 
opptatt av tilbakekomsten til Kristus, vil vi ha tro!

Vi vil rope ut til Ham dag og natt. Hele livet vårt vil være 
opptatt av at Jesus Kristus kommer for å knuse bildestøtten 
i Daniel 2.

Det er ikke så lett å se på tingene på denne måten, men 
hvor viktig det er! Mange unge mennesker ønsker å gifte 
seg—men hvor mange er det som ønsker å gifte seg med 
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noen som er opptatt av tilbakekomsten til Jesus Kristus? For 
en vidunderlig ektefelle det ville være! For en glede og suk-
sess som kommer fra å ha en ektefelle, og være sammen med 
folk, som kan hjelpe deg med å bygge livet ditt rundt å full-
føre Guds Arbeid!

p o e n G e t  i  v i s j o n e n

Daniel 8:9-27 er alt én visjon. Her er poenget i denne visjonen: 
Hvis Guds sannhet har blitt kastet ned, ER KRISTUS I 
FERD MED Å VENDE TILBAKE. Hvis stedet for Guds hel-
ligdom har blitt kastet ned, ER KRISTUS I FERD MED Å 
VENDE TILBAKE. Hvis en ond Antiokus styrer Guds Kirke, 
ER KRISTUS I FERD MED Å VENDE TILBAKE. Hvis det var 
et Malakias’ Budskap som ble brukt til å rense Kirken Hans, 
ER KRISTUS I FERD MED Å VENDE TILBAKE—i denne siste 
enden, og nå i den siste timen.

Legg merke til hvordan dette passer sammen med 
Åpenbaringen 10.

«Jeg gikk da bort til engelen og sa til ham at han skulle gi 
meg den lille boken. Han sier til meg: Ta boken og sluk den! Og 
den skal være bitter i din buk, men i din munn skal den være 
søt som honning. Og jeg tok den lille boken av engelens hånd 
og slukte den. I min munn var den søt som honning. Men da 
jeg hadde ett den, sved den i min buk. Og det ble sagt til meg: 
Igjen skal du profetere om mange folk og nasjoner og tungemål 
og konger» (Åpenbaringen 10:9-11). Gud forteller oss at vi må 
få dette budskapet ut—helt fram til Kristus vender tilbake.

Denne profetien fortsetter i Åpenbaringen 11 med split-
telsen i Kirken, hedningenes tider, og Guds lunkne folk som 
blir tråkket ned av dyremakta (Åpenbaringen 11:1-2).

Legg merke til slutten—akkurat lik Daniel 8: «Og den sju-
ende engelen blåste i basunen. Og høye røster ble hørt i him-
melen, som sa: Kongedømmet over verden tilhører nå vår 
Herre og hans Salvede, og han skal være konge i all evighet» 
(Åpenbaringen 11:15). Dette er en vidunderlig begivenhet som 
vi må fortsette å tenke på og fokusere sinnet vårt på!

Hvor inspirerende dette er! Det er ikke å fokusere på 
et menneske, eller menneskeheten. Dette er en profeti 
om Kristus som styrer «i all evighet»—og det er mye mer 
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spennende enn noe profeti om DYRET. Dette er vidunderlige 
nyheter, og vi har privilegiet å ha del i det—NÅ!

Husk at arbeidet vårt blir drøftet midt i senteret av Daniel 8 
og Åpenbaringen 17. Hvor ærefryktinngytende at Gud tenker 
så høyt om de trofaste folkene Sine. Hvis Han finner oss så 
viktige, hvordan kunne belønninga vår ikke være virkelig 
storslått, verdifull og vakker for alltid?

Alt vi må gjøre er å tjene Gud, og ære Faren vår, og fullføre 
Arbeidet Hans.



Kapittel 2
Gud er min 
Dommer

Daniel betyr «Gud er dommer,» eller «Gud er min dommer.» 
Vi trenger å tenke på titlene til bøkene i Bibelen: I mange 
tilfeller er tittelen Guds spesifikke uttalelse om hensikten 

til boka. Det er opplagt tilfellet i boka av Daniel.
Laodikeerne ønsker ikke å tenke på Gud som en dommer. 

De vet innerst inne at de ikke blir målt av Gud, slik de skulle bli.
Gud ga laodikeerne ærefryktinngytende kunnskap. De var 

spente og inspirerte. Men så ga de det opp så lett da de ble 
testet ved herr Armstrongs død—i motsetning til Daniel og 
vennene hans. Laodikeerne så til menn for å bli dømt—ikke 
Gud. Selv navnet Daniel låser opp hvor laodikeerne sviktet.

For de utvalgte er navnet Daniel fylt med mening: «Gud er 
min dommer.» De vet at de og alle Guds folk blir dømt av Gud, 
og det er de takknemlige for. Hvis vi forstår navnet Daniel, 
viser det oss hvor de utvalgte er i dag!

Hver eneste en av Guds folk blir dømt nå (1 Peter 4:17). 
Forståelsen av navnet Daniel bevarer alltid Gud i bildet. Daniel 
holdt aldri opp med å se på Gud som dommeren sin—selv i de 
mest ekstreme prøvelser. Og det samme er tilfelle med de tre 
vennene hans.

Daniel holdt ut noen knusende prøvelser og tester. Han 
visste at han ble dømt av Gud. Vennene hans, Sadrak, Mesak 
og Abed-Nego, hadde også en dypsindig forståelse av dette. På 
grunn av det, hadde disse mennene motet til å stå opp imot 
de mektigste kongene på Jorda! Til og med midt i noen av de 
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verste prøvelsene noen noensinne har stått overfor, hadde de 
den holdningen: Uansett hva du sier kommer vi ikke til å bøye 
oss ned for deg og gudene dine, fordi den omnipotente, Allmektige 
Gud er dommeren vår.

Når du står ansikt til ansikt med en ildovn eller en løvehule, 
er det mye vanskeligere å si Gud er min dommer. Det er lettere 
å si, som laodikeerne sier: Hvor er Gud? Hvorfor redder Han 
meg ikke? Når store katastrofer rammer denne Jorda, har folk 
en tendens til å reagere slik: Hvorfor hindret ikke Gud at dette 
skjedde? De bebreider Gud, ikke dem selv og syndene deres!

De snakker om «kjærlighet, kjærlighet, kjærlighet» og avviser 
Gud som dommeren sin. Så de feiler å forstå det når Gud straffer 
i kjærlighet. De forstår verken Guds dom eller kjærligheten Hans.

Det skal mye tro til å putte livet ditt i Guds hender, særlig 
når du står ovenfor og til og med blir kastet inn i en ildovn 
eller en hule med løver. Likevel er dette hele temaet, eller 
motivet, i Daniel: Gud er min dommer. I hvert kapittel lover 
Gud vindikasjon: Han forsikrer oss om at Han vil redde fol-
kene Sine hvis de er 
trofaste. Denne boka er 
også fylt med de mest 
imponerende eksem-
plene på hvordan Gud 
vindiserer folkene Sine 
i prøvelser. Gud opp-
fyller løftene Sine hver 
gang— Han sv iktet 
ikke en eneste gang. 
Han kom alltid til unn-
setning. Det er sant at 
Gud noen ganger til-
later at folkene Hans 
blir drept, men i de 
første seks kapitlene av 
Daniel finnes noen av 
de mest spektakulære 
prøvelsene i Bibelen—
og noen av de mest 
spektakulære rednin-
gene fra prøvelser!
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 Daniel kastes til løvene
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Vi må lære en grundig lekse fra denne historien!
Daniel og vennene hans mottok belønninger på denne Jorda 

fordi de trodde Gud og sa resolutt, Gud er min dommer. De 
beviste ved mirakler, foran mektige hedenske konger, identi-
teten til den sanne, levende Gud!

Hvis du ser på Gud som dommeren din, vil du også abso-
lutt bli belønnet—i dette livet og, mest av alt, i livet som 
kommer. Det er et absolutt.

e n  e n o r m  t e s t

Daniel og vennene hans dedikerte seg til Gud på en spesiell 
måte. Kapittel 1 viser at da kongen prøvde å ernære dem med 
delikatesser, avslo de. De begrenset seg til en spesiell grønnsak 
og vann diett i 10 dager. På slutten av denne perioden, var de 
sunnere enn alle de mennene som spiste kongens mat.

Disse ekstraordinære unge mennene lot kongen og alle i 
palasset vite at de var annerledes: Det var en lov, og de adlød 
den! De adlød sin Gud uansett hva!

Fordi de adlød Gud, var Daniel og vennene hans høyt for-
fremmet i det babylonske palasset—men de fikk også noen 
sterke fiender der, som begynte å konspirere mot Daniel og 
vennene hans. Disse i palasset var de mest ansette folkene på 
Jorda på den tida, på den måten som verden ville se på det.

En enorm test kom da Nebukadnesar lagde en bilde-
støtte av gull, som alle måtte tilbe. Disse fiendene gikk rett til 
kongen og informerte han om at Sadrak, Mesak og Abed-Nego, 
som var trofaste mot Gud, ikke tilba gullbildet (Daniel 3:12).

Nebukadnesar var intenst rasende og kalte ungdommene 
inn til seg. Han utfordret dem direkte og sa: Jeg vil gi dere en 
siste sjanse! Hvis dere tilber bildestøtten, fint—men hvis dere 
ikke gjør det, vil jeg kaste dere inn i den brennende ildovnen. 
Og så spottet han: «Og hvem er den Gud som kan frelse dere 
fra min hånd?» (versene 13-15). Litt av en utfordring!

Disse unge mennene var veldig modige: «Sadrak, Mesak og 
Abed-Nego tok da til orde og sa til kongen: Nebukadnesar! Vi 
behøver ikke å svare ett ord på dette. Vår Gud som vi tjener, 
han er mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen og fra 
din hånd, konge, vil han frelse. Men hvis ikke, så skal du vite, 
konge, at vi ikke vil dyrke dine guder eller tilbe det gullbildet 
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du har stilt opp» (versene 16-18). Med andre ord, Gud er min 
dommer. Hvis du ønsker å kaste meg inn i den brennende ildo-
vnen, det er okay, sa de. Vi legger livet vårt i Guds hender.

Dette svaret gjorde kongen enda mer rasende! Han var så 
rasende at uttrykket i ansiktet hans ble forandret (vers 19). 
Han var forbløffet over at de torde å trosse ham, og nekte å 
bøye seg! Han beordret at ildovnen skulle gjøres sju ganger 
varmere, for å intimidere dem til og med mer. Det var en 
masse press på disse mennene! Forestill deg å være i deres 
posisjon—de var mennesker, akkurat som oss!

Gud sier at denne boka er for endetiden! Han hadde dette 
nedskrevet for oss i dag. Det er en endetidsprofeti for Guds folk! 
Vi trenger å lære denne uvurderlige leksjonen om å forholde 
seg til prøvelser. Det er ingen måte å fortelle hva framtida 
holder for hver eneste en av oss.

Nebukadnesar befalte de mektigste soldatene sine om å 
binde Sadrak, Mesak og Abed-Nego, og kaste dem inn i ilden. 
Ildovnen var så sterkt opphetet at den drepte de soldatene som 
utførte kongens befaling (versene 20-22).

Da skjedde det noe ekstraordinært!

d e n  b r e n n e n d e  i l d ov n e n

Kongens sinne begynte å vende seg til forferdelse mens han 
stirret inn i flammene. «Han tok til orde og sa til sine råds-
herrer: Kastet vi ikke tre menn bundet i ilden? De svarte 
kongen: Jo visst, konge!» (vers 24). Han responderte: «Men 
jeg ser fire menn som går løse omkring midt inne i ilden, og 
det er ingen skade å se på dem. Og den fjerde ser ut som en 
gudesønn» (vers 25).

Disse mennene ble kastet inn! Det er klart at de hadde 
tro—men Gud tillot likevel at de ble kastet inn i den bren-
nende ildovnen!

Det er ikke bare nødvendig med tro før vi blir kastet inn i 
ildovnen—vi trenger tro mens vi er i ildovnen! Vi må vite at 
Gud er med oss i prøvelsene våre akkurat like sikkert som Han 
var med disse mennene i ildovnen. Gud fjernet ikke prøvelsen, 
selv om de var trofaste—han ledet dem gjennom den.

Da kom Nebukadnesar bort til ildovnen og ropte: «Sadrak, 
Mesak og Abed-Nego, dere tjenere for Den Høyeste Gud, 
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kom ut!—Da kom Sadrak, Mesak og Abed-Nego ut av ilden» 
(vers 26). De tre mennene adlød, og kom ut igjen. Hele retten 
kunne se at de hadde blitt fullstendig uskadde av ilden.

Legg merke til hva Nebukadnesar sa: «Lovet være Sadraks, 
Mesaks og Abed-Negos Gud! Han sendte sin engel og frelste sine 
tjenere, som satte sin lit til ham og handlet mot kongens ord. De 
våget sitt liv for ikke å dyrke eller tilbe noen annen gud enn sin 
egen Gud. Derfor gir jeg nå denne befaling, at den som i sine ord 
forser seg mot Sadraks, Mesaks og Abed-Negos Gud—hva folk 
eller stamme eller tungemål han så tilhører—han skal hogges i 
stykker og hans hus skal gjøres til en skraphaug. For det finnes 
ingen annen Gud som makter å frelse slik! (versene 28-29).

Nebukadnesar ytret i virkeligheten en profeti om hva som 
vil skje når helgenene til Gud styrer med en jernstav! Hvis 
folk ikke vil bøye seg ned for den sanne Gud, vil de bli hogget 
i stykker—og mye verre! Nebukadnesar forsto at dette var slik 
det måtte være: Han kunne se at det ikke var noen annen gud 
som var så sterk som denne Gud—den samme Gud som leder 
Philadelphia Church of God i dag.

Dette er en endetidsbok! Vi må lære denne leksjonen i den 
siste timen.

Hele verden må lære det denne Kirken vet: at bare den 
sanne Gud, og ingen andre, er vår dommer. Så lenge som vi 
er i Guds hender, har vi ingenting å frykte—uansett hva prø-
velsen vil kunne være.

Det tar den mest spektakulære og briljante slags tro å 
innse det.

Legg merke til noe inspirerende: Den fjerde skikkelsen 
kom ikke ut av ilden. Det er et annet Vesen i disse prøvelsene 
og testene sammen med oss—uansett hvor hett det blir. Han 
vil lede oss gjennom enhver prøvelse hvis vi aldri glemmer at 
Gud er vår dommer.

G u d  f o r f r e m m e r

Sadrak, Mesak og Abed-Nego visste at Gud var dommeren 
deres, og de var ikke i ferd med å bøye seg for noen annen gud. 
De så til Gud og sto opp imot kanskje den mektigste kongen 
noensinne på Jorda. Se på resultatet av trofastheten deres: 
«Deretter forfremmet kongen Sadrak, Mesak og Abed-Nego, i 
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provinsen Babylon» (vers 30, kjv). Etter som disse mennene 
stolte på Gud, ble de forfremmet.

Hva med oss? Hvis vi ikke mottar velsignelser er det noe 
som er galt i livet vårt. Kanskje vi ikke består prøvelsene og 
testene våre.

Disse mennene ble forfremmet til topposisjoner innen 
kongens slott. Dette er et forbilde på belønninga vår i Guds 
tempel! Det er på den måten Gud forbereder kongene og pre-
stene Sine. Guds kongelige vil herske over Nebukadnesar og 
alle de kongelige av denne verden. Vi vil herske over dagens 
konger, direkte under kongenes Konge.

Hvis vi vet at Gud er dommeren vår, vil Han vandre ved 
siden av oss. Det er den slags innstilling som vil gjøre at du 
blir forfremmet. Å underordne seg på en slik måte, vil drive 
frem dette Arbeidet til dets suksessfulle fullførelse. Gud trener 
oss til å styre verden og lære folk å se til Ham på alle måter—
aldri til et menneske eller noen annen gud! Jo mer vi utholder 
prøvelser og lar Gud dømme oss, desto mer vi vil bli for-
fremmet. Vi må stole på Gud og ikke se til mennesker. Det er 
lettere sagt enn gjort.

Vi må være villige til å la Gud dømme oss, i stedet for å lene 
oss tilbake og si som laodikeerne: Hvor er Gud som dømmer? 
De har avvist Gud som dommeren sin, men Han dømmer dem 
likevel. De vil ikke bli tatt til et sted i sikkerhet. I stedet vil 
de bli kastet inn i den Store Trengselen—den verste tida med 
lidelser noensinne, som vil bli den brennende ildovnen deres.

Selv da vil bare 50 prosent av dem omvende seg, og aksep-
tere Gud som dommeren sin.

For noen ærefryktinngytende belønninger Gud gir til dem 
som aksepterer Ham som dommeren deres i dag.

d e n  h øy e s t e  h A r  m A k t  ov e r 
k o n G e d ø m m e t  b l A n t  m e n n e s k e n e

Gud sendte en annen forstyrrende visjon til Nebukadnesar for 
å lære ham en leksjon. Her er en del av denne visjonen: «Hans 
hjerte skal forandres så det ikke lenger er et menneskes hjerte, 
et dyrs hjerte skal han få. Og sju tider skal fare fram over ham. 
Dette budskapet er etter vokternes råd, slik er de helliges 
avgjørelse i denne sak, for at alle som lever skal sanne at Den 
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Høyeste har makt over kongedømmet blant menneskene. Han 
gir det til den han vil, og setter den ringeste av menneskene til å 
råde over det» (Daniel 4:16-17).

Vi skulle ikke bli altfor imponerte over ledere i denne 
verden. Gud hersker over dem og setter opp hvem som helst 
Han vil, for å oppfylle masterplanen Sin. Noen ganger styrer 
til og med de ringeste av menneskene, fordi Gud har plassert 
dem der eller tillatt dem å være der, for å oppfylle hensikten 
Hans. Han lar alle slags ting skje, men alt skjer i forbindelsen 
med masterplanen Hans.

Daniel 2 bildestøtten dukket ikke fram av seg selv! Hvordan 
tok disse verdensherskende rikene fra Nebukadnesars tid og 
til våre dager form for å bli lik den bildestøtten? Den eneste 
måten det er mulig er hvis Gud formet og støpte den—for å 
bevise at Han har makt over kongedømmet blant menneskene!

Den bildestøtten lærer bort den største leksjonen som 
det er mulig for menneskene å lære.

Gud har gitt menneskene 6000 år til å styre på sin egen 
måte, men Han sørger likevel for at alle begivenheter er formet 
ved masterplanen Hans. Han tvinger igjennom begivenheter 
så de former bildestøtten i Daniel 2 og utarbeider planen Sin—
Han har makt over menneskenes kongedømme i dag.

Gud underviser menneskene mens de gjør opprør. De lærer 
at mennesket ikke kan styre seg selv—det er bare Gud som 
kan bringe menneskene fred, velstand, lykke og glede.

Gud ga oss denne Daniel 2 bildestøtten for å ydmyke folk 
og hjelpe dem til å oppfylle potensialet sitt. Denne sann-
heten skulle gjøre selv de mest arrogante menneskene i 
denne verden ydmyke—som det gjorde kong Nebukadnesar. 
Imidlertid vil de måtte lide slik kong Nebukadnesar gjorde, 
før de lærer. Trengselen og Herrens Dag kommer snart til å få 
denne verdens oppmerksomhet. Enhver person på Jorda vil 
bli dømt av Gud, eller dø i ildsjøen—i den endelige dommen.

Daniel og vennene hans viste denne sannheten til 
verden—og om ikke lenge vil de lære det til verden. Hele 
menneskeheten vil se hvordan alt skjedde akkurat slik 
Daniel sa at det ville! De høyest aktede kongene i denne 
verden er betydningsløse overfor den store Gud. Hvert ord 
av profetiene Hans vil skje! Til slutt vil Kristus knuse tærne, 
og hele bildestøtten vil bli til støv. Denne verden vil aldri se 



Gud er min Dommer 31

den igjen, fordi Den Høyeste har makt over kongedømmet til 
menneskene!

Daniel fortalte kongen hva drømmen hans betydde: «Du 
skal bli utstøtt fra menneskene, og din bolig skal være blant 
markens dyr. Du skal ete gress likesom oksene, og med him-
melens dugg skal du vætes. Sju tider skal gå fram over deg, 
inntil du sanner at Den Høyeste har makt over kongedømmet 
blant menneskene og gir det til den han vil» (Daniel 4:25).

Nebukadnesar måtte lide helt til han visste at Den Høyeste 
har makt over kongedømmet blant menneskene. Så vil de 
mektige i denne verden. Folk vil måtte bli hamret løs på med 
katastrofer inntil de vet at Den Høyeste hersker—det er, Gud 
Faren. Verden vet ikke det i dag.

Gud Faren ønsker Seg en familie. Han elsker inderlig men-
neskene i denne verden. Han ønsker å gi dem liv—men de 
vil ikke akseptere det! Gud vet at, for de fleste av dem, vil det 
kreves mye irettesettelse før de vil erkjenne planen Hans for 
dem og akseptere en invitasjon inn i Familien Hans.

Denne boka og hele Bibelen handler om Guds Familieplan—
styrt av «Den Høyeste,» Faren som er Overhodet i Familien Sin.

Guds lunkne folk ærer ikke Faren sin (Malakias 1:6). De 
har allerede mistet Guds Familieplan, som er evangeliet!

De ser ikke Guds Familieplan i boka av Daniel eller 
gjennom hele Bibelen. For en blindhet! De har mistet alt. For 
en massiv tragedie!

n e b u k A d n e s A r s  i r e t t e s e t t e l s e

Nebukadnesars visjon utfoldet seg i detalj. Han ble gitt et år 
til å omvende seg. På slutten av de 12 månedene vandret han 
inn i palasset sitt i Babylon, og han sa dette: «Er ikke dette det 
store Babel, som jeg med min veldige makt har bygd til konge-
sete, til ære for min herlighet!» (Daniel 4:30). Selv etter et år 
med barmhjertighet forsto ikke denne kongen budskapet! Han 
visste fremdeles ikke at Den Høyeste har makt over konge-
dømmet til menneskene.

«Før kongen ennå hadde talt ut, kom det brått en røst fra 
himmelen: Kong Nebukadnesar! Til deg lyder nå disse ord: 
Riket er tatt fra deg!» (vers 31). Nebukadnesar var sannsyn-
ligvis den største jordiske kongen som denne verden har 
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sett—likevel strippet Gud alt fra ham og forsterket lidelsene 
hans for å lære ham den mest grunnleggende leksjonen. Dette 
er en lærepenge som Gud er i ferd med å lære til alle kongene 
og lederne i denne verden—Den Høyeste har makt over kon-
gedømmet til menneskene.

Herr Armstrong pleide å krype sammen når folk ga han 
anerkjennelse for å bygge Guds Arbeid. Han ville tenke på 
kong Nebukadnesar. Herr Armstrong visste at det er Den 
Høyeste som styrer.

Jeg tenker at det er interessant at prester i wcg som snakket 
så mye om Daniels profeti, ikke snakket virkelig om denne 
lærepengen som kong Nebukadnesar måtte lære. Jeg er sikker 
på at de tenkte at de var ydmyke menn, og at det ikke var nød-
vendig å adressere dette temaet, men hver eneste en av dem 
gjorde opprør mot Gud.

Menneskenaturen er ikke ydmyk; den er egenrådig, og alle 
har vi den! Ikke narr deg selv! Hvis vi ikke innser hvor egen-
rådige vi er, så må Gud vise oss det! Gud vet hvordan Han 
kan ydmyke den stolte. Noen ganger må Han ta ut banke-
treet Sitt og irettesette oss. Han prøver og tester oss, fordi Han 
former og støper—Han vil at vi skal styre verden. Vi må rea-
gere på den irettesettelsen på den rette måten. Vi ønsker å bli 
lik Daniel og si Gud er min dommer.

Det hadde vært best for oss å være ydmyke mennesker. De 
som vandrer i hovmod, er Gud i stand til å ydmyke. Vi skulle 
faktisk be Gud jevnlig om å ydmyke oss i Sin barmhjertighet.

Hvis det er Gud som har makt over kongedømmet til men-
neskene, har Han for visst makt over Kirken Sin! Du kunne 
kanskje tenke at Han ikke gjør det, når du ser at 95 prosent 
av folkene Hans vendte seg vekk fra Ham—men Gud er ikke 
ferdig med dem. Hva Nebukadnesar gjennomgikk er bare 
småtteri sammenlignet med hva de vil måtte gjennomgå!

Bare det faktumet at en slik høy prosent av Guds folk har 
vendt seg vekk fra Ham, skulle skremme oss og hjelpe oss til 
å innse at vi trenger mer ydmykhet! Alle av oss trenger å over-
vinne «Nebukadnesar komplekset» vårt.

De fleste av lederne i wcg endte opp med å bli hardere enn 
Nebukadnesar—og de hadde Guds Hellige Ånd! Det ser ut 
som om mange av dem har kursen mot ildsjøen. Kan du og jeg 
se Nebukadnesar stoltheten vår?
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Guds prester er instruerte om å bruke autoritet i kjærlighet, 
men Gud er også veldig opptatt av hvor godt vi underordner 
oss under Guds kjærlige regjering. Den som vandrer i hovmod, 
vil Gud ydmyke—en periode! Vi må alle underordne oss. Jeg 
må underordne meg. Hvis noen andre har rett og jeg tar feil, 
må jeg underordne meg—det er den eneste måten Guds regje-
ring noensinne vil fungere.

Etter denne irettesettelsen, ble Nebukadnesar endelig 
ydmyk og underordnet seg under Guds styre (vers 34-37). Han 
konkluderte: «Jeg, Nebukadnesar, priser og opphøyer og ærer 
nå himmelens konge, for alle hans gjerninger er sannhet og 
hans stier rettferdighet. Og dem som ferdes i overmot, makter 
han å ydmyke» (vers 37). Det er hva Nebukadnesar lærte. Det 
er hva hele denne verden vil komme til å lære.

Det er hva vi må lære nå.
Nebukadnesar skrev en del av boka av Daniel, inkludert 

disse versene. Sir Henry Rawlings var en berømt historiker. 
Han fant et dokument av Nebukadnesar der han nedtegnet 
dette nøyaktig slik Daniel gjorde.

Folk i denne verden skulle vite veldig mye mer om Daniel 
og Bibelen, men de nekter å gjøre det. Så Gud må straffe dem 
til de omvender seg.

Nebukadnesar forsto endelig at det er Gud som har makt 
i kongedømmet til menneskene. Dette skildrer den endelige 
overgivelsen av alle de hedenske herskerne i de raskt kom-
mende «hedningenes tider.»

dA n i e l s  p r øv e l s e

Vi så at Sadrak, Mesak og Abed-Nego sto ovenfor en virkelig 
ildprøve. La oss nå se på hva Daniel måtte holde ut.

Daniel hadde blitt forfremmet til den tredje mek-
tigste stillingen i kongeriket. Han var rett under Belsasar, 
Nebukadnesars barnebarn (selv om Skriften kaller ham 
«sønn»). Det er litt av en forfremmelse for en jøde!

Midt i regjeringstida si, ble Belsasar drept, og mederen 
Darius tok over kongeriket (Daniel 5:30, 6:1). Dette var slutten 
på hodet av gull på bildestøtten i Daniel 2, og begynnelsen av 
brystet og armene av sølv—Det medio-persiske riket. De to 
armene symboliserer at det var et todelt rike—medio-persisk.
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Darius setter 120 prinser over riket sitt, med tre riks-
råder helt på toppen. Daniel var den fremste blant alle disse 
(Daniel  6:2-4). «Daniel utmerket seg framfor riksrådene 
og satrapene, fordi det var en høy ånd i ham. Derfor tenkte 
kongen på å sette ham over hele riket» (vers 4). Igjen ser vi at 
en Guds mann mottar enorme forfremmelser.

Men merk: «Da prøvde riksrådene og satrapene å finne noe 
å anklage Daniel for når det gjaldt riksstyret. Men de var ikke 
i stand til å finne noen skyld eller noen urett. For han var tro, 
og det fantes ingen forsømmelse eller forseelse hos ham. Da sa 
disse menn: Vi finner ikke noen grunn til anklage mot denne 
Daniel, om vi da ikke kunne finne noe å anklage ham for i 
hans gudsdyrkelse» (vers 5-6). Disse mennene voktet Daniel 
nøye og de kunne ikke finne noen feil ved ham!—de bare så at 
han satte et fantastisk eksempel i å holde Guds lov.

Disse ledene mennene inngikk et plott mot Daniel og fikk 
kongen uforvarende til å undertegne et skriv som ville dømme 
Daniel til døden i løvehulen, for å be til Gud (vers 8-10). Når 
den var signert, kunne den ikke trekkes tilbake. Så da de kom 
til kongen og beskyldte Daniel for å be tre ganger om dagen, i 
overtredelse av skrivet, var Darius bundet til å følge det opp 
(vers 14-16). «Kongen befalte da at de skulle hente Daniel og 
kaste ham i løvehulen. Og kongen tok til orde og sa til Daniel: 
Din Gud, som du stadig dyrker—måtte han frelse deg!» 
(vers 17). Darius støttet Daniel. Han hadde hørt om alle de 
andre miraklene, og hadde en viss grad av tro på Daniels Gud.

Akkurat slik som de tre vennene hans, ble Daniel kastet 
rett inn i prøvelsen. Midt i den, lukket en engel fra Gud løvenes 
munn (vers 23). En løve kunne rive deg i stykker med gapet 
sitt, men disse løvene kunne ikke en gang åpne munnen sin! 
En annen mirakuløs redning av Gud.

Dette underet gjorde inntrykk på Darius, den hedenske 
kongen. Han lagde et skriv som sa at alle i kongeriket hans 
skulle «skjelve og frykte for Daniels Gud» (vers 27).

«Daniel levde æret og lykkelig under Darius’, det er per-
seren Kyros’ regjering» (vers 29). Denne store mannen til Gud 
profeterte om etterfølgende verdensherskende riker. Da, fordi 
han så til Gud, hadde han fremgang under disse rikene! Han 
ble forfremmet av Nebukadnesar i Det kaldeiske rike, og der-
etter under Darius og Kyros i Det medio-persiske riket.
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Daniel arbeidet i kongens palass i to av de rikene som er 
skildret av bildestøtten i Daniel 2. Han ble brakt i slaveri, men 
han stolte på Gud og ble forfremmet. Jeg tviler på at Daniel 
følte seg ekstremt framgangsrik, det øyeblikket han ble kastet 
ned i løvehulen—det ville ha vært stressfullt for enhver. 
Men Daniel sa, hvis en løve spiser meg, så spiser den meg. 
Du må bli imponert! Han sa at Gud var hans dommer. Ikke 
Nebukadnesar! Ikke Darius! Og ikke Kyros! Han fryktet ikke 
Nebukadnesar eller Darius eller Kyros. Han fryktet Gud! Han 
så aldri noensinne til disse mennene; han ga aldri etter. Den 
slags tro, uansett hva slags prøvelser som kan komme, vil ende 
opp med å begunstige og forfremme deg! Du kan se hvorfor, 
med den graden av tro, at Daniel utvilsomt vil styre over hed-
ningene i Guds Rike! Daniel og vennene hans har blitt forbe-
redt og er klare til å herske over Jorda.

Finnes det en bedre bok om prøvelser enn Daniel? Disse men-
nene ble konstant prøvd og forfremmet, prøvd og hadde fram-
gang—det var en endeløs sirkel. Vi blir også prøvd og testet, og 
vi har framgang og blir forfremmet. Gud dømmer oss, graderer 
oss, evaluerer oss. Gud ønsker å lære oss å la Han dømme oss 
og legge livet vårt fullstendig i Hans hender, som Daniel gjorde.

De jødiske navnene til Daniel og de tre vennene hans 
har en spesiell betydning. Bokstavene i navnene deres kan 
tillegges spesifikke tallverdier: Daniel, 95; Hananja, 120; 
Misael, 381; og Asarja, 292. Sammenlagt blir disse tallene 888. 
Sju er fullkommenhet. Men 888 er over fullkommenhet—som 
er hva Gud er!

Mennesker er tilbøyelige til å se på mennene og begivenhe-
tene i Daniels profeti. Men denne boka handler ikke bare om 
disse mennene og begivenheter. Den handler om Gud som er 
over fullkommenhet.

Laodikeerne avviste Gud som sin dommer. Da feilet de 
med å utholde prøvelsene sine. Jeg tror at dette er den beste 
boka i Bibelen om hvordan å håndtere prøvelsene dine—til og 
med bedre enn Job. Disse mennene opplevde noen fryktelige 
prøvelser og Gud reddet dem hver gang. Gud dømte dem som 
rungende suksesser.

Vi blir alle gradert mye likt collegestudenter. Vi må pas-
sere testene våre uten å jukse. Og det kan vi hvis vi ser til Den 
Høyeste Gud som er mer enn fullkommen.
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Hvis du står overfor en glødende ildovn, eller du vil legge 
livet ditt i Guds hender på noe annen måte, trenger du å vite 
at denne Gud, som er over fullkommenhet, er dommeren din. 
Han er den som vil forfremme deg og gi deg framgang—Han 
er den som vil lønne deg i Guds Rike. Han forbereder deg til 
å bli en kongeprest i Morgendagens Verden. Du kan stole på 
denne Gud i de verste prøvelsene dine!

k y r o s

Guds Arbeid har alltid strømmet ut fra tempelet, eller huset, 
Hans. I oldtida, utførte israelittene offerarbeidet sitt fra det 
fysiske templet. I den nytestamentlige æraen, er Guds tempel 
åndelig. Kirken er templet—åndelige Israel, eller Guds hus.

Så i dag, strømmer Guds arbeid ut fra det åndelige templet 
Hans—som består av Guds folk. Det templet er der for å gjøre 
Guds Arbeid.

Så hvorfor ville Gud ønske et fysisk hus for Gud i dag? Fordi 
det er et forbilde på Guds åndelige hus. Denne fysiske bygningen 

hjelper til med å forsterke i sinnet 
vårt at det bare er en grunn til at 
vi har blitt kalt i dag: for å gjøre 
Guds Arbeid—som forkynner 
budskapet Hans. Ellers ville vi bli 
kalt etter at Kristus vender tilbake, 
lik hele resten av menneskeheten.

I dag er vi den lille første-
grøden som vil hjelpe Gud med 
den store høstgrøden, av hele 
menneskeheten.

Dette er den forståelsen som 
laodikeerne—95 prosent av 
Guds folk—aldri forsto. Eller 
hvis de virkelig forsto det bud-
skapet, mistet de det.

Så du kan se at vi alle trenger den hjelpen som Gud kan gi 
oss, for å huske hvorfor vi er kalt i dag.

Vi må bringe Gud og Arbeidet hans i sentrum. Gud eta-
blerer alltid templet Sitt—fysisk eller åndelig—for å gjøre det 
stadige. Guds Arbeid må fortsettes.

ART TODAY

Kyros den store
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Hvis vi har et kombinert fysisk og åndelig tempel, er det 
som en dobbelt vektlegging på å fullføre Guds Arbeid.

I 2004, kjøpte pcg to lysestaker som hadde holdt til i 
Ambassador Auditorium, kronjuvelstrukturen i hovedkvar-
teret til Worldwide Church of God i Pasadena, California—
som herr Armstrong kalte for «et hus for Gud.» Disse vakre 
arbeidene ble bestilt av Sjah av Iran i 1971 for å feire 2500 år 
jubileet av Kyros styre i begynnelsen av Perserriket.

Betydningen av Kyros styre for Guds folk, blir omtalt i 
boka av Esra: «Det var i perserkongen Kyros’ første år. For at 
Herrens ord gjennom Jeremias munn skulle oppfylles, vakte 
Herren slike tanker i perserkongen Kyros’ ånd at han lot 
utrope i hele sitt rike og dessuten kunngjøre ved en skrivelse: 
Så sier Kyros, kongen i Persia: Herren, himmelens Gud, har 
gitt meg alle jordens riker. Og han har pålagt meg å bygge et 
hus for ham i Jerusalem i Juda. Er det noen blant dere som 
hører til hans folk, må så hans Gud være med ham! Han kan 
dra opp til Jerusalem i Juda og bygge Herrens, Israels Guds 
hus! Han er den Gud som bor i Jerusalem» (Esra 1:1-3).

Gud har makt i kongedømmet til menneskene! Han innga 
tankene om å bygge et tempel for Gud, i sinnet til denne 
hedenske kongen. Det er forbløffende.

Kyros gjenoppreiste Jerusalem også. Hovedoppdraget her 
var å gjenreise templet. Hvorfor var Guds primære bekymring 
å bygge huset, eller templet, Hans?

Suksessen til Juda og Israel dreide seg alltid om å få folk 
til å fokusere på Gud og Arbeidet Hans, som strømmet ut fra 
templet. Dette er hvordan Gud ledet disse israelittene i oldtida.

Det er også hvordan Han leder Kirken Sin i dag. Vi må 
fokusere på Gud og Arbeidet Hans i dag.

«Dette siste huset skal få en større herlighet enn den det 
første hadde, sier Herren, hærskarenes Gud. Og på dette sted vil 
jeg gi fred, sier Herren, hærskarenes Gud» (Haggai 2:9). Kirken 
er Guds åndelige tempel, eller hus, i dag. Dette «siste huset 
[åndelig] skal få større herlighet» enn Salomons fysiske tempel.

Legg merke til at det er et åndelig og et fysisk hus som 
blir nevnt i dette verset. Uttrykket «på dette sted» viser til det 
fysiske huset.

Gud fikk også herr Armstrong til å bygge et fysisk hus 
for å hjelpe til med å holde folket Hans fokusert på Ham og 
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Arbeidet Hans. Nå har det huset blitt forurenset, og Gud har 
fått oss til å bygge et annet fysisk hus.

Det er veldig viktig for Gud at vi holder fokuset vårt på 
Ham. Siden vi er fysiske, gir Gud oss også et fysisk hus for 
Gud for å hjelpe oss med å holde fokuset vårt på Ham.

Hvis det fysiske huset er forurenset, så er også Guds folk. 
Det er en direkte forbindelse.

Gud vil gjenreise verden med vår hjelp, men bare hvis vi 
holder øynene våre på Ham og forblir fullstendig engasjert i 
Arbeidet Hans.

Som Esra skrev, Jeremia hadde profetert at dette ville skje 
(f. eks. Jeremia 25:12, 29:10). Daniel profeterte også spesifikt, 
i Daniel 9:25, om gjenreisingen av Jerusalem og templet. Så 
denne begivenheten var veldig mye i profetiene, og Gud sørget 
for at det skjedde akkurat slik Han hadde sagt at det ville.

Gud sa om Kyros: «Han er min hyrde» som skal gjen-
reise Jerusalem og templet ( Jesaja 44:28). Gud kalte også 
Kyros for «sin salvede,» et århundre eller slik før han ble 
født (Jesaja 45:1).

Den jødiske historikeren Josefus sa at Kyros var indusert 
ved profetiene til Jesaja.

Herodotus, kalt historiens far, hadde også en hel del å si 
om de Bibelrelaterte miraklene i Kyros liv.

Daniel hadde fremgang, og kong Darius og Kyros visste at 
han var en Guds mann. De visste om Guds makt, demonstrert 
gjennom Daniel (Daniel 6:25-28).

Så Kyros, en kjødeligsinnet konge, spilte en betydningsfull 
rolle i bibelsk og verdslig historie. Kyros blir nevnt i fire bøker 
i Bibelen: Jesaja, Daniel, Esra og Krønikene. Så historien om 
Kyros stemmer også overens med Bibelprofetier.

Jeg tror at det er interessant at sjahen av Iran ble styrtet av 
Ayatolla Khomeini, bare få år etter denne feiringa i 1971. Jeg er 
sikker på at Satan var rasende for at iranerne feiret Kyros, som 
hadde en historie med Gud og bygde templet til Gud, og innen 
kort tid, sparket han sjahen av tronen hans!

Gud lot dette skje. Han har makt i menneskenes rike. I dag 
prøver regimet som begynte med den iranske revolusjonen, å 
overta hele den arabiske verden! Den gamle persiske kongen 
reiser seg opp igjen, og denne gangen vil han oppfylle en 
annen endetidsrolle som Daniel profeterte om: Sydens konge 
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(Daniel 11:40-41). Det er i ferd med å oppnå atomstatus, og 
andre nasjoner er for svake til å stanse det!

Iran vil fortsette å støte mot Vesten inntil det blir en kamp. 
Jordan er alarmert over hva Iran gjør. Her er et utdrag fra 
Courcy’s Intelligence Review, 16de desember, 2004: «Sist uke 
advarte Jordans kong Abdullah U.S. president George W. Bush 
om at Iran blandet seg inn i det irakiske valget med en hensikt 
om å etablere en «sjia halvmåne» i regionen, som strekker seg 
fra Irak til Libanon … Hva som er alarmerende … er graden av 
frykt for Iran som har vist seg i Jordan, etter publikasjonen 
med kongens bemerkninger. [Dette hjelper oss til å se tydeli-
gere hvem som er Sydens konge.] … 

«Men Jordans frykt for et sjiadominert Irak er sammen-
satt av den nære forbindelsen mellom Iraks sjiaer og Iran, 
som Jordan betrakter som den historiske fienden til araberne. 
Jordan hevder at Iran bruker enhver mulighet de kan, til å 
utnytte Sunni-Sjia splittelser til å underminere panarabisk og 
til å fremme iranske interesser i Gulfstatene, Irak og Libanon. 
Jordanske strateger hevder også at Iran ønsker seg atomvåpen 
ikke for å hjelpe til med å frigjøre Palestina, men for å øke inn-
flytelsen sin over den arabiske verden.

«En kommentar publiserte … i den jordanske avisa al-Rai, 
og støttet kong Abdullahs bemerkninger, gir en nøyaktig 
refleksjon av nivået på den jordanske frykten, og sterke 
uviljen, mot Iran. Dette er blant annet, hva kommentaren sa: … 

«Jordan og alle de arabiske brødrene innser faren som Iran 
fremsetter og fortsetter å fremsette mot den arabiske leve-
måten deres og hjemlandene deres.

«Siden Iran har en lang historie med å sette oppvigleri 
i bevegelse i det arabiske fedrelandet, er det den indivi-
duelle plikten til enhver araber, enhver Sunni muslim og 
enhver Sjia muslim som nekter å inngå veddemål om sin 
arabiske levemåte, og å selge den til noen som nærer et dypt 
rotfestet hat, å advare med en høy og klar stemme mot den 
iranske rollen i Irak.

«Det er verdt å legge merke til at Irans besittelse av atom-
våpen betyr en iransk atommulighet til å ramme oss, for ira-
nerne har ingen andre fiender enn araberne. Oppfatninga 
om at Iran forbereder dets styrker til å frigjøre Palestina, 
er en latterlig illusjon. Det meste det iranske regimet har 
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tilbudt den palestinske affæren er bygningen som var besatt 
av Den israelske ambassaden og som nå er besatt av Den 
palestinske ambassaden!

«Kommentaren konkluderer: ‘Problemet med Iran er at de 
ikke behandler oss som muslimer, hvis ene religion burde 
forene dem og slutte dem sammen. Irans problem vil forbli at 
vi er arabere og de er persere. … Alle kort er nå avslørt og det 
iranske regimet har mistet sin balanse og gått videre mot util-
slørte og skjulte allianser som søker å dele opp Irak, ødelegge 
det, slakte irakere, og oppmuntre til oppvigleri og gjensidig 
ødeleggende krigføring … 

«Kong Abdullah har aldri vært så uforbeholden som dette, 
og utenrikstjenestemenn har siden prøvd å nedtone betyd-
ningen av de antiiranske bemerkningene hans. Men det kan 
ikke skjules at jordanere (og andre arabere) frykter Iran nå når 
Irak ikke lenger er det vernet mot iransk innflytelse som det 
var under Saddam Hussein. … 

«Ved en overfladisk betraktning, gjenoppstandelsen av 
interesser i den palestinsk/israelske fredsprosessen kunne 
også se negativt ut for Iran, særlig siden den tilsynelatende 
har sterk støtte av Egypt. Forbindelsene mellom Iran og 
Egypt har forbedret seg en stund, men nå har de lidd et dob-
belt tilbakeslag som et resultat av Egypts tilsynelatende til-
nærming til Israel og utbruddet av spionskandalen. (En egyp-
tisk statsborger er under etterforskning for å ha spionert for 
Iran—eller heller for Det iranske revolusjonære vakt korps 
(irgc), som igjen er beskyldt for å rekruttere og trene ekstre-
mister i Hezbollah leirer i Libanon og for å planlegge terroris-
tangrep i Egypt og Saudi Arabia. Kilder i Kairo sier at forhol-
dene mellom Iran og Egypt nå er ‘tilbake til utgangspunktet.’) 
[Profetien i Daniel 11:42-43 indikerer at Egypt vil svinge til-
bake mot Iran, noe som vil gjøre det mer til en fiende av 
Nordens konge.]

«Det er imidlertid interessant at kilder i regionen sier at 
iranske tjenestemenn faktisk ikke er altfor bekymret over det 
nye framstøtet mot et palestinskisraelsk forlik. I det minste 
inntar noen iranske tjenestemenn det synspunktet at fornyede 
U.S. og europeiske interesser i fredsprosessen ville absorbere 
en stor del vestlige diplomatisk energi og avlede oppmerk-
somhet bort fra Iran.
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«I mellomtida vil Iran fortsette med å øke innflytelsen sin 
i Irak, som igjen videre skulle øke dets innflytelse i Syria og 
Libanon. Kong Abdullahs frykt er på ingen måte malplas-
sert …» (mine uthevelser).

Så vi kan se at det gamle Perserriket reiser seg igjen. Men 
denne gangen vil det bli en bitter fiende av bibelske Israel 
(spesielt Amerika, Britannia og jødene i Midt Østen).

Lik Nordens konge, eller EU, ber Iran—Sydens konge—sitt 
folk om å «huske røttene dine.» Iran ønsker imidlertid ikke å 
ha fokus på Kyros, den persiske kongen som Gud brukte til å 
velsigne Jerusalem, templet og folket til Israel.

I dag blir hatet mot bibelske Israel brukt til å motivere 
Iran. Det ønsker at Perserriket skal gjenoppstå, men ikke 
Kyros versjonen.

Det er ofte en styrke hvis du «husker røttene dine.» For 
en dramatisk forskjell det ville gjøre hvis åndelige Israel—
laodikeerne—og nasjonene til Israel ville huske røttene 
sine—historien deres med Gud! Det er bare de som har 
røtter som er verdt å huske!

Perserne vil imidlertid ikke herske over verden slik de 
gjorde i oldtida. Nordens konge, eller Den europeiske unionen, 
vil snart beseire dem.

Kandelabrene våre ble brukt til å ære Kyros og Perserriket. 
De peker oss hele veien tilbake til den tida da Guds hus ble 
bygd i Jerusalem med Kyros’ velsignelse. Vi fikk disse kande-
labrene fra Guds hus i Pasadena, og de holder til i Guds hus—
det nye auditoriet vårt—i Edmond. De har en sterk forbindelse 
med Guds hus. Disse kandelabrene er direkte knyttet til noe 
av den mest storslåtte historien og profeti i Bibelen.

Gud gir oss kandelabrer og det fysiske huset Sitt for å minne 
oss på hvem vi er, og for å hjelpe oss å huske historien vår med 
Gud. Ved hjelp av disse kandelabrene og det fysiske huset, 
prøver Gud å legge oss på sinnet at vi skal styre verden! Kristus 
og helgenene Hans vil gjøre en mye bedre jobb enn Kyros gjorde.

Som profeten Haggai sa, langt herligere enn noe fysisk hus 
på denne Jorda er Guds åndelige hus—Guds utvalgte. Vi er 
Guds kongelige! Vi vil styre over Nebukadnesar og kongene i 
denne verden. Guds folk må fokusere på tronen vi vil sitte på 
og på Guds palass. Vi er allerede konger og prester som utran-
gerer enhver konge på Jorda!



DANIEL LÅSER OPP ÅPENBARINGEN42

Ønsker du å sammenligne Daniel med Nebukadnesar? 
Nebukadnesar endte opp med å spise gress på marka, og 
Daniel endte opp i palasset!

h e r r e n  h A r  u ly k k e n  f o r  øy e

Daniel 9:13 sier: «Etter det som står skrevet i Mose lov, kom 
all denne ulykken over oss. Men vi søkte ikke å mildne 
Herren vår Guds åsyn. Vi omvendte oss ikke fra våre mis-
gjerninger og aktet ikke på din sannhet.» Legg merke til det: 
Ulykker kommer over oss når vi bryter Guds lov, slik den er 
åpenbart i Pentateuken.

«Derfor hadde Herren stadig ulykken for øye og lot den 
komme over oss. For Herren vår Gud er rettferdig i alt det han 
gjør, men vi hørte ikke på hans røst» (vers 14). Noen sier at 
de ønsker å kjenne Guds vilje. Vel der er det: Gud forteller oss 
at Han holder øye med ulykken og bringer den over Israel, på 
grunn av syndene våre.

Dette viktige stykket hjelper oss å låse opp de fem første 
bøkene i Bibelen. Daniels ord er profetiske—de er beregnet på 
oss i denne endetiden, og de anviser oss rett tilbake til Moses. 
Herr Armstrong sa alltid at Mosebøkene var profetiske.

De lærde i denne verden har en haug av unnskyldninger 
for ikke å adlyde 3dje og 5te Mosebok. I beste fall blir disse 
bøkene sett på som historie, men Daniel sier her at vi må 
adlyde disse bøkene i denne endetiden! Hvis vi ikke gjør det, 
vil «all denne ulykken komme over oss»! Daniel skrev også at 
Mosebøkene er profetiske—for denne endetiden. Ulykkene vil 
ikke stoppe før folk omvender seg!

Legg nå merke til noe svært profetisk som Moses skrev: 
«Men dersom du ikke hører på Herrens, din Guds røst, og ikke 
akter vel på å holde alle hans bud og hans lover, som jeg gir 
deg i dag, da skal alle disse forbannelser komme over deg og 
nå deg:» (5te Mosebok 28:15). Folk må lytte til Guds «RØST.» 
Hvor er den røsten? Hvem snakker for Gud i dag? Den røsten 
blir trompetert av Philadelphia Church of God i dag.

«Fordi du ikke tjente Herren din Gud med glede og av hjer-
tens lyst, enda du hadde overflod på alt, så skal du tjene dine 
fiender, som Herren skal sende mot deg, i hunger og i tørst og 
i nakenhet og i mangel på alt. Han skal legge et jernåk på din 
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hals, til han har ødelagt deg. Herren skal føre over deg et folk 
langt borte fra, fra jordens ende. Det er et folk som kommer 
flyvende lik en ørn, et folk med et språk du ikke forstår. Det 
er et folk med hårdt ansikt, som ikke akter den gamle, og ikke 
har medynk med den unge. Det eter opp frukten av ditt fe og 
frukten av din jord, til du blir ødelagt. Det levner deg verken 
korn eller most eller olje, eller det som fødes av ditt småfe, til 
de har gjort ende på deg» (vers 47-51). Gud advarer bibelske 
Israel i denne endetiden at syndere vil bli henvist til kanniba-
lisme og andre utenkelige grusomheter (vers 53).

Hvem er det som sender disse fiendene for å ødelegge oss? 
Gud gjør det på grunn av de skammelige syndene våre!

«De kringsetter deg i alle dine byer, inntil dine høye og 
faste murer, som du satte din lit til, faller i hele ditt land, 
det som Herren din Gud har gitt deg» (vers 52). Det hellige 
Romerriket vil kringsette dagens Israel ved alle murene våre, 
og så vil de ødelegge oss.

Du kan allerede se at denne profetien beveger seg mot 
dens oppfyllelse; Den europeiske unionen beveger seg inn i 
Sør Amerika, inngår handelsavtaler som tar forretninger bort 
fra De forente stater. Venezuela, som har eksportert olje til 
U.S. i årevis, ønsker nå å gi disse kontraktene til Kina i stedet. 
Hvorfor ville Latin Amerika, som er rett på dørterskelen til 
den eneste supermakta som er igjen i verden, gå hele veien 
over enorme hav for å finne alternative forretningspartnere? 
Vi trer inn i «hedningenes tider.» Russland, Kina, Japan og EU 
danner allianser mot U.S. og bibelske Israel. U.S. blir kring-
satt! 5 Mosebok 28 blir oppfylt akkurat nå! Amerika vil snart 
finne det umulig å importere olje og andre nødvendige ting—
akkurat slik Moses og Daniel sa. Britannia og jødene i Midt 
Østen lider en lignende skjebne.

Esekiel 5 viser at en tredjedel av folkene i dagens Israel vil 
dø til og med før vi blir angrepet! Det er 100 millioner men-
nesker bare i Amerika! Hvorfor dør en tredjedel? Fordi når vi 
er kringsatt, vil nasjonene våre begynne å utvikle alle slags 
problemer innenfra. Deretter, når angrepene kommer, vil 100 
millioner til dø! Bare en tiendedel av folkene vil være tilbake 
når det endelig er over.

Vi må tro og oppføre oss som om dette kommer til å skje, 
fordi det står rett der i Guds Ord.
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ov e r s i k t e n  ov e r  p r o f e t i

Bildestøtten i Daniel 2 gir en oversikt over historien og profeti 
som ingenting lignende i Bibelen. Det er det viktigste redskapet 
som Gud bruker for å låse opp Åpenbaringsboken! Vi trenger 
alle å etse denne bildestøtten inn i sinnet vårt. Det er ekstremt 
viktig, og jeg tror at vi ikke har lagt nok vekt på det tidligere.

For en tid siden leste jeg en artikkel om hvor bra studenter 
i Singapore presterte i matematikk. Amerikanske lærere 
importerte lærebøkene deres for å se hva som virket så bra for 
dem, og de lærte et system for å lære matematikk som visuali-
serte matteproblemet. Da amerikanske studenter begynte å få 
et tankebilde av problemet, økte ikke bare de akademiske pre-
stasjonene deres, men de begynte virkelig å like matematikk!

Poenget er, Gud har gitt oss bildestøtten i Daniel 2 for å 
hjelpe oss til å forstå Bibelprofeti som ingenting annet i 
Bibelen! Den gir oss et bilde av Bibelprofeti. Denne verden er 
håpløst forvirret, for visst om Bibelprofeti. Men hvis vi etser 
den bildestøtten i minnet vårt, kan vi holde fast på det store 
bildet. Da blir Bibelprofeti veldig levende.

Det er virkelig forbløffende hva Gud åpenbarer for oss 
gjennom denne bildestøtten! Den viser oss historie og profeti 
fra Nebukadnesars tid og hele veien til enden. Du kan følge 
bildestøtten ned gjennom århundrene—til beina, deretter føt-
tene, så tærne—deretter Jesus Kristus’ tilbakekomst! Hvis du 
følger denne bildestøtten fra hode til tær i tro, da VET DU 
at Kristus er i ferd med å vende tilbake! Profetier viser oss at 
vi er i ferd med å se de 10 tærne—og hvis vi holder hele dette 
bildet i tankene, da vet vi at denne verden, og denne fasen i 
Guds plan, er omtrent over!

Den bildestøtten gir oss ikke bare den historiske og profe-
tiske oversikten, men den bringer Gud inn i bildet—når Han 
knuser tærne og hele bildestøtten faller fra hverandre! Vi må 
forstå bildestøtten i Daniel 2 bedre enn noen gang så vi kan 
forstå alle Bibelprofetiene mer effektivt.

Hele verden er håpløst forvirret med hensyn til 
Bibelhistorie og profetier. Å forstå bildestøtten i Daniel 2, ville 
klarne opp i det meste av den forvirringa.

Uten denne oversikten, er det fort gjort å bli besatt av et 
bestemt område av profeti og ikke se det store bildet. Hva 
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betyr virkelig profeti hvis du ikke har denne bildestøtten i tan-
kene? Du må alltid ha sammenhengen! Du må være i stand til 
å se hvor en bestemt profeti passer inn i oversikten, ellers vil 
du gå deg bort i profetier.

Daniel 2 låser opp Daniel 7. Og flere andre av disse pro-
fetiene i Daniel låser opp Åpenbaringsboken. Både Daniel og 
Johannes er sterkt fokusert på det fjerde systemet—Romerriket.

Daniel var på scenen da Nebukadnesar beseiret Juda. Gud 
sendte noen i tida til hodet av gull for å åpenbare hele bilde-
støtten. Hvis du forstår hodet, er det mye lettere å forstå hele 
systemet—det er Babylon hele veien gjennom. Gud sier til oss i 
dag at vi må komme ut av Babylon og denne verdens forvirring.

G u d  å p e n b A r e r  h e m m e l i G h e t e r

Da Daniel åpenbarte bildestøtten til Nebukadnesar, sa han 
dette: «Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemme-
ligheter. Han har kunngjort kong Nebukadnesar hva som skal 
skje i de siste dager. …» (Daniel 2:28).

Daniel gjentok uttalelser som dette om og om igjen. Han ville 
forsikre seg om at alle visste hvem det var som åpenbarte hemme-
lighetene! Ikke gi meg noe ære, sa han. Ikke tenk at jeg er noe spe-
sielt—det er GUD som åpenbarer hemmeligheter, og ingen andre! 
Ikke Herbert W. Armstrong, ikke Gerald Flurry—bare Gud!

Vi må alltid bringe Gud inn i bildet. Daniel og vennene 
hans brakte Gud inn i spotlyset. Det er grunnen til at Gud 
kunne bruke dem så kraftfullt.

Gud ga menneskene mer enn nok muligheter til å gå sine 
egne veier. Historien folder ut menneskets vei, men innen 
konteksten av bildestøtten i Daniel 2 og Guds masterplan. 
Hvis du ikke ser Skaperen av den bildestøtten, da kan du bli 
oppildnet av profeti og miste synet av den Gud som har makt 
i menneskenes rike!

Vi må komme dypere enn bare til å se mennesker. Gud bruker 
selvfølgelig mennesker. Her åpenbarer Han visjonen til Daniel—
en mann; Han ga den ikke direkte til vennene til Daniel. Men 
bildestøtten kom fra Gud! Han åpenbarte den, og formet og 
støpte den, og hvis vi ikke ser det, da ser vi virkelig ikke.

Åpenbaring kommer bare fra Gud! Og hvor mye Gud har 
gitt oss!
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Daniel ble brukt av Gud til å levere Guds budskap til 
Nebukadnesar. Gud ga ikke budskapet Sitt direkte til kongen. 
Gud valgte Daniel som Sin profet, og åpenbarte bare til ham.

Daniel forsto ikke sin egen bok (Daniel 12:4, 9). I dag har 
Gud gitt oss en dyp forståelse av Daniel, gjennom Herbert 
W. Armstrong og meg selv. Gud åpenbarer sannheten Sin for 
Kirken, bare til apostler og profeter (Efeserne 3:5). Deretter 
hjelper de som støtter Guds sanne ledere, til med å levere denne 
åpenbaringen til denne verden. Alle Guds utvalgte er konger og 
prester på fosterstadiet, som forberedes til å styre denne verden. 
Kongene av denne verden er i ferd med å bli erstattet.

Laodikeerne visste om bil-
destøtten i Daniel 2, men de 
kjente ikke den Gud ordentlig 
som åpenbarte det til dem. De 
tilskrev ikke Gud æren for alle 
profetiene Hans, slik Daniel 
g jorde. Laodikeerne begynte 
å spotte Guds profeti og sa: 
«Ikke profeter!»

De bøyde seg ned for 
Nebukadnesar-ene av denne 
verden. Guds sannhet ble «kastet 
ned» og Arbeidet Hans ødelagt.

Se på holdningen til Daniel: 
«Da du lå på ditt leie, konge, 
steg det opp hos deg tanker om 

hva som skal skje i framtiden. Han som åpenbarer hemmelig-
heter, kunngjorde deg hva som skal skje. For meg er denne 
hemmelighet blitt åpenbart, ikke fordi jeg eier noen visdom 
framfor alle andre som lever, men for at tydningen skulle bli 
kunngjort for kongen, og du skulle få vite ditt hjertes tanker» 
(Daniel 2:29-30). Daniel holdt seg selv fullstendig ute av bildet. 
Han tok ikke en gang æren for bønnen! Gud fylte livet hans! Det 
er derfor han kunne stole på Gud og vite at alt ville virke godt.

Hvis laodikeerne ville gjennomgå noe slik som Daniel 
og de tre vennene hans gjorde, ville de ha overlevd det? 
Selvfølgelig ikke! Spørsmålet er, ville vi? Kan vi la Gud dømme 
oss og vite at hver detalj blir ivaretatt? Gud vil aldri, aldri, 
aldri prøve oss utover det vi er i stand til å ta—og det er et 
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løfte (1 Korinterne 10:13). Hvordan kunne Gud selv gi oss et 
slikt løfte hvis Han ikke inngående visste kapasiteten din—
hvis Han ikke kjente til alle tankene i sinnet ditt?

b i l d e s tø t t e n

Daniel sa: «Konge, du så i synet en veldig billedstøtte. Det var en 
veldig stor billedstøtte, og den skinte med strålende glans. Den 
stod like foran deg og var et fryktinngytende syn» (Daniel 2:31). 
Ja, disse store verdensherskende imperiene er fryktelige! Andre 
steder beskriver Daniel den samme makta som «fryktelig og for-
ferdelig» (Daniel 7:7). De oppfører seg som sultne rovdyr for å 
svekke nasjoner. De undertrykker, dreper og sjokkerer verden 
med de groteske handlingene sine! En publikasjon fra Worldwide 
Church of God, Det Hellige Romerriket, sa at dyre makta var lik et 
vilt dyr. Det er et forsøk på å vanne ut sannheten! En kanin er et 
«vilt dyr»! Dette er et fryktelig og forferdelig udyr!
«Billedstøttens hode var av fint gull, brystet og armene av sølv, 
buken og hoftene av kobber» (Daniel 2:32). Brystet og armene 
til bildestøtten var av sølv; armene representerte Det medio-
persiske riket—to riker som er et. Etter som disse rikene går 
framover, blir metallene sterkere, men degenererer i kvalitet. 
Historie beviser at dette er sant: De tidligere hedenske rikene 
hadde mer kultur og verdighet enn de etterfølgende. Dette viser 
det motsatte av evolusjon.

«Benene av jern, føttene dels av jern, dels av leire» (vers 33). 
Romerriket har alltid hatt to bein. Konstantin delte det i 
begynnelsen fordi det gjorde det lettere å administrere, og det 
har alltid senere blitt gjort på denne måten. Det vil være på 
denne måten helt til slutten.

«Mens du sto og så på, ble en stein revet løs, men ikke med 
hender. Den traff billedstøtten på føttene, som var av jern og 
leire, og knuste dem» (vers 34). Leiren representerer noen av 
de tapte stammene til Israel, og Gud ønsker å forme og støpe 
dem(f.eks. Jeremia 18:6). Likevel avslår Israel. Her, i denne 
dyremakta, er Israel blandet rett inn sammen med hedningene. 
De er i stand til å komme sammen i en krise, men samholdet 
vil ikke vare. Det er et splittet imperium.

Se nå hvordan alt ender: «Da knustes på én gang både jernet 
og leiren, kobberet, sølvet og gullet. Det ble som agner fra 
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treskeplassene om sommeren, vinden tok det så det 
ikke fantes spor etter det. Men steinen som rammet 
billedstøtten, ble til et stort fjell som fylte hele 
jorden» (Daniel 2:35). Vi lever i tida til tærne—og 
Steinen som knuser dem er i ferd med å fylle hele 
Jorda! Jesus Kristus kommer til å knuse den bilde-
støtten—knuse den i biter. Bildestøtten vil bli som 
agner som er tilbake fra hveten og har blåst bort. 

Alt som ikke er en del av Guds Familie, har 
denne dypt sørgelige enden. Alt handler 

om å etablere Guds Familie på denne 
Jorda. Dette er det vi lever for.

f y l l  k i r k e n  m e d  G u d

Den fine tingen med dette er at Daniel 
alltid brakte Gud inn i bildet. Vi må gjøre 
det samme, fordi vi er ingenting uten Gud!

De laodikeiske prestene snakket alltid 
om dyret. De hadde en enorm kunnskap 
om det. Jeg var forbløffet over hvor mye 
de visste om Daniel og Åpenbaringen, og 
hvor lite de visste om Gud! Problemet 
er, selv om du har studert denne bilde-
støtten fra topp til tå, hvis du ikke ser 
hva som kom før det, og hva som kommer 
etter det, mister du poenget! Hele hen-

sikten med bildestøtten er å prøve å 
bringe folk inn i Guds familie! Hvis vi 
ikke forstår og streber etter det målet, er 
alt annet som vi gjør forgjeves.

Prestene i Philadelphia Church of God 
må g jøre alt de kan for å fylle denne 
Kirken med Gud! Alle Guds folk må 
arbeide for å fylle denne Kirken med Gud.

Hver gang en prest sier: Dette er hva 
folk trenger, så det er hva jeg vil snakke 

om, så velsigner Gud det. Han er 
tilfreds når en prest prøver å gi 
folk det de trenger. Han er tilfreds 
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med en mann som, heller enn å prøve å imponere folk med 
talegavene sine, simpelthen prøver å fylle Kirken med Gud! 
Det skulle alltid være målet vårt: å bringe Gud inn. Det er vid-
underlig å være en prest, men det er et tungt ansvar.

På Løvhyttefesten snakker vi om å styre sammen med 
Gud i Guds Rike. Det skulle være temaet for hele høytiden. 
Vi trenger konstant å tenke på det i livene våre: La Ditt Rike 
komme, la Din vilje skje!

Alle trenger vi å fylle denne Kirken med troen til å møte 
framtida. Jeg vet ikke nøyaktig hva som vil skje; i noen få unn-
tagelser, kunne Guds trofaste folk bli drept. Vi vet imidlertid at 
i det store og hele, hvis vi er fulle av tro, at Gud vil begunstige 
og forfremme oss. Han lover de utvalgte et sted i sikkerhet fra 
atomragnarokket. Det er litt av en forfremmelse, tatt i betrakt-
ning hva folk må gjennomgå andre steder i verden. For alle 
andre vil det ikke finnes noe skjulested: Gud sier at selv om 
noen dro til bunnen av havet, ville Han sende en slange ned 
dit for å bite den personen! Vi kan ikke unnslippe fra Gud.

Prestene fra wcg forsto så mange detaljer av profetiene, men 
de snakket ikke om Gud som former og danner profetiene—den 
Gud som vil ødelegge hele bildestøtten i Daniel 2! Hva vil skje 
med gærningene som styrer denne Jorda? Gud vil knuse dem!

«Og i disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et 
rike som i all evighet ikke skal ødelegges. Dette riket skal ikke 
bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende 
på alle de andre rikene, men selv skal det stå fast i evighet. 
Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke av men-
neskehender. Og den knuste jernet, kobberet, leiren, sølvet og 
gullet.—Den store Gud har nå kunngjort kongen det som her-
etter skal skje. Sann er drømmen, og troverdig er tydningen av 
den» (versene 44-45). Den er sann—den er troverdig!

e t  på l i t e l i G  o r d  Av  p r o f e t i

Lukas 1:4 er et vakkert skriftsted som vi ikke bruker så ofte, 
men kanskje burde vi bruke det mye oftere: «[F]or at du skal 
lære å kjenne hvor pålitelige de lærdommer er som du er blitt 
undervist i.» Det jeg snakker om er pålitelighet—fordi det er 
i Guds Ord! Det vil skje—det er absolutt! Gud ønsker at vi 
skal vite at det er pålitelig.
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«Og desto fastere [eller pålitelig] har vi det profetiske ord, 
som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser 
på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen 
går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at 
intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning. For aldri er 
noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige 
Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd» (2 Peter 1:19-21). 
Guds profetier er pålitelige og troverdige!

Ordet troverdig i Daniel 2:45 er fra det arameiske ordet som 
betyr pålitelig eller trofast. Det korresponderer med det hebra-
iske ordet som betyr å være langmodig, gjøre fast; det refererer 
til en søyle eller noe som er helt til å stole på.

Bildestøtten i Daniel 2 viser tidsrekkefølgen i profetien fra 
Nebukadnesar til Kristus’ andre komme. Og den tidsrekke-
følgen er absolutt, og bildet er så vidunderlig klart, at hvem 
som helst kan se det!

«Daniel bad kongen, og han satte Sadrak, Mesak og Abed-
Nego til å styre landskapet Babel. Daniel selv ble ved kongens 
hoff» (Daniel 2:49). De ble virkelig forfremmet!

Alle blant førstegrøden er i ferd med å bli forfremmet inn i 
evig lederskap på Brudenivå.

Dagene til kongene av denne verden er neste slutt. Gud i 
himmelen er i ferd med å sette opp Sitt Rike! Det kommer så 
nær. Få dette levende bildet inn i sinnet ditt. Det er virkeli-
gere enn noe annet der ute i verden! Det er pålitelig—det er 
troverdig—hvert ord vil bli oppfylt! De ti tærne er nesten her! 
Bildestøtten i Daniel 2 viser oss hvor vi er i profetiene. En ny 
og vidunderlig sivilisasjon er i ferd med å bryte ut på verdens-
scenen. Tida for Gud til å vende tilbake og begynne å befri 
verden fra lidelser er her.

Det er fem verdensherskende riker. Det femte vil bli 
styrt av Gud. Og Han er det ene som laodikeerne og denne 
verden ikke forstår. De kjenner ikke den himmelens Gud 
som er klar til å knuse menneskenes herredømme, og  
styre for alltid.

Du kan ikke forstå de fire verdensherskende rikene 
ordentlig dypt, hvis du ikke forstår det femte verdensher-
skende riket, men det riket er usynlig for de fleste mennesker.

Bildestøtten i Daniel 2 gir oss et klart bilde av profeti, men 
det er forståelsen vi har om dets skaper og etterfølger, som 
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viser om vi kjenner Gud. Det er denne allmektige Gud som 
sendte Daniel og Johannes, som vi må forstå og kjenne.

Etter de 10 tærne, da kommer «evig rettferdighet» 
(Daniel 9:24). Hvis vi har forstått hele bildestøtten som var 
før de 10 tærne, da vet vi at Kristus’ annet komme nesten er 
her! Det er universrystende nyheter! Og de beste nyhetene vi 
kunne høre. Dette er hvor vi må ha hjertet vårt og være spent 
over. Enten går vi helt opp i dette eller vi mislykkes. Det er 
ikke noe håp noen andre steder.



Kapittel 3
Daniels visjon

Her er det som jeg tror er det mest åpenbarende enkelt 
vers i boka av Daniel: «Jeg gav nøye akt på hornene. Da 
fikk jeg se et annet lite horn som skjøt opp mellom dem, 

og tre av de første horn ble rykket opp for å gi plass til det. Og 
se, dette hornet hadde øyne som menneskeøyne, og en munn 
som talte store ord» (Daniel 7:8).

Gud åpenbarer så mye i dette ene skriftstedet. Dette verset 
fremstiller de 10 hornene som vokser ut fra det fjerde dyret—
Romerriket. Det skildrer et «lite horn»—en stor falsk kirke—
som kommer på scenen etter at tre horn er rykket opp. Kirken 
dirigerte den voldelige opprykkingen av barbererne. De tre 
horna skildrer tre regjeringer (herulerne, vandalene og øst-
goterne) som kom og gikk, og så plutselig forandret hele kon-
figurasjonen seg fra det tidspunktet og framover: Den store 
kirken guidet enhver av de etterfølgende gjenoppreisningene 
av dette Romerriket, i et hittil ukjent kirke-stat forhold.

Gud åpenbarte til Herbert W. Armstrong at dette verset var 
nøkkelen til europeisk historie. Så europeisk historie er knyttet 
til bildestøtten i Daniel. De sju siste hornene består av et kirke-
stat forhold, som begynte i 554 e. Kr.—ledet av Justinian. Med en 
gang du forstår det, er det mye lettere å se hvor det er. Europa ble 
styrt av et kirke-stat forhold og er enestående på denne måten. 
Det er en superkritisk nøkkel til å forstå dets fortid. Denne sam-
menslutningen blir kalt det hellige Romerriket. Det har frambrakt 
det mest destruktive kirke-stat forholdet i menneskenes historie!
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Dette verset gir oss et annet bilde som hjelper oss til å 
forstå dette siste sjuhornete systemet. Det er ulikt alle andre 
dyr fordi det blir ridd av en kvinne (Åpenbaringen 17:7). 
Bibelen viser at en kvinne er et symbol på en kirke.

Dette er grunnleggende forståelse av profetiene i Daniel 2 
og 7 og Åpenbaringen 13 og 17.

Men dette verset inneholder en til og med mer dramatisk 
sannhet—en som disse prestene fra wcg, ikke var i stand til 
å se.

«Av d e k k e»  p r o f e t i ?

I notatene til 1984 prekenene sine, brukte disse prestene fra 
wcg rutinemessig uttrykket. «Herr Armstrong så» eller «Herr 
Armstrong avdekket»—som om han avdekket profetiene han 
forkynte. Den framgangsmåten er farlig overfladisk hvis ikke 
Gud blir brakt inn i bildet.
Ikke noe menneske kan se og forstå en slik altomfattende pro-
feti! Den åpner opp mer enn 2000 år av europeisk historie. 
Gud måtte utrette et spektakulært mirakel i sinnet til herr 
Armstrong så han kunne forstå det!

Ikke ta det miraklet som en selvfølge. Guds Kirke har for-
bløffende åpenbaring—og den eneste grunnen til det er at Gud 
ga den mirakuløst!

Herr Armstrong så ikke disse profetiene fordi han var så 
briljante med reklame. Til og med han gjorde det klart. Han 
tok for eksempel ikke en gang æren for å være forfatteren 
av Tidenes Mysterium. Herr Armstrong sa at han var som en 
skriver, som ble inngitt kunnskap i sinnet. Da disse prestene 
i wcg forkynte det som herr Armstrong lærte dem, ville de gi 
Gud liten eller ingen ære for det.

Grunnen til at det er så farlig å betrakte dette som noe 
«herr Armstrong avdekket,» er at det plasserer denne forstå-
elsen på et menneskelig nivå. Disse mennene endte opp med å 
følge et menneske. Det er det uunngåelige resultatet av å tenke 
på et menneskelig nivå: Du vil alltid ende opp med å følge et 
menneske, enten det er deg selv eller en annen person.

Det er ikke noe galt med å si «herr Armstrong så» noe, hvis 
det blir satt i klar sammenheng, der vektlegginga er på Gud. 
Men disse prestene uttrykte det ikke på den måten i det hele tatt.
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Guds prester må alltid huske på å bringe Gud inn i bildet 
og holde Ham i begivenhetenes sentrum! Det er ikke lett å 
gjøre det. Det er veldig lett å bli laodikeisk og drive inn i skjø-
desløs forståelse. Det er lett å bli begeistret over en liten pro-
feti—men ikke bli på langt nær begeistret nok over hva Gud 
gjør og over Familien Han skaper!

Guds prester må lære at alt virker i overensstemmelse med 
Guds masterplan, inkludert alle detaljene i livet vårt. Guds 
folk vil stå overfor noen ildprøver, og de vil ikke lykkes i dem 
hvis de ikke ser Gud i bildet. For å holde ut prøvelser, må 
du se at Gud er bak dem. Du vil ikke komme gjennom en 
ildovn—prøvelse uten denne forståelsen.

Daniel og vennene hans blomstret i prøvelsene sine. Disse 
prestene har ikke. Hva er forskjellen? Bare sammenlign hva 
de laodikeiske prestene sa rett før og etter at herr Armstrong 
døde, med den måten Daniel skrev! Ulik laodikeerne var 
Daniel alltid myndig med å holde Gud i bildet.

Laodikeerne begynte å ta lett på disse spektakulære mira-
klene med åpenbaring. De utelot ofte Gud fra Hans egen åpen-
baring! Selv om enhver smule med profeti er åpenbart av Gud!

Prestenes jobb er å fylle det profetiske panoramaet med Gud. 
Da vil Guds folk lære å kjenne Gud. Det er ikke noen lett prosess.

De laodikeiske prestene så til en mann. Når herr Armstrong 
ba dem om å profetere, var det hva de gjorde. Når etterfølgeren 
hans ba dem om «ikke å profetere,» var det hva de gjorde! De 
adlød begge mennene!

Hvis vi skal komme inn i Guds Rike, må vi gå mye dypere 
enn det!

I vår tid, vendte 95 prosent av Guds folk—og, skamfullt, 
mer enn 99 prosent av prestene Hans—seg imot Gud da en 
opprørsk leder tok over Guds Kirke. Guds regjering er et viktig 
redskap og en vidunderlig velsignelse, men menneskeledere 
kan gå seg vill. Dette plasserer et alvorlig ansvar på hver eneste 
en av oss til å vite hvor Overhodet vårt—Jesus Kristus—er.

Æ r e  fA r e n

Gud er brysk mot laodikeerne. Han forteller dem at kjernen i 
problemet deres er at de ikke ærer Faren sin (Malakias 1:6). De 
mistet Guds Familieevangelium.
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Det er kritisk at vi alltid erklærer Faren og bringer Faren 
inn i bildet, slik Kristus gjorde. En menneskeleder i Guds 
embete er bare viktig til den grad han følger Kristus. Mannen 
kan gjøre ingenting uten Gud. Vi må være i stand til å se 
Faren og Kristus for å forstå familieembetet som vi har etablert. 
Hvis vi forblir fokusert på det, vil ingenting ryste oss noen-
sinne! Vi kan ikke bli forført!

Prestene i wcg så og forsto Guds profeti i innviklete detaljer—
men de forsto ikke den store Gud som åpenbarer profeti!

Hvis vi ikke ser Gud i profetiene Hans—inkludert ny åpen-
baring som Han gir til Kirken Sin i dag—da kaster vi bort tida 
vår! Vi må gjenkjenne Gud i denne utdannelsen, og innse hvor 
virkelig spektakulært det er!

fA l s k  h i s to r i e  t i l  d e n  fA l s k e  k i r k e n

Det lille hornet har en historie med å være ekstraordinært vol-
delig. Laodikeerne ser det ikke slik i dag, men de vil om ikke 
så lenge—de vil bli ofre for den!

Se på Daniel 7:8 igjen. Denne store falske kirken kom opp 
og hjalp til bak scenen på mange måter for å forsikre seg om at 
disse tre første hornene ble rykket opp og utryddet! Den hadde 
ikke noen problemer med dem etter det. Alt ble gjort av det 
som kom til å bli kalt for Det hellige Romerriket.

Profetier forteller oss at det er et grusomt og forferdelig dyr! 
Verden er nesten fullstendig blind når det gjelder den europeiske 
historien. Den uvitenheten vil komme til å koste dem dyrt.

Vi snakker om Europa og kirken; Gud beskriver det ikke 
slik—Han kaller det for et politisk dyr og et religiøst dyr! Det er 
ikke politisk korrekt, men det er Guds sannhet.

Så det avgjørende spørsmålet er ikke å vite sannheten, men å 
ha motet til å forkynne den.

En Worldwide Church of God utgivelse fra 1984 av Keith 
Stump kalt The History of Europe and the Church, er veldig avslø-
rende om hvor liberal og på villspor Kirken hadde blitt angå-
ende dette profetiske emnet. La meg dele noen utdrag med deg.

Herr Stump skrev: «Som korporal ble Hitler tildelt det etter-
traktede Jernkorset [dette kom rett ut av det gamle romerske 
systemet] for personlig tapperhet i Den første verdenskrig. Nå 
samler han en liten tilhengerskare av veterankamerater som 
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var oppsatt på å styrte den ydmykende Versaillestraktaten og 
gjenopprette Tysklands ære.»

Vent et øyeblikk. Var Versaillestraktaten virkelig ydmy-
kende? Kanskje var noen av betingelsene for strenge, men, når 
alt kommer til alt, hadde verden akkurat vært vitne til døden 
til 10 millioner mennesker! Og Tyskland startet den krigen. For 
det meste var Versaillestraktaten riktig. Å skyve den til side ville 
ikke gjenopprette Tysklands ære! Annen verdenskrig handlet 
ikke om å rette opp urettene i Versaillestraktaten. Den krigen 
var motivert av Det hellige Romerrikets ønske om å styre verden! 
Politisk korrekt språk som herr Stumps, bare foreviger problemet.

«For dets del,» skrev herr Stump, «er Vatikanet først positivt 
innstilt overfor fascismen, selv om pave Pius xi er kritisk overfor 
fascismens bruk av vold.» Pius xi regjerte fra 1922 til 1939; han 
døde i begynnelsen av annen verdenskrig. Han ble erstattet av 
Pius xii, som herr Stump sa egentlig den samme tingen om.

Er det sant—at disse pavene var imot vold? Nei, ikke når 
den ble påført fiendene deres!

«Lik Mussolini, ser Hitler—som er født katolikk—et 
behov for å komme overens med Vatikanet. Den 20de juli, 
1933, signerte Vatikanet en overensstemmelse med nazist-
regimet. … Men forholdene mellom Berlin og Vatikanet er 
anspente. Pave Pius [xii] har ingen illusjoner om nazismen» 
(sammesteds). Åh, virkelig? Så hvorfor snakket han aldri ut 
mot nazismen da? Hvorfor fordømte han ikke sterkt utryd-
delsen av jødene? Hvorfor hjalp faktisk denne kirken de fleste 
av nazilederne med å flykte etter krigen?

Disse er beviselige, dokumenterte historiske fakta! Mange 
historikere vet det. Likevel skrev Guds egne folk, fra hoved-
kvarteret, disse løgnene!

«Han forfattet flere protester mot naziutøvelser. Den 14de 
mars, 1937, sender pave Pius ut sitt pavelige rundskriv ‘Med 
Brennende Bekymring’ mot nazisme. Det anklager at den tyske 
staten har brutt overenskomsten fra 1933, og anklager sterkt nazi-
ideen om liv, som helt og holdent anti-kristendom» (sammesteds).

Mente kirken at nazisme var anti-kristendom? Hvorfor 
var den da alliert med nazistene gjennom hele krigen? Og 
hvorfor hjalp den de f leste nazilederne med å f lykte på 
slutten av krigen? Ingen annen organisasjon var en gang nær! 
Uttalelsene hans er bare grovt usanne.
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I Åpenbaringen 13 og 17 sier det at dette religiøse dyret ser 
ut som et lam, og snakker som djevelen! Husk, herr Stump 
drøfter det sjette hodet til dette politiske og religiøse dyret, 
Det hellige Romerriket.

Keith Stump og mange forførte mennesker ser at kirken ser 
ut som et lam, men nekter å se at det snakker som djevelen!

Vi må se på denne historien på Guds måte! Det betyr ikke 
noe hva mennesker sier—hva sier Gud?

Du kan forestille deg at underveis vil vi bli upopulære, fordi 
vi vil fortelle sannheten om den historien og endetidsprofeti.

«I august 1939, signerte Tyskland og Sovjet-Russland en ikke-
angrepspakt, som garanterte Sovjet ikke-intervensjon i Hitlers 
dristige foretakende i Vesten. Hitlers østlige flanke er nå sikret. 
Scenen er satt. En katastrofe er i ferd med å sluke verden! I et 
siste øyeblikks appell for å avverge utbruddet av en verdenskon-
flikt, erklærer den nye paven, pave Pius xii, den 24de august: ‘Alt 
kan bli tapt ved krig; ingenting går tapt i fred.’» (sammesteds).

Keith Stump skrev som om kirken prøvde å avverge annen 
verdenskrig. Guds versjon av disse begivenhetene er veldig 
annerledes: Han sier at kirken red og guidet dyret!

De religiøse lederne guidet ikke politikerne så mye som 
de ville ha likt, men det har alltid vært en konflikt mellom 
kirken og staten over den endelige kontrollen av det imperiet. 
Kirken ønsker å være den som står bak det hele, og så gjør 
det politiske hodet.

Herr Stump forteller oss at kirken prøvde å forbli nøy-
tral, for å hjelpe flere av dens medlemmer rundt i verden. På 
samme tid var kirken alliert med et politisk dyr som prøvde å 
undertrykke verden! Det er en overfladisk og politisk korrekt 
tankegang, for ikke å nevne ikke bibelsk og usann.

Legg merke til disse skammelige, skjendige orda fra den 
publikasjonen: «Forpliktet til nøytralitet, tror Pius at pave-
stolen kan spille en rolle som fredsskapere, hvis den opprett-
holder formelle forbindelser med alle krigførende makter.»

Forpliktet til nøytralitet. Først av alt, det er en løgn—kirken 
var langt fra nøytral. Noen ganger kan nøytralitet være like 
ondsinnet som å slå seg sammen med den gale siden! Du kan 
la mye ondskap å utvikle seg hvis du er nøytral. Guds folk må 
ikke være nøytrale! Nøytrale folk varer ikke i den sanne Kirken! 
En person kan ikke være nøytral mellom Gud og djevelen!
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Herr Stump kalt den «pavestolen.» Gud kaller den «en hem-
melighet, Babylon den store, mor til skjøgene og til stygg-
hetene på jorden. … [K]vinnen drukken av de helliges blod»! 
(Åpenbaringen 17:5-6).

Vi må være forsiktige med å bruke ordet» hellig» når vi refe-
rerer til dette dyret. Noen ganger bruker jeg uttrykket Det hel-
lige Romerriket, så folk vet hva jeg snakker om historisk—men 
det er alt annet enn hellig! Det vi skriver gjør det krystallklart.

Hvis den kirken spilte en «fredsbevarende rolle,» som herr 
Stump antydet, da vet jeg ingenting om historie og profeti!

Keith Stump beskrev paven som å være «dyptfølende opp-
tatt av jødene.» Hitler’s Pope ble skrevet av John Cornwell, 
en katolikk. Den er usedvanlig autoritativ fordi han hadde 
adgang til Vatikanets egne arkiver. Det er et ekstremt sjeldent 
privilegium, gitt bare til noen få folk som den stoler på. Han 
skrev at pave Pius xii hadde en historie med å være antisemit-
tistisk, og jeg tror dette er riktig. Hvorfor?

«I september 1943, okkuperte tyskerne Roma. Dilemmaet 
til pave Pius xii ble enda mer akutt. Nazitropper kamperer 
nå på hans egen dørterskel. Offisiell fordømmelse av Hitler 
kunne lede til represalier—til og med invitere til en naziinva-
sjon av Vatikanet. Det kunne bringe pavestolens diplomatiske 
anstrengelser på jødenes vegne i fare og gjøre slutt på enhver inn-
flytelse som pavedømmet kunne ha til fordel for fred» (sam-
mesteds, mine uthevelser).

Dette heftet fikk kirken i annen verdenskrig til å framstå 
som en virkelig fredsbevarende organisasjon, som elsket 
jødene. Men se på historien til Det hellige Romerriket! Det 
har vært sagt at Karl den store, den mest ærede herskeren av 
dem alle, vasset gjennom et hav av blod for å bringe «fred» 
til Europa! Han omvendte mange folk til katolisismen med 
sverdet. Profeti viser at dette imperiet har en historie ikke med 
å skape fred, men å skape krig—knuse ting!

Jesus Kristus vil vende tilbake og knuse det! Det er akkurat 
hva denne dyremakta fortjener!

Hvordan kunne Keith Stump skrive på en slik måte om denne 
historien, mens han også skrev om Åpenbaringen 13 og 17?

Disse uttalelsene skulle aldri ha blitt trykt i noen av våre 
publikasjoner. Det er skammelig at noen som en gang kjente 
Gud, ville så svikefullt gi et så skjevt bilde av Ham!
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Jeg var prest i wcg da dette heftet ble trykt, og hvis jeg 
leste det heftet må det ha vært overfladisk. Jeg husker det 
simpelthen ikke. Men jeg skulle også ha vært mer klar over 
hva som foregikk.

Disse laodikeiske lederne visste at herr Armstrong ikke 
ville være enig med dette heftet. Så hvorfor skrev de det? De 
var fullstendig klare over at herr Armstrong var nesten blind 
og ikke kunne lese dette heftet. Det betyr også at de hadde nok 
kontroll over hovedkvarteret og denne 91-årige mannen til 
å holde hvem som helst fra å komme til ham, og avdekke dette 
sataniske plottet deres!

Dette er et helsvart senario om hvordan Satan brukte 
disse skamløse opprørerne. Dette var «Satans synagoge» 
som var i ferd med å bli den laodikeiske æraen om rundt to 
år. Åpenbaringen 3:9 forteller oss at de også «løy.» De fortalte 
mange løgner for å dekke over den motbydelige falske læren sin.

Enhver som virkelig kjenner denne Kirken, vet at løgnens 
far—Satan—brukte disse mennene til å snu Kirken bort fra 
Gud—det var et massivt opprør.

s AtA n s  s y n AG o G e

«Se, jeg lar noen av Satans synagoge komme, de som kaller seg 
selv jøder og ikke er det, men lyver. Jeg vil gjøre det så at de 
skal komme og falle ned for dine føtter, og de skal forstå at jeg 
har elsket deg» (Åpenbaringen 3:9).

Hvis vi gjør jobben vår, vil laodikeerne ydmyke seg for våre 
føtter—vende tilbake til det som Gud åpenbarte. Gud vil gjøre 
så de forstår at Han elsket oss.

Hvor mye er det verdt, som et menneskevesen, å ha Gud 
til å si, Jeg vil gjøre så de kommer tilbake til det som du tror, og 
gjøre så de forstår at Jeg elsket deg! Er ikke det verdt å dø for?

La oss få noe bakgrunn om denne synagogen til Satan. «Et 
stort tegn ble sett i himmelen: En kvinne, kledd med solen, og 
månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av 
tolv stjerner» (Åpenbaringen 12:1). Denne kvinnen er virkelig 
kledd majestetisk—kledd med sola! Månen er fotskammelen 
hennes. Hun har en krone av 12 stjerner (symboler på de 12 
stammene til Israel). Ikke noe menneske kan utsmykke noen 
på den måten—bare Gud kan!
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Dyra er av Jorda. Den store skjøgen er utsmykket med 
verdslige effekter. Men Guds Kirke er «et stort under i him-
melen.» Den er ikke av Jorda—den er av Gud!

Dette er Guds Kirke! Sola er et symbol på Guds åndelige 
lys. Vi er i ferd med å forandre verden gjennom det lyset, og 
Guds kraft!

Folk gjør det best i å være forsiktige når de kjemper mot oss. 
Selvfølgelig vil folk skape problemer for oss—men den Gud som 
vi tjener vil ha Sin hevn! Du strider ikke mot Guds folk som er 
kledd med sola, uten å rammes av ettervirkninger fra Gud!

Likevel ville disse mennene fra Guds egen Kirke våge å 
skrive og snakke som de gjorde, og lød så forskjellig fra Faren 
sin og Ektemannen sin!

Forstår vi hvem vi er? Hvem som kler oss? Hvem som 
bygger arbeidsfasilitetene våre? Hvordan vi besvarer disse 
spørsmålene skiller oss fra laodikeerne.

«Og et annet stort tegn ble sett i himmelen—og se: En stor 
ildrød drage som hadde sju hoder og ti horn, og på sine hoder 
sju kroner … Og kvinnen flyktet ut i ørkenen, hvor hun hadde 
et sted som er gjort i stand for henne av Gud, for at de der skal 
sørge for henne i tusen to hundre og seksti dager» (versene 3, 6).

Guds Kirke utholdt 1260 år i dekning for å overleve 
vreden til denne store falske kirken! Det er den kirken som 
herr Stump tenker er så «fredselskende.» Dets ledere prøvde å 
bringe fred til verden ved å drepe helgenene til Gud og spille 
helgenenes blod over hele kledningene sine!

Historikerne kaller denne perioden for Middelalderen. 
Mange protestanter kaller det Den mørke middelalderen. Ganske 
mange av dem ble drept sammen med Guds virkelige helgener. 
Mange steder i Europa, spesielt i Spania, finnes det knapt noen 
protestanter, fordi nesten alle av dem ble drept! Drept av denne 
«fredselskende» kirken, som guider et politisk dyr.

La oss vurdere skylden slik Gud gjør det.
Det er ikke bare historie. Nitti prosent av Guds profetier 

blir oppfylt i denne endetiden. Den mørkeste delen av Den 
mørke middelalderen begynner å utvikle seg akkurat nå!

Det er en konstant krigføring mellom Guds Kirke og 
Satans primære kirke—det fremste religiøse redskapet hans. 
Det er hvorfor de er plassert sammen i det 12te kapitlet  
av Åpenbaringen.



Daniels visjon 61

«Den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som 
kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Han ble 
kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham» 
(vers 9). Alle disse englene har blitt demoner, og de er på Jorda 
og forårsaker problemer i dag.

«Derfor fryd dere, himler, og dere som bor i dem! Men ve 
jorden og havet! For djevelen er steget ned til dere i vrede, 
fordi han vet at han bare har en liten tid» (vers 12). Satan var 
voldsomt plaget og full av vrede da han ble kastet ned omtrent 
på den tida herr Armstrong døde—så hva gjorde han?

«Og da dragen så at den var kastet ned på jorden, for-
fulgte den kvinnen som hadde født guttebarnet» (vers 13). 
Han angrep Guds laodikeiske Kirke med en skremmende 
suksess! Han fortsetter å angripe Guds utvalgte, men kan 
ikke beseire dem.

På dette tidspunktet i den profetiske tidslinja, fyller pro-
feten Daniel inn en enorm mengde av detaljer! Daniel låser 
virkelig opp dette stedet i Åpenbaringen.

Når vi setter all åpenbaringen sammen, er det forbløffende 
hvor mye Gud har lært oss.

A n t i o k u s

«For skip fra Kittim skal komme mot ham. Da blir han mot-
fallen og vender tilbake, og han lar sin vrede gå utover den 
hellige pakt. Han kommer tilbake, og gir dem fortrinn som for-
later den hellige pakt» (Daniel 11:30).

Da Daniel skrev om dem som forlater den hellige pakt,» 
profeterte han om de opprørske laodikeerne. La oss ikke 
glemme at Daniels profeti er for endetiden.

I oldtida var det en fysisk Antiokus—men husk at det 
også er en åndelig Antiokus i Daniels endetidsprofeti. «Slik 
skal han gjøre» [kjv] betyr at han også «lar sin vrede gå 
utover den hellige pakt.»

I oldtida hadde Antiokus akkurat blitt slått i et militært 
slag i Egypt. Han var rasende. Han ønsket desperat å beseire 
Jerusalem! På samme måte, da Satan ble kastet ned i denne 
endetiden, kom han etter Guds Kirke full av raseri. Han 
begynte å arbeide med dem som hadde «forstand» [kjv]—de 
lærde. De syndet, og Satan fikk dem raskt til å kaste sannheten 
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til jorden (Daniel 8:11-12). Han reduserte dem til den sannsyn-
ligvis mest patetiske Kirken til Gud noensinne!

Vi har et ærefryktinngytende ansvar som prester. Det er 
ingen måte vi kan kjempe denne krigen uten Guds kraft!

Disse forstandige menneskene visste mye—de var de 
lærde! De skrev artikler i blader og hefter, men de lærte løgner, 
i Guds helligdom! Satan hadde beseiret dem.

«Hæren som han sender ut, skal komme og vanhellige hel-
ligdommen, den faste borg. De avskaffer det stadige offer og 
setter opp den ødeleggende styggedommen» (Daniel 11:31). 
Det første Satan gjorde etter å ha vanhelliget helligdommen, 
var å «avskaffe det stadige»—han stanset Guds Arbeid! 
Helligdommen må bli vanhelliget før Satan noen gang kan 
ødelegge Guds Arbeid.

Hvis Satan kan vanhellige en helgen, rammer han Guds 
Arbeid. Vi må alltid huske at hans største lidenskap er å 
ødelegge Guds Arbeid—og for å gjøre det må han ødelegge 
Guds folk åndelig.

Den styggedommen var en hær av opprørere og demoner 
i Guds Kirke, ledet av «syndens menneske, fortapelsens 
(eller ødeleggelsens) sønn» som hadde en hensikt: å øde-
legge Guds Arbeid.

Det vil ikke bli lett å forkynne dette budskapet. Men vi 
må gjøre det, og det mer vi gjør det, jo mer vil vi ha fram-
gang, jo mer vil Gud forfremme oss. Det er hvordan Gud 
arbeider. Daniel 11:31 kaller Guds Kirke for «helligdommen, 
den faste borg.» Det er det vi er. Vi er kledd med sola! Vi 
har all krafta til Skaperen av universet, hvis vi bare vil 
bruke den. Det er en liten levning som bruker den krafta; 
fysiske og åndelige bevis er rundt oss på alle kanter i dette 
store Arbeidet til Gud! Den eneste måten vi kan gjøre dette 
Arbeidet på er hvis vi tapper av den krafta.

Du ble kalt for å være en del av den faste borgen. Gud for-
venter at du er sterk.

s AtA n  j AG e r  e t t e r  ov e rt r e d e r e

Daniel 8:23 refererer til «overtrederne» i Guds Kirke. Ordet 
overtreder betyr at du kjenner Guds lov, og bryter den villig. 
Disse er de folkene som Satan jager mest etter. Han angriper 
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de svake, de som inngår kompromiss, de som gjør ting som de 
vet at de ikke skulle gjøre. Han er rett der for å fare løs på dem.

Hvorfor ble Arbeidet ødelagt? «For overtredelsens skyld» 
(vers 12, kjv). Arbeidet feilet på grunn av synd!

Som herr Armstrong sa: «synd er fraværet av rettferdighet.» 
Ingen vil ødelegge dette Arbeidet hvis vi er rettferdige!

Hvis vi har overtredere i Kirken, kan du imidlertid være 
sikke på at Satan vil utnytte det.

«Dem som synder mot pakten, lokker han til frafall med 
glatte ord …» (Daniel 11:32). Disse folkene ble lokket til frafall 
med glatte ord og forfengelighet. De sa pene ting til hverandre: 
Du gjør slik en god jobb—du er slik en vidunderlig prest—du har 
slik et mektig vokabular. Husk bare på å fortsette med å IKKE 
PROFETERE! De ble ledet til å ødelegge profetisk lære så de 
ikke skulle bli kalt en kult.

Hva slags framtid venter slike folk? Det er så vondt at du 
kan gråte når du tenker på det!

Vi kjemper alle med problemet med å være forfengelig. 
Noen kan si noe bare for å smigre oss, og hvis vi ikke er 
forsiktige kan vi si: Ja, det er riktig—jeg antar at jeg er en 
slik fremragende fyr.

Hvis du er mottagelig for smiger, vil du gjøre ondt mot 
Guds pakt. Det er menneskenatur, og den florerer i Guds 
laodikeiske Kirke.

Laodikeerne ser til hverandre for ros—ikke Gud!
Guds prester, av alle folk, må bli kvitt forfengelighet. Det 

er selve kjernen av hva vi er uten Gud. Vi må være i stand 
til å skjelne det.

Anchor Bible oversetter «korrupt ved smiger, kjv» som fra-
fall—et stort frafall. Det er en bedre oversettelse: Guds folk 
falt simpelthen bort fra Gud—i tusenvis. Smigeren hadde 
en, og bare en, hensikt: å vende folk bort fra Gud og ødelegge 
Arbeidet! På dette tidspunktet var de ikke knust, de var forledet.

Vers 32 konkluderer: «Men de av folket som kjenner 
sin Gud, skal stå fast og holde ut.» De kjenner Gud fra 
1 Mosebok  1:26—Elohim. Disse folkene vet at det hebra-
iske ordet Elohim er et flertallsord lik familie. De vet alt om 
Gudsfamilien! De lærte det av den ene som etablerte hellig-
dommen i renhet! De kjenner historien sin og de er sterke! 
Fordi de er sterke gjør de et arbeid—de utnytter det, noe som 
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betyr heroiske handlinger for Guds Arbeid. Utfører du hero-
iske handlinger for Guds Arbeid?

Se på hvor spesifikk Gud blir i denne profetien. Revised 
Standard Version sier at disse folkene « står støtt og handler»!

Du kan enten dømme av fruktene slik Gud gjør, eller du 
kan lytte til Satans smigrende ord. Jesus Kristus Brud vil 
ikke bli ført bort av smiger. Hun står trofast hos Ektemannen 
sin og gjør heroiske handlinger! Hun bruker krafta til Gud—
Skaperen av alt som er!

Hvis du ser på hva Gud har gjort gjennom folkene Sine år 
etter år i dette lille Arbeidet, vil du måtte si at dette er litt av 
noen impressive bedrifter. Men vi vil gjøre mange flere hero-
iske handlinger hvis vi bruker Guds styrke av universstør-
relse! Det største arbeidet er fortsatt foran oss.

«De forstandige i folket skal lære mengden. Og de skal falle 
for sverd og bål, ved fangenskap og plyndring i mange dager! 
(vers 33). Selv om «mange» laodikeerne var grundig instruert, 
er det fortsatt mangfoldige tusen som vil falle.

«Mens de ligger under, skal de få en liten hjelp, men mange 
vil slå seg i lag med dem på skrømt» (vers 34). Midt i krisene 
vil folk fortsette å smigre og prøve å utarbeide ting på en men-
neskelig måte—søke å gjøre inntrykk på mennesker i stedet for 
på Faren vår—Skaperen vår! Det virker frastøtende på Gud!

Gud forteller oss ikke bare at laodikeerne faller, men 
hvordan de faller!

Når laodikeerne faller vil de få en liten hjelp fra 
Guds utvalgte. Gud gir en enorm mengde av detaljer om 
akkurat hvordan dette skjer. Mange av oss har opplevd det 
(Åpenbaringen 11:1-2; 3:9, 14-20).

Legg nå merke til: «Noen av de forstandige skal falle, for å 
prøve dem, og rense dem, og gjøre dem rene, enda til endenes 
tid: for det er ennå for en fastsatt tid» (Daniel 11:35, kjv). Nå 
retter Gud advarselen Sin direkte til oss—disse som gjør det 
stadige. Vers 33 sier at «mange» vil falle. Det viser til laodi-
keerne. Her sier det «noen.» Oversetterne brukte ordet noen 
fordi de kunne se at det var et mindre antall.

Gud snakker direkte til filadelfierne i endetiden! Daniel sa 
at det var for en «fastsatt tid.» Det er for en bestemt tidspe-
riode—den laodikeiske æraen. Helt fram til slutten er det noen 
av oss som vil falle. Har vi ikke alle sett at det har skjedd? 
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Ordet prøve i vers 35 betyr å smelte, lik å smelte metall—i 
en ildovn! Det betyr en ildprøve. Selv når folk kommer inn i 
denne levningen og forstår, kan de fortsatt falle.

Skulle vi bli sjokkerte om noen forlater oss? Gud sier at 
det vil skje helt fram til slutten. Vi er i en krig. Og i en krig er 
det ofre. Vil du bli et offer? Det vil skje «enda til endens tid.»

Vi kan unngå fiasko hvis vi følger eksemplet til Daniel og 
de tre vennene hans.

«Men i stedet skal han ære festningenes gud. En gud som 
hans fedre ikke kjente, ærer han med gull og sølv, edle stener 
og andre kostbare ting» (vers 38). Vi må se åndelig på disse 
versene. Dette snakker fortsatt om den åndelige Antiokus. 
Dette individet som «ærer festningenes gud» er veldig kjødelig. 
Han tilber en annen gud enn herr Armstrong gjorde.

«I hans sted» betyr at han sitter i setet til gudenes Gud. 
Dette skjer i Guds helligdom. Dette høres veldig likt ut 
som 2 Tessalonikerne 2:4. Han sitter i Guds sete ved at han 
sier at han er Gud i gjerningene sine! Gesenius’ Hebrew-
Chaldee Lexicon sier «på hans plass» i stedet for «sted». Han 
er på plassen til Jesus Kristus. Denne mannen forrådte Gud. 
Den første delen av dette verset skulle lese: «Men for den 
Allmektige Gud, i hans sete [setet til den sanne Gud] skal han 
ære en gud» over styrker—djevelen! Han ærer folkene som 
har gull, sølv og edle steiner; med andre ord, de som er «rike, 
og har overflod» (se Åpenbaringen 3:17).

Denne åndelige opprøreren handler som en stedfortreder 
for Kristus—ikke representerer Kristus, men i stedet for 
Kristus! (Paven blir også kalt for stedfortrederen til Kristus.) 
Hvilken synd kunne være mer grotesk og foraktelig? De blinde 
laodikeerne ser ikke denne mannen for det som han er. Hva 
vil en slik fryktelig forførelse føre til?

k r i s e s i t uA s j o n e r

Daniel 7:8 sier at det lille hornet vil være en munn som 
«talte store ord.» Denne religiøse lederen vil snakke om 
hvordan han vil bringe verdensfred. Folk i hundrevis av 
millioner vil tro ham.

På grunn av det bedraget, vil ikke folk lytte til Guds virke-
lige budskap om fred! I stedet vil de prøve å få fred ved å føre krig.
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Som det står i Åpenbaringen, dette dyret ser ut som et lam, 
men snakker som en drage. Tenk over det. Dette er den verste 
slags bedrag noensinne—ser ut som Gud, snakker som djevelen!

Det politiske dyret har også en munn som taler store ting. 
Begge vil ha superstore munner på verdensarenaen.

Herr Armstrong trodde alltid at Det hellige Romerriket 
ville utvikle seg på grunn av en krise—hovedsakelig sam-
menbruddet til dollaren. I dag er dollaren i virkelig trøbbel. 
Det ble rapportert i Boston Herald, at sjefsøkonomen til 
Morgan Stanley, Stephen Roach, hadde forutsagt på et møte 
med utvalgte investorer at «Det ikke er mer enn 10 prosent 
sjanse for at Amerika unngår økonomisk ‘Harmageddon’» (23. 
november, 2004; mine uthevelser). Roach forutsa en 30 pro-
sent sjanse for en depresjon snart og en 60 prosent sjanse for at 
«vi vil holde det gående på et vis en stund, og utsette det ende-
lige Harmageddon.» Det er en skremmende økonomisk profeti!

Vi kan være sikre på at det vil skje. Den massivt gjeldtyn-
gede amerikanske økonomien kan simpelthen ikke fortsette 
mye lenger.

Hvor lenge vil Harmageddon bli utsatt? Inntil Guds Arbeid er 
ferdig. Da vil Gud beskytte folkene Sine som gjorde det Arbeidet.

Den europeiske unionen har 25 medlemmer og ønsker å 
legge til flere. Profetier sier at de vil ende opp med bare 10 
konger, eller nasjonale entiteter. I årevis har vi sett fram til 
en slags smekk, noen katastrofale krisesituasjoner, som ville 
redusere det radikalt fra dets oppblåste størrelse. Vi har til og 
med antydet, som herr Armstrong gjorde før oss, at krisesitua-
sjonen kunne bli satt i gang av økonomisk kollaps i De forente 
stater. Denne profetien gjør det ekstremt viktig å vokte dagens 
elektriserte begivenheter. Den globale økonomiske katastrofen 
som begynte å utfolde seg i september 2008, treffer Europa i 
bølger, og skaper sosial uro og politisk sammenbrudd. Slike 
ustabile forhold setter scenen for at det reiser seg opp en sterk 
ledelse som vil gjøre radikale forandringer.

Historisk har en krisesituasjon alltid bundet kirke og stat 
sammen i Europa! Deretter vil de være avhengig av hverandre 
for å bli forente og sterke. Det er ikke vanskelig i det hele tatt 
å se hvordan nåværende forhold kunne gi makt til en sterk 
religiøs leder og en tysk politisk leder (eller leder av EU) til å 
skjære ned EU fra 25 til 10 konger!



Daniels visjon 67

Opp igjennom historien til unionen kirke-stat, har det vært 
spenninger og splittelser. Selv det faktumet at den er represen-
tert ved to bein i bildestøtten i Daniel 2, demonstrerer det fak-
tumet. Det er derfor kirken har vært så instrumentell: Religion 
har en måte å dra folk sammen i en krisesituasjon.

Det tyske riket kollapset i 1254. Det hadde alle slags korstog 
inn i Midt Østen, og det bare falt fra hverandre! Det var en vir-
kelig krise. Hva ville kirken gjøre?

Da flyttet kirken seg til Habsburgerne av Østerrike, og 
ledet det imperiet.

Herr Armstrong hadde en forbindelse med Otto von 
Habsburg, som var en etterkommer av Karl V, en av herskerne 
av det imperiet.

I 1517, spikret Martin Luther opp de 95 tesene sine på en kir-
kebygning i Wittenberg, Tyskland, og kalte Den katolske kirken 
for kjettersk. Det førte til alle slags splittelser og en krise. Igjen 
var det noe som måtte gjøres. Det var en annen krisesituasjon.

Tyskland hadde mange problemer i det 16de, 17de og 18de 
århundret. I 1789, var det en person i Frankrike som sa litt 
spøkefullt at det var 1789 land i Tyskland i 1789. Det illus-
trerer hvor splittet det var.

Hva kunne det gjøre? Hva kunne kirken gjøre? Dette var en 
virkelig krisesituasjon. Vel, det varte ikke lenge før Napoleon 
kom på scenen. Kirken kom sammen med Napoleon, som ledet 
det femte hodet til dyret. Napoleon gikk over til Vatikanet og 
kronet seg selv. Du kunne fortelle at det var anspent mellom 
ham og kirken.

Opp gjennom historien har krisesituasjoner alltid brakt 
kirken og staten sammen.

Hva slags krisesituasjon vil bringe dem sammen denne 
gangen?

dy r A  i  dA n i e l  7

«I Babels konge Belsasars første år hadde Daniel en drøm, og 
han så syner for sitt indre mens han lå på sitt leie. Siden skrev 
han ned drømmen og fortalte hovedinnholdet av den. Daniel 
fortalte: Jeg så i mitt syn om natten, og se—himmelens fire 
vinder satte det store hav i opprør. Og fire store dyr steg opp av 
havet, alle var forskjellige fra hverandre» (Daniel 7:1-3).
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Disse fire dyra er de samme fire etterfølgende, verdens-
herskende, hedenske rikene som er åpenbart i Daniel 2. Dette 
kapitlet gir simpelthen flere detaljer om bildestøtten i Daniel 2. 
Daniel forteller oss hvem disse verdensherskende rikene er—og 
vi kan lese historiebøkene våre og bevise det!

Jesaja 57:20 sier at de ugudelige er som det opprørte hav, 
som er akkurat hva de fire dyra steg opp av. Denne verden er 
full av bekymringer og problemer. Da Adam spiste av det for-
budte treet i Edens have, ledet han menneskeætten inn i et liv 
med bekymringer. Det var aldri Guds hensikt at verden skulle 
være på denne måten! Dette er ikke noen verden å oppfostre 
barn i! Den må bli forandret!

Havet er av Jorda—disse dyra er jordiske, menneske-
skapte! De er ikke av Gud. Dette er en voldsomt urolig verden. 
Menneskene må spise av livets tre til og med for å overleve!

Hvis Kristus ikke vendte tilbake i akkurat det rette øye-
blikket, ville ingen mennesker overleve. Menneskene må til 
slutt innse at deres syndige levemåte ledet dem til dette frykte-
lige punktet—selvutslettelse.

«Det første var lik en løve [ikke en kanin] og hadde ørne-
vinger. Mens jeg så på, ble vingene revet av, og det ble løftet 
fra jorden og reist på to føtter som et menneske. Og det fikk 
et menneskehjerte» (Daniel 7:4). Dette løvelignende dyret er 
Nebukadnesar og Kaldeerriket. Disse dyra er alltid jordiske og 
har et menneskes hjerte. De avviser Guds levemåte.

«Og se, et annet dyr—det andre: Det var likt en bjørn og 
reiste seg på den ene siden. I gapet mellom tennene hadde det 
tre ribben. Og det ble sagt til det: Stå opp og et mye kjøtt!» 
(vers 5). Dette er Det medio-persiske riket, som overtok etter 
Babylon, og også beseiret Libya og Egypt. Disse er virkelig far-
lige dyr: De oppsluker nasjoner!

«Deretter så jeg i mitt syn et annet dyr, som lignet en leopard. 
Det hadde fire fuglevinger på ryggen, og fire hoder, og det fikk 
stor makt» (vers 6). Denne dødelige leoparden er Aleksander 
den store, som tok 30 000 menn og knuste Perserriket, som 
hadde en hær på 350  000 menn! For en slu grusomhet! 
Aleksander var Napoleons helt. Han studerte Aleksanders lyn-
krig taktikk; generaler studerer den til denne dag.

Etter at Aleksander døde, splittet fire av generalene hans 
riket i fire deler—som til sammen utgjør «fire hoder.»
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Det er så glupske disse dyra er! 
Keith Stump sa de er lik «ville dyr,» 
men selv en hjort eller antilope er et 
vilt dyr. Gud kaller dem dyr—med 
kjevene og tennene til en løve, og de 
fryktelige klørne til en bjørn, og den 
lynraske hurtigheten til leoparden!

Disse er fryktelige dyr som 
beseirer og undertrykker hele 
nasjoner. Det er hva disse dyra gjør. 
Men bibelske Israel liker å tenke 
på dem som harmløse ville dyr. 
Nasjonene våre gjør det på grunn av 
at deres viljestyrke er brutt ned. De 
frykter å se den ekstremt ubehage-
lige sannheten i øynene. Likevel er 
det bare et tidsspørsmål når de må 
gjøre akkurat det. Den eneste måten 
disse dyra forsvinner er når de selv 
blir beseiret.

Det siste av disse fire dyra vil 
ha hele den dødelige styrken til 
de tre første!

Laodikeerne ønsker ikke å tro 
det. De ønsker å tenke at Det hel-
lige Romerriket er lik et ufarlig «vilt 
dyr.» De vil fortsette med å si «De er 
fredselskende folk» til de blir slukt! 
Det er hva ville dyr gjør. Det er deres 
natur. Laodikeerne vil lære lære-
pengen sin ved å oppleve den blo-
dige gnisselen og knusinga til kjever 
mot kjøttet, av det siste dyret!

Med nøkkelen i Daniel 2 kan vi 
forstå Daniel 7 ganske lett. Vi må 
alltid ha den bildestøtten i Daniel 2 
etset inn i sinnet vårt; på den måten 
kan vi forstå profeti mye bedre.

Notatene som jeg fikk fra disse 
wcg prekenene kom fra 1984, 

dyra i daniel 7

Det første dyret
En løve med ørnevinger.

Kaldeerriket

Det andre dyret
En bjørn med tre ribbein i munnen.

Medio-Persiske riket

Det tredje dyret
En leopard med fire vinger og fire hoder.

Grekerriket

Det fjerde dyret
Fryktelig og forferdelig.

Romerriket

Steve WilkinS (4)
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akkurat da herr Stump hadde gjort ferdig heftet sitt. Prestene i 
wcg støttet sterkt dette heftet. De sa, Forviss deg om at du leser 
det, sammen med læren vår. Da vil du virkelig forstå profetier, og 
ingen kan villede deg.

En kort stund etterpå var de selv helt villedet. Hva skjedde?

å r s A k  o G  v i r k n i n G

Herr Stump skrev dette: «28de juni, 1914, blir erkehertug 
Francis Ferdinand—arvingen til tronen til Østerrike-
Ungarn—myrdet av en serber i den balkanske byen Sarajevo. 
Sterke krefter er fanget i nettet til alliansen deres. Den blodige 
hendelsen utløser første verdenskrig.»

Er det sant? Utløser blodige hendelser kriger?
Hva som virkelig skjedde var at Tyskland hisset opp 

Østerrike og Ungarn til å øke kravene sine overfor Serbia så 
mye at det ikke var mulig for Serbia å imøtegå dem! Og det 
førte til krig! Dette var et annet forsøk av Tyskland på å gjenreise 
Det hellige Romerriket. Den tankegangen har vært der siden 
Justinians tid! Det er mange historikere som gjenkjenner dette. 
Winston Churchill, som kjente til krig og ble brukt kraftfullt 
av Gud til å redde vestlig sivilisasjon, er for visst mer å stole på 
enn de fleste andre kilder—og han visste at det var Tyskland 
som startet første verdenskrig! Det er derfor han var så alar-
mert før annen verdenskrig. Det er ikke blodige hendelser som 
starter kriger, det er mennesker—ofte onde mennesker.

Jeg er ikke så naiv at jeg ikke vet hvem som forårsaket 
første verdenskrig. Jeg vet nok om historie til å vite at hva 
herr Stump sier er en dødelig løgn! Folk som lytter til den, vil 
komme til å lære på den harde måten! Israel vil dø på grunn 
av en slik tankegang.

Det er Satans resonnement for å beskytte det fremste red-
skapet sitt, Det hellige Romerriket. Laodikeerne ble befalt å 
bekjempe djevelen, slik Kristus gjorde (Åpenbaringen 3:21). I 
stedet beseiret Satan dem.

Når Amerika arbeider sammen med Europa i dag, handler 
lederne deres i fullstendig ignoranse om historien. Tyskland 
har en historie av å være farlig når du minst venter det. Å 
si at krigen startet fordi kreftene ble «fanget i nettet til alli-
ansen deres,» er å si at det var ikke noen sin feil! Det bare 
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skjedde—ingen kunne hjelpe for det; ingen kunne stoppe den—du 
kan ikke skylde på Tyskland, eller Østerrike, eller Britannia, eller 
Frankrike, eller Russland.

Det er akkurat slik en laodikeer resonnerer!
wcg falt fra hverandre, og det er få som er villige til å peke 

ut skyld slik Gud gjør. Herr Armstrong gjorde, og alt bare falt 
fra hverandre, sier de. Du vet hvordan disse tingene går—det er 
ikke så mye du kan gjøre med det.

Gud vil aldri akseptere et slik opprørsk og skjødesløs 
resonnement. Den slags tankegang er grunnen til at vi fort-
setter å ha kriger. Det er en årsak til kriger. Det er en årsak 
til at kirker faller fra hverandre. Det er en årsak til at for-
samlinger har framgang og er fylt med glede, eller blir mot-
løse og ukjærlige. Det er årsak og virkning!

Men husk: Gud inngir disse tankene i sinnet til lederne av 
Det hellige Romerriket for å irettesette bibelske Israel for dets 
onder. Hele denne verden er fryktelig ond, og Gud er i ferd med å 
erstatte alle menneskeregjeringer. Vi har alle ond menneskenatur, 
men Gud befaler oss å bekjempe den. Det er tyskere som vet at 
Det hellige Romerriket er ondt, men er maktesløse til å stoppe det.

Gud gjør ikke forskjell på folk, eller nasjoner. Han elsker 
tyskerne, og Han vil bruke dem på en mektig måte i Guds 
Rike. Han elsker alle raser like mye. Det ville være nesten blas-
femisk å si noe annet om Gud! Det er Hans skapelse—disse 
er Hans framtidige Familiemedlemmer. Men de er et redskap 
som Satan har brukt i denne verden.

«Men slik mener ikke han, og i sitt hjerte tenker han ikke 
slik. Nei, han har lyst til å ødelegge, til å utrydde mange folk» 
(Jesaja 10:7). Forskjellige nasjoner har forskjellig temperament. 
Dette er på den måten Tysklands historie har vært.

Tyskland startet også en krig mot Frankrike i 1870 og 
beseiret det. Mange nasjoner har blitt beseiret av Tyskland. 
Det skjedde ofte på grunn av at ofrene nektet å se realitetene i 
øynene—slik som i dag!

Tyskland brukte drapet på erkehertug Franz Ferdinand til 
å gå til krig. Du vet aldri hva som blir pønsket ut. Det er til-
bøyelig til å bli til kriger!

Tåpelige, sau lignende bibelske Israel forstår ikke dyret!
I Jesaja 56 beskriver Gud de laodikeiske vokterne: det er 

dyr som omringer Israels hus, og disse hundene ville ikke 
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engang bjeffe! Disse laodikeiske vokterne vil ikke fortelle fol-
kene hva som virkelig foregår; de bare ønsker å glatte over alt 
sammen og «ikke profetere.»

Versaillestraktaten sådde ikke frøet til annen verdenskrig. 
Tyskland overtrådte denne traktaten ved å marsjere inn i 
Rhinland, som de allierte hadde gjort til en ikke-militær sone, 
for å beskytte Frankrike og resten av Europa. Hitler bestemte 
seg for å marsjere rett inn. Frankrike og Britannia var paraly-
sert, usikre om de skulle stoppe ham eller ikke. De ble over-
mannet av en farlig pasifisme.

Churchill sa, hvis dere ikke stopper dem der, vil dere snart 
ikke være i staNd til å gjøre det! De hørte ikke på Churchill, 
men hvem hadde rett? Svakhet sådde frøene til annen ver-
denskrig. Hitler kunne lett ha blitt stanset da han marsjerte 
inn i Rhinland.

Vi kan ikke forhandle bort ondskap. Vi må utfordre det 
onde! Når vi ser laodikeiske holdninger, må vi snakke ut—
selvfølgelig så kjærlig og diskret som mulig! Vi må fortelle 
sannheten og forkynne Guds profetier!

Hvis du synes at jeg er en for mye ulykkesprofet, trenger 
du å studere historien til Det hellige Romerriket og se hva det 
er profetert at Satan vil gjøre mot fysiske Israel. Veldig snart 
vil folk som sier det som jeg sier nå, bli drept fordi de gjør det!

Herr Stumps resonnering fører t il ødeleggelse av 
nasjoner og kirker! Se hva som skjedde med Guds Kirke, 
på grunn av Satans synagoge! Åndelig, har den kirken blitt 
fullstendig ødelagt. Herr Armstrong advarte oss i 1970åra at 
historien ville gjenta seg, hvis vi ikke lærte fra den katas-
trofen. Hvor rett han hadde.

G A m m e l  Av  dAG e r

”Etter dette fikk jeg i mine nattlige syner se et fjerde dyr, fryk-
telig og forferdelig og overmåte sterkt. Det hadde store tenner 
av jern og åt og knuste, og det som ble tilbake, tråkket det ned 
med føttene. Det var annerledes enn alle de dyrene som var før 
det, og det hadde ti horn» (Daniel 7:7). Det siste av disse 10 
horna er her. Det lager også mye bråk.

Xinhua News Agency skrev dette den 19de desember, 2004: 
EUs tiårige lange kjør for å utvikle den militære muskelen sin 
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for å understøtte dets diplomatiske vekt, tok synlig form da 
7000 fredskjempere i Bosnia og Herzegovina byttet ut nato 
skuldermerkene sine med EUs blå og gule farger.

«Oppdraget, som begynte den 2de desember, markerer den 
25-nasjoner blokkas største og mest komplekse operasjon til 
nå. Nå, strekker EUs militære streben seg mye videre mens 
det søker å rydde vekk dets varige symbol som en økonomisk 
gigant og en militærdverg.

«Militæroperasjonen blir sett på som en viktig test av EU 
nasjonenes militærkapasitet, så vel som muligheten deres til 
å handle unisont, ettersom EU søker å utvikle dets egen sam-
stemte militærstyrke uavhengig av nato. … 

«Selv om EU har gjort mye for å øke dets uavhengige mili-
tærrolle og muligheter, har EU ledere måtte innse at Europa 
har sakket langt akterut De forente stater i utrustning, inter-
vensjonsmuligheter og evnen til å hamle opp med kriser. … 

«Selv om EU har en styrke på mer enn 2 millioner soldater, 
er det knapt 2 til 3 prosent av dem som kan bli benyttet til å 
påta seg en slik fredsbevarende oppgave som i Kosovo.

«Observatører sier at så lenge som tingene nå er i EU land, 
er det fortsatt en lang vei å gå for at blokka kan bygge et effek-
tivt, uavhengig forsvar og militært intervensjonssystem for å 
gjøre EU til en ‘ekte tiger.’»

De har den økonomiske krafta til å gjøre dette raskt. De 
«store tennene av jern» begynner å komme til syne. En større 
verdenskrise ville produsere disse «tennene av jern» nesten 
øyeblikkelig. La oss se på vers 8 igjen: «Jeg ga nøye akt på hor-
nene. Da fikk jeg se et annet lite horn som skjøt opp mellom 
dem, og tre av de første horn ble rykket opp for å gi plass til 
det. Og se, dette hornet hadde øyne som menneskeøyne, og en 
munn som talte store ord.»

Rett etter det verset om det lille hornet, er dette verset: 
«Mens jeg så på, ble tronstoler satt fram og en gammel av dager 
tok sete. Hans klær var hvite som snø og håret på hans hode 
var som ren ull. Hans trone var ildsluer og hjulene på den var 
flammende ild» (vers 9).

Prestene fra wcg inkluderte ikke dette skriftstedet i bud-
skapene sine.

Legg merke til hvordan Daniel bringer dette strålende 
Vesenet inn i sammenhengen—og beskriver til og med klærne 
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og håret Hans! Den gamle av dager var virkelig for Daniel! 
Daniel kjente virkelig Gud! Dette var håpet hans!

Vi ser at Daniel 7:8 blir oppfylt alarmerende detaljert i 
dag. Deretter beskriver vers 9—det neste verset—Den gamle 
av dager: «Hans klær vare hvite som snø og håret på hans 
hode var som ren ull. Hans trone var ildsluer og hjulene på den 
var flammende ild.» Denne ærefryktinngytende og innviklede 
beskrivelsen følger i hælene på det lille hornet—det siste hel-
lige Romerriket er på scenen.

Denne flammende Gud er i ferd med å vende tilbake og 
beseire det siste romerske dyret—som reiser seg mektig på 
verdensarenaen nettopp mens jeg skriver! Det er fryktelig og 
forferdelig, og Kristus er i ferd med å vende tilbake og øde-
legge det for alltid! Hvis vers 8 har blitt oppfylt, da må også 
vers 9 skje—og veldig raskt!

Gjør deg klar for tilbakekomsten til Jesus Kristus. Den 
største begivenheten som noen gang vil skje i universet er 
nesten her.

Det er på tide for oss alle å våkne opp! Er denne majes-
tetiske, universraslende begivenheten en del av dine daglige 
tanker og handlinger?

Det siste hornet er på scenen. Og det er direkte knyttet til det 
oppmuntrende andre kommet til Jesus Kristus!

«En strøm av ild fløt fram og gikk ut foran ham. Tusen 
ganger tusen tjente ham, og ti tusen ganger ti tusen stod foran 
ham. Retten ble satt og bøker åpnet» (vers 10). Det fortsetter 
å bli mer og mer inspirerende. Den nye verdenssivilisasjonen 
er i ferd med å bryte ut på scenen. Slike vers gjør at boka av 
Daniel (og Åpenbaringen) fyller sinnene våre med håp—hjer-
tene våre slår litt raskere!

«Og jeg ble stående og se på grunn av lyden av de store ord 
som hornet talte. Og mens jeg så, ble dyret drept, og kroppen 
ble ødelagt og kastet på ilden for å brennes» (vers 11). Munnen 
til det politiske og religiøse dyret vil endelig bli lukket! Det er 
i ferd med å gå opp i flammer. Den gamle av dager vil sette en 
slutt på det. Mennesker bygde det—Gud ødelegger det.

«Fremdeles så jeg i mine nattlige syner, og se—en som 
lignet en menneskesønn kom med himmelens skyer. Han kom 
bort til den gamle av dager og ble ført fram for ham. Og det 
ble gitt ham herredømme, ære og rike, så at alle folk, ætter og 
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tungemål skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig her-
redømme som aldri forgår, og hans rike er et rike som aldri går 
til grunne» (vers 13-14).

Dette er når Kristus blir kronet! Han vil herske over alle 
språk og nasjoner—Han vil ha herredømme over hele verden! 
Hans rike vil aldri forsvinne—aldri bli ødelagt!

Daniel holdt fram med å bringe denne visjonen inn i det 
han skrev gang på gang. Likevel var det bare så vidt at pre-
stene i wcg kom inn på det! De så i virkeligheten ikke utover 
de knuste tærne på bildestøtten i Daniel 2.

Vi er i den siste timen. Denne nye sivilisasjonen er nesten 
her! Kristus er i ferd med å ha herredømme over hele verden. 
Lidelsene i denne verden er i ferd med å ta slutt for alltid.

Hvor spennende og oppløftene det er å ha del i dette. Men 
fordi vi er så menneskelige og kjødelige, setter vi naturlig vår 
hug til rikdom og ting her og nå. Vi må overvinne den tanke-
gangen. Vi må komme videre enn til menneskene og se tin-
gene slik Gud ser dem.

Vi skulle være mye mere begeistret over Guds evige Rike 
enn vi er over oppfylt profeti i dag.

Det må mye anstrengelse og bønn til for å få oss selv ut av 
veien. Disse er noen av de vanskeligste skriftstedene i Bibelen. 
Glødende bønn og Bibelstudier er nødvendig for å lodde dybdene.

Det er skamfullt for en prest å forkynne når han ikke kan 
komme langt dypere enn menneskelig resonnering. Hvis vi 
ikke kan få Guds syn inn i sinnet vårt og hjelpe folk til å tenke 
på den måten, har vi mislykkes.

En Guds prest skal hjelpe medlemmene til å ha glede! Han 
skal hjelpe dem til å vokse i Guds rene glede.

«Disse store dyrene, fire i tallet, er fire konger som skal 
oppstå av jorden. Men Den Høyestes hellige skal få riket og ha 
det i eie til evig tid, ja i evigheters evighet» (vers 17-18). Også 
disse versene hoppet prestene i wcg over.

Hvis vi er klare til å styre på Guds måte, vil vi styre for 
alltid og i all evighet!

Det er mye viktigere enn bildestøtten i Daniel 2! 
Bildestøtten i Daniel 2 representerer menneskeheten som har 
kommet på avveier. Det er der Adam ledet oss ved å ta av treet 
til kunnskap om godt og ondt! Vi må gå tilbake til livets tre 
så vi kan leve og leve og leve!
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Helgenene til Gud blir nevnt i konteksten av fire verdens-
regjerende imperier. Helgenene vil herske for alltid, og vi vil 
aldri mer i all evighet se dyra! Hva er viktigere?

«Jeg ønsket også å få rede på de ti horn som dyret hadde 
på hodet, og det nye hornet som skjøt opp og voldte at tre 
av de andre hornene falt av—det hornet som hadde øyne og 
en stortalende munn, det som var større å se til enn alle de 
andre. Jeg så dette hornet føre krig mot de hellige og over-
vinne dem» (vers 20-21).

En gang til vil denne gamle skjøgen bli drukken av de hel-
liges blod. Selv om laodikeerne sier pene ting om den kirken i 
dag, vil de snart bli blodige ofre av den drapsmaskinen. Da vil 
de vite at det vi sier er riktig! De vil innse at de manglet viljen 
til å kjempe for Gud og sannheten Hans.

«Inntil den gamle av dager kom. Da ble dommen gitt til 
Den Høyestes hellige, og tiden kom da de hellige tok riket i 
eie» (vers 22). Vi lever og lengter etter at denne profetien skal 
bli oppfylt. Lidenskapen vår er ikke over hvem som vil lede 
det religiøse eller politiske dyret.

Vers 22 snakker om storartede nyheter. Snart vil vi glemme 
alt om det romerske systemet og bildestøtten i Daniel 2. Dette 
er hva vi ønsker å bli begeistret over. Dette er hva som får oss 
til å bli ivrige til å kjempe mot de som ville prøve å ødelegge 
Guds vakre, lykkelige, rike levemåte.

Gud ønsker å gi oss evig liv. Alt annet er bortkastet tid!
Gud vil bruke det dyret til et stort læreredskap for laodi-

keerne. Han elsker dem og ønsker dem i Familien Sin. Hva 
annet kan Han gjøre? Han må lære dem forskjellen mellom 
falsk religion og sann religion.

Det som er forbløffende ved disse profetiene, er at vi lever 
gjennom dem nå. Nitti prosent av Bibelprofeti blir oppfylt i dag. 
For en tid å leve i! De fleste av oss vil få se Kristus’ andre komme.



Kapittel 4
Låse opp 
Åpenbaringen

I en artikkel som han skrev, mindre enn et år etter Herbert 
W. Armstrongs død, «En forseglet profeti nå åpen til forstå-
else,» nevnte ikke Herman Hoeh noe om de mange åpen-

baringene som Gud ga til herr Armstrong. Gud åpenbarte den 
grunnleggende delen av Daniel til herr Armstrong.

Dr. Hoeh, en evangelist i Worldwide Church of God kom 
med noen interessante poeng angående det lille hornet, væren 
og geitebukken fra boka av Daniel. Han snakket til og med om 
sannheten som ble kastet til jorden, som det står i Daniel 8:12: 
«Sammen med det stadige offer ble hæren overgitt til ødeleg-
gelse for frafallets skyld. Og hornet kastet sannheten til jorden. 
Det hadde framgang med alt det foretok seg.»

«Når skjedde det?» spurte dr. Hoeh. Deretter fortsatte 
han med å snakke om at Antiokus forbød det stadige offer 
fra 167 til 164 f. Kr. «Han vanhelliget templet med en avgud, 
og ofret svineblod på alteret. Han autoriserte at så mange 
skriftruller av loven som kunne bli funnet skulle brennes. 
Han prøvde å gjøre ende på sannheten. Han oppfylte denne 
profetien som en forløper. Men den endelige herskeren som 
blir symbolisert av det lille hornet i Daniel 8, må være i 
livet når Jesus Kristus kommer tilbake.» Han så bare 
fysisk på det. Han så ikke den åndelige oppfyllelsen i Guds 
Kirke som vi kan se nå, fordi vi har forblitt lojale mot Gud. 
(Denne overveldende profetien blir forklart i heftet mitt 
Daniel—Endelig Åpenbart!).
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Dr. Hoeh skrev: «Noen prøvde å forklare denne gåtefulle 
profetien før det var Guds tid å åpenbare den.» Dette er sterke 
ord. Han antydet at Gud hadde åpenbart denne profetien til 
ham, for Kirken. Sannheten er at Gud ikke gjorde noe slik.

På slutten av artikkelen skrev dr. Hoeh: «Men oppfyllelsen 
av denne profetien ’i endens tid’ vil ikke igjen bli 1150 dager, 
men 1290 dager ifølge Daniel 12:11.» Jeg vet ikke hva dette 
betyr og det visste heller ikke dr. Hoeh! Det er forvirrende og 
Gud er ikke opphavet av forvirring.

Husk alltid: Det er Gud som gir åpenbaring! Gud kunne 
ha åpenbart sannhet for Kirken til dr. Hoeh, men Han gjorde 
det ikke. Gud har allerede gjort det klart at Han bare åpen-
barer den sannheten til apostler og profeter—ikke evange-
lister (Efeserne 3:5).

Var Guds Arbeid fremst i tankene til dr. Hoeh? Var pri-
oriteringa hans ganske enkelt å lære bort all den vidunder-
lige åpenbaringen som Gud hadde gitt til herr Armstrong—
skjepper fulle av sannheter? Nei, det var ikke hans prioritet. I 
virkeligheten måtte vi kjempe mot ham personlig i vitneforkla-
ringer i retten for å holde fast på den sannheten!

Disse versene i Daniel snakker om å fullføre Arbeidet! Vi må 
alltid ha sinnet vårt rettet mot Guds Arbeid! Vi må forelske 
oss i Guds sannhet og Arbeid.

Til og med da herr Armstrong var syk kom dr. Hoeh ut med 
noen profetier som var feilaktige, og svært annerledes enn hva 
herr Armstrong hadde blitt brukt av Gud til å gjenopprette. Vi 
må være sikre på at vi ikke gjør den feilen! Hvorfor ville menn 
av en slik høy rang, som Gud hadde gitt en slik stor ære, gjøre 
slike katastrofale feil?

Siden Gud bruker Daniel til å låse opp åpenbarings-
boken, må vi få det rett. Disse er to av de mest kompliserte 
bøkene i Bibelen.

G u d  G i r  ly s!

Ordet åpenbaring betyr å avdekke, bringe for dagen, opp-
lyse eller gi lys! Den bibelske åpenbaringsboken er Gud som 
gir lys til verden!

Likevel ser verden på den som det verste utfallet som du 
kan forestille deg.
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Som jeg understrekte i Daniel—endelig åpenbart! er betyd-
ningen av bokas navn viktig: «Gud er min dommer.» På samme 
måten betyr ”Åpenbaring” lys. Det også er Guds «spesifikke 
uttalelse om hensikten» til denne boka—Hans emne eller motiv. 
Hvor mange er det som ser det lyset? Hvor mange er det som 
gjenkjenner det oversanselige, lysende utfallet som venter oss?

Åpenbaringsboken nevner Guds trone femten ganger. Gud 
ønsker å gi førstegrøden Sin en trone! Han ønsker at vi skal 
sitte på en trone og hjelpe Kristus å gi lys til denne verden! 
Han ønsker at vi skal lære folk hvordan de skal forholde seg i 
livet sitt på en måte som fungerer vidunderlig.

Menneskene har imidlertid gjort opprør opp igjennom 
hele historien sin. Og nå, på den ytterste enden av den histo-
rien, står de overfor det verste marerittet sitt. Lik Adam og Eva, 
har menneskeheten villig fulgt etter djevelen. Dette er men-
neskenes egen handling. Gud har til og med sendt profeter 
og apostler for å advare dem i hele den opprørske og mørke 
historien. Mange av disse profetene og apostlene ble drept. 
Menneskene elsket mørket og avviste lyset.

Nå må menneskene se i øynene konsekvensene av hva opp-
røret deres som har tårnet seg opp, har produsert.

Vi kan være takknemlige for at Jesus Kristus vil vende 
tilbake og redde menneskeheten fra å utrydde seg selv! Bare 
da vil Kristus lede menneskeheten til å bli full av glede og 
leve i Guds lys.

«Jesu Kristi åpenbaring, som Gud gav ham for at han skulle 
vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte bud ved 
sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes» 
(Åpenbaringen 1:1). En kilde større enn Kristus ga lys til apos-
telen Johannes! For en dybde!

Det spiller ingen rolle hvor høyt du er i rang i Guds Kirke, 
du må holde Gud Faren som Overhodet til Familien Sin, ellers 
vil du miste alt! Vi har mange eksempler som beviser dette.

Denne boka kom fra Gud Faren. Det var Han som struktu-
rerte det hele presist og nøyaktig. Han vil at vi skal vite at ALL 
DENNE ÅPENBARINGEN KOM FRA HAM—ikke fra Kristus, ikke 
fra en engel, for visst ikke fra Johannes—aldri fra et menneske!

Faren er opphavsmann til profeti. Det er bare Gud som 
åpenbarer sannhet til tjenerne Sine. I dag er det vi som er 
disse lysets tjenere.
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e n  fA r s  k j Æ r l i G h e t

Bare noen få år før han døde, sa herr Armstrong at han fryktet 
en ting: Hva som ville skje med Guds Kirke hvis Gud lot ham 
dø. Hvorfor ville han være så bekymret for det?

Den vakre uttalelsen viser herr Armstrongs kjærlighet og 
dybde. En slik tankegang kommer rett ut av Gud Farens sinn. 
Jeg vil bevise det for deg.

«Det du ser, skriv det i en bok og send det til de sju menig-
heter, til Efesus og til Smyrna og til Pergamon og til Tyatira og 
til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea. Jeg vendte meg om for 
å se røsten som talte til meg, og da jeg vendte meg, fikk jeg øye 
på sju lysestaker av gull. Og midt mellom lysestakene var det 
en som lignet en menneskesønn. Han var kledd i fotsid kjortel, 
ombundet med et gullbelte under brystet» (Åpenbaringen 1:11-13).

Akkurat midt iblant disse sju kirkene er den samme all-
mektige Gud som Nebukadnesar så i ilden sammen med 
Daniels venner! (Daniel 3:25).

Er Gud dypt involvert i denne Kirken? Er det mulig at 
Farens største bekymring, lik herr Armstrongs, ville være hva 
som skjedde med Kirken Hans—Familien Hans?

Dette briljante Vesenet er rett der midt iblant oss! Vi er Hans 
fremste anliggende. Gjennom Åpenbaringen kapitlene  1-3, 
snakker Han fortsatt om Kirken Sin. Dette er en lang innled-
ning, noe som illustrerer viktigheten av Guds Familie! Gud 
og førstegrøden Hans har topp prioritet i alt—i all evighet! 
Kristus og Bruden Hans er der for å gjennomføre Farens vilje 
i Familien Sin. Gud og førstegrøden Hans blir nevnt først i 
Åpenbaringsboken fordi de vil bli Guds ledere i all evighet.

Denne overveldende belønningen er grunnen til at Guds 
profeter og apostler kunne se blodig forfølgelse og død i 
øynene—og fremdeles så på det som den største prisen som 
det var mulig å oppnå.

Overvei dette: Alt som skjer i Guds Rike, vil bli kanalisert 
gjennom Gud og førstegrøden Hans.

Hvis du forstår dette, kan du forstå hvorfor hele livet til 
herr Armstrong var Guds Kirke. Du kan se hvorfor han var så 
bekymret over hva som ville skje med den.

Daniel 3 skildrer bare tre av Guds helgener som ble kastet inn 
i en brennende ildovn—og rett der sammen med dem var en som 
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’ser ut som en gudesønn’—akkurat som i Åpenbaringen 1. Gud 
griper ikke inn så mirakuløst for verden. Men Han er inderlig 
opptatt av Sine utvalgte, som vil hjelpe Ham med å styre verden.

å p e n b A r e  dy r e t

«Og jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde ti horn og sju 
hoder. På sine horn hadde det ti kroner. Og på sine hoder 
hadde det spotte-navn» (Åpenbaringen 13:1). Det er noe her 
som er inderlig ondt og ekstremt farlig!

«Dyret som jeg så, lignet en leopard, og det hadde føtter 
som en bjørn, og munnen var som munnen på en løve. Og 
dragen gav det sin kraft og sin trone og stor makt» (vers 2).

I Hvem eller hva er det profetiske dyret? skrev herr 
Armstrong: «Og det fjerde riket, som utviklet seg fra Rom, 
som spredte seg utover og absorberte gradvis det ene etter det 
andre av disse fire divisjonene—«fryktelig og forferdelig og 
overmåte sterkt», var Romerriket (31 f. Kr.—476 e. Kr.).

«Det hadde absorbert alle de andre, okkupert territoriet 
deres, var større og sterkere enn alle. Det inkluderte hele 
den kongelige prakten til oldtidas Babylon, som derfor hadde 
hodet—den sterkeste delen—på løven. Den hadde hele den 
massive og tallmessige tyngden av den mektige hæren til 
Perserriket—symbolisert ved bena, den kraftigste delen på 
bjørnen. Det var den største krigsmaskinen verden noensinne 
hadde sett, og den hadde også raskheten, sluheten og brutali-
teten til Aleksanders hær, symbolisert ved leoparden.

«Og således var dette fjerde dyret ulikt noe annet vilt dyr 
på Jorda. Det var sterkere, større og frykteligere enn noe annet.

«Og så ser Johannes, i Åpenbaringen 13, ikke fire dyr, men 
et dyr. Ikke en leopard, men lik en leopard—den hadde all 
dens sluhet, brutalitet og raskhet. Men det hadde også de 
dominerende karakteristikkene til to andre mektige dyr—
føttene til en bjørn og munnen til en løve. Daniels fjerde dyr, 
Romerriket, hadde absorbert og derfor inkludert de tre dyra 
før det. Således inkluderte det alle de sju hodene. Og Johannes’ 
dyr hadde også sju hoder. Det var bare Daniels fjerde dyr som 
hadde 10 horn, og Johannes’ dyr hadde 10 horn.

«Så hvis vi er villige til utelukkende å bli ledet av Bibelens 
beskrivelse av dette «dyret» og la Bibelen forklare symbolene 
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som blir brukt til å beskrive det, kommer vi til den uunngå-
elige konklusjonen at dyret i Åpenbaringen 13 er Romerriket, 
fra år 31 f. Kr.—476 e. Kr.!» (Mine uthevelser gjennom hele). 
Så vi ser hvordan Daniel låser opp Åpenbaringen 13.

Fortsett i stykket i Åpenbaringen 13: «Og jeg så et av dyrets 
hoder likesom såret til døden, men det dødelige sår ble legt. 
Og all jorden undret seg og fulgte etter dyret. De tilbad dragen, 
fordi den hadde gitt dyret makt. Og de tilbad dyret og sa: 
Hvem er lik dyret og hvem kan stride mot det? Det ble gitt det 
en munn som talte store og bespottelige ord. Og det ble gitt det 
autoritet til å holde på i førtito måneder» (versene 3-5).

Herr Armstrong forklarte: «Dyret som her blir symbo-
lisert, er det ene som inkluderer rojalistisk prakt og kon-
gelig makt som blir symbolisert ved munnen til løven 
(Babylon); den massive styrken blir symbolisert ved føttene 
til bjørnen (Medio-Persia); og farten, sluheten og brutali-
teten til leoparden (Hellas). Siden tydningen av disse sym-
bolene finnes i Daniel 7, og siden det fjerde dyret hadde 10 
horn, er Bibelens tydning av dyret i Åpenbaringen 13 det 
fjerde dyret i Daniel 7—Romerriket, fra 31 f. Kr. til 476 e. 
Kr. Dyret som blir beskrevet av Johannes i Åpenbaringen 13 
inkluderer sju hoder, men det eneste hodet som eksisterte 
på den tida da Johannes så dette ubestemmelige dyret (som 
hadde de mektigste karaktertrekkene til dyra som symbo-
liserte dets forgjengere) var det til det fjerde dyret i Daniel, 
som hadde det sjuende hodet, og også de 10 hornene. Så 
dette særskilte «ene av dets hoder» som ble såret til døden 
(Åpenbaringen 13:3) var det sjuende hodet til Romerriket—
det hodet som det vokste 10 horn ut fra. De 10 hornene, som 
Daniel tyder, representerer 10 etterfølgende regjeringer som 
kommer ut av Romerriket, som ville fortsette inntil Guds 
Rike settes opp ved Kristus’ annet komme.

«Det dødelige såret var da, det som ble tildelt Romerriket, 
da barbarene, i dets siste forfallsperiode, kastet det overende, 
og endte dets styre i år 476 e. Kr.» (sammesteds).

Deretter kom 10 oppstandelser av det dyret. Denne makta 
fortsatte å komme tilbake. Her sier Gud at det fikk et dødelig 
sår. Vi må ikke ha den vrangforestillingen at det bare degene-
rerte og brøt sammen—det fikk et dødelig sår og nesten døde. 
Det er grunnen til at Den katolske kirken hadde en slik hevn 
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med å gjenreise et sterkt imperium—de siste sju av disse 10 
hornene (etter at de tre første hornene var rykket opp).

Det var det fjerde riket (symbolisert ved det fjerde hornet), 
som etterfulgte rikets fall i 476 e. Kr., som virkelig leget det 
dødelige såret, og gjenopprettet riket. I 554 e. Kr., satte Justinian, 
keiseren fra øst, fra Konstantinopel, regjeringen sin gjennom et 
imperialt legat i Ravenna, Italia, og brakte det som er kjent i his-
torien som «Imperial Restaurasjon» av imperiet (for mer infor-
masjon om hvordan imperiet ble gjenopprettet, be om en gratis 
kopi av heftet vårt Hvem og hva er det profetiske dyret?).

Romerriket er det skadeligste dyret som denne verden 
noensinne har kjent. Det er det største monstret mennesker 
noensinne har sett. Det er «overmåte sterkt.»

Bildestøtten i Daniel 2 representerer Romerriket med to 
bein, to føtter og 10 tær. Vi er i ferd med å se de 10 tærne 
til det siste hornet! Det kommer opp av et turbulent hav—en 
verden med så store problemer som aldri før.

Deretter vil Jesus Kristus komme og knuse hele bilde-
støtten! Han vil knuse føttene, og hele bildestøtten vil ramle 
ned. Denne verden vil aldri se det igjen.

Det er en fenomenal profeti! En slik kunnskap tar helt 
pusten fra deg, når du forstår hva Gud har åpenbart! La oss 
sette den forståelsen i perspektiv. Det er en virkelig utfordring 
for Guds prester.
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La meg illustrere hva Gud la meg på sinnet selv mens jeg 
forberedte dette stoffet.

v i k t i G h e t e n  Av  k j Æ r l i G h e t

1 Korinterne 13 er et av de storslåtte kapitlene i Bibelen; vi må 
alltid ha det i tankene.

«Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men 
ikke har kjærlighet [agape], da er jeg en lydende malm eller 
en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave og kjenner 
alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så 
jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet» 
(1 Korinterne 13:1-2).

Gud sier at du kunne ha all kunnskap, ha troen til å flytte 
fjell, forstå alle hemmeligheter, ha profetisk gave, men hvis du 
ikke har Guds kjærlighet da hjelper det deg ingenting! Ingenting!

Tro til å flytte fjell er verdiløs uten Guds kjærlighet.
Vi må få denne kjærligheten i profetiene våre! Guds pre-

ster må ha den der for å inspirere Guds folk, ellers vil de ikke 
bli inspirert! Vi trenger denne kjærligheten i alle bøkene og 
heftene våre, ellers kunne vi like godt være ute og slå på en 
gammel blikkboks! Læren vår ville være verdiløs.

Her er hvor laodikeerne virkelig gikk seg vill—selv om de 
visste så mye om profetier! Hvor mye elsket de Gud og sann-
heten Hans? De mistet Guds sannhet fordi de ikke elsket den 
(2 Tessalonikerne 2:10).

Laodikeerne elsket profetisk gave—til et punkt, men de 
elsket ikke Guds sannhet.

Prester: Inspirerer styret deres Guds folk—eller gjør det 
dem nedslåtte? Oppmuntrer lederskapet ditt dem, eller gjør det 
dem motløse? Oppbygger og inspirerer du dem? Er du inspi-
rert? Er folkene i forsamlingen din virkelig begeistret over 
Guds Arbeid—i alminnelighet? (Det er alltid noen få svake 
eksempler). Virkelig elsker forsamlingene som Gud ga deg å 
være hyrde for, Gud? «På fruktene skal dere kjenne dem.»

Tenkt grundig over dette! Gud holder oss ansvarlige. Vi må 
få dette rett og hjelpe Guds folk til å forstå dette dypere.

Hver eneste bit med profeti i Åpenbaringsboken strømmer 
fra den store kjærlighetens Gud—fra Hans masterplan for å 
bygge Familien Sin.
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På fjernsynet prøver jeg alltid å gjøre profetiene inspire-
rende—og jeg må være inspirert for å gjøre det. Det må inspi-
rere meg hvis jeg skal inspirere andre.

Hvor mange av Guds folk er det som forstår kjærligheten 
i Guds profetier? Han er full av kjærlighet—ikke bare for Sine 
utvalgte, men for alle innbyggerne i hele denne verden!

Hvis vi ikke har denne kjærligheten i alt vi gjør, er det 
bare bortkastet tid!

Esekiel 33 beskriver noen som elsker å høre Guds profe-
tier—men de elsker ikke Guds lov! «Så kommer de til deg i 
store skarer. De setter seg foran deg som mitt folk og hører 
dine ord, men de lever ikke etter dem. Med sin munn taler de 
mye om kjærlighet. Men deres hjerte har lyst til urettferdig 
vinning. Se, du er for dem som en som synger kjærlighets-
viser, en som har vakker røst og er dyktig til å spille på et 
instrument. De hører dine ord, men de lever ikke etter dem» 
(Esekiel 33:31-32).

De laodikeiske prestene snakket om profeti, men når det 
kom til lov og regjering, adlød de ikke. De fornektet Guds 
navn. De fornektet sin Far! De var begeistret over profetiene, 
men de elsket ikke den Gud som er i sentret av dem—og de så 
ikke Guds kjærlighet i dem. De tenkte at Gud ville beskytte 
dem, og at de ikke trengte å bekymre seg for oppfyllelsen av 
de profetiene som de lærte bort. De innser det fremdeles ikke, 
men snart vil de se: De vil ikke bli beskyttet av Gud, fordi de 
fornektet Guds lov og regjering!

Kanskje er det noen av dem som fortsatt liker å studere 
profeti—men hva vil kunnskapen deres om profeti bety, når 
de er midt i den Store Trengselen eller Herrens Dag? Disse 
begivenhetene ble utformet for å knuse alt håp menneskene 
har til seg selv—og vende dem til håpet i Gud.

Laodikeerne og mange mennesker i denne verden elsker 
å høre Guds profetier, til og med mens de fornekter Guds lov.

Gud sier at hvis vi ikke advarer menneskene i denne verden 
fordi vi elsker dem, vil deres blod bli krevd av vår hånd! (ver-
sene 7-8). Det handler om å leve og dø—fysisk og åndelig. Det 
er hvor alvorlig dette er!

«Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør 
vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, 
inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres 
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hjerter» (2 Peter 1:19). Åpenbaring fra Gud bringer mer og mer 
lys og inspirasjon inn i livet ditt. Det vil bli lysere og lysere 
inntil Jesus Kristus er her!

Morgenstjernen, Jesus Kristus, skulle reise seg opp i hjer-
tene våre! Han skulle oppløfte oss og inspirere oss mer og 
mer!

Selvfølgelig vil vi ha prøvelser—men det skulle ikke 
minske kjærligheten vår for Gud, som gir oss disse prøvelsene 
for å øke kjærligheten vår. Når alt kommer til alt, er Han midt 
der i den brennende ildovnen med oss, som Guds Sønn!

Hvis Guds kjærlighet er i de profetiske budskapene våre, 
da inspirerer det folk. Guds folk trenger å bli mer en bare 
beveget—de trenger å bli inspirert! Ordet å inspirere betyr å 
påvirke, bevege eller guide ved guddommelig eller overna-
turlig inspirasjon.

Det er hva prestene til Gud trenger: Gud som inspirerer oss, 
og rekker ut til Sitt folk gjennom oss! Vi må få oss selv ut av 
veien og bli fylt med Guds kjærlighet. Vi må hjelpe Guds folk 
med å bygge Guds kjærlighet ellers er vi bare klingende bjeller.

Jeg tror at det beste tegnet på Guds kjærlighet i prekenene 
til prestene våre er at de inspirerer—ikke bare beveger. De må 
hjelpe Guds folk til å heve seg av inspirasjon. Tro kan bevege, 
men det tar Guds kjærlighet for virkelig å inspirere.

«Og skriv til [budbringeren] for menigheten i Filadelfia: 
Dette sier Den Hellige, Den Sannferdige, han som har Davids 
nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker igjen, og som 
lukker igjen og ingen lukker opp: Jeg vet om dine gjerninger. 
Se, jeg har satt foran deg en åpen dør, og ingen kan lukke 
den igjen. For du har liten styrke, og har holdt fast på mitt 
ord og ikke fornektet mitt navn» (Åpenbaringsboken 3:7-8). 
I Åpenbaringen 3, betoner ikke Gud engelen, eller budbrin-
geren—Han ønsker ikke noe menneskes navn der. Han vil 
at vi ikke fornekter Hans navn! Hvorfor er Gud så begeistret 
over filadelfierne? Fordi de ikke har fornektet Hans autoritet, 
eller Hans regjering! Thayer’s Lexicon sier at ordet som blir 
oversatt «navn» betyr «å gjøre en ting e.l. på ens kommando 
eller autoritet … fremme hans sak.» Fremmet herr Armstrong 
Guds sak? Det er sikkert at han gjorde, men vi kjenner alle 
noen laodikeiske evangelister som ikke døde, mens de gjorde 
Guds Arbeid.
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Filadelfierne ser bakenfor mannen—det er hva Filadelfia 
handler om! De er eksperter på Guds kjærlige regjering og 
autoritet. De vet hvor Gud styrer.

«Se, jeg lar noen av Satans synagoge komme, de som 
kaller seg selv jøder og ikke er det, men lyver. Jeg vil gjøre 
det så at de skal komme og falle ned for dine føtter, og de 
skal forstå at jeg har elsket deg» (vers 9). Laodikeerne må 
komme til den erkjennelsen at Gud elsker oss—Filadelfierne. 
Det betyr at vi elsket Gud. Det er bevis på at regjeringen vår 
inkluderer Guds kjærlighet. Vi vet hvordan vi skal adminis-
trere en regjering av kjærlighet—selv om vi ikke er perfekte.

Regjeringen vår er ikke nazilignende, den er heller ikke 
lemfeldig—den er Gud-lignende. Vi må få det rett!

En prest kan bruke autoriteten sin til å hjelpe folks glede 
eller til å ta den vekk. Hvor vennelig, lykkelig og full av 
glede er forsamlingene våre? Prestene har mye å gjøre med 
det. Vi vil bli dømt etter den standarden. Dette er en Kirke 
med glede! Hvis folkene våre ikke har glede, ønsker Gud å 
vite hvorfor.

Prestene kan gå fra det ekstreme fra å være for strenge 
til å være for ettergivende. Vi må bruke Guds regjering, 
men må alltid forsikre oss om at det er en regjering med 
Guds kjærlighet.

Gud sier i Jesaja 55:8: «For mine tanker er ikke deres 
tanker …»Det kan til og med være sant i Guds Kirke, hvis vi 
ikke er forsiktige.

Å ha hodet vårt stappet med alle profetiene i Bibelen—hvis 
vi ikke har kjærlighet—gagner det oss likevel ingenting!

Noen av evangelistene i wcg skrev artikler som var blen-
dende. Men hvor var kjærligheten deres til Gud? Hvor var 
kjærligheten deres for Guds sannhet? Da ledelsen i kirken 
endret seg, lot disse mennene disse lederne å tråkke på alle 
sannhetene til Gud. De hjalp dem til og med å gjøre det. De 
elsket ikke Gud og sannheten Hans.

Det trenges mye av Guds kjærlighet for å inspirere Guds 
folk. Vi trenger alle mye mer.

Vi må forstå Guds masterplan godt nok til å se at selv de 
hardeste prøvelsene strømmer fra Guds dypeste kjærlighet. 
Når alt kommer til alt, døde Kristus for menneskehetens frelse! 
Vi ble kjøpt med Hans blod!
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Vi trenger det nivået av kjærlighet. Hvis vi må dø, da la det 
bli slik—men vi må elske Gud!

e n  k i r k e  m e d  e t  o p p d r AG

Det trengs Guds kjærlighet til å utføre en slik vanskelig jobb. 
Hvis vi elsker Gud og mennesker, vil vi levere dette bud-
skapet så lenge vi kan, selv om det betyr å bli kastet inn i en 
brennende ildovn.

Det er kjærligheten Gud har for denne verden. Kristus døde 
for å gjøre Guds Arbeid, og så, i noen få tilfeller, må vi.

«Det åpnet sin munn til spott mot Gud—til å spotte hans 
navn og bolig og dem som bor i himmelen. Og det ble gitt det å 
føre krig mot de hellige og seire over dem. Det ble gitt det makt 
over hver stamme og hvert folk og hvert tungemål og hvert fol-
keslag. Alle som bor på jorden, skal tilbe det … Om noen fører i 
fangenskap, han går i fangenskap. Om noen dreper med sverd, 
han skal drepes med sverd. Her er de helliges tålmodighet og 
tro» (Åpenbaringen 13:6-8,10). Gud fortsetter å fokusere på 
«de helliges tålmodighet og tro.» Laodikeerne til Gud vil bli 
kastet inn i Trengselen og bli beseiret av dyret. Filadelfierne 
til Gud fortsetter å stole på Gud og forkynne profetiene Hans.

Det er også et religiøst dyr som reiser seg: «Og jeg så et 
annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn, likesom et 
lam, men talte som en drage» (vers 11).

I annen verdenskrig sa pave Pius xii: «Vi har tvillingfiender: 
kommunistene og demokratiene.» Vi må ikke avfeldige en slik 
uttalelse. Den er veldig avslørende om Vatikanets tankegang. 
Det er hvordan denne makta utfører utenrikspolitikken sin—
gjennom Det hellige Romerriket.

Tenk over dette: I kronjuvelene til Det hellige Romerriket 
er det et rikseple—en kule med et kors på toppen. Det rikse-
plet representerer «Jorda under Kristus»—det er, dens versjon 
av Kristus. Det symboliserer egentlig denne verden styrt av 
kirken. Er det noen som virkelig legger merke til den globale 
ambisjonen som er nær knyttet til den kirken? Og den har en 
blodig historie som beviser det!

«Det bruker hele det første dyrets makt for dets øyne. Og det 
gjør slik at jorden og de som bor på den, tilber det første dyr—
det som fikk sitt dødelige sår legt. Og det gjør store tegn. Til og 



Låse opp Åpenbaringen 89

med får det ild til å falle ned fra himmelen på jorden for mennes-
kenes øyne. Det forfører dem som bor på jorden, på grunn av 
de tegn som ble gitt det å gjøre for dyrets øyne. Og det sier til 
dem som bor på jorden, at de skal gjøre et bilde av det dyr som 
fikk sverdhogget og ble levende igjen» (versene 12-14).

Satan gir dette religiøse dyret makt til å gjøre mirakler—
menneskene blir blendet—og det religiøse dyret støtter full-
stendig det politiske dyret.

Dr. Hoeh, en tysker, sa at paven hadde en mulighet til å 
forene Øst og Vest Tyskland i 1950. Men paven ønsket ikke 
Øst Tyskland på den tida, fordi dets folk er hovedsakelig protes-
tanter. Jeg kan ikke bevise eller motbevise det; likevel, siden 
jeg kjenner den katolske historien, tror jeg at Vatikanet ville 
ha tatt en slik avgjørelse.

Charles De Gaulle, den avdøde lederen av Frankrike, ønsket 
ikke Britannia i EU fordi det er overveidende protestan-
tisk. Den tidligere franske presidenten Jacques Chirac tenkte 
veldig likt som De Gaulle. U.S, er for det meste protestantisk. 
Vatikanet vet at hvis de skal styre verden, må U.S. bli brakt ned!

Det siste budskapet i Fatima sa at Luther vil bli gjort til en 
helgen. Det kan være sant. Når alt kommer til alt, hvis Martin 
Luther var «sammen i himmelen» med alle disse katolik-
kene, er det ingen grunn for katolsk/protestantisk splittelse, 
ikke sant? Selvfølgelig, hvis de forener seg, ville det bli under 
Den katolske kirkens autoritet. Jesaja 47 forteller oss at det er 
akkurat hva som vil skje.

EU vet at de ikke kan stå uten å bli forent. Tyskland har 
mange protestanter. Tyskland ønsker også å bli mer samlet. 
Det vil skje etter hvert som protestantene kommer mer og mer 
under pavens autoritet. Deretter vil Tyskland—den mektige 
økonomiske maskinen til EU—lede med virkelig autoritet.

å p e n b A r i n G e n  17

Dr. Hoeh skrev dette i Good News april 1952: «Spørsmålet som 
president Truman og sekretær Acheson og du står overfor får 
påpasselige observatører til å skjelve!

«Tør Amerika å utruste Tyskland?
«Kan vi forene Europa og guide den kolossale militærmas-

kinen vi danner oss et bilde av der i 1955? … 
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«De ledende generalene våre i Europa advarer ubøyelig 
om at Tyskland er en kalkulert risiko. [Men lederne våre og 
folk er så uvitende om historie at de ikke en gang har en slik 
bekymring i dag!] Hva vil et Tyskland, utrustet ved ameri-
kansk hjelp, tenke om den nye makta si?

«Avgjørelsens time slo ned i Lisboa da det ble besluttet å 
gjenoppruste Tyskland. Framtida di står på spill! Hvordan vil 
du kunne vite hva som vil skje i Europa? … 

«Hvorfor vil diplomater tro at hjertene til folk i Tyskland 
I DAG er annerledes enn i går? Hver eneste en av disse ude-
mokratiske nasjonene har vendt seg mot oss med en gang de 
er opprustet. Vi er de hatede ‘eie’ nasjonene, de ‘kapitalistiske’ 
nasjonene, de ‘imperialistiske’ nasjonene.

«Hjertet til det tyske folk, indoktrinert med nazisme, har 
ikke blitt omvendt til vår levemåte. Hvis de virkelig hadde 
begynt å elske oss siden nederlaget sitt, ville de nå prøve å 
kjøpslå om dominansen i Europa, og true med å holde til-
bake støtte fra demokratiets sak mot Russland? Er det måten 
kjærligheten manifesterer seg? Kan vi kjøpe kjærlighet med 
penger?»

Som jeg har nevnt tidligere, var dr. Hoeh også tysk og 
forsto det tyske sinnet.

Til og med i 1952, kjempet Tyskland for dominansen i 
Europa—og Amerika hadde ikke fornemmelsen til å forstå 
hva det betydde. Det var Tysklands mål fra begynnelsen!

Åpenbaringen 17 snakker bare om de sju siste hodene, eller 
sju hornene, av Romerriket. Disse er oppstandelsene av Det 
hellige Romerriket, som det hadde vært bedre at hadde blitt 
kalt Det «ugudelige» Romerriket.

«En av de sju englene med de sju skålene kom og talte med 
meg og sa: Kom, jeg skal vise deg dommen over den store 
skjøgen, hun som sitter over de mange vann. Med henne har 
jordens konger drevet hor. De som bor på jorden, er blitt 
drukne av hennes horelivs vin» (Åpenbaringen 17:1-2).

Hvem er denne store falske kirken som sitter «over 
de mange vann»? Hun har store kirker i mange deler av 
verden. Hun driver åndelig hor med kongene på denne 
Jorda—hun til og med dominerer dem. Hvem kunne dette 
være? Selv en tenåring skulle være i stand til å besvare det 
spørsmålet!
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Hvor uvitende denne verden er om Guds Bibel.
Guds sanne Kirke er en «liten flokk» som aldri driver hor 

med kongene på Jorda. Denne store falske kirken guider i vir-
keligheten kongene på denne Jorda, mens Guds lille flokk blir 
forfulgt av dem.

Guds Kirke er en jomfru; dette er en stor skjøge! Hun har 
gjort hele verden drukken av falske doktriner (Jesaja 29: 9-11). 
Det er hva folk—inkludert laodikeerne blir drukne av! Gud 
må få dem til å bli edrue før Han kan lære dem.

Lederen av Den katolske kirken blir kalt «vikar for 
Kristus.» Han er ikke en mann som representerer Kristus; han 
er faktisk i stedet for Kristus.

Som kontrast, Kristus leder Kirken Sin direkte. Ingen er i 
stedet for Overhodet—Ektemannen til Bruden.

Dette er alt hva evangeliet dreier seg om—den gode nyheten 
om den kommende Gudsfamilien!

Otto von Habsburg sa engang: «Det [europeiske] fel-
lesskapet lever for en stor del ved arven til Det hellige 
Romerriket, selv om den store majoriteten av folkene som 
lever ved det, ikke vet hvilken arv de lever ved.» Og det er en 
stor underdrivelse! Han sa også: «Vi har et europeisk symbol 
som tilhører alle nasjonene i Europa like mye; det er kronen 
til Det hellige Romerriket, som uttrykker tradisjonene til 
Karl den store.»

Europa vil gå inn i en langt mer voldelig retning enn mange 
europeere tror, når den nye «Hitler» kommer på scenen!

Mens Hitler var en tid i Wien, utvidet visjonen hans seg 
under Satans innflytelse fra kun antisemittisme til noe mye 
større—og lengt mer destruktivt!

Og Satan vil komme til å endre sinnet til den kommende 
politiske lederen av Det hellige Romerriket.

Visse europeiske ledere sier at de lever ved tradisjonene 
til Karl den store, og det var en voldelig og blodig tradi-
sjon. Den delen av historien deres vil vi se klart før Kristus 
vender tilbake. Det er forbløffende for meg at de kan holde 
fast på de onde tradisjonene sine og falske religion—og 
til og med laodikeerne kan så raskt avvise Guds sanne 
religion.

Hvor lidenskapelig vil vi kjempe for Guds sannhet og holde 
fast til slutten?
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to r d e n  f r A  h i m m e l e n

I 1984 skrev en prest i wcg at fordi bildestøtten i Daniel 2 
hadde to bein, var det tydelig at den europeiske supermakta 
ville ha fem nasjoner i Vest og fem nasjoner i Øst. Han kon-
kluderte at dette betydde at Sovjetunionen ville miste noen av 
dets vestlige vasallstater.

I 1984 så en slik mulighet fullstendig umulig ut! Likevel 
var det en mann i en liten Kirke som visste hva som ville skje, 
på grunn av hva Gud tydelig forklarte i Daniel 2. Det var som 
lyn og torden fra himlene! Det er virkelig fenomenalt at Guds 
Kirke kan komme med slike uttalelser—i dag har disse profe-
tiene hendt! Og disse mennene som sa det, vet det! De vet at 
det har skjedd akkurat slik de sa!

Er det noe å ta lett på? Hvor klokt er det av disse prestene 
simpelthen å adlyde når de blir befalt å ikke profetere?

Hvor kom disse profetiene fra? Hvem er det som gjør at 
slik enorme begivenheter skjer? Vi snakker ikke om men-
nesker, men om den store Gud!

Beklagelig nok har de fleste av Guds folk vendt seg bort 
fra disse sannhetene. Disse mennene hadde noe imponerende 
kunnskap—men hva gjør de med den nå? Gud oppfylte pro-
fetiene nøyaktig slik disse mennene lærte. Deretter kastet 
de denne åpenbaringen til side. Nå kjemper de fleste av dem 
imot det, og Gud kaller dem for antikristuser. De hadde mye 
kunnskap om profetier, men hvor var kjærligheten deres for 
Gud som ga disse profetiene?

De vil ikke være i stand til å overse det for en lang tid. 
Snart vil de stå overfor Det hellige Romerriket.

I 1984 ble EU kalt Fellesmarkedet, men Det hellige 
Romerriket ønsker ikke å være et supermarked, men en super-
makt! Det ønsker å styre verden! Det er dets mål. Det har tenner 
som en løve, og det vil undertrykke byttet sitt—først og fremst 
Amerika, Britannia og den jødiske nasjonen i Midt Østen. I 
dag ser det umulig ut—akkurat som det i 1984 var at Russland 
skulle miste vasallstatene sine. Ikke desto mindre skjedde det, 
og det vil også fallet og undertrykkelsen av bibelske Israel.

EU er et imperium som ser etter en keiser. Hvorfor? Fordi 
det er den siste oppstandelsen av Det hellige Romerriket. Den 
ånden har fortsatt fra keiserne til selve denne dag!
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Det er også en keiser på fosterstadiet nå, som ser etter et 
imperium. Når keiseren og imperiet forenes, vil denne verden 
se den største voldelige eksplosjonen noensinne på planeten 
Jorda. Dette imperiet vil ha hele makta til Daniels fire dyr i ett, 
og en ambisjon om å beseire verden!

Nå ser det ut til å være umulig for folk flest, men gjør dere 
klare. Det kommer om noen få korte år!

Gud putter disse tankene inn i lederne av EU 
(Åpenbaringen 17:17). Prestene i wcg brukte ikke mye tid på 
den delen av profetien i 1984. Hvorfor er Gud så intenst vred 
på bibelske Israel? Fordi Han er lei av at vi leder verden inn 
i de motbydeligste synder. Vi leder verden i enhver større 
patologi.

Gud valgte Israel i oldtida til å sette et eksempel for verden, 
men de feilet da også. Nå forbereder Gud et imperium som vil 
irettesette folkene i Israel—hvis de nekter å høre budskapet 
Hans.

Det er noe virkelig spent forhold mellom Russland og 
Tyskland over Ukraina. Alt dreier seg om at det østlige 
beinet til Det hellige Romerriket former seg.

Russerne forstår det tyske sinnet mye bedre enn våre nasjoner 
gjør det, og de har blitt redde for EU. De ser fare på horisonten.

De stiller seg avventende nå på grunn av avhengigheten sin 
av Tyskland med hensyn til penger og forretninger.

Den spenningen vil fortsette med å bygge seg opp inntil 
Daniel 11:44 blir oppfylt—når rykter fra nordøst vil forferde 
EU, eller Nordens konge. Deretter, når de ser at Russland og 
Kina gjør seg klare til å angripe, vil de angripe først.

EU har umåtelig makt, selv om vi ikke har sett noe ennå!
Gud sier at den europeiske sammenslutningen er lik jern 

blandet med gjørmete leire. Det faktumet at Israel er blandet 
inn—slik som for eksempel Frankrike—gjør det i følge sakens 
natur svakt. Det vil ikke vare lenge.

Åpenbaringen 16:12 sier at Gud vil tørke ut Eufrat elva, og 
alle kongene og millioner av soldater fra Østen—Russland og 
Kina—vil komme og tråkke ned Europa og Midt Østen.

Gud forteller oss akkurat hvordan disse begivenhetene vil 
utfolde seg, likevel vil ikke verden ta notis av det. Folk håner 
denne vidunderlige profetien, fordi de er drukne åndelige. De 
vil ikke lytte til en liten Kirke som måtte gå undergrunn i 
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1260 år for ikke å bli drept. Det er ikke den slags kirke de 
vil ha. De ønsker ikke å bli forbundet med en Kirke som til-
bringer livet sitt på flukt.

De ville heller se opp til en stor falsk kirke, som ser til kon-
gene på Jorda for makta si, ikke til Skaperen av alle ting!

Vi må vise verden at vi ikke vil gi opp Guds sannhet, uan-
sett forfølgelse!

Laodikeerne snakker om hvor mye de likte den sofisti-
kerte kulturen i Europa—dets musikk og kunst. Det er bra—
men europeerne vil fremdeles kjempe imot Kristus når Han 
kommer tilbake! Og utfallet er allerede profetert.

«I den siste tid av deres herredømme, når overtrederne har 
fylt sine synders mål, skal det stå fram en konge med frekt 
ansikt og kyndig i onde råd. Hans makt skal bli stor, men ikke 
ved hans egen kraft. Han skal gjøre fryktelig stor skade og ha 
framgang med alt han foretar seg. Mektige fyrster og de hel-
liges folk skal han ødelegge» (Daniel 8:23-24). En mann er i 
ferd med å komme på scenen som har «frekt ansikt» og forstår 
«onde råd.» Alt dette skjer «ikke ved hans egen kraft»—han er 
gitt makt på alle måter av Satan!

Han vil ødelegge «mektige fyrster og de helliges folk.» 
Guds laodikeiske folk vil bli utryddet fysisk i den Store 
Trengselen, for å redde halvparten av dem evig.

Denne mannen tenker ikke at han vil gjøre morderiske 
handlinger (Jesaja 10:6-7). Men Satan vil nå inn til ham—og 
han vil oppleve at sinnet hans endrer seg (Habakkuk 1:11, kjv).

Denne mannen kunne komme på scenen veldig snart. 
Uansett når denne «kongen med frekt ansikt» kommer til 
syne, vil det bli for et ekstremt kort tidsspann.

«Fordi han er klok, skal hans svikefulle framferd lykkes 
for ham. Han skal opphøye seg i sitt hjerte. Mange skal han 
ødelegge i sin trygghet. Ja, mot fyrstenes fyrste skal han 
sette seg opp, men uten menneskehånd skal han bli knust» 
(Daniel 8:25). Han har en svikefull politikk. Han snakker om 
fred, og ødelegger godtroende nasjoner.

Men alt dette leder til den største nyheten det er mulig at vi 
kunne høre. Kristus vil ødelegge denne mannen og Det hel-
lige Romerriket.

Den lykkelige slutten skulle få motet vårt til å stige, fordi 
det nesten er her!
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Det sjuende hodet blir særskilt dekket i detalj. Guds pro-
feter mottok klare åpenbaringer om dette imperiet som for-
undret og sjokkerte dem. Daniel sa at han var forferdet over 
denne visjonen om dette dyret (vers 27). Det ordet betyr å bli 
nummen, overvelde, bedøve, være forferdet, være trøstesløs, 
være i den ytterste elendighet. Det samme hebraiske ordet ble 
brukt for å beskrive Tamar etter at hun hadde blitt voldtatt 
av Amnon!

Bare visjonen fikk Daniel til å besvime! Men folk er i ferd 
med å oppleve virkeligheten! Dette dyret vil tilintetgjøre mil-
lioner av dem!

Hvis vi elsker folk så mye som Kristus gjør, vil vi fortelle 
denne verden hva som venter dem!

Å gjøre denne jobben vil kreve intens engasjement. Det 
vil ikke bli lett. Kjærligheten vår blir evaluert! Hvor mye 
kjærlighet har du for Gud og menneskeheten? Vi må bringe 
Kristus inn i disse profetiene.

Du kunne si, at på en måte var profetiene disse prestene 
forsto, i virkeligheten ikke mer enn underholdning for dem!

Hvor fordømmende! Dette er åpenbaring fra Gud! Gud 
er kjærlighet—så det handler om mye mer enn profeti: Det 
handler om at menneskeheten blir Gud—medlemmer av Guds 
Familie.

Se hva Gud gjorde for å gjøre denne åpenbaringen tilgjen-
gelig for oss! Gud kom ned på Jorda og ofret alt!

Jeg ønsker å leve i en verden som blir regjert av en slik 
kjærlighet. Det er hvordan Gud har levd i all evighet. Jeg 
ønsker å komme ut av denne verden som er så fylt med hat, 
vold og krig! Jeg ønsker å leve i en verden hvor menneskene er 
fylt med kjærlighet mot Gud og menneske.

Elsker vi Gud nok til å forkynne dette vidunderlige 
budskapet?

v e l s tA n d e n  t i l  r o m e r r i k e

«Engelen sa da til meg: Hvorfor undrer du deg? Jeg skal si deg 
hemmeligheten med kvinnen og med dyret som bærer henne, 
det som har sju hoder og ti horn. Dyret som du så, det var 
og er ikke, og det skal stige opp, ut av avgrunnen, og gå til 
undergang. Og de som bor på jorden, de som ikke, fra verdens 
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grunnvoll ble lagt, har sitt navn skrevet i livets bok—de skal 
undre seg når de ser at dyret var, og ikke er, og skal komme 
igjen» (Åpenbaringen 17:7-8).

Det er omtrent en eneste ting det kan synes som om ame-
rikanere tenker på når det kommer til Europa, og det er noen 
som jodler i Alpene. De har ingen ide om hva Det hellige 
Romerriket dreier seg om—eller hva denne kronen handler 
om. De vet ingenting om dette dødelige dyret. Du kan reise 
over hele det sentrale Europa og fremdeles se noe av vel-
standen til Habsburgerne.

Habsburgerne var sverdet til Den katolske kirken opp 
igjennom Middelalderen. De foretok drapene sine mens de 
støttet artister som Mozart, Bach og Schubert—de var veldig 
sofistikerte mens de drepte folk.

Hitler pleide å elske å gå i operaen og få sinnet sitt gjennom-
trengt av musikken til Richard Wagner. Han sa til og med at en 
ikke kunne forstå Det tredje rike uten å forstå Wagner—en sek-
spervers og en antisemittist—likevel var Hitler beruset av ham.

Den neste politiske lederen vil være mye mer urban og 
sofistikert enn Hitler var. Ellers ville ikke andre nasjoner bli 
så lett forførte—til og med de som er medlemmer av EU.

Kjøpmennene på Jorda vil jamre når de ser at Babylon faller 
(Åpenbaringen 18). De fleste av disse handelsmennene vil 
være veldig kulturelle folk. Likevel, dette forretningskonglo-
meratet vil bli fylt med redsler!

I 1983 var pave John Paul ii i Wien—300 år etter at byen ble 
angrepet av de «barbariske tyrkerne» og den polske kongen 
samlet de europeiske kongene og drev ut barbarene. John Paul 
sa, i 1983, at Europa trengte å komme tilbake til de kristne røt-
tene sine. Den nåværende paven vil samle Europa for å gjøre 
dette til en realitet.

Lederne i Vatikanet forstår historien sin—ulikt resten av 
verden. Dette er hvorfor så mange millioner mennesker er så 
lett forførte.

Du kan reise rundt om i Europa og se disse Habsburg slot-
tene. Mange av dem har fangehull under dem. En turguide vil 
fortelle deg om at Habsburgerne ville ha store fester ovenpå, 
der de lyttet til den fineste klassiske musikk, mens folk ble 
torturerte til døde nedunder. Og Hitler kunne lytte til vakker 
opera mens han gjorde det samme.
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Og det vil skje igjen. Den neste diktatoren vil være mye 
mer sofistikert—mye mer kulturell. Men han vil kjempe mot 
Kristus!

I 1926 sa Hitler: «Kristus var den største tidlige kjem-
peren i kampen mot verdensfienden, jødene … Det arbeidet 
som Kristus begynte, men ikke kunne fullføre, vil jeg—Adolf 
Hitler—konkludere.» Han betraktet ikke Jesus som en jøde, 
men bare halvt jøde, fordi Han var unnfanget av Gud.

Imidlertid, det største problemet som Hitler satte fram for 
verden, var ikke at han var en fanatisk antisemittist. Det er bare 
en del av historien. Dette er hvor mange mennesker er forført.

Mye av verden ser på jødene som Guds utvalgte folk. I 
Wien, kom Hitler til troen på at Gud hadde erstattet jødene 
med tyskerne og Det hellige Romerriket. Han fikk vite det i 
den kulturelle byen—da han så på alle disse kronjuvelene og 
velstanden til Habsburgerne.

Han trodde at tyskerne var Guds utvalgte folk. Dette er 
grunnen til at kronjuvelene til det imperiet betydde så mye 
for ham.

I 1938, hadde Hitler brakt emblemene til Det første riket, 
rikskronen, rikseplet, septret, og rikssverdet, fra Wien til 
Nürnberg. På en samling, svor han at de ville forbli der for alltid.

Det er også et spyd, kalt skjebnespydet. Mange tror at det er 
spydet som drepte Kristus—noe som er rent vrøvl. Dette spydet 
antaes å ha mystiske krefter. Legenden forteller at hvis du stirrer 
lenge nok på dette sverdet, vil det utruste deg med magiske 
krefter. Hitler gikk ofte dit og var utvilsomt hypnotisert av det, 
og plukket antageligvis opp noe demonisk innflytelse.

Senere demonstrerte han makt utover det til noe menneske. 
Satan ga han makt—akkurat slik han vil med den neste poli-
tiske lederen til Det hellige Romerriket.

Nasjonene våre har ikke noe begrep om den uforlignelige 
katastrofen som raser mot oss.

Lange’s Commentary sier dette om fallet av Jerusalem til 
de romerske hærene i 70 e. Kr.: «Stemplet fra guddommelig 
straff satte et merke på skjebnen til Jerusalem og templet, selv 
i hedenske øyne. Vi kunne fremkalle minnene om ytringen til 
og med fra … Titus: ‘At Gud var så vred på dette folket at til og 
med han fryktet Hans vrede hvis han ville tillate at det ble vist 
nåde mot jødene’ …»
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Ceasar Titus forsto på en eller annen måte at Gud fikk ham 
til å straffe jødene. Og han hadde rett.

Lange’s fortsetter: «Han nektet enhver æresbevisning på 
grunn av seieren som ble vunnet, med den attestasjonen at 
han bare hadde vært et instrument i Guds hand, for å straffe 
denne stivnakkede nasjonen. Sammenlign de velkjente ytrin-
gene til Josefus, over den høyden som ondskapen til hans sam-
tidige hadde nådd.»

Har ugudelighet nådd denne høyden i bibelske Israel i dag? 
Er Gud bekymret over ondskapen vår?

Josefus sier at Titus drepte 1,1 millioner jøder og tok 97 000 
slaver. Tror du virkelig på at vi nærmer oss en tid da 100 milli-
oner amerikanere vil dø til og med før Tyskland angriper, der-
etter 100 millioner flere under angrepet, og deretter at 100 mil-
lioner blir tatt til fange? Og at det til slutt bare er en tiendedel 
av nasjonen som vil overleve alt dette?

Den samme katastrofen vil ramme Britannia og jødene i 
Midt Østen.

Presten i wcg som det ble vist til tidligere, skrev: «Du 
vil sove når det bryter ut med mindre du våker over disse 
tingene.»

De våket, nå sover de!
«Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus 

og svir og timelige bekymringer, så den dag skulle komme 
uventet over dere som en snare. For den skal komme over alle 
dem som bor over hele jorden. Men våk hver tid og stund, og 
be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal 
komme, og til å bli stående for Menneskesønnen» (Lukas 
21:34-36).

Våk og be alltid! Ikke bare våk—be i Ånden. Da kan 
dere bli stående! Vi må våke og be så vi kan bli stående for 
Menneskesønnen! Det er hva alt dette dreier seg om—å bli stå-
ende for Menneskesønnen. De skulle være virkelig for oss!

Vi må bringe Gud inn i enhver tanke og gjerning.
Moffat oversetter vers 36: «Vær våken fra time til time …» 

Hvorfor? For å «bli aktet verdige til å unnslippe …» Bare disse 
helgenene som er dypt engasjert i Guds Arbeid vil «bli aktet 
verdige til å unnslippe.»

Det er så mange snarer der ute. Men be alltid at vi blir aktet 
verdige til å stå rett der sammen med Menneskesønnen!
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Er det inspirerende? Er det gripende? Er det rørende 
og vidunderlig og verdifullt? At vi kunne stå rett der med 
Menneskesønnen—bare for å våke og be i Ånden og forkynne 
dette budskapet?

Disse prestene i wcg kjente bare til profeti på overflaten, 
men de kjente ikke Gud. Hvis de gjorde, hadde de mistet den 
kunnskapen innen den tida da de leverte disse budskapene.

tA l  G u d s  b u d s k A p

«Dyret som var og ikke er, det er selv den åttende, og også en av 
de sju, og farer bort til undergang» (Åpenbaringen 17:11). Her 
er hva herr Armstrong skrev: «Hele dyret i Åpenbaringen 17—
gjenopplivelsene av Romerriket—er en del «av de sju” hodene 
i Åpenbaringen 13 og Daniel 7 fordi det utgjør de siste sju hor-
nene. Likevel er dette gjenopplivde Romerriket det «åttende 
systemet», forskjellig fra de sju foregående …» (Hvem og hva er 
det profetiske dyret?).

De sju hodene i Daniel 7-Åpenbaringen 13 dyret er 7 sys-
temer. Hele det sjuhodede dyret i Åpenbaringen 17 blir det 
åttende systemet.

Hvordan er dette åttende systemet i Åpenbaringen 17 for-
skjellig? På grunn av at alle de sju hodene blir guidet av den 
skarlagenkledde kvinnen, eller kirken, som red dyret. Ingen 
av de sju hodene, eller systemene, i Daniel 7-Åpenbaringen 
13 dyret ble guidet av en kirke. Vi ser etter en Hitler type 
som vil komme på scenen og begynne å hisse opp milli-
oner av mennesker. Publikum er allerede der for paven—se 
på den forbløffende tilskuerskaren som så på begravelsen 
til John Paul ii og valget av Joseph Ratzingers som pave 
Benedikt xvi!

Det gir deg et levende bilde om det publikummet som 
venter det politiske dyret, som vil styre Det hellige Romerriket!

Gud sier «Våk … og be alltid» så du kan stå der sammen 
med Ham, slik Daniels tre venner sto der med Ham i den bren-
nende ildovnen. Bare at dette vil bli en helt annen ramme.

Laodikeerne kunne ikke stå imot Satans angrep, men vi 
kan! Vi har makt til å beseire djevelen—slik Kristus gjorde.

«For Gud inngav dem i hjertet å utføre hans plan, og å full-
føre én og samme tanke, og å gi dyret sitt rike inntil Guds ord 
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er blitt fullbyrdet» (vers 17). Gud bruker dette systemet for å 
straffe bibelske Israel.

Vi må tale Guds budskap. Herr Armstrong sa, etter at han 
hadde hørt prestenes budskap på slutten av 70åra: Jeg ønsker 
å høre mer åndelig KJØTT, og se mer ILD! Gud tar ikke lett på 
dette. La oss være ærlige. Gud Far ville ikke sende Sønnen 
Sin på Jorda, se på at Han ble mishandlet grusomt og drept av 
onde mennesker, og si: Det er i orden hvis du ønsker å slappe 
av litt. Nei—dette er dødsens alvorlig! Han sendte Sønnen Sin 
for å dø for oss! Vi må ta dette budskapet Hans alvorlig eller 
komme oss inn i noen andre forretninger!

Han vil ikke la laodikeerne slippe unna med opprøret sitt. 
Hvis sjefen sier. Ikke profeter, da har du feil sjef! Vi må forstå 
hvem som er Sjefen, og hvem som leder Kirken. Hvis vi ikke 
vet det, da vet vi ingenting!

Det eneste håpet i denne verden er dette budskapet. De lao-
dikeiske prestene har forrådet Gud og forlatt nattevakten sin da 
de skulle ha beskyttet sannheten—våket over Guds folk. Men 
de snudde og bare gikk vekk fordi noen på toppen sa: Ikke 
profeter.

Forsto de og adlød Gud Faren og Jesus Kristus, Overhodet 
til Kirken? Nei, det gjorde de ikke.

Det er overlatt til oss nå—deg og meg. Denne lille lev-
ningen har blitt gitt den vakten. Vi er alle som er igjen, og Gud 
sier: Jeg vil at dere VÅKER og BER, FORKYNNER budskapet mitt 
og fullfører Arbeidet!

Da, vil vi alle stå foran Menneskesønnen!
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