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1
Den Hvite Hesten
Den viktigste profetien som Kristus leverte mens 

Han var på jorda, var profetiene på Oljeberget. I virkelig-
heten dreier alle profetier seg rundt denne profetien som 

er nedtegnet i Matteus 24, Markus 13 og Lukas 21. Jeg tror at dette 
er den mest sentrale profetien i Bibelen. Noen kommentatorer kal-
ler det ”den lille apokalypsen,” og av en god grunn.

Både Matteus, Markus, Lukas og Johannes skrev ned Kristus’ 
evangelium. Hvorfor er Johannes den eneste av de fire evange-
lieskribentene som ikke skrev ned profetiene på Oljeberget? I 
virkeligheten gjør han det, men ikke i evangeliet av Johannes. Han 
nedtegner det i Åpenbaringsboken, kapittel 6. Det er i dette kapitlet 
Johannes drøfter de sju seglene—med trykket på de første fire—ellers 
kjent som de fire rytterne av Apokalypsen. Ordet apokalypse 
er et gresk ord som ikke er oversatt, og som betyr åpenbaring. I 
Åpenbaringsboken skriver Johannes ned de sju seglene, som blir 
tolket av Matteus 24, Markus 13 og Lukas 21. Så faktisk hadde alle 
fire av disse forfattere en versjon av profetiene på Oljeberget.

B i B e l e n  t o l k e r  B i B e l e n

Åpenbaringsboken har mange symboler med mange forskjellige 
tolkninger. Imidlertid må vi huske at Bibelen tolker seg selv. De 
fleste Bibelstudenter mislykkes med å innse dette fakta, og det er 
derfor vi ser så mange bisarre tolkninger av Åpenbaringsboken.



Bare Kristus kan åpne de sju seglene. ”Men en av de eldste 
sier til meg: Gråt ikke! Se, løven av Juda stamme, Davids rot-
skudd, har seiret. Han kan åpne boken og de sju segl på den” 
(Åpenbaringen 5:5). Disse sju seglene er åpnet i Matteus 24, Markus 
13 og Lukas 21. ”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 dre-
vet av Den Hellige Ånd” (2 Peter 1:20-21). Ikke noe menneske kan 
tyde Bibelen. Det er den første leksa vi trenger å lære.

D e n  H v i t e  H e s t e n

La oss legge merke til det første seglet. ”Og jeg så da Lammet åpnet 
ett av de sju segl, og jeg hørte et av de fire livsvesener si som med 
tordenrøst: Kom! Og jeg så—og se: En hvit hest, og han som satt 
på den, hadde en bue, og det ble gitt ham en krone, og han drog 
ut med seier og for å seire” (Åpenbaringen 6:1-2). Mennesker antar 
vanligvis at dette viser til Jesus Kristus. Det er derfor mangfol-
dige millioner av mennesker er forført av en falsk kristendom! (2 
Korinterne 4:4; Åpenbaringen 12:9). En kristen er en som FØLGER 
Kristus. Så la oss være sikre på at vi lar Kristus tyde denne første 
rytteren i apokalypsen.

Det er sant at Kristus vil komme tilbake til denne Jorda på en hvit 
hest. ”Og jeg så himmelen åpnet—og se: En hvit hest. Og han som sit-
ter på den, heter Trofast og Sannferdig, og han dømmer og strider med 
rettferdighet. Hans øyne er som ildslue. På hans hode er det mange 
kroner. Han har en innskrift med et navn som ingen kjenner uten 
han selv. Han er iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn 
er Guds ord. Hærene i himmelen fulgte ham på hvite hester, kledd i 
fint lin, hvitt og rent. Ut av hans munn går det et skarpt sverd, for at 
han med det skal slå hedningefolkene. Og han skal styre dem med 
jernstav. Han tråkker vinpressen med Guds, Den Allmektiges strenge 
vredes vin. På sin kledning og på sin hofte har han et navn skrevet: 
kongers konge og herrers herre” (Åpenbaringen 19:11-16). Men 
legg nøye merke til at Kristus hadde et sverd—ikke en bue.

Mannen på den hvite hesten i Åpenbaringen 6, som de andre 
tre rytterne i apokalypsen, Bringer store lidelser på Jorda.  
Her, i Åpenbaringen 19, bringer Kristus Rikelig med fred og 
glede, etter at Han har knust opprørerne.
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Profetiene som er symbolisert ved de fire rytterne begynte å 
bli oppfylt ved Kristus’ første komme. Ondskapen fortsetter til 
Hans andre komme. Langt den mest intense lidelsen er like før 
Kristus’ andre komme.

Den første rytteren er først fordi han forårsaker den verste 
lidelsen så langt! Han går fram ”med seier og for å seire.” Ordet 
å seire betyr ”å vinne en seier” (Thayers Lexicon). Denne besei-
ringen finner sted mellom Kristus’ første komme og Hans andre 
komme. Den første rytteren beseirer ved bedrageri! De tre andre 
rytterne, vil på overflata synes å forårsake langt verre katastro-
fer. Men i virkeligheten forårsaker den første rytteren flere av de 
grusomme hendelsene enn de tre andre! Disse katastrofene skjer 
fordi menneskene er forførte. Den første og dødeligste rytteren 
er religiøs forførelse! Og likevel er menneskene så skjødesløse og 
grunne i de religiøse interessene sine, at de mislykkes i å se dette. 
La oss tillate Kristus å åpne dette første seglet for oss.

r e l i g i ø s t  B e D r ag

Menneskene har ingen anelse om hvor mye lidelse som er forår-
saket av religiøst bedrag. ”Jesus forlot templet og gikk ut. Da kom 
hans disipler for å vise ham tempelbygningene. Men han svarte 
og sa til dem: Ser dere ikke alt dette? Sannelig sier jeg dere: Her 
skal ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal brytes ned. Da 
han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, kom de til 
ham og spurte: Si oss, når skal dette skje? Og hva skal være tegnet 
på ditt komme og på tidsalderens ende?” (Matteus 24: 1-3). Kristus 
adresserte bare en liten gruppe av sine egne disipler—ikke ver-
den. Dette var bare Hans lille indre sirkel av troende. Fokuset til 
budskapet var for i dag—enden på verden, eller enden på denne 
tidsalderen. Ikke bare gir Kristus et tegn på enden av verden, 
Han gir et tegn på enden av endetiden! Han gir spesifikke detaljer 
å være på utkikk etter!

Legg nå merke til den første og viktigste advarselen som Kristus 
ga dem: ”Jesus svarte og sa til dem: Se til at ingen fører dere vill! 
For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias! Og de skal 
føre mange vill” (versene 4-5). Dette er den første rytteren i apoka-
lypsen! Det er ikke bare om bedrag fra falske, ikke kristne religioner. 
Folk vil bli bedrat om Kristus og budskapet hans—om hva 
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sann kristendom virkelig er. Og det blir så ille at Kristus’ egne 
disipler blir forført! Så dette går til og med langt videre enn 
bare falsk kristendom. Den første rytteren vil også forføre Guds 
utvalgte folk!

Når Kristus nevner ordet dere, drøfter Han sine egne disipler. 
De også er forført til å tro på et budskap om personen Kristus 
mens de forkaster budskapet Hans. Disse er folk som hadde blitt 
gitt Guds Hellige Ånd og Hans dyrebare sannhet. Så forkastet de 
det for en falsk kristendom!

Ser vi hvor dødelig denne første rytteren i apokalyp-
sen er? Det blir så ille at mange av Guds utvalgte blir drept fordi 
de blir forført! ”Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere i 
hjel. Og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld” (v. 
9). Kristus adresserer fremdeles sine egne disipler. Det er derfor 
han tiltaler dem som dere. Dette skjedde i år 70 e. Kr, men var 
kun en type på forførelsen i endetiden. ”Og fordi lovløsheten tar 
overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste” (v. 12). Ordet 
kjærlighet er fra det greske ordet agape, som betyr Guds egen kjær-
lighet. Gud ga sin mest verdifulle gave av kjærlighet, og de lot 
den vokse seg kald. Denne profetien blir oppfylt på akkurat dette 
minuttet i Guds Kirke!

Ordene de f leste skulle vært majoriteten. MAJORITETEN 
AV Guds eget folk lar kjærligheten sin vokse seg kald i 
denne endetiden! Det er det samme laodikeiske problemet som 
er beslektet i Åpenbaringen 3:14-20. Det finnes ingen verre trage-
die for Guds eget folk. Til og med de er rammet av pilene fra buen 
til den første rytteren.

Dette er Kristus’ egne ord som advarer oss. Dette er hans 
sterkeste advarsel til oss! Likevel tar de fleste folk i Guds 
kirke lett på det og er forført.

Denne tragedie har utfoldet seg i nesten 2000 år. Men det blir 
100 ganger verre i denne endetiden! Alt dette skjer fordi de er for-
ført av den første rytteren i apokalypsen.

Det bokstavelige greske i Lukas beretning slår fast: ”Se til at 
dere ikke blir ført vill!” (Lukas 21:8). Husk at Kristus talte til sine 
egne disipler. Bare helgenene kan føres vill, fordi det er bare de 
som har—eller hadde—sannheten! Denne profetien er om Guds 
Kirke som har blitt lært Guds dyrebare sannhet, og så blir forført. 
De ikke bare snubler. De blir ledet bort fra Gud!
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Dette er det samme problemet i endetiden som er profetert i 2 
Tessalonikerne 2, Malakias’ bok og mange andre profetier. Guds 
eget folk er forført angående Kristus’ budskap. De er også bedratt 
om en mann som Gud brukte i denne endetiden.

e n D e t i D e n s  e l i a s

Her er et veldig avslørende vers: ”Og dette evangeliet om riket skal 
bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og 
så skal enden komme” (Matteus 24:14). Ordet ende her er ikke det 
samme som det greske ordet, som brukes om tidsalderens ende 
(se vers 3). Thayer’s Lexicon definerer ordet ende i vers 14 på denne 
måten: ”På gresk alltid enden på en handling eller tilstand, 
men ikke enden på en tidsperiode … hvilken ende som var ment, 
må leseren bestemme ut av sammenhengen.”

Så hva endte i virkeligheten? Da evangeliet ble forkynt rundt 
verden som et vitnesbyrd, så endte det arbeidet. Det var enden på 
Filadelfia æraen og begynnelsen på den laodikeiske æraen i Guds 
Kirke (Åpenbaringen 3:7-20). En mann kom og fullførte et ende-
tids-arbeid (Sakarias 4:9). Så ble han tatt bort (2 Tessalonikerne 2:7). 
For mer informasjon skriv etter et gratis eksemplar av Malakias’ 
Budskap.

Men hvem var den mannen? Husk at Matteus 24 er adressert 
til Kristus’ egne disipler. Nå kan vi se en annen spesifikk måte å 
bestemme hvem av Guds folk som er og som ikke er forført av 
den første rytteren i Apokalypsen. ”Og disiplene spurte ham 
og sa: Hvorfor sier da de skriftlærde at Elias først må komme? Han 
svarte: Elias kommer nok, og han skal sette alt i rette stand” 
(Matteus 17:10-11). Kristus personlig profeterte at Han ville sende 
en endetids-Elias like før Sitt andre komme. Denne mannen ville 
sette alt i rette stand. Han ville gjøre det største arbeidet av 
hvilken som helst andre av Guds ledere i denne endetiden. 
Men Guds Laodikea Kirke i endetiden ville bli forført angående 
hvem denne mannen var—på samme måte som de var i det før-
ste hundreåret angående en Elias som kom da! ”Men jeg sier 
dere at Elias allerede er kommet, og de kjente ham ikke, men 
gjorde med ham det som de ville. Slik skal også Menneskesønnen 
lide under dem. Da forstod disiplene at det var om døperen 
Johannes han talte til dem” (versene 12-13). Bare de sanne disi-
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plene visste at døperen Johannes oppfylte det første århundres 
rolle som Elias. Og bare Guds sanne disipler i dag vet at Herbert 
W. Armstrong var endetidens Elias!

Ingen av laodikeerne i dag anerkjenner Herr Armstrong som 
endetids-Elias. Og det er til deres egen skam!

Husk at denne profetien er dobbel. Det sa Kristus. Der var en 
første århundres type av Elias og en type av Elias i endetiden.

Evangeliet om Guds rike ble ikke forkynt rundt verden fra det 
første århundre til det siste. Ellers kunne ikke Kristus ha sagt det 
Han sa i Matteus 24:14! Så når vi så at evangeliet ble forkynt rundt 
verden, burde vi ha visst at det var endetiden. Men da dette arbei-
det opphørte, var vi i den siste enden av endetiden!

Da herr Armstrong døde, var det et stort vendepunkt 
i denne verden og i Guds Kirke. Hele verden må bli klar 
over det! Satan ble da, uten tvil, kastet ned på denne Jorda 
(Åpenbaringen 12:9). Satans egen vrede intensiverte verdenspro-
blemene sterkt (vers 12). Så forfulgte han kvinnen, eller Guds Kirke. 
Bare en rest av Guds folk ble ikke forført av Satan; det er disse 
Gud vil beskytte fra Satans største vrede—den Store Trengselen 
(vers14). Men Guds ord profeterte at mange i Guds Kirke ville bli 
forført kort tid før dette, og vil måtte gå inn i Trengselen (vers 17; 
Åpenbaringen 11:1-3).

Den første rytteren i apokalypsen har tilført Guds endetids-
Kirke et kraftig slag.

Kristus profeterte om denne tragedien allerede i det neste verset 
i Oljeberg profetien: ”Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt 
over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden 
komme. Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten 
Daniel har talt om, stå på det hellige sted—forstå det, enhver som 
leser!” (Matteus 24:14-15). Dette refererer både til en åndelig øde-
leggelsens styggedom som ødelegger Guds Kirke, og til en fysisk 
ødeleggelsens styggedom som angriper Jerusalem. Jeg forklarer 
dette grundig i det gratis heftet vårt Daniel—Endelig Åpenbart!

Da herr Armstrong døde, begynte Israels nasjoner veldig 
raskt å falle sammen. Den fysiske ødeleggende styggedommen 
begynte like raskt å reise seg i makt. Det er derfor Kristus nevner 
dette straks etter å ha drøftet at evangeliet skulle bli forkynt i hele 
verden. Evangeliet forkynt i hele verden, inneholdt også en advar-
sel om Israels kollaps og oppreisingen av det Hellige Romerske 
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Imperium, som er ødeleggelsens styggedom. Etter at evangeliet 
var forkynt rundt om i verden, kunne du se at ødeleggelsens styg-
gedom reiste seg raskt—først åndelig, og nå, i Europa i dag, fysisk. 
Om kort tid må Guds folk i Juda (kalt Israel i dag) flykte, når de 
ser denne europeiske hæren (vers 16).

Kristus profeterte at folket Hans ville forstå. Forstår du denne 
profetien? Hvis du ikke virkelig forstår den, da har du blitt bedratt 
av den første rytteren!

Lukas versjon av profetiene på Oljeberget slår fast at ødeleggel-
sens styggedom er en hær eller hærer. ”Men når dere ser Jerusalem 
omringet av krigshærer, da skal dere vite at byens ødeleggelse 
er nær. Da må de som er i Judea, flykte til fjells. De som er inne i 
byen, må gå ut, og de som er ute på landet, må ikke gå inn i byen” 
(Lukas 21:20-21). Igjen, Guds eget folk blir bedt om å f lykte på 
denne tida. Men laodikeerne vil ikke flykte fordi de er så bedratt—
av den første rytteren i apokalypsen!

Disse hærene som vil omringe Jerusalem, er på vei til å gjøre 
Juda, Storbritannia og Amerika til slaver. Denne styggedommen 
vil levne mange nasjoner i ”ødeleggelse” kort tid før Kristus 
kommer tilbake.

Hvis Guds folk ikke engang kjente igjen det mektige arbeidet 
til Guds endetids-Elias, hvordan skulle de vite når de skulle 
flykte? Vi kjenner igjen endetids-Elias ved tro, og vi flykter av tro. 
Nå er tida inne for å bygge opp denne sterke troen.

Når Evangeliet ikke lenger går rundt verden, kan vi begynne 
å vokte på spesifikke tegn—som Guds Kirke blir angrepet av 
hærer av demoner, det hurtige kollapset av Israel, ødeleggelsens 
styggedom som reiser seg, atomvåpen ute av kontroll og andre 
alvorlige tegn som vi vil nevne senere.

k i r k e s p l i t t e l s e

Den første rytteren i apokalypsen forfører folk om Kristus’ 
Budskap. Satan får dem til å fokusere på personen Kristus og bort 
fra budskapet Hans. Dette skjer også med Guds egen Kirke, men 
i varierende grad.

Gud setter fokuset på Sin egen Kirke i denne store religiøse 
villfarelsen. Det er en viktig grunn til det. Verdens religioner blir 
lett forført og har aldri hatt Guds åpenbarte sannhet. Så de for-
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står ikke Bibelen. Bare en liten prosent av ”kristendom” har noen 
gang forstått Guds ord. Satan må være sluere og sterkere for å for-
føre Guds eget folk. Kristus taler mer direkte til Kirken Sin fordi 
frelsen deres står på spill. Verden er ennå ikke blitt kalt (Johannes 
6:44). De vil få sin sjanse i den andre oppstandelsen.

Guds utvalgte i dag vil enten oppstå ved Kristus’ gjenkomst, 
eller de vil bli kastet i ildsjøen!

Gud drøfter faktisk tre forskjellige grupper av sine egne hel-
gener i de få, siste versene av Matteus 24. To av dem er nevnt i 
vers 40: ”Da skal to menn være ute på marken, den ene blir tatt 
med, den andre blir latt tilbake”. De to er to menn. Lukas’ ver-
sjon forklarer dette verset bedre. ”Jeg sier dere: Den natt skal to 
være i én seng. Den ene skal bli tatt med, den andre skal bli latt 
tilbake” (Lukas 17:34). Disse to menn, eller lederne i Guds Kirke 
er i samme seng. Det betyr bare at begge er i Guds egen familie. 
Gud taler åndelig her.

”To kvinner skal male sammen på kvernen, den ene blir tatt 
med, den andre blir latt tilbake” (Matteus 24:41). Kvinne er et 
Bibelsymbol for kirke. Begge de to kvinnene maler på mølla. Det 
betyr at det er to separate kirker, men begge er Guds kirker. Begge 
maler på mølla—lærer mye av Guds sannhet. Men en Kirke har 
en alvorlig feil. På gresk heter det ”i mølla.” Begge gruppene 
er i Guds tempel (eller Kirke), men en gruppe bor i forgården 
(Åpenbaringen 11:1-3). De har et regjeringsproblem og kan ikke bli 
korrigert eller målt av Gud. Gud vil ikke ta dem til et sted i sikker-
het. De vil oppleve den Store Trengselen på grunn av en lunken 
holdning. En Kirke flykter. Den andre Kirken blir ikke gitt denne 
muligheten (Åpenbaringen 12:13-17). Deres problem dreier seg om 
endetids-Elias, som prekte Guds evangelium i hele verden. Hvis vi 
ser nøye etter, kan et alvorlig problem komme til syne.

Den lunkne kirken er ikke klar til å flykte. ”Våk derfor! For 
dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Men det skjønner dere, 
at dersom husbonden visste hva for en nattevakt tyven kom i, så 
ville han våke og ikke la ham bryte inn i sitt hus. Vær derfor beredt, 
dere også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke ten-
ker” (Matteus 24:42-44). Hvorfor er de ikke klare? Beredskapen 
deres er ikke God nok. Lukas sier ”våk”; med andre ord, du—
individuelt—må våke, ellers ender du opp i den lunkne kirken og 
blir kastet inn i Trengselen.
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Det er en grunn til at vi er beordret til å våke. Vi må advare 
verden—og enda viktigere, Guds egne Laodikeere! Igjen, frel-
sen deres står på spill! Undersøk litteraturen vår, og du vil se 
at vi advarer som Kristus beordrer oss til.

Det er ikke noe poeng i at vi våker, hvis vi ikke advarer. 
Laodikeerne ser ikke Guds mest påtrengende varselbudskap. Noen 
mennesker sier vi mangler kjærlighet og angriper brødrene våre. 
Vi angriper dem ikke, men vi våker og advarer! Gud bruker oss 
til å irettesette dem i kjærlighet (Åpenbaringen 3:19). Det skyldes 
at deres egen kjærlighet har blitt kald.

Gud forteller oss hvorfor Han ikke kan åpenbare budskapet Sitt 
til laodikeerne—til og med til dem som maler ved mølla (noen av 
dem gjør ikke det heller). ”Hvem er da den tro og kloke tjener som 
hans herre har satt over sine tjenestefolk for at han skal gi dem 
mat i rett tid?” (Matteus 24: 45). En av Guds ledere er en ”tro og 
klok tjener.” Gud har satt ham ”over sitt tjenestefolk”—eller Kirke. 
Thayer’s Lexicon definerer over [KJ-ruler] på denne måten: ”satt 
over en ting (leder det), å lede tilbedelsen av Gud.” Denne Kirken 
har Guds Regjering. Den samme regjeringa som Gud ga til herr 
Armstrong! Mange medlemmer i utløperne, de laodikeiske kir-
kene, forlot eller ble kastet ut av Guds Verdensvide Kirke. Men de 
forkastet Guds regjering og herr Armstrong som endetids-Elias. 
De måtte enten forkaste herr Armstrong i den rollen, eller under-
ordne seg den regjeringa han lærte! Og det er akkurat hva Kristus 
drøfter her. (For mer informasjon skriv etter de gratis heftene våre, 
Kolosserne og Guds familieregjering.)

Ordet over som blir brukt her, er det samme ordet som blir brukt 
i Matteus 25:23-24: ”Og hans herre sa til ham: Vel gjort, du gode og 
tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. 
Gå inn til din herres glede! Men også han kom fram som hadde 
fått den ene talenten, og han sa: Herre, jeg visste at du er en hård 
mann, som høster der du ikke sådde, og sanker der du ikke strødde.” 
Vi må praktisere Guds regjering i dag for å være KLAR til å 
lære den i morgendagens verden! Gud sier at 50 prosent av 
laodikeerne til slutt vil lære å underordne seg regjeringa Hans. De 
andre 50 prosentene vil ikke lære denne leksa og vil miste frelsen 
sin! (Matteus 25:1-10). Opprør mot regjering er hovedgrunnen.

Bibelen var opprinnelig skrevet på en bokrulle uten innde-
ling i kapitler. Kapitlene ble innsatt av mennesker. De siste få 

Den Hvite Hesten 9



versene av kapittel 24 skulle ha vært fulgt av de første ti versene 
av Matteus 25—uten kapittel avbrekk. Alt sammen er én historie. 
På den måten kan folk bedre se den fryktelige straffen som laodi-
keerne må betale for opprøret sitt. Uten avbrekk i kapitlene, er 
virkningen mye sterkere. Kanskje du nå forstår hvorfor vi advarer 
laodikeerne så sterkt. Hvis vi virkelig elsker laodikeerne, hvordan 
kan vi ikke advare dem? Den første rytterens mest uhyrlige øde-
leggelse er påført Guds egen Kirke. Mange tusen av dem vil dø 
for alltid om noen få korte år! Guds Filadelfiakirke er den 
eneste Guds Kirke i dag som fortsetter å lære den samme regje-
ringa, som Gud lærte gjennom herr Armstrong. Laodikeerne har 
forkastet denne regjeringa. Det er hovedgrunnen til at Gud ikke 
vil bruke dem til å gjøre arbeidet Sitt.

Vi kan ikke styre i Morgendagens Verden før vi lærer å bli 
styrt av Gud! Som herr Armstrong sa: ”regjering er alt.” Det er dette 
det første budet handler om, og det er grunnlaget for alle de Ti Bud.

Verdens religioner har alltid avvist Guds regjering som er 
basert på Guds lov, de Ti Bud. Nå har Guds eget folk det samme 
problemet. Det er derfor den første rytteren kan bedra dem så lett. 
De ønsker ikke at Gud skal styre dem fullstendig!

Herr Armstrong brukte Guds regjering til å preke evangeliet 
rundt om i verden og til å gjenopprette alle ting. Den jobben 
har aldri blitt gjort før med slik kraft. Det er ingen annen måte 
dette arbeidet kunne blitt gjort uten ved Guds regjering. Bare et 
gram med logikk vil fortelle deg det!

Etter at laodikeerne forkastet herr Armstrongs oppfyllelse av Elias’ 
rollen, er det lett for dem å forkaste Guds regjering. Hvis de godtok 
den regjeringa ville de ALDRI ha forkastet herr Armstrong 
som endetidens Elias. Det er et kolossalt feilgrep!

Å male på mølla er ikke nok. Gud må fremdeles styre oss 
totalt og betingelsesløst! Guds regjering er det som skil-
ler de to kvinnene som maler på mølla.

Guds egen Laodikea Kirke er kvinnen som maler på mølla, 
men som fremdeles må gå inn i Trengselen.

Den Kirken som er styrt av Gud gjør Guds arbeid. Men hva er 
det arbeidet? Det er å ”gi dem mat i rette tid” som betyr å vokte, 
og å advare laodikeerne og hele verden. Vår primære oppgave er 
ikke å forkynne evangeliet rundt om i verden—skjønt vi forkyn-
ner evangeliet. Hovedvekten i budskapet vårt er å vokte og advare. 
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Det er sesongen for å advare! Og det er bare en kort tid igjen til å 
gjøre den jobben.

Vi ville miste vårt eget blod hvis vi ikke sendte dette advarende 
budskapet (Esekiel 3 og 33).

Vi vet at endetids-Elias har kommet og gått. Vi er i en annen 
sesong. Laodikeerne vet, tragisk nok, ikke dette. Mange av dem ten-
ker fremdeles at hovedjobben deres er å gjøre det herr Armstrong 
allerede har gjort. ”Salig er den tjener som hans herre finner i ferd 
med å GJØRE DETTE, når han kommer!” (Matteus 24:46). Vi 
må bli funnet i ferd med å gjøre det rette arbeidet i den 
rette sesongen! Det er ikke nok bare å gjøre noe eller bare male 
på mølla. Vi må levere det rette budskapet, ellers kan ikke Kristus 
bruke oss til å gjøre arbeidet Sitt.

Hva er belønningen for å gjøre dette arbeidet? ”Sannelig sier jeg 
dere: Han skal sette ham over alt han eier!” (v. 47). Gud vil sette oss 
over hele universet. Ordet over er det samme ordet som ble drøftet 
tidligere. Her er det mest dypsindige Budskapet som noensinne 
har blitt levert av Gud! Vi må bli STYRT av Guds Regjering 
i dag ellers vil Gud aldri kunne tillate oss å  STYRE det 
endeløse universet! (Hebreerne 2:7-8). Vi må absolutt se hvor 
skyhøy denne æren og ansvaret er. Det er påtrengende nødvendig 
at vi lærer å bli styrt nå. Bare herr Armstrong lærte oss hvordan 
vi skulle bli styrt. Det er alt for vår egen gylne belønning! Vi kan 
ikke være laodikeisk slurvete på dette området!

Gud ønsker ikke å ha en annen Satan. Lucifer gjorde opprør og 
ødela mye av universet. Det skjedde av en og bare én grunn: Han 
ville ikke administrere Guds regjering! Så Satan styrer den første 
rytteren i apokalypsen i dag—prøver å bedra hele menneskehe-
ten angående Guds dyrebare regjering. Han ønsker desperat å få 
menneskeheten til å følge opprøret sitt.

Enhver som ikke underordner seg Guds regjering, er bestemt 
til å bli forført av den første rytteren!

Fruktene beviser at herr Armstrong hadde Guds regjering. Men enh-
ver laodikeer forkaster den. Det er nøyaktig derfor de er laodikeere!

D e  D r u k n e  l ao D i k e e r n e

La oss nå se på en tredje gruppe av Guds helgener som har blitt kalt 
ut av denne verden. Den første rytteren i apokalypsen har tram-
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pet dem ned! ”Men dersom den onde tjener sier i sitt hjerte: Det 
varer lenge før min herre kommer!” (Matteus 24:48). Legg merke 
til at de sier ”det varer lenge før min herre kommer,” i sine hjer-
ter. Det er ikke noe de uttrykker i ord. Disse folkene tror sterkt på 
Kristus’ andre komme. Men i sine hjerter tror de at Han drøyer 
sitt komme. Kristus kom ikke når de trodde Han ville, så de leg-
ger skylden på Gud. Troen deres brytes ned. De begynte å si ” ikke 
profeter” (Amos 2:11-12).

Etter å ha blitt skuffet, blir disse folkene til Gud, drukne ånde-
lig. Husk, Gud taler til oss på ulike nivåer. Men Han taler åndelig til 
sin egen Kirke. ”… og han så gir seg til å slå sine medtjenere, og eter 
og drikker med drankere” (Matteus 24:49). Hvilken Guds Kirke 
slår i dag sine egne medtjenere? Det er bare Guds Verdensvide 
Kirke som i virkeligheten har denne makta. De la øde fundamentet 
med doktriner som ble etablert av Herbert W. Armstrong—vraket 
Guds sanne Kirke. De som bekjempet disse falske forandringene 
ble kaste ut av Kirken av sine egne ”brødre” og ”medarbeidere”—
sin egen familie (Jesaja 66:5).

Mange medlemmer i Guds Filadelfiakirke sa dette var det mest 
traumatiske de noen gang hadde opplevd. Når alt kommer til alt, 
vi drøfter folks evige liv. En voldsom strid raste og raser fremde-
les mellom Guds utvalgte og den første rytteren. Disse versene 
drøfter en ødeleggende Kirkesplittelse. Disse laodikeerne ønsket 
å ”drikke med drankere.” De ønsket denne verdens Babylonske 
doktriner.

En ”fortapelsens sønn” ødelegger Guds sanne kirke! (2 
Tessalonikerne 2). Han slår enhver som kommer i veien. Bare Guds 
Verdensvide Kirke er åpenbart skyldig i denne synden. (For en 
mer dyptgående studie, skriv etter det gratis heftet vårt Malakias’ 
Budskap.)

”… da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter 
det, og en time han ikke tenker” (Matteus 24:50). De vet ikke at 
Trengselen nesten er her. De gjentar stadig ”men den dag og time 
kjenner ingen,” mens de sjelden sier ”at han er nær og står for 
døren” (versene 33-36). Slike uttalelser åpenbarer hvorfor Gud kal-
ler dem hyklere. De er veldig uærlige i Bibellærdommen sin! ”Og 
han skal hogge ham i sønder og gi ham hans del med hylkerne. 
Der skal de gråte og skjære tenner” (v. 51). Slike hyklere vil bli kaste 
i ildsjøen. Det er temaet her—ikke bare fysisk død. Gud, adva-
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rer  dem at deres evige liv er i ferd med å gå tapt! Deres 
fysiske liv i dag er deres eneste sjanse til frelse. Det er sesong for å 
tordne et advarende budskap! Enhver som ser hva som skjer, kan 
ikke gjøre noe mindre!

Den første rytteren i apokalypsen har forført denne verden. 
Men en mye verre tragedie er hva dette forførende monstret har 
gjort, og gjør, med Guds eget folk. Denne hesten galopperer over 
Guds egne helgener—bedrar og ødelegger muligens flere helge-
ner enn noen gang tidligere i historien til Guds Kirke! Må Gud 
hjelpe oss til å gjenkjenne ham—og ta i akt det tordnende, adva-
rende budskapet som kommer ut fra den sanne levningen av Guds 
Kirke i dag!
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Den Røde Hesten
Den første hesten, en hvit en, er kanskje den vik-

tigste, selv om den er den minst forståtte, fordi den 
forårsaker den mest snikende ødeleggelsen: universell, 

religiøs forførelse. Likevel ser vi at de tre andre rytterne også 
er sterkt involvert og påvirket av denne verdens falske ”kristne” 
religioner. Det er få som forstår de fire rytterne, fordi det er få som 
lytter til Kristus og fortolkningen Hans, noe som er den vitale 
nøkkelen til å forstå Åpenbaringsboken. 

De forførte etterfølgerne av mannen på den hvite hesten ”drog 
ut med seier og for å seire,” basert på den feilaktige tro at den hvite 
rytteren er Jesus Kristus. Faktum er at Satan forkler seg som 
Kristus (2 Korinterne 11:14). Dette leder direkte inn i, og overlap-
per den andre rytteren i apokalypsen: krig! Den andre rytteren 
har brakt ødeleggelse over menneskeheten, med religiøse kriger 
opp gjennom historien.

Vi må huske å se til Gud for å få disse profetiske symbolene 
åpenbart så vi kan forstå dem. Det er fordi menneskene har nek-
tet å se til Gud at de er i denne knipa med de destruktive rytterne, 
fra begynnelsen av.

Satan har lykkes, via den første hesten med religiøs forfø-
relse, å bedra hele menneskeheten til å følge en falsk Kristus. Han 
ville like ikke noe mindre enn å blinde oss for betydningen av de 
resterende hestene som er sadlet opp, og venter på et siste ritt. Bare 
Jesus Kristus kan åpne det mystiske andre seglet for oss.



Det er få som vet hva løsningen på menneskenes stigende pro-
blemer er, men til og med de har kjennskap til at det er umulig å 
oppnå denne med kjødelig menneskelig natur.

I boka Politics Among Nations skrev Hans Morgenthau: ”Den 
overveldende majoriteten ville sette det som de betrakter som vel-
ferden til deres egen nasjon, over alt annet—inkludert interessen 
til en verdensstat. Med andre ord, verdens folk er ikke villig til 
å godta en verdensregjering, og deres altoverveiende lojalitet til 
nasjonen reiser opp et uoverstigelig hinder for å etablere den.”

Norman Cousins, forfatteren av In place of Folly, skrev: 
”Nasjonene har insistert på å beholde maksimal autoritet for seg 
selv når det gjelder sikkerhet. De ønsker retten til å eie større fysisk 
styrker enn de er villige til å investere i den organisasjonen som 
har ansvar for verdensfred. De har ikke fremskaffet spesifikt eller 
tilstrekkelig maskineri for å forhindre aggresjon” (side 114).

Etter at Japans overgivelse i havna i Tokyo endte 2. verdenskrig, 
sa general Douglas Mac-Arthur: ”Grunnproblemet er teologisk og 
involverer en åndelig gjenoppblussing og forbedring av mennes-
kelig karakter, som vil samordne seg med våre nesten makeløse 
framskritt i vitenskap, kunst, litteratur, og alle materielle og kul-
turelle utviklinger i de siste 2000 åra. Det må være åndelig hvis 
vi skal kunne redde kjødet” (Reminiscences, side 459).

I Matteus 24:6-7 sa Kristus: ”Dere vil høre om kriger og ryk-
ter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. For alt dette må 
skje, men ennå er ikke enden kommet. For folk skal reise seg mot 
folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her 
og der.” Selv om Kristus talte til disiplene sine da, hadde Han et mye 
større publikum i tankene—de mangfoldige milliardene som lever 
på denne Jorda i dag—på enden av endetiden. Kristus ville aldri til-
late at slike lidelser ville skje, uten å ha advart tjenerne sine først, 
enten personlig eller gjennom Sitt skrevne ord (Amos 3:7).

Viktigheten av dualliteten i skriftene kan ikke bli understreket 
nok. Vi skal se at Matteus 24 viser til: 1) en første typisk oppfyl-
lelse i år 70 e. Kr.; 2) et forhold i virksomhet over lang tid fra år 70 
e. Kr til nå; og 3) en antitypisk oppfyllelse i endetiden, som ennå 
ikke har skjedd. Det er denne siste typen som du og jeg stirrer 
rett inn i øynene!

Johannes’ visjon, åpenbart av Jesus Kristus, og nedtegnet for 
oss i dag i Åpenbaringen 6:1-8, skiller seg bare litt fra profetiene på 
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Oljeberget i Matteus 24 og de andre evangelieskriftene. Josephus 
beskriver i malende detaljer krigene og hungersnøden og pesten 
som den resultert i, i Jerusalem i år 70 e. Kr., nesten 40 år etter 
at profetiene på Oljeberget først ble gitt. (Vennligst les Josephus’ 
Wars of the Jews, som forteller om tusenvis av jøder som ble spid-
det av romerne.)

Ja, det Kristus sa i Matteus 24 hadde virkelig en typisk oppfyl-
lelse i år 70 e. Kr. Men Johannes’ visjon ble nedtegnet 20 år etter 
at byen falt og ødeleggelsen av templet. Ingenting i denne taler om 
en historisk oppfyllelse, eller hendelser som skjedde på Johannes’ 
tid. I stedet viser den til en fremtidig fullbyrdelse som ligger 
i tida umiddelbart foran oss.

e t  e n D e t i D s - B u D s k a p

Åpenbaringsboken er klart en bok for endetiden. Åpenbaringen 
9:16 nevner en stående hær på rundt 200 millioner mann. Det var 
ikke så mange menn, kvinner og barn i live i det første århun-
dre, så dette kunne ikke bli oppfylt da. Det var ikke før slutten 
av det 19de århundret at verdens befolkning overskred en mil-
liard mennesker. Bare da kunne så mange menn bli samlet inn 
til en så stor krigsmakt. Da 2. verdenskrig var på det høyeste, var 
hærene til både de allierte og aksemaktene kombinert mindre 
enn halvparten (ca. 70 millioner) av de 200 millionene som er 
nevnt i Åpenbaringen.

Til og med sammenhengen i Matteus 24 viser at den ende-
lige oppfyllelsen av disse profetiene fremdeles ligger foran oss. 
Versene 21-22 viser at Kristus’ budskap vil gjelde en tid da utslet-
telse av menneskene vil være en virkelig trussel. Bare siden kort 
tid etter den siste verdenskrigen og ankomsten av atomvåpen, har 
dette blitt en mulighet. Alt er nå på plass for de fire rytterne til å 
stormløpe.

”Da Lammet åpnet det andre seglet, hørte jeg det andre livs-
vesenet si: Kom! Og en annen hest drog ut, som var RØD. Han 
som satt på den, ble det gitt å ta freden bort fra jorden, så 
de skulle slakte hverandre. Og det ble gitt ham et stort sverd” 
(Åpenbaringen 6:3-4). Jesus Kristus åpner det andre seglet, og 
Johannes ser en rød hest hvis rytter er gitt autoritet til å fjerne 
freden fra Jorda. Når freden er borte, finnes det bare krig. Mannen 
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på den røde hesten representerer krig med dens avskyelige effekt. 
Vers 4 tolker seg selv klart, men videre bevis er gitt i Matteus 24:6-7 
som vi har lest. Kristus staver det praktisk talt ut for oss med 
beskrivelsen av den andre rytteren som representerer ”krig og 
rykter om krig.”

Men noen vil argumentere at menneskene alltid har hatt krig. 
Andre spørsmål som ofte blir stilt er: Hvilke kriger vises det til i 
Matteus 24? Representerer den andre rytteren krig på en generell 
eller spesifikk måte? Igjen, la Bibelen tolke seg selv!

k r i g  e t t e r  k r i g

Den første tingen Kristus profeterte om, var et generelt forhold 
med krig på Jorda som ville strekke seg ut fra Hans tid og inntil 
menneskenes vanstyre på Jorda til slutt var over. ”Dere skal høre 
om kriger (flertall) og rykter om krig.” Den neste tingen Han sa rett 
etter å ha advart om denne tilsynelatende endeløse tilstanden av 
krigshandlinger var: ”Se til at dere ikke lar dere skremme. For alt 
dette må skje, men ennå er ikke enden kommet.” Disse mange kri-
gene omfatter en generell, ikke spesifikk, tilstand med krig. Kristus 
formaner oss at vi ikke skal være for bekymret. Gjennom mennes-
kenes miserable eksistens på Jorda, har der vært vekslende perioder 
med krig (av enhver beskrivelse) og fred. Uheldigvis har periodene 
med krig vart mye lenger enn de flyktige tidene med fred.

Resten av Matteus 24—og den andre rytteren av apokalyp-
sen—viser til en mye alvorligere type krig. En krig av slik stor 
innvirkning at det er en totalt unik krig av og ved seg selv—en 
verdenskrig med katastrofale følger mye verre enn 1. og 2. ver-
denskrig til sammen.

at o m k r i g

Sinnsstemningen blir mye alvorligere etter de mange krigene i 
Matteus 24:6 er nevnt. Vers 7 forteller oss om at ”folk skal reise seg 
mot folk, og rike mot rike.” Dette indikerer verdenskrig hvor en 
stor blokk av allierte nasjoner eller land direkte vil angripe hver-
andre. Det betyr mye mer enn ”kriger og rykter om krig.”

Verden har allerede overlevd to verdenskriger, men ingen av 
dem kan sammenlignes med den potensielle, globale krigen som 
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det snakkes om i Matteus 24:22: ”Og dersom ikke de dager ble 
forkortet, da ville intet kjød bli frelst[i live]!” Moffat over-
settelsen legger til ordet i live. Dette viser til total krig med 
utslettelse av alle folk som utfall, med mindre det skjer et gud-
dommelig inngrep.

2. verdenskrig ble ikke ”krigen som skulle gjøre slutt på alle 
kriger,” som mange hadde håpet. Atombomben over Hiroshima 
den 6. august 1945 drepte nærmere 80 000 mennesker. Tre dager 
senere drepte en annen atombombe titusener i Nagasaki. I dag kan 
hydrogenbombene være atskillige tusen ganger mer dødelige og 
destruktive enn den primitive atombomben. Ordet overdrap ble 
ikke brukt før disse detonasjonene i 1945. I dag er det grovt regnet 
150-200 ganger overdrap i verden. Den siste beregning viser at der 
eksisterer åtte tonn tnt for hver mann, kvinne og barn!

Bare i generasjonene siden 2. verdenskrig har muligheten for en 
verdensvid utslettelse eksistert. Aldri før har menneskeheten hatt 
muligheten til å ødelegge seg selv fullstendig—før nå!

Gene Williams, forfatteren av Atomkrig, Atomvinter, sa at kun 
én H-bombe har samme verdi som å bunte sammen all eksplo-
siv kraft av fem 2. verdenskriger og fyre dem av innen ett 
sekund! Verdens Helseorganisasjon foretok en studie i 1979 som 
rapporterte at en atomkrig av en stor målestokk ville drepe mel-
lom to og tre milliarder mennesker. Og denne studien ble foretatt 
før teorien om en atomvinter var tatt med i forholdet!

Det samme året fastslo president Jimmy Carter: ”Bare en av 
våre relativt usårbare Poseidon undervannsbåter—mindre enn 
2 prosent av den totale atomstyrken til undervannsbåtene, f ly-
ene og de landbaserte missilene våre—bærer nok stridshoder til 
å ødelegge enhver stor og middelsstor by i Sovjet Unionen.” Hver 
undervannsbåt kan skyte ut 160 stridshoder (hver med 2 ½ gan-
ger ødeleggelseskraften til en Hiroshima type bombe) mot mål 
4800 km borte.

I dag har de uavhengige Sovjetstatene fremdeles et lig-
nende ødeleggende potensial. Mellom Amerika og det tidligere 
Sovjetsamveldet, er det mer enn 700 ganger ødeleggelseskraften 
til alle bombene som ble sluppet av de allierte over Tyskland og 
Japan i 2. verdenskrig. Thomas D. Calbot, summerte dette opp 
på en grei måte i en artikkel som sto i juli-august nummeret 1984 
av Harvard Magazine: ”Atomvåpen argumentet lyder som gutter 
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som er gjennomvåte av bensin, og som argumenter om hvem som 
har flest fyrstikker!”

Omfanget på krig som Kristus profeterte i Matteus 24 og 
Åpenbaringen 6, kunne ganske enkelt ikke bli oppfylt på noen 
annen tid i menneskehetens historie! Menneskene har aldri bygd 
eller utformet våpen som de ikke ville bruke til slutt. Menneskene 
vil finne en bruk for de dødelige atomvåpnene og andre døde-
lige mekanismer som er skapt siden 2. verdenskrig. Vi har skapt 
nukleære missiler som er lagret under jorda, eller under havet i 
undervannsbåter, panserbrytende laserstråler, biologisk (bakte-
rie) og kjemisk krigføring, nervegasser, nøytronbomber bestemt 
for å ødelegge folk (ikke bygninger) og varmesøkende missiler 
(”smarte bomber”).

Med disse og andre våpen til menneskenes disposisjon er det 
ikke noe under at den andre rytteren i apokalypsen har makt til 
å ta bort freden fra hele jorda. Det er sikkert at denne kon-
frontasjonen ikke blir fullstendig oppfylt av regionale konflikter 
av en liten skala, borgerkriger som i Rwanda, eller konvensjonelle, 
internasjonale konflikter som de i Korea eller Vietnam for mange 
år siden. Bare det faktumet at denne andre rytteren har et stort 
sverd, burde tjene som en ledetråd at han har muligheten til å 
drepe millioner, til slutt milliarder, nesten uten å anstrenge seg. 
Har den slags ødeleggelse skjedd før i konvensjonell krigføring?

La oss nå fokusere på den spesifikke tida og stedet for den 
andre rytterens siste døds marsj på Jorda.

e n  a n n e n  v e r D e n s k r i g  ko m m e r

Religiøst bedrag—den første rytteren—Satans falske religion har 
beseiret Jorda. Nå ser vi krig—den andre rytteren—som det red-
skapet religionen har brukt opp gjennom historien, for å oppnå 
dens sataniske erobring. Legg merke til Åpenbaringen 12:7-9: ”Det 
ble en strid i himmelen: Mikael og hans engler tok til å stride mot 
dragen. Og dragen stred, og dens engler. Og de kunne ikke stå seg, 
og det ble ikke lenger funnet sted for dem i himmelen. Den store 
dragen ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen 
og Satan, han som fofører hele verden. Han ble kastet ned på 
jorden, og hans engler ble kastet ned med ham.” Satan er det store 
vesenet som blir symbolisert ved rytteren på den blodrøde hesten. 
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At Satan blir kastet ned, leder til denne intensiverte perioden med 
globale kriger og konflikter.

Satan er det samme vesenet som tok freden fra jorda allerede i 
Edens have, og som senere utfordret Jesus Kristus om herredøm-
met i verden, og som i dag er ”høvdingen over luftens makter” 
(Efeserne 2:2), og er denne verdens gud (2 Korinterne 4:4). Han 
har vært ansvarlig på ethvert område for krigene som har foregått 
i menneskets historie. Men nå, når regjeringstida hans nesten er 
over, innser Satan at han har veldig kort tid (Åpenbaringen 12:12). 
Men han vil ikke gi opp uten en gigantisk kamp.

Fra Guds gave av åpenbarte profetier, kan vi spesifikt merke det 
fryktelige politiske instrumentet eller verktøyet til Satan. Det er 
dyret, den internasjonale alliansen som har blitt dannet i Europa 
siden 2. verdenskrig, men med røtter som går tilbake tusenvis av 
år. Det var bare Guds endetids-Elias som forutså den sjuende opp-
standelsen av denne fryktelige makten, mens dens hovedmandat 
lå i støvet etter et forkrøplende tap i 2. verdenskrig.

Det Hellige Romerske Imperium er og har vært Satans frem-
ste ødeleggelsesredskap. Daniel 7 beskriver denne verdensmakten 
som nå er på vei til å reise seg opp for siste gang. Som dens for-
gjengere, er denne siste oppstandelsen basert på det skjendige 
partnerskapet mellom en politisk makt og en universell, falsk 
kirke. Åpenbaringen 13 beskriver dette ugudelige partnerskapet 
veldig detaljert.

Daniel 11:40-41, 44 avbilder dyrets nesten uovervinnelige natur, 
og forutsier at det vil oppnå bemerkelsesverdige seire med dets 
lynkrig liknende artilleriangrep. Legg merke til: ”I endens tid skal 
Sydens konge støte sammen med ham. Nordens konge skal storme 
fram mot ham med vogner og hestfolk og mange skip. Han 
skal falle inn i landene, oversvømme dem og dra videre. Han skal 
også falle inn i det fagre land. Mange vil falle. Men disse skal slippe 
unna hans hånd: Edom og Moab og de fremste av Ammons barn … 
Da skal rykter fra Østen og Norden forferde ham. Han drar ut i 
stor harme for å ødelegge og utrydde mange.”

På et gammeldags språk fra hans egen tid, beskriver apostelen 
Johannes de fryktelige våpnene som blir brukt i disse klimaktiske 
krigene. ”Ut av røken kom det gresshopper på jorden. Det ble gitt 
dem makt, slik som skorpionene på jorden har … Gresshoppenes 
skikkelse var likesom hester, rustet til krig. På hodene hadde de 
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likesom kroner, lik gull. De hadde hår likesom kvinnehår, og 
tennene deres var som løvetenner. Og deres ansikt var som men-
neskers ansikt. De hadde brynjer likesom jernbrynjer. Og lyden 
av vingene deres var som lyden av vogner når mange hester løper 
til strid. De har haler med brodder som skorpioner, og i halene 
ligger deres makt til å skade menneskene i fem måneder” 
(Åpenbaringen 9:3, 7-10).

Med litt fantasi, kan vi se at Johannes ikke bare taler om kon-
vensjonell krig, men hovedsakelig om strålingsskader, effekten 
av bakteriell krigføring og andre moderne våpen. De første på 
rytternes ”hit liste” er etterkommerne av de gamle tapte ti stam-
mene av Israel, som er identifiserte av både bibelske og verdslige 
kilder. Disse representerer de nåværende Britiske Samvelde nasjo-
nene, De forente stater og flere av demokratiene i nordvest Europa. 
(For bevis på den nasjonale identiteten til folkene våre, skriv 
etter det gratis heftet vårt, De Forente Stater og Storbritannia i 
Profetiene.)

u ov e r t r u f f e n  D ø D

Den politiske, religiøse, militære og økonomiske polariseringen 
til disse maktblokkene blir utformet akkurat nå, og har blitt det 
for en tid. Mye av struktureringen av denne allianse har funnet 
sted bak lukkede dører, ute av syne for en intetanende verden. 
Veldig snart, kanskje bare om noen få år, vil disse gigantene støte 
sammen i den dødeligste krigen som noensinne har vært erfart 
i gammel eller moderne historie. Nesten for forferdelig til å fore-
stille seg, vil denne krigen bli så ødeleggende at hvis Gud ikke 
griper inn, vil hele menneskeheten omkomme.

Jeremia erklærte: ”… Dine byer skal ødelegges, så ingen bor 
der” (Jeremia 4:7). Tenk deg New York, Los Angeles, London og 
Sydney fordampet av nukleært angrep, med titalls av millioner 
som dør øyeblikkelig.

Militære eksperter beregner at omtrent en tredjedel av en 
nasjon slik som De forente stater, ville bli drept ved et omfat-
tende angrep bare ved det første angrepet. De kan bare beregne 
det fordi det åpenbart ikke har hendt før.

Men Jesus Kristus sa at det VIL skje! Bibelen åpenbarer til og 
med hvor mange prosent som vil dø! Legg merke til ”det forholds-
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messige drapstallet” som ble forespeilet for omtrent 1900 år siden: 
”Slik så jeg hestene i mitt syn, og de som satt på dem: De hadde 
ildrøde og mørkeblå og svovelgule brynjer. Hestenes hoder var 
som løvehoder, og av munnen på dem gikk det ut ild og røk og 
svovel. Av disse tre plager ble tredjedelen av menneskene drept: 
av ilden og av røken og av svovelen som kom ut av munnen på 
dem” (Åpenbaringen 9:17-18). Vi kunne spekulere på de eksakte 
enkelthetene angående atomvåpen og radioaktivt nedfall, men 
sluttresultatet ville bli det samme—en tredjedel av hele mennes-
keheten dør!

Profeten Joel maler også et grusomt bilde av vår nærmeste 
fremtid: ”… en dag med mørke og mulm, en dag med skyer og 
skodde som folder seg ut over fjellene som morgenrøde—et stort 
og mektig folk. Det har ikke hatt sin like i svunnen tid, og skal 
heller ikke få sin like i år som kommer, fra slekt til slekt. Foran 
dem fortærer ild, etter dem brenner flammen. Som Edens hage 
er landet foran dem, bakom er det en øde ørken. Ingen slipper 
unna dem. De er å se til som hester, som ryttere farer de avsted. 
Som larm av vogner lyder det når de hopper over fjelltoppene, det 
lyder som når flammene fortærer halm. De er et sterkt folk, rus-
tet til krig. Folkeslag skjelver for dem. Alle ansikter blir blussende 
røde” (Joel 2:2-6).

Det er ikke til å undres over at Jeremia utbrøt: ”Ve! Stor er den 
dagen, det er ingen som den. En trengselstid er det for Jakob. Men 
han skal bli frelst fra den” (Jeremia 30:7).

Disse forferdelige og skremmende hendelsene ville ikke vært 
nødvendige hvis bare menneskene ville vende seg bort fra sine 
onde veier med krig, ulydighet mot Gud, falsk religion, forfenge-
lighet, grådighet og alt det som forårsaker menneskets forverrede 
tilstand av forfall. Med en dyp, hjertegripende anger fra mennes-
keheten overfor Skaperen sin, behøvde ikke den blodrøde, andre 
rytteren å ride! Men nasjonene har bevist at de er uvillige til å 
angre og vende seg til Gud.

Den andre rytteren av apokalypsen må ri skarpskodd for å 
lære menneskene en veldig smertelig, men nødvendig lekse. Det 
er ikke nødvendig for ”Guds utvalgte” å bli urimelig alarmerte 
eller skremte. ”For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke 
har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli!” 
(Matteus 24:21). Vi kan ha håp om at dette globale vanviddet ikke 
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vil bli tillatt å løpe sitt løp. ”Og dersom ikke de dager ble forkor-
tet, da ville intet kjød bli frelst [i live]! Men for de utvalgtes skyld 
skal de dager bli forkortet” (vers 22).

Guds utvalgte vil bli gitt et tilfluktssted fra disse forferdelige 
hendelsene (Åpenbaringen 3:10; 12:14). Vi kan kreve disse løfter 
hvis vi kvalifiserer oss som Guds utvalgte. De utvalgte vil ikke bli 
forførte av den FØRSTE rytterens åndelige bedrag. 

D e t  e n D e l i g e  s l ag e t

Guds siste minutts innblanding, som danner et klimaks, for å 
redde verden fra seg selv, blir annonsert ved lyden av den sjue-
nde og siste basunen i Åpenbaringen 11:15: ”Og den sjuende engel 
blåste i basunen. Og høye røster ble hørt i himmelen, som sa: 
Kongedømmet over verden tilhører nå vår Herre og hans Salvede, 
og han skal være konge i all evighet.” Verdensherredømmet vil bli 
dramatisk overført til Jesus Kristus.

Seks tusen år med menneskelig vanstyre, intoleranse, misfor-
ståelser og lidelser vil til slutt bli lagt bort. I løpet av menneskets 
historie, har over 1400 kriger blitt utkjempet, nesten 100 siden 
2. verdenskrig. Forbausende nok vil ikke menneskene ha noe å 
gjøre med den nye freden som blir påtvunget dem, når Kristus 
vender tilbake! Heller enn å legge ned våpnene, vil de plukke dem 
opp igjen og kjempe mot Gud. Det er i realiteten Satan selv som 
vil være bakom disse urolighetene. Når han er klar over at han er 
i ferd med å miste tronen sin (2 Korinterne 4:4), forsøker Satan 
desperat et endelig alt eller ingenting slag mot etterfølgeren sin, 
Jesus Kristus.

Johannes skrev om denne tida: ”Og jeg så at det av dragens 
munn og av dyrets munn og av den falske profets munn kom ut tre 
urene ånder som lignet padder. Det er djevle-ånder som gjør tegn. 
De går ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på 
Guds, den Allmektiges store dag … Og han samlet dem på det sted 
som på hebraisk heter Harmageddon” (Åpenbaringen 16:13-16).

Megiddodalen, eller Harmageddon som den vanligvis kalles, 
er strategisk lokalisert nær tre fjellpass som gir rask adkomst i 
alle retninger gjennom Palestina. Den er en veldig tjenlig sam-
lingsplass for alle verdens hærer, for å ramme Jerusalem. Det var 
stedet for flere viktige slag i gammel tid. Den rettferdige kong Josia 
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ble drept da han forsøkte å blokkere gjennomgangen nordover 
for den egyptiske Farao Nekos, da han ville bekjempe babylo-
nerne. Gideon og Barak vant begge viktige slag der under perioden 
med dommerne. General Allenbys styrker overrasket de tyrkiske 
hærene der i 1918.

”Jeg så dyret og jordens konger med sine hærer samlet til krig mot 
ham som satt på hesten, og mot hans hær” (Åpenbaringen 19:19). 
Og hva vil bli resultatet? Heldigvis vil det ikke bli noen virkelig 
strid denne gangen. ”Disse skal føre krig mot Lammet. Men 
lammet skal seire over dem, fordi han er herrenes herre og 
kongers konge—seire sammen med dem som er med Lammet, de 
kalte og utvalgte og trofaste” (Åpenbaringen 17:14).

En enda mer malende beskrivelse kommer i Sakarias 14:2, 12: 
”For jeg vil samle alle hedningefolkene til krig mot Jerusalem. Byen 
skal bli inntatt, husene bli plyndret, og kvinnene bli skjendet. 
Halvdelen av byen skal måtte gå i landflyktighet, men resten av 
folket skal ikke bli utryddet av byen … Men Herren skal la denne 
plage ramme alle de folk som har kjempet mot Jerusalem: Han skal 
la kjøttet råtne på dem mens de står på sine føtter, og deres øyne 
skal råtne i sine huler, og tungen skal råtne i deres munn.”

Vi kan være takknemlige for at gode nyheter følger de dårlige—
mye på samme måten som skyene som letter etter en storm.

e n  v e r D e n  u t e n  k r i g

Med Satan bundet (Åpenbaringen 20:2), det djevelske kirke—
stat systemet hans ødelagt og nasjonene ikke lenger under hans 
påvirkning, vil bemerkelsesverdige ting begynne å skje, som pro-
feten Jesaja beskriver: ”Det skal skje i de siste dager, da skal fjellet 
der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og 
høyt hevet over alle høyder. Og alle hedningefolk skal strømme 
til det. Mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til 
Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, 
og vi vandre på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens 
ord fra Jerusalem. Han skal dømme mellom hedningefolkene og 
skifte rett for mange folkeslag. De skal smi sine sverdo om til 
hakker og sine spyd til vingårdskniver. Et folk skal ikke 
lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger 
lære å føre krig” (Jesaja 2:2-4; se også Mika 4:1-4).
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Kan vi fatte en verden uten krig? Det vil bare bli en realitet når 
den enorme majoriteten av alle de som noensinne har levd (kan-
skje rundt 50 milliarder), til slutt lærer fra Gud og sønnene Hans 
som nylig har blitt født på ny, hvordan man skal leve i henhold til 
Guds lover. Det er lys i enden av tunnelen og for menneskehetens 
skyld—jo før vi kommer til det punktet desto bedre.

I mellomtida vil det gjenoppståtte, Hellige Romerske Imperiet 
(den ødeleggende styggedommen) ødelegge enhver som befinner 
seg på banen og blir overrumplet. Bare en liten rest vil unnslippe. 
Majoriteten, inkludert Guds lunkne Laodikea Kirke, vil bli slaktet 
eller bli slaver, i den Store Trengselen. De som vil unnslippe, vil 
være de som advarer i dag, i tradisjonen til endetids-Elias, Herbert 
W. Armstrong (Esekiel 3 og 33). Vi har ikke noe annet valg enn å 
advare dem som vi elsker.

a lt e r n at i v e t

Bare tanken på hva som ennå vil komme, gjorde profeten 
Habakkuk skrekkelig syk (Habakkuk 3:16). Dette er et tema 
som ingen av oss liker å tenke på.

Den berømte astronomen, Dr. Carl Sagan, skrev i To Preserve 
a World Graced By Life (mine uthevinger): ”Farene ved atomkrig 
er, på en måte, velkjent. Men på en måte er de ikke velkjent, på 
grunn av den psykologiske faktoren—psykiatere kaller det 
benektelse—det gjør at vi føler det så fryktelige, at det 
er bedre at vi ikke tenker på det. Dette elementet av benekting 
er, tror jeg, et av de alvorligste problemene vi møter.”

Å stikke hodet i sanden vil ikke fjerne trusselen om en atom-
krig. Følgende av en atomvinter er en dødelig realitet. Sesongen for 
å advare laodikeerne og verden er nesten over! Men det er frem-
deles to ryttere til, klare til å ride.
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3
Den Svarte Hesten
Den første rytteren (på den hvite hesten) repre

senterer religiøst bedrag, mens den andre rytteren (på 
den røde hesten) representerer krig (Åpenbaringen 6:1-4). 

Johannes fortsetter med visjonen: ”Da Lammet åpnet det tredje 
seglet, hørte jeg det tredje livsvesen si: Kom! Og jeg så—og se: En 
svart hest, og han som satt på den, hadde en vekt i hånden. Og 
jeg hørte likesom en røst midt iblant de fire livsvesener, og den 
sa: Et mål hvete for en denar, og tre mål bygg for en denar. Men 
oljen og vinen skal du ikke skade” (versene 5-6).

Dette uforglemmelige scenario synes kanskje kjent. Kristus ga 
et veldig likt svar til disiplene Sine omtrent 60 år tidligere, da han 
ble spurt om når enden på verden ville komme. ”For folk skal reise 
seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv 
både her og der” (Matteus 24:7). 

Disse redegjørelsene er ikke det livlige marerittet til en eldre 
apostel eller den overaktive forestillingsevne til de tre andre evan-
gelieforfatterne. Istedenfor, består disse symbolene både av en nifs 
historie og en skrekkelig profeti som snart vil utfolde seg i vår 
levetid!

Disse korte beretningene avbilder de fire rytterne som føl-
ger etter hverandre i rask rekkefølge. Falsk religion tvang seg 
inn på menneskeheten gjennom det fryktelige krigsredska-
pet. Det var vanskelig å forstå at hele denne verden er forført 
(Åpenbaringen 12:9). Enda mer utrolig er det at den største organi-



serte religiøse ”sekten” på Jorda i dag, kjempet de blodigste krigene 
noensinne, i Guds navn. Det er nedtegnet i historien for alle som 
er villig til å undersøke bevisene.

Uten å se til det levende Hodet til Guds kirke, Jesus Kristus, 
kunne disse åpenbaringene aldri bli åpnet til vår forståelse. Vi må 
fortsette med å se ydmykt til Ham for betydningene av disse mest 
fryktelige, likevel nødvendige, advarslene for endetiden.

Den tredje rytteren, som rir på en svart hest, symboliserer hun-
gersnød. I Matteus, Markus og Lukas talte Kristus om alminnelig 
hungersnød sett mot krigens bakteppe. Flertallsformen av hun-
gersnød betyr at det er en gjentagende hendelse av hungersnød 
ned gjennom tidene, som akselererer raskt like før tilbakekom-
sten Hans.

Husker du hvor fort den første rytteren, som representerer reli-
giøst bedrag, ble etterfulgt av den andre rytteren med krig? På 
samme måten følger den tredje rytteren, som skildrer hungers-
nød, direkte etter krig. Skjønt krig er en hovedfaktor, er det ikke 
den eneste grunnen til hungersnød, som vi skal se.

H u n g e r s n ø D  i  f o r t i D a

5 Mosebok 28 og 3 Mosebok 26 fører opp de rike velsignelsene det 
gamle Israel ville ha mottatt for å adlyde Gud. Et hovedeksempel er 
å holde alle Guds bud, inkludert prøve budet—Sabbaten. Omvendt 
viser disse kapitlene også den katastrofale scenen med hva som 
ville skje med dem hvis de ikke adlød. Den endelige forbannelsen 
ville være at de ville slakte sine egne barn!

Andre avsnitt advarer om straff som kommer på mange 
forskjellige måter, og som hver av dem lett kunne forårsake 
hungersnød. Ekstreme vær forstyrrelser (5 Mosebok 28:24; 
Amos 4:7), avlinger som visner (Amos 4:9), destruktive insekter/
dyr (5 Mosebok 28:39, 42), steril matjord (vers 23), som alle resulte-
rer i ødelagte avlinger (vers 17; Esekiel 5:16). Deler av Åpenbaringen 
8 og 16 viser den samme straffen for moderne nasjoner så vel som 
for det gamle Israel. Motsatt populær tro, vår Gud forandrer seg 
ikke (Malakias 3:6).

Bibelen har nedtegnet mange hungersnøder fra Abrahams tid 
(1 Mosebok 12:10). Faktum er at 13 tilfeller av hungersnød har blitt 
nedtegnet i Bibelen. Vi kjenner kanskje til Abrahams oldebarn, 
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Josef, som hjalp Egypterne ut av vanskelighetene under deres sju 
års hungersnød (1 Mosebok 41:56). Guds hensikt med hungersnø-
den var å korrigere korrupte ledere eller problemer (2 Samuel 21:1; 
2 Krønikebok 32). Eksempler på hungersnød forårsaket av krig er 
nedtegnet for oss (2 Kongebok 25; Jeremias 52; Jesaja 14:30; 51:13; 
Jeremia 16:4; 44:27). Den berømte jødiske historieskriveren Josefus 
har nedtegnet en romersk beleiring av Jerusalem som forårsaket 
en hungersnød så stor at massene tydde til kannibalisme i den 
såkalte fredens by (Wars of the Jews).

Middelalderen, de første atskillige hundreår etter det første 
årtusen e. Kr, er også kjent som den mørke middelalder. Hele byer 
erfarte hungersnød etterfulgt av drepende sykdommer. Tusenvis 
av døde kropper kunne ikke bli gravlagt hurtig nok. Rotter spredte 
svartedauden gjennom hele Europa. Krig, ett eksempel er trettiårs-
krigen (1618-1648), var igjen hovedsynderen. Hele byer ble utslettet 
av hungersnød så alvorlig at noen til og med grep til kannibalisme! 
Du kan lese om de mange historiske hendelsene for deg selv.

H u n g e r s n ø D  i  f r a m t i D a

Men la oss hoppe frem til nåtida. Igjen, ikke enhver hungersnød 
har blitt eller blir forårsaket av krig. I dag ser vi periodisk hungers-
nød som har blitt forårsaket av uvanlige værforhold, pest, angrep 
av insekter eller dyr. Den tredje verdens land har fått flere og flere 
munner å mette med mindre og mindre mat. Dette er en ”struktu-
rell” type av hungersnød som mesteparten av menneskeheten nå 
står overfor med få eller absolutt ingen løsninger i sikte!

Slike områder som India og atskillige Afrikanske land (som 
Nigeria, som hadde en borgerkrig på 1970-tallet) er ikke førsteside 
stoff lenger. Vi har alle sett bilder av de oppsvulmede mavene til 
babyer i Afrika og unge, skjelettaktige barn. 

Det følger logisk at hungersnød, eller i det minste, mangel på 
mat, ville bli resultatet av en forlenget krigstilstand. I alminnelig-
het er det befolkningen som lider mest. Ofte vil den skaden som 
påføres økosystemet, ta år og til og med tiår for å komme seg.  Det 
er hardt å tro som det kan synes, at veldige ørkenområder, slik som 
Sahara, brukte å være enten frodig jungel eller skogland. Husk at 
denne menneskegjorte ødeleggelsen ble påført denne regionen 
uten hjelp av kjernefysisk nedfall.
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Sommeren 1994 sjokkerte oss daglig med lignende sterke bilder 
på fjernsynsskjermene våre fra etterdønningen av stammefolkemor-
det i Rwanda. Borgerkrigen ødela den nordvestlige delen av Rwanda, 
som var vidt kjent som landets brødkurv. Millioner av mennesker 
ble drevet vekk fra hjemmene sine og tvunget inn i en provisorisk 
tilværelse som flyktninger. Landet har siden det slitt med mangel på 
mat og sult, og er avhengig av hundrer av tusener tonn med matas-
sistanse for de forelderløse, fanger og andre sårbare grupper.

Føler vi noen gang at dette aldri kunne skje med de rikt vel-
signede amerikanske og britiske folkene? Stikk imot slike falske 
antagelser vil disse forferdelige tidene komme (Jeremia 14:12-18). 
Mangfoldige millioner vil bli vekket på en rå måte på tross av 
tilstrekkelige advarsler, som først kom fra Guds endetids-tjener, 
Herbert Armstrong, og nå gjennom GF.

Som vi har sett har denne tragiske fortellinga om hungersnød 
forårsaket av krig, gjentatt seg selv talløse ganger ned gjennom 
historien til menneskets miserable og generelt mindre gode eksis-
tens. Historien er tilbøyelig til å gjenta seg selv fordi vi vanligvis 
feiler med å lære av den. Over tid har problemene en tendens til 
å vokse til en større og videre målestokk—noe som burde drive 
poenget hjem.  

I 1994, advarte en Washington-basert undersøkelsesgruppe om 
en potensiell, nasjonal matmangel og dens konsekvenser ved eller 
før 2030. Men legg til den økende forekomsten av oversvømmelser, 
tyfoner, jordskjelv, tørke og andre Unaturlige katastrofer, og det er 
sikkert at det vil skje mye tidligere enn forutsagt. Jeremia forsøkte 
å beskrive dette makeløse øyeblikket: ”Ve! Stor er den dagen, det 
er ingen som den. En trengselstid er det for Jakob. Men han skal 
bli frelst fra den” (Jeremia 30:7).

Med mat som vårt største eksportprodukt, vil De forente sta-
ter tape mesteparten i enhver handelskrig hvis en ”naturlig” eller 
unaturlig katastrofe skulle forårsake at vi får et dårlig år. Nasjonale 
reserver for våre egne behov, i tilfelle av en slik nødssituasjon, er 
veldig små og ville knapt vare lenge nok til å få oss gjennom til 
den neste sesongen. Hvem ville hjelpe oss, den største humanitære 
nasjonen noensinne, hvis VI skulle komme i en krise?

Vi har ikke regnet med effekten av en atomkrig hvis våre øko-
nomiske manøvrer med noen av våre handelspartnere skulle 
komme til en krise. Landet vårt kunne bli så forurenset av strå-
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ling at ingenting ville gro der for lang tid. Og selv om det gjorde, 
ville det bli trygt å spise det? 3 Mosebok 26:34 antyder at det ikke 
vil være noen her som engang PRØVER å dyrke.

I forordet til boka A World Beyond Healing, skriver Nicholas 
Wade (mine uthevelser): ”Å brenne byer skaper sot, og sot absor-
berer lys. Hvis nok røyk fra oppbrente byer rekker høyt nok i 
atmosfæren, kan den vare for måneder og innhylle Jorda i en sort 
kappe. Den sannsynlige utbredelsen av et slikt slør er fremdeles 
en sak som diskuteres blant vitenskapsmenn, men en innlysende 
mulighet er at sollyset vil bli borte, land og avlinger på den nord-
lige halvkule nedkjølt, og hele avlinger ødelagt.”

Tilbake i sommeren 1816, erfarte den nordre delen av New 
England og Canada både snø og frost. I både Nord Amerika og 
Europa var det mange avlinger som ikke modnet. Resultatet var 
hungersnød, sykdom og sosiale omveltninger som fulgte.

Klimatologene var ganske sikker på at dette året ”uten som-
mer” var resultatet av en naturkatastrofe som fulgte erupsjonen 
til Mt. Tambora i Indonesia. For nærmere 600 km rundt var det 
bekmørkt i to dager. Det ble antatt at 200 millioner tonn med fint 
støv og svovelsyre ble sendt ut, noe av det så høyt som stratosfæren. 
Dette var bare en mindre forsmak på de forstyrrelsene i landbru-
ket som en atomkrig sikkert ville forårsake.

Gene Williams skrev i Nuclear War, Nuclear Winter at bare 
mellom 1/10 av en prosent og 5 prosent av sollyset ville nå bakken. 
Med nattemperaturer om dagen, ville ikke avlinger vokse og hus-
dyra ville snart dø. Under de beste forhold ville en gjennomsnittlig 
by bare ha på lager nok mat og forsyninger for befolkningen for en 
uke eller mindre. Amerika eksporterer ca. halvparten av verdens 
tonnasje med korn. Den totale verdensbeholdningen av korn ville 
bare vare i omtrent i 40 dager. U.S. kunne muligens overleve i ett 
år, men det er liten trøst når du betrakter den knipen dette landet 
ville finne seg selv i. Vi ville trenge den reduserte landbrukspro-
duksjonen hjemme, men likevel ville vi også måtte selge korn 
utenlands for å få verdifull inntekt. Laurence Pringle, i Nuclear 
War, From Hiroshima to Nuclear Winter, peker på at ICBM siloer, 
våre fienders første mål, er plassert i hjertet av våre korn 
og husdyrproduserende regioner!

Til og med uten en slik hendelse som atomkrig, blir mat van-
ligvis ikke produsert de stedene i verden hvor den trenges mest. 
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Riktig matvaredistribusjon er vanskelig nok uten en nødssitua-
sjon. Områder i vårt eget land, for ikke å nevne noen fattige land i 
den tredje verden, vil ha en tøff tid med å få tak i svært nødvendig 
mat i nødssituasjoner. Det nordøstre U.S. får for eksempel 80 pro-
sent av maten sin fra kilder utenfra! For å komplisere saken videre, 
er at det ekstra som produseres av de velstående nasjonene, ikke 
kan kjøpes av de fattige nasjonene. Selv om verdens matproduk-
sjon nesten holder tritt med befolkningen, er hovedbekymringen 
for de nødlidende massene på Jorda den grovt ujevne fordelinga 
av mat på grunn av priser som er utenfor rekkevidde. De rike blir 
fetere og de fattige blir tynnere.

D e  m e s t  H j e l p e l ø s e  o f r e n e

La oss forsøke å gi et menneskelig ansikt til de harde, kalde fakta 
om hungersnød: Ifølge Habitat for Humanity, dør 20 millioner 
mennesker i verden hvert år fra feilernæring og beslektede årsaker-

-og 13 millioner av disse er barn! Verdens befolkning fortsetter 
å skyte raskt i været. Antall fødsler fortsetter å overstige døde. For 
å bryte dette videre ned, det er mer enn 35 000 barn, ikke voksne, 
som dør av feilernæring hver dag!

Av de 65 millioner amerikanerne under 18 år, lever nesten 17 
prosent i fattigdom. The Children’s Defense Fund, med basis i 
Washington D.C., bekrefter at 14,3 millioner—en av fem i denne 
nasjonen—faller inn under denne kategorien, med omtrent 42 
prosent boende i by sentre. De også estimerer at 100 000 ame-
rikanske barn våkner opp hjemløse hver dag. På samme tid blir 
2685 babyer daglig, født inn til fattigdom. Dette betyr et utarmet 
barn til, hvert 32 sekund!

Fra Global Child Health News & Review (bind 1, 1994): ”Folk i 
utviklingsland bruker 43 prosent av inntekten sin på mat, mens 
de i de industrialiserte landene bruker 15 prosent.” På tross 
av dette, er ”omtrent 36 prosent, eller 193 millioner, av barn 
under fem i utviklingslandene moderat eller alvorlig undervek-
tige. Nesten en tredjepart, eller 69 millioner, av dem er alvorlig 
underernært.”

Tragisk nok kan flere dødsfall, omtrent ti ganger så mange, til-
skrives en eller annen form for feilernæring (feil mat) i motsetning 
til hungersnød (mangel på mat).
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Jesus Kristus forutså presist disse dommedagslignende statis-
tikkene da Han først leverte profetiene på Oljeberget, nedtegnet i 
evangeliene og av Johannes i Åpenbaringen 6. Men han hadde noe 
mye verre i tankene da Han sa: ”Og der skal bli hungersnød.”

” m o r e n  t i l  a l l  H u n g e r s n ø D ”

Som ved de to tidligere rytterne av apokalypsen, vil denne tredje 
rytteren med hungersnød ha en spesifikk oppfyllelse. Den er klar 
til å galoppere inn i vår nærmeste fremtid med en påvirkning 
langt verre enn de historiske og nåtidige hendelser med såkalt 
lokal hungersnød.

Like i hælene på, og som et direkte resultat av verdensvidt reli-
giøst bedrag og 3. verdenskrig, først og fremst den første og andre 
rytteren, vil en stor hungersnød, som ingen før den eller aldri igjen, 
har rammet denne Jorda med skremmende kraft og raseri. Denne 
gangen, istedenfor bare å ramme de krigstrette regionene eller den 
tredje verden, vil den ramme den første verdens nasjoner—de vel-
signede førstefødselsrettfolkene av de ti tapte stammene av Israel. 
Uten hensyn til personer, vil denne ulykken redusere de velstående 
nasjonene til samme nivå som de fattigste. Det er nesten ufattelig 
for de av oss som har vært velsignet i landet med alle muligheter, 
å forestille oss at vi selv vil oppleve en slik hard hungersnød!

Esekiel 5:12 åpenbarer at en tredjedel av De forente stater og 
Storbritannia, inkludert land som Australia, Canada og New 
Zealand, vil bli drept i det første utbruddet av krigen. Mange av 
disse folkene vil dø av den kombinerte ødeleggelsen av den tredje 
og fjerde rytteren—hungersnød og pest. Vers 10 beskriver våre 
borgeres siste desperate handling for å berge seg selv—kanniba-
lisme! (For flere detaljer om hva som ligger umiddelbart foran oss, 
vennligst skriv etter vårt gratishefte med tittelen Klagesangene). 
Disse profetiene må vekke oss opp! Hvordan kan noen mislyk-
kes i å studere nøyaktig de religiøse synspunktene sine etter å ha 
lest slike skremmende profetier?

Vi drøfter ikke noen støvete, gamle profetier her! Dette er 
dramatiske, forferdelige profetier som ligger like foran oss! Det 
stolte, hovmodige utseendet vil smelte vekk fra ansiktene til fol-
ket vårt og redusere de som bare så vidt klynger seg til livet, til å 
rappe til seg fra søppeldynger og utstrødd skrot for neste måltid. 
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Denne store hungersnøden vil til slutt spre seg til ethvert hjørne 
av Jorda før menneskeheten angrer i uforbeholden overgivelse til 
Gud (Filipperne 2:10).

e n  s l u t t  på  H u n g e r s n ø D e n

Framtida virker veldig bedrøvelig. Men det finnes en måte å unn-
slippe (Åpenbaringen 12:13-17). Gud vil høre og tilgi enhver som 
angrer. De eneste som er lovet guddommelig beskyttelse, er de 
som har overgitt seg til Gud, og Hans måte å leve på. Kristus vil 
bli tvunget til å gripe inn ved Sitt andre komme, for å frelse men-
neskene fra deres selvpåførte utryddelse (Matteus 24:22). Bare 
denne gruppen vil bli fødd åndelig under en lignende alvorlig, 
åndelig [hungersnød] ”søken etter Herrens ord” (Amos 8:11-12). 
Ikke engang jordskjelv eller hungersnød kan skille dem fra Gud 
(Romerne 8:35). Skjebnen til laodikeerne og de store falske religio-
nene i verden (Åpenbaringen 18:8-10; Jesaja 5:12-13), representerer 
en sterk kontrast til belønningen som blir gitt til Guds folk.

Vår kjærlige Far må tillate menneskene å gå gjennom slike 
fryktelige forhold for til slutt å lære dem lydighet. Det er ikke 
slik at Gud brakte det ut. Menneskeheten har forårsaket sin egen 
elendighet ved å velge å ikke adlyde Gud. På grunn av sine opprør-
ske barn, har Gud tillatt menneskene å lære at synd ikke bringer 
lykke. Det bringer bare mye smerte og lidelser—til slutt død 
(Romerne 6:23).

Når menneskeheten til slutt innser at bare Guds gi vei virke-
lig fungerer, kan Gud velsigne dem mer rikelig enn noensinne 
(Mika 4:4; Jesaja 32:15; Amos 9:13-14). Da vil de rettferdige men-
nene, kvinnene og barna gjøre narr av tanken på hungersnød 
(Job 5:22). Men i dag er dette en veldig brutal virkelighet og ingen-
ting å le av. Men før vi til slutt kvitter oss med denne forbannelsen 
i den ikke så langt unna vidunderlige Morgendagens Verden, må 
den fjerde rytteren med sykdom og pest fullføre det dødbringende 
rittet sitt.
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4
Den  
Gulbleke Hesten
Like så sikkert som at sola stiger opp og går ned, vil 

de fire rytterne i apokalypsen fortsette å marsjere uhindret 
framover. Med mindre, selvfølgelig, menneskeheten endelig 

ville angre. Men alle indikasjoner peker mot det motsatte. Dette 
kapitlet fullfører den fryktelige oppfyllelsen av profetier som ble 
uttalt av Jesus for mer enn 1900 år siden, men hadde til hensikt å 
gjelde spesifikt for den tida som vi lever i akkurat nå, i dag.

Vi har allerede undersøkt de tre første ryttere: den første er 
religiøst bedrag, den neste er krig, deretter hungersnød. Med den 
fjerde rytteren, pest, representerer disse fire rytterne den endelige 
kulminasjon av de mest traumatiske problemer som den opprør-
ske menneskeheten har opplevd. De representerer ett av de mest 
illevarslende scenarioer noensinne. Det er påkrevd at hver og en 
av oss tar i akt mens det ennå er tid.

”Da Lammet åpnet det fjerde seglet, hørte jeg røsten av det 
fjerde livsvesen, som sa: Kom! Da så jeg—og se: En gulblek hest. 
Han som satt på den, hans navn var Døden, og dødsriket fulgte 
med ham. Og det ble gitt dem makt over fjerdedelen av jorden, til 
å drepe med sverd og med hungersnød og med pest, og med vill-
dyrene på jorden” (Åpenbaringen 6:7-8).

Sammenhengen nevner to av de andre rytterne—krig og hun-
gersnød. Men vi kan ikke være sikker på symbolismen til den siste 
rytteren fra dette avsnittet. Nøkkelordet til dets identitet er ordet 
gulblek som ofte får oss til å tenke på noen som føler seg kvalme—



har et anemisk utseende. Gulblek er oversatt fra det greske ordet 
chloros, som vi vanligvis ville ta for å bety fargen på klorofyll, den 
substansen som gir plantene deres friske, grønne farge. Når det 
blir brukt bibelsk betyr chloros imidlertid, den sykelige lysegrønne 
fargen ved kvalme og sykdommer.

Andre bibelske oversettelser beskriver den gulbleke hesten 
som en askefarget hest, en hest som er sykelig grønn, en hest som 
er sykelig blek og en askeblek hest. Vi har gjentatte ganger påpekt 
at vi skulle se til Kristus Åpenbareren, for en forklaring på disse 
seglene og symbolene. Han gir oss det mest korrekte ordet til å 
åpne opp den sanne identiteten til denne gulbleke, grønne hes-
ten, som menneskets beste oversettelser ikke kan: ”og det skal 
bli … pest” (Matteus 24:7-KJ). Mannen på den gulbleke hesten 
symboliserer klimatiske, globale plager og pandemisk som skjer 
og snart vil skje i denne nåværende tida.

Slå opp på ordet pest i enhver Bibel konkordans og du vil 
bli forbauset over sambandet mellom den andre, tredje og 
fjerde rytteren som representerer krig, hungersnød og pest 
(Jeremias 21:9; 27:13; 29:17-18; 32:24; 34:17; 38:2; 42:16-17; 44:13). Disse 
tre rytterne har opprinnelse direkte fra den første rytterens reli-
giøse bedrag, som vi allerede har vist. 

s i s t,  m e n  i k k e  m i n s t

Verdensomfattende sykdomsepidemier er nevnt i samme kon-
teksten som de andre rytterne i Åpenbaringen 6:1-8, og i de tre 
evangeliebeskrivelsene av Matteus, Markus og Lukas, fordi de følger 
etter hverandre. Mangfoldige millioner mennesker vil omkomme 
av sykdommer hvis de overlever den ødeleggende effekten av atom-
bomber og påfølgende hungersnød. Dødstallene fra sykdom og 
epidemier vil inkludere omtrent en fjerdepart av hele menneskehe-
ten. Med en verdensbefolkning på mer enn 6 milliarder mennesker, 
kunne dette tallet utgjøre nesten 2 milliarder mennesker!

Vi har gjentatte ganger understreket i litteraturen vår at den 
eneste grunnen til denne slags ekstreme avstraffelsen, er men-
neskets uforminskede opprør mot sin Skaper, Gud. På tross av 
dette selvpåførte folkemordet, avslår menneskene å adlyde Gud 
og underkaste seg Hans regler, den eneste måten som kan bringe 
sann fred og lykke med grenseløs glede (Johannes 10:10).
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Daniels bok er en endetids-profeti (Daniel 12:4, 9). Den åpen-
barer flere profetier for Israels nasjoner i endetiden, som vil være 
overraskende for mange mennesker. ”Etter det som står skrevet 
i Mose lov, kom all denne ulykke 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” (Daniel 9:13).

La oss eksaminere 5 Mosebok 28 (en del av Mose lov) nøye og 
legge til dagens uttrykk for å se mer klart hvordan denne advar-
selen gjelder vår tid nå. ”Men dersom du ikke hører på Herren, 
din Guds røst, og ikke akter vel på å holde alle hans bud og lover, 
som jeg gir deg i dag, da skal alle disse forbannelser komme over 
deg og nå deg … Herren skal la pest henge fast ved deg til han har 
utryddet deg av det landet du kommer inn i og skal ta i eie. Herren 
skal slå deg med tæring [kroniske og degenererte sykdommer som 
aids] og feber, med betennelse [malaria eller smittsomme sykdom-
mer som influensa] og verk, med tørke og kornbrann og rust, og 
de skal forfølge deg til du går til grunne … med Egypts byller [ele-
fantsyke], med svulster [tumorer, kreft osv.] og med skabb og med 
utslett [forverret psoriasis og andre næringssvikt sykdommer slik 
som skjørbuk, rakitt, osv.] som ikke kan leges [uhelbredelige eller 
sykdommer som er motstandsdyktige mot medikamenter]… med 
vanvidd [mentale sykdommer, sinnssykdom] og med blindhet og 
med forvirring av ditt sinn [følelsesmessig forstyrrelser slik som 
depresjon]” (5 Mosebok 28:15, 21-22, 27-28).

Det neste verset (vers 29) skildrer grafisk den ytterste håpløs-
heten til menneskeheten som lider av disse og de mange andre 
utallige plager i vår generasjon. Usynlige, bakterielle mikrober 
overlister de beste forskerne og doktorene, og distanserer seg kvikt 
fra deres evne til å utvikle vaksiner for å holde oss à jour med nyere 
og mer motstandsdyktige medisiner mot bakteriestammer.

m e n n e s k e t s  B e s t e  v e n n ?

Men det blir verre. Tidligere ropte Gud ut en advarsel: ”Jeg vil 
sende ville dyr mot dere. De skal røve barna fra dere, ødelegge 
kveget og gjøre dere få, og veiene skal bli øde” (3 Mosebok 26:22).

Advarselen er gjentatt i Åpenbaringen 6:8. Mennesket, ansvar-
lig for utryddelsen av hundrevis, hvis ikke tusenvis av arter av dyr, 
møter nå en alvorlig fare—kjevene til ville dyr. Til og med større 
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trussel enn å bli bitt i selvforsvar, er å bli direkte angrepet og spist, 
som en følge av den minkende matforsyninga.

Ikke bare ville dyr angriper folk for mat, de vil bli bærere av 
slike massemord sykdommer som byllepest (svartedauden i mid-
delalderen) og rabies. Våre moderne, såkalt siviliserte vestlige folk, 
er naboer til mange potensielle rabiate skadedyr og dyr som rot-
ter, skunker, rever og flaggermus. Det er ikke et utenkelig scenario 
at umiddelbart etter krig og hungersnød, kunne disse infiserte 
dyrene komme i kontakt med ordinære kjeledyr, spesielt katter og 
hunder. Den menneskelige befolkningen kunne raskt bli bytte for 
enten rabiate eller glupende sultne dyr.

Heldigvis har sanitær standard, medisinsk forskning og visse 
andre sikkerhetssystemer som inngjerding, så langt beskyttet mot 
kontakt med den utemmede villmarka. Men hvor tykk er denne 
buffersonen? Med et sammenbrudd i beskyttelsesforholdene vil 
disse stumme tidsbombene ligge klare til å eksplodere. Det kunne 
være så ubetydelig som en hjorteflått som er bærer av Lymes syk-
dom! En falsk følelse av sikkerhet eksisterer på grunn av at vaksiner 
mot mange barnesykdommer slik som kusma, meslinger, kikhoste, 
stivkrampe og vannkopper er tilgjengelige. I mellomtida dukker 
nye stammer og virus fram når de gamle dukker opp igjen.

Noen vil avvise slike diskusjoner med at de er ulykkesprofetier 
og urealistiske. Men burde vi ikke overveie mulighetene, gitt det 
faktumet at slike problemer spesifikt var profetert av ingen andre 
enn Jesus Kristus?

t i D l i g e r e  p e s t e r

Tidligere drøftet vi hungersnød på grunn av krig.  Men historien 
viser at epidemier også er et biprodukt av det resulterende kao-
set. Det er mange historiske eksempler på epidemiske sykdommer 
som ledet til døden.

Du vil bli overrasket over å lære hvor stor effekt sykdom har 
hatt på menneskehetens kurs. Se på de store økonomiske omvelt-
ningene som ble resultatet av svartedauden i Europa.

The Mainstream of Civilisation 1350 to 1815, skrevet i 1974, pre-
senterer en interessant oppsummering (side 280): ”Effekten av 
økonomisk depresjon, politisk forvirring, og religiøs uvisshet ble 
intensivert ved fryktelige utbrudd av pest på midten av det fjor-

Den Gulbleke Hesten 37



tende århundret. Svartedauden [byllepest] oppsto først i Italia på 
1340 tallet og feide gjennom Europa i løpet av de neste to tiårene. 
Det verste var over i 1360, men gjentok seg med mindre styrke opp 
i gjennom det neste halve århundret og hindret befolkningen fra å 
nå det antallet de hadde hatt før pesten. Skjønt ingen nøyaktige tall 
kan frembringes angående dødeligheten, var den spesielt alvorlig 
i tettbefolkede områder. Noen byer mistet mer enn to femtedeler 
av innbyggerne sine.”

Svartedauden, spredt av loppebitt og rotter, drepte nærmere 
halvparten av Europas befolkning—25 til 50 millioner men-
nesker—på bare tre år (1347-1350)! Til slutt utviklet noen som ble 
syke immunitet, og sykdommen døde ut. Fremdeles har denne 
historien illevarslende overtoner for framtida vår.

Fra Grolier’s Society’s Book of History (bind 9, side 3626), en 
samling av historiebøker som ble skrevet før første verdenskrig, er 
det en artikkel av Dr. G. Archdall Reid med tittelen ”The Triumph 
of Race”: ”Det tidligere forholdet til den østlige halvkule var gjen-
skapt i vesten. Igjen leser vi om pest og sott, av vann og luftbårne 
sykdommer som kom og gikk med store epidemier, og av hungers-
nøden som fulgte dem. Meslinger og kolera fylte Jorda med døde. 
Men følgen av kopper var til og med større. Da den ble spredd til 
Vest India i 1507, ble hele stammer utryddet. Få år senere avfolket 
den San Domingo. I Mexico ødela den 3 1/2 millioner mennesker. 
Prescott beskriver denne første farefulle epidemien som ’feide over 
præriene—mens den slo ned prins og bonde, og etterlot seg en sti 
strødd med de døde kroppene til de innfødte, som omkom i hau-
ger liksom kveg som var slått med krøttersyke.’”

Ulikt den kortlivede svartedauden, plaget kopper Europa i 
århundrer. Ved dens høydepunkt i det 18de århundret, drepte 
den omtrent 400 000 europeere pr. år, inkludert slike statsover-
hoder som svenskedronningen i 1741. Verdens Helseorganisasjon 
kunngjorde i 1979 at kopper var utradert etter en suksessfull vak-
sinasjonskampanje i Asia under det samme tiåret.

Nærmere her hjemme drepte en influensaepidemi i 1917-18 
omtrent en halv million amerikanere. Bare i Massachusetts alene 
drepte den 15 000 mennesker på fire måneder før en utviklet 
immunitet reddet sivilisasjonen. Tyfus krevde 3 millioner døde 
fra 1918 til 1922 som følge av overbefolkning og dårlige sanitære 
forhold i fangeleire og flyktninghjem. Mellom 1943 til 1956, ble 
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nesten en halv million amerikanere infisert av polioepidemi. Mer 
enn 20 000 døde av lammelser og åndedretts feil. Delvis på grunn 
av vaksiner som ble oppdaget på 50 og 60-tallet, er polio nå bare 
et problem i mindre avanserte land.

Dette er naturlige vekkere. Men til og med i det 21ste århun-
dre, på tross av bedre medisin og teknologi, lurer trusselen over 
samfunnet sterkt i horisonten. Til og med gamle sykdommer fra 
verdenskriger som ble utkjempet for mer enn 75 år siden, gjør 
en stille, men dødelig tilbakekomst. New England Journal of 
Medicine (16de februar 1995) siterer atskillige doktorer både her 
og i Frankrike som rapporterer at skyttergravsfeber, en svøpe for 
soldatene i begge verdenskrigene, har gjenoppstått blant hjemløse 
alkoholikere. Denne sykdom, som ble spredd av lus, var spesielt 
vanlig under 1. verdenskrig da mer enn en million soldater fikk 
den. Ingen vet om dette er en ny lidelse i byer, eller en som har vært 
oversett hele tida. Sykdommen er sjelden i fredstid, skjønt den har 
vært funnet hos aids pasienter i nyere tid.

a i D s

Når man ser på statistikker om AIDS, er det lett å ignorere de 
fysiske lidelsene til de som er smittet, og overse den mentale og 
følelsesmessige pinen til menneskene som omgir dem. Det er lett 
å hoppe over fakta som omgir spedbarn som blir født hiv positive 
og disse som foreldrene dør, og etterlater dem foreldreløse. Med 
andre ord, virkningene av denne sykdommen er mye dypere enn 
bare antall smittede.

Flere organer (inkludert Verdens Helseorganisasjon) plasserer 
antallet på mennesker som lever med hiv, på rundt 33,6 millioner 
på slutten av 1999. Det er beregnet at 1,2 millioner av de som er 
smittet er under 15 år, og litt mindre enn halvparten av alle ofrene 
er kvinner. I 1999, døde 2,6 millioner av hiv relaterte sykdommer, 
inkludert 470 000 under 15 år. Dette brakte det estimerte totale 
dødstallet fra hiv til 16,3 millioner menn, kvinner og barn siden 
sykdommen først ble oppdaget. 

Fnaids, anti-aids organet til De forente nasjoner, estimerer 
at mer enn 9 millioner barn under 15 år, har mistet mødrene sine 
pågrunn av aids. Av disse aids foreldreløse, lever 90 prosent av 
dem i sub-Saharan Afrika. Nærmere 70 prosent av alle mennesker 
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som er smittet, bor i sub-Saharan Afrika, mens bare 10 prosent 
av verdens befolkning bor der. Den verdensvide andelen med hiv 
smittede folk er rundt 1 prosent; lander i det sørlige Afrika har en 
andel på mellom 8 og 25 prosent.  

Den sosiale og økonomiske virkningen av aids/hiv er astro-
nomisk, spesielt i Afrika. cnn rapporterte at forventet levealder 
i noen av landene i sub-Saharan har falt fra 70 til 39 år, og det er 
estimert at omtrent en fjerdedel av befolkningen i denne regionen 
antagelig vil dø av aids. Så tidlig som i 1994, rapporterte Uganda 
at 10 prosent av jernbanearbeiderne deres døde hvert år av aids.

Hva betyr disse tallene i virkeligheten? Siden den gjennom-
snittlige tida fra hiv infeksjon til virkelige symptomer på aids er 
ti år, kan vi kanskje se infeksjonsandelen fra ti år siden. Hva vil det 
bety ti år inn i framtida? Tallene kunne lett øke firedobbelt.

i n g e n  e r  i m m u n

I Amerika forblir helsehjelp et kontroversielt tema blant lovma-
kerne. Milliarder av dollar blir brukt årlig. Likevel er titusener 
uten forsikring. Vi har for mange problemer å hanskes med alle-
rede, til å prøve å behandle tilfredsstillende de nye som synes å 
dukke opp uten varsel.

For å gjøre saken verre, lever vi i en liten verden i dag. Føderale 
helseoffisielle innrømmet tidlig i 1995 at noen få passasjerer og 
flybesetninger på kommersielle ruter i usa, hadde blitt infisert 
av tuberkulose bakterier. Selv om de fremhever at risikoen for å 
få tuberkulose på et fly er liten, råder de folk med aktiv tuberku-
lose til å ta privat transport eller å utsette reisen til de ikke lenger 
er smittefarlige. Minst et halvt dusin mennesker har blitt utsatt, 
testet positiv for sykdommen, og bærer en 5-10 prosent livstids-
risiko hvis de ikke blir behandlet med den anbefalte medisinen. 
Tuberkulose blir spredd ved smådråper fra hoste, nysing eller pust. 
Flypassasjerer med luftbårne smittsomme sykdommer kan bli 
nektet adgang til flyet, men Luft Transport Foreningen vedgår at 
de ikke kan bli oppdaget lett. Flybetjeningenes fagforening ønsker 
å øke mengden på frisk luft i kabinen for å redusere forurensinger, 
men det vil ikke eliminere risikoen mye.

Alt dette er under ”normale” fredstid omstendigheter. Hva med 
grove terroristangrep for å ødelegge luft, jord eller vannkvalitet? 
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”Med mange mennesker svekket av stråling, stress og feilernæring, 
kunne det bli utbrudd av infeksjoner og smittsomme sykdommer. 
Epidemier som er beseiret for lenge siden, slik som kolera, tyfus, 
tuberkulose og til og med byllepest, kunne nok en gang blom-
stre opp dersom folkets helsebarrierer mot dem forsvinner,” sa 
Nicholas Wade i En Verden Hinsides Helbredelse (side 89). Herr 
Wade legger senere til at ”stråling fra atomvåpen forårsaker ikke 
nye typer av kreft, men øker virkningen av de som allerede skjer.” 
Kreft, leukemi, sukkersyke, hjertesykdommer—lista med veer som 
hjemsøker våre samfunn i fredstid, fortsetter i det uendelige, for 
ikke å snakke om hva som vil skje i nukleært holocaust.

e t  n ø Dv e n D i g  o n D e

Den store, kjærlige Skaperen og Opprettholderen av dette univer-
set har ingen glede av å se Sine framtidige barn lide. Det bedrøver 
Ham å vite om det fryktelige tapet av liv, som snart skal hjemsøke 
denne Jorda. Gud lovte det gamle Israel i 2 Mosebok 15:26 at hvis 
de adlød Ham ville de aldri lide av sykdom, men isteden kunne 
glede seg over en supergod helse. I 5 Mosebok 7:15 sa Gud at Han 
ikke ville straffe dem med de samme sykdommene som Han straf-
fet Egypt med. Men senere lovte Han å påføre dem verre plager. 
Hvorfor? For ikke å adlyde!

5 Mosebok 29:22-25 beskriver en ennå framtidig tid, da 
nasjonene vil spørre hvorfor disse sykdommene måtte infisere 
menneskeheten. Svaret er ganske enkelt—fordi folket gjorde opp-
rør og tjente andre guder, og nektet å innrømme feilene med deres 
egne veier. Esekiel 38:22 beskriver måter hvor Gud vil bønnfalle 
Israel, og hvordan Han uunngåelig blir kjent av de milliardene som 
enten uvitende eller villig, trampet på lovene Hans. Til og med 
etter pesten, på toppen av alt som allerede har hendt, og det som 
fortsatt vil skje, vil majoriteten av folk fremdeles ikke angre!

Massene vil ikke, men en minoritet vil. Gud lover i Salme 91:3, 
6, å beskytte oss fra pest hvis vi stoler på Ham. Enkelte profeter i 
oldtida, ble kastet inn i lumske fangehull for å kunngjøre denne 
tilsynelatende pessimistiske advarsel (Jeremias 38:2). Jeremia 
fortsatte likevel å blåse i basunen sin fordi han veldig godt visste 
hvilken verre skjebne som ville ramme ham, hvis han ikke ville 
profetere. Vi deler den samme bekymringa om skjebnen vår, hvis 
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vi feiler med å advare denne verden om hva som snart vil hende 
med den.

e n  v e i  u t

Millioner har dødd, eller vil dø unødvendig, fordi de enten feilet 
eller vil feile i å ta i akt disse og andre advarsler om å vende seg til 
Gud, med den slags angrefulle holdningen som er nødvendig for 
å behage Ham (Jesaja 66:2). Uheldigvis, synes det som om mange 
ser tidens tegn og kunne unnfly, men de reagerer ikke. De fleste 
er lik kveg på vei til å slaktes, fullstendig uforberedt på det som 
ligger umiddelbart foran dem. Mange andre vil gjenkjenne de fire 
rytterne med religiøst bedrag, krig, hungersnød og pest, men vil 
ikke vite hvor de skal vende seg for å unnfly, hvis de avslår den 
eneste kilden til permanent unnslippelse—Gud!

Gud ønsker sann omvendelse—en vending bort fra den kjøde-
lige ”menneskenaturen” som vi har, til den åndelige naturen som 
Gud opprinnelig hadde til hensikt at vi skulle utvikle. Isteden tar 
mennesket loven i sine egne hender og bygger bomberom, parami-
litære områder, eller til og med flykter til fjerne steder, i ett fåfengt 
forsøk på å redde sitt eget fysiske liv.

”Og dersom ikke de dager ble forkortet, da ville intet kjød 
bli frelst! Men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet” 
(Matteus 24:22). De beskyttede utvalgte vil bestå av disse som hol-
der fast til Guds åpenbarte sannheter, og adlyder alle Hans lover 
(Åpenbaringen 3:10; 12:14). Denne veldig lille stammen av frem-
tidige ledere vil bli beskyttet på det endelige stedet i sikkerhet, 
for å motta den siste treninga før de blir gitt myndighet 3 1/2 år 
senere, når Jesus Kristus kommer tilbake. Det kan ikke være noen 
større bekymring enn å streve etter å oppfylle Guds standarder for 
karakter, for på den måten å overleve straffen som blir symbolisert 
ved de fire rytterne i apokalypsen. Denne visjonen vil snart bli en 
realitet for disse som ubøyelig avslår å underordne seg Gud.

Noen få millioner, takket være at Gud setter en stopp for hen-
delsene, for de utvalgtes skyld, vil ikke måtte dø, skjønt de for visst 
ville ønsket at de hadde! De vil måtte holde ut den verste tida med 
menneskelige lidelser noensinne (Jeremia 30). Guds Filadelfiakirke 
sørger stadig for håp til de som er villige til å bøye sin naturlige, 
sta natur under Guds vilje. Dommedagsprofeter forteller deg bare 
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hvor forferdelig ting vil bli, men uten håpet om hvor mye bedre 
det snart vil bli. Jesus Kristus vil snart vende tilbake til denne 
Jorda for å bringe den all den glede og lykke som mennesket all-
tid har søkt etter!

Gud vil barmhjertig ende det dødelige løpet til de fire rytterne 
like før de utsletter menneskeheten fra Jorda. Endelig vil mennes-
ket ha den milde, barnlige holdningen som Gud kan arbeide med i 
den vidunderlige Morgendagens Verden (Matteus 18:1-6). Arbeider 
vi alle ut vår egen frelse med frykt og beven (Filipperne 2:12) så vi 
kan bli en del av Guds mesterplan for menneskeheten?
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