Media-Persia som beseiret Babylon, er det at historien viser at et hedensk Rom ble
etterfulgt av pavens Rom, eller Den romersk katolske kirkestaten.
Teksten inneholder også andre trekk for å identifisere det lille hornet:
1. Selvopphøyelse. «Han skal tale mot Den høyeste» (vers 8, 11, 25). Da det
hedenske Rom kollapset, tok Den romerske kirken makten, og paven satte seg
på toppen og hersket med en selvgitt autoritet som Guds representant på jorden.
2. Makt og vold i Guds navn. Dyret «førte krig mot de hellige» og skulle «fare
hardt fram mot Den høyestes hellige» (vers 21 og 25). I løpet den mer enn tusen år
lange middelalderen tok Den romerske-katolske kirken livet av rundt 50 millioner
mennesker som nektet å bøye seg for dens lære.
3. Mot Guds lov. Det skulle «bestemme seg for å forandre tider og lover» (vers
25). Så høyt hadde dyret opphøyet seg selv at det gikk inn for å fjerne Guds andre
bud, som forbød tilbedelse av symboler. Dermed kunne kirken tillate hedenske
tilbedelsesritualer. I tillegg ga dyret seg selv makt til å endre Guds sabbat fra den
syvende dagen, lørdag, til den første, søndag, som var den dagen da hedningene
tilba solen.
Denne profetien er bemerkelsesverdig og utrolig viktig av to grunner. For det
første forteller den om pavens kirke før den oppstod. Den andre og viktigste
grunnen er at den gjør det klart for oss at det enorme systemet mange kjenner
som kristendommen, ikke er Jesu sanne kirke, men kun en frafallen kirke som
forsøker å ta dens plass. Ved hjelp av selvopphøyelse og makt viste den romerske
kirken et forvrengt bilde av hvem Gud virkelig er. Men vi kan uansett være sikre på
at Gud ikke er slik som det bildet den romerske kirken har vist oss. I den frelseren
som vasket disiplenes føtter og ga sitt liv for oss, har vi fått se hvem Gud virkelig er.

SETT SAMMEN
Guds kjærlighet driver han til å fortelle oss sannheten, og med
hans kjærlighet i oss vil vi holde sannheten i ydmykhet.
«Kunnskap gjør hovmodig; det er kjærligheten som bygger opp» (1. Korinterne
8,1). Ved å identifisere katolisismen som det «lille hornet» i Daniels bok, og
som den frafalne makten i Paulus’ brev, fordømmer Bibelen frafallet, men ikke
menneskene som det rammer. I tillegg er den eneste grunnen til fordømmelsen
Guds kjærlighet for alle. Et system som viser en Gud som er ond og tvingende
skaper bare én av to reaksjoner hos mennesker: en slaveaktiv lydighet eller et
opprør mot Gud. Derfor er det viktig at vi ser faren i systemet, slik at vi skjønner
hvor falskt bildet det maler av Guds kjærlighet. Likevel er det viktig at vi som
forstår disse profetiene, ikke glemmer noe veldig viktig: ingen av oss er bedre
enn noen andre. Vi er alle tilbøyelige til å opphøye oss selv og vi viker lett fra
ydmykheten. Gud elsker hvert menneske like mye, og Jesus døde for alle. Og
selv om vi advares mot det farlige systemet, er menneskene som er en del av det,
fortsatt elsket og verdsatt av Gud.

17 Det store frafallet

OPPLEV
Jeg ønsker å lære å kjenne Gud som den han virkelig
er, uten at hans karakter forvrenges av mennesker
som våger å opphøye seg selv som hans like.
Nå som jeg lærer meningen i Bibelens profetier, er det mitt ønske å tilegne meg
hele sannheten. Likevel vil jeg vise kjærlighet til dem som ennå ikke har lært om
profetiene.
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I denne verden er det krig mellom to riker. Disse to har vidt
forskjellige grunnlag og motsatte mål som motivasjon.

Et kongerike på hodet
Tidligere har vi studert hvordan Gud bygger et globalt samfunn hvor hans kjærlighet
skal gjenoppbygges og åpenbares. I Det nye testamentet kalles dette «den levende
Guds menighet, sannhetens søyle og grunnvoll» (1. Timoteus 3,15). Jesus grunnla
sin menighet med sin selvoppofrende kjærlighet som det eneste utgangspunktet
(Matteus 16,16-18). I Bibelen er det også skrevet om hvordan et stort frafall, et opprør,
ville forsøke å dekke til sannheten Jesus bygget menigheten på.
Bruk disse spørsmålene til å diskutere Lukas 22,24-30:
Hva var det disiplene kranglet om? «For hvem er _____________ ...»
Hvilke ord brukte Jesus for å beskrive hvordan denne verdens ledere regjerer?
«_____________ og _____________»
Hvordan fungerer Jesu rike? «Den ____________ av dere skal være som den yngste,
og lederen skal være som en ______________.»
Hvilke to ord brukte Jesus i Matteus 11,29 for å beskrive seg som universets konge?
«Jeg er ____________ og ____________ av hjertet …»

Johannes 13 åpner med: «Han hadde ____________ sine egne som var i verden, og
han _____________ dem helt til det siste.» Deretter gjorde Jesus noe utrolig. Han tok et
linklede rundt seg, fylte et kar med vann og gikk ned på kne for å vaske disiplenes skitne
føtter. Deretter sa han: «Den som har sett meg, har sett ______________» (Johannes 14,9).

Det lille hornet
Daniel fikk et syn hvor han så at «himmelens fire vinder satte det store havet i opprør.
Fire store dyr steg opp av havet, det ene forskjellig fra det andre» (Daniel 7,2-3).
Hva representerer de fire dyrene? Daniel 7,17.23 _________________________________

Til slutt overga Jesus seg frivillig til volden og raseriet fra de han hadde kommet for å
redde. På den måten åpenbarte han kjernen i Guds karakter og rike. «Myten om frelsende
vold» er tanken om at å svare vold med vold vil kunne stanse overgrep, men Jesus lærer
oss noe helt annet. Ved å dø på korset viste Jesus den eneste måten å bryte voldssirkelen
på; selvoppofrende og ikkevoldelig kjærlighet som uten unntak gjengjelder ondt med
godt. Diskuter hvordan dette er forklart i Lukas 6,27-38 og 1. Peter 2,21-24.
Jesus grunnla sin kirke på en kjærlighet som gir av seg selv. Han viste oss en måte å
regjere på hvor det å tjene andre og å ofre seg selv, ikke makt, er nøkkelen til suksess.
Hans kongedømme er opp ned og storhet er definert som ydmykhet, opphøyelse som
tjeneste og makt som kjærlighet. Det er nettopp slik Gud skapte universet til å fungere.

Frafall
I 2. Tessalonikerne 2 skriver Paulus om hvordan det vil komme et «frafall» (vers 3), på gresk
apostasia, som på norsk betyr frafall, å forlate sannheten. Dette frafallet vil ikke være en
åpen og bevisst fornektelse av sannheten, men heller dannelsen av en falsk kirke maskert
som den sanne. Paulus fortalte at dette frafallet skulle ledes av en selvopphøyende
person beskrevet som «den lovløse …, han som er fortapelsens sønn. Han står imot og
opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og
utroper seg selv til gud» (vers 3 og 4). Før det skjedde, beskrev altså Paulus dannelsen av
et falsk religiøst system, hvor en mann satt i sentrum og lekte Gud. Videre skrev han i vers
7: «Lovløsheten virker allerede med sin kraft, men i hemmelighet.» Frafallet som skulle
komme skulle kunne gjenkjennes ved «lovløshet» eller anomia, som betyr mot loven eller
uten loven. Og loven er Guds selvoppofrende kjærlighet.
Vi skal nå ta en titt på historien for å identifisere dette falske religiøse systemet. Vi må lete etter
en kristen makt hvor et menneske er satt i Guds sted, og som fremmer en agenda som ikke
samsvarer med Guds lov. Det er ikke spesielt vanskelig å finne noen som passer, men la oss
først ta en titt på hvordan profeten Daniel forutså opprøret lenge før Paulus.

Jesus beskriver seg selv som herre i Lukas 12,37. På hvilken måte vil han forholde seg
til oss i sitt evige rike? _______________________________________________________

Alle bibeltekster er hentet fra Det norske bibelselskaps oversettelse av 2011.

Hva representerer vindene? Jeremia 25,32;49,36-37 ______________________________
Hva representerer havene? Åpenbaringen 17,15 _________________________________
Les Daniel 7,4-7. Daniel levde og skrev sine profetier mens han var fange i Babylon
under kong Nebukadnesar. Daniel forstod at hodet av gull i kongens drøm og løven i
hans egen, begge representerte Babylon (2,36-40). Fra vårt punkt i historien kan vi se
tilbake på hele rekken med kongeriker.
Løven representerer Babylon (Jeremia 4,7; 50,17.43-44) og vingene illustrerer den
raske erobringen (5. Mosebok 28,49).
Bjørnen er det medo-persiske riket. Den står opp på den ene siden, for perserne var
sterkere enn mederne. De tre ribbenene i bjørnens munn er de tre provinsene MediaPersia erobret: Babylon, Lydia og Egypt.
Leoparden er det greske imperiet. De fire vingene peker på hvor utrolig hurtig
Aleksander den store klarte å ta det persiske rike og alt annet på hans vei. De fire
hodene forutsier hvordan riket ble delt mellom Aleksanders generaler, Kassandros,
Lysimakos, Ptolemaios og Seleukos, etter hans død.
Det fjerde og fryktelige dyret med tenner av jern er det romerske imperiet, som
erobret Hellas. De ti hornene representerer de ti rikene som oppsto etter romerens
fall: vestgoterne (Spania), angelsakserne (England), frankerne (Frankrike), allemannerne
(Tyskland), burgunderne (Sveits), langobardene (Italia), sveberne (Portugal), og
herulerne, østgoterne og vandalene, som alle tre ble utslettet.
Deretter beskrev Daniel «enda et horn. Et lite horn skjøt opp mellom dem.» En annen
makt skulle oppstå sammen med de andre rikene i Vest Europa. Det er ikke mulig
å ta feil av hva Daniel har vist oss. Like sikkert som at Rom fulgte Hellas som fulgte
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forsøker å ta dens plass. Ved hjelp av selvopphøyelse og makt viste den romerske
kirken et forvrengt bilde av hvem Gud virkelig er. Men vi kan uansett være sikre på
at Gud ikke er slik som det bildet den romerske kirken har vist oss. I den frelseren
som vasket disiplenes føtter og ga sitt liv for oss, har vi fått se hvem Gud virkelig er.

SETT SAMMEN
Guds kjærlighet driver han til å fortelle oss sannheten, og med
hans kjærlighet i oss vil vi holde sannheten i ydmykhet.
«Kunnskap gjør hovmodig; det er kjærligheten som bygger opp» (1. Korinterne
8,1). Ved å identifisere katolisismen som det «lille hornet» i Daniels bok, og
som den frafalne makten i Paulus’ brev, fordømmer Bibelen frafallet, men ikke
menneskene som det rammer. I tillegg er den eneste grunnen til fordømmelsen
Guds kjærlighet for alle. Et system som viser en Gud som er ond og tvingende
skaper bare én av to reaksjoner hos mennesker: en slaveaktiv lydighet eller et
opprør mot Gud. Derfor er det viktig at vi ser faren i systemet, slik at vi skjønner
hvor falskt bildet det maler av Guds kjærlighet. Likevel er det viktig at vi som
forstår disse profetiene, ikke glemmer noe veldig viktig: ingen av oss er bedre
enn noen andre. Vi er alle tilbøyelige til å opphøye oss selv og vi viker lett fra
ydmykheten. Gud elsker hvert menneske like mye, og Jesus døde for alle. Og
selv om vi advares mot det farlige systemet, er menneskene som er en del av det,
fortsatt elsket og verdsatt av Gud.

17 Det store frafallet

OPPLEV
Jeg ønsker å lære å kjenne Gud som den han virkelig
er, uten at hans karakter forvrenges av mennesker
som våger å opphøye seg selv som hans like.
Nå som jeg lærer meningen i Bibelens profetier, er det mitt ønske å tilegne meg
hele sannheten. Likevel vil jeg vise kjærlighet til dem som ennå ikke har lært om
profetiene.
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