Ut fra disse syv punktene kan vi si følgende: Babylon er et stort, internasjonalt
kirkesystem som har tatt Guds plass på jorden. Babylon har dannet politiske
bånd som har ført til grusomheter i verden, og har tatt livet av mange martyrer.
Da Johannes skrev ned detaljene om Babylon i det første århundret, pekte
dette mot en makt som ikke ennå var blitt til. Fra vårt ståsted i historien er det
ikke til å ta feil av at Johannes beskriver Den romersk-katolske kirkestaten, som
oppfyller alle punktene over.
Les Åpenbaringen 18 og bruk disse spørsmålene i diskusjonen om Babylons
fall:
Vers 1 – Babylons fall er forårsaket av «glansen» fra et budskap som opplyser
verden. Hva betyr ordet «glans» i denne sammenhengen? Sammenlikn 2.
Mosebok 34,18-19; 2. Korinterne 3,18; 4,6 og Kolosserne 1,27.
Vers 2 – Hvilke ikke-menneskelige krefter virker i Babylon? Sammenlikn Markus
9,25 og Åpenbaringen 16,13.
Vers 3 og 9-20 – I hvilken grad er Babylon involvert i verdensøkonomien og
dens uunngåelige kollaps?
Vers 4-5 – Hvordan kaller Gud på den delen av sitt folk som er i Babylons
system? Hosea 2:23.
Vers 7 – Hvem er det Babylon opphøyer, og hvordan lever hun sitt liv?
Sammenlikn Johannes 7,18 og Hebreerne 5,5.

I Bibelen er Babylon selve eksempelet på ondskap. Det er en
konkretisering av de egenskapene som står i motsetning til hvem
Gud virkelig er, til tross for påstandene om å representere Gud.
I motsetning til hva mange kristne mener, er ikke ateismen det verste verden har å by
på. Den tittelen tilhører dårlig religion, og det er tydelig hvorfor. Mange velger enten
å tjene Gud som slaver, i frykt for straff, eller å vende seg bort fra Gud i hat. Begge
disse valgmulighetene har sin bakgrunn i en løgnaktig representasjon av Gud. I
Bibelen står det mye om dårlig religion, og spesielt om dårlig kristendom. Den andre
engelen forkynner et frigjørende budskap som fjerner alle falske bilder av Gud. Vi
får se Gud gjennom Jesus og ikke slik falske kirker fremstiller han. Men Babylon er
ikke bare den store, onde kirken der ute. Kjennetegnene er å finne inne i oss alle.
Paulus understreker at «det som kjøttet vil, (er) fiendskap mot Gud» (Romerne 8,7).
«Kjøttet» er alle menneskers onde natur. Martin Luther uttalte at «jeg er mer redd for
mitt eget hjerte enn for paven og alle hans kardinaler. I meg har jeg den store paven,
som er jeg.» Pavedømmet er bare en konkretisering av menneskets tiltrekning mot å
ta Guds plass, å rettferdiggjøre seg selv, heller enn å hvile i Guds rettferdighet og å
forsøke å tvinge andre heller enn å gi frihet til å bruke samvittigheten.

Den andre

22 engelens budskap

OPPLEV
Gjennom Guds nåde ønsker jeg at mitt forhold til andre
skal vise Guds selvoppofrende og frivillige kjærlighet.
Johannes skriver at Babylon kaller seg «dronning» og at hun handlet med «levende
mennesker» (Åpenbaringen 18,7.13). Det sier seg selv at et system som setter
seg selv høyest, er galt i seg selv og står imot Guds kjærlighet slik den ble vist oss
gjennom Jesus. Jeg tar imot Guds tilbud og tar avstand fra alle falske systemer, og
jeg ber om at Gud må fjerne hver rest av Babylon fra meg.
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Den andre engelens budskap har gitt oss innsikt i hva det systemet, som utgir
seg som et kristent system, faktisk er. Det er et religiøst system som har fylt
kloden med mørke og forvirring rundt hvem Gud er, gjennom selvopphøyelse
og tvang, akkurat som det gamle Babylon. Det er en organisasjon med mange
undergrupper og som når ut over landegrensene. Men den andre engelen
forteller oss også at endetidens Babylon skal falle under vekten av sannheten
om Gud, slik vi kjenner den fra evangeliet.
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1. Opprør og vantro. Babel ble grunnlagt av en mann ved navn Nimrod, et navn som betyr
opprører. Bibelen setter Nimrods opprør i en bestemt sammenheng. Menneskeheten
var nesten fullstendig gjennomsyret av ondskap og var i ferd med å utslette seg selv på
voldelig måte (1. Mosebok 6,1-13). Gud grep inn ved å sende den store vannflommen, slik at
menneskene kunne starte på nytt gjennom Noahs ætt. Etter floden gjorde Gud en pakt med
Noah: Han lovte at det aldri mer skulle komme en verdensomfattende flom (8,20-22; 9,8-17).
Rett etter at denne pakten ble inngått møter vi Nimrod, som i opprør mot Gud, går i gang
med å bygge et tårn på en «grunnmur» som befester vantroen mot Guds pakt (1. Mosebok
10,8-10).

Forvirring om hvem Gud er, og hvordan vi nå fram til ham, har gjort
verden mørkere, men Jesu åpenbaring av Guds karakter skinner
mot oss, så vi kan se hvordan vi skal komme oss tilbake til lyset.

2. Selvopphøyelse. Folket i Babel ble med på Nimrods opprør og forsøkte å reise et tårn
som skulle nå helt til himmelen. De valgte å takke nei til Guds pakt og forsøkte å redde seg
selv fra en ny flom, på tross av Guds løfte om aldri å sende en slik katastrofe på ny. Babels
bygningsarbeidere forsøkte å gjennomføre sin egen frelsesplan (1. Mosebok 11,1-4).

I den forrige leksen oppdaget vi at Åpenbaringen 14,6-12 inneholder tre viktige
budskap til de som lever i verden rett før Jesu andre komme. Vi leste at den første
engelens budskap var «et evig evangelium», de gode nyhetene om Guds trofaste
kjærlighet, slik den ble konkretisert gjennom Jesus. Nå skal vi se nærmere på den
andre engelens budskap.

3. Forvirring. Mens folket arbeidet med sitt ambisiøse prosjekt, endret Gud språkene deres. I
mangelen på kommunikasjon brøt planen sammen og de valgte å spre seg rundt omkring på
kloden. Dermed kunne ikke ondskap og makt før syndfloden (1. Mosebok 11,4-9).

«En annen engel fulgte etter og sa: ‘Falt, falt er ____________ den store, hun
som har skjenket alle folkeslag med vredens __________ fra sitt ___________’»
(Åpenbaringen 14,8).
Babylon har stor betydning i Bibelen. Først leser vi om det gamle Babylon
hvor Babels tårn ble forsøkt reist. Videre utvikler det seg til et rike bygd på
selvopphøyelse og tilbedelse av avguder, som til slutt snubler i sin egen stolthet.
Johannes åpenbaring bruker minnet om Babylon som et symbol på et system som
i endetiden skal bedra og ta over verden.

Det gamle Babylon
Utforsk følgende trekk ved det gamle Babylon ved å lese og diskutere de tilhørende
skriftstedene:

4. Tvungen tilbedelse. Babylon nådde sitt høydepunkt under kong Nebukadnesar, som var
selve eksempelet på selvopphøyelse (Daniel 4,30). Som konge sørget han for å opphøye seg
selv over alle andre gjennom lover som krevde at folket skulle tilbe han. Opprør ble straffet
strengt. Han fikk bygget en statue av gull som skulle representere hans rike, som samtidig
skulle undertrykke alle andre, Guds rike inkludert. Deretter beordret han «alle folk og nasjoner
og tungemål» til å «falle ned og tilbe gullstatuen» eller dø om de nektet (Daniel 3).
5. Babylons fall. I Daniel 5 leser vi om Babylons siste timer. Kong Belsasar holdt en overdådig
fest, fylt til randen med avgudsdyrkelse, hvor han sørget for å opphøye seg selv og samtidig
rakke ned på himmelens Gud. På et tidspunkt i løpet av festen dukket en hånd opp og skrev
på en av veggene i salen: «Mene, mene, tekel, ufarsin». Babylons tid var over, mederne og
perserne skulle ta over. Av historien kan vi lære at ved å oppløfte seg selv, kommer man bare
til å falle.
6. Jesaja bruker Babylon som et symbol på Lucifer: Han ønsket også å opphøye seg selv og
å kontrollere andre (Jesaja 14,1-17). Jeremia sammenliknet Babylon med en «drage», som er
et bibelsk symbol på Satan, med ekstra trykk på «volden» (Jeremia 51,34-35; Åpenbaringen
12,7-9).

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

Les Filipperne 2,5-11 og diskuter hvordan Jesus fornedret seg selv, og hvordan dette
førte til at han ble evig opphøyet. Det er en tydelig kontrast til beskrivelsen i Jesaja
14,12-15, hvor Lucifer gjør alt for å opphøye seg selv, noe som til slutt fører til hans fall.

Endetidens Babylon
Åpenbaringen 17 gir oss mer enn nok data til å identifisere den makten som danner
endetidens Babylon.
1. Babylon beskrives som «den store horen» (vers 1). I Bibelen beskrives Guds folk
som en ren og vakker kvinne eller brud (Jeremia 6,2). Da er det logisk at «horen»
står for en svikefull kirke.
2. Horen «sitter ved de veldige vann» (vers 1). Vannene representerer «folk og
folkemasser og nasjoner og mennesker med ulike tungemål» (vers 7). Systemet er
internasjonalt og omfatter store deler av menneskeheten.
3. «Jordens konger har drevet hor med henne» (vers 2). Hun er en kirke som har
inngått politiske allianser for å fremme sin egen sak. Engelen fortalte Johannes at
«kvinnen du så, er den store byen som har kongsmakt over jordens konger» (vers
18). Hun er en kirke som samtidig er en stat og har hatt makt over mange forskjellige
herskere opp gjennom historien.
4. Hun var «overstrødd med navn som var en spott mot Gud» (vers 3). Disse
hånsordene symboliserte mennesker som mente de kunne ta Guds plass (Johannes
10,33), eller at de har makt til å tilgi synd (Markus 2,7).
5. Johannes skriver: «I hånden holdt hun et gullbeger fylt av motbydelige ting og
av all urenheten fra sitt horeri» (vers 4). Denne kirken har altså gjort mye grusomt
gjennom sine politiske handlinger.
6. Hun var «beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner» (vers 6). Dette er en
organisasjon som har drept mange i Guds navn.
7. Og til slutt: horen er «den store byen» og «sitter» på, eller har geografisk
beliggenhet på, «sju fjell» (vers 9 og 18).
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Vers 2 – Hvilke ikke-menneskelige krefter virker i Babylon? Sammenlikn Markus
9,25 og Åpenbaringen 16,13.
Vers 3 og 9-20 – I hvilken grad er Babylon involvert i verdensøkonomien og
dens uunngåelige kollaps?
Vers 4-5 – Hvordan kaller Gud på den delen av sitt folk som er i Babylons
system? Hosea 2:23.
Vers 7 – Hvem er det Babylon opphøyer, og hvordan lever hun sitt liv?
Sammenlikn Johannes 7,18 og Hebreerne 5,5.

I Bibelen er Babylon selve eksempelet på ondskap. Det er en
konkretisering av de egenskapene som står i motsetning til hvem
Gud virkelig er, til tross for påstandene om å representere Gud.
I motsetning til hva mange kristne mener, er ikke ateismen det verste verden har å by
på. Den tittelen tilhører dårlig religion, og det er tydelig hvorfor. Mange velger enten
å tjene Gud som slaver, i frykt for straff, eller å vende seg bort fra Gud i hat. Begge
disse valgmulighetene har sin bakgrunn i en løgnaktig representasjon av Gud. I
Bibelen står det mye om dårlig religion, og spesielt om dårlig kristendom. Den andre
engelen forkynner et frigjørende budskap som fjerner alle falske bilder av Gud. Vi
får se Gud gjennom Jesus og ikke slik falske kirker fremstiller han. Men Babylon er
ikke bare den store, onde kirken der ute. Kjennetegnene er å finne inne i oss alle.
Paulus understreker at «det som kjøttet vil, (er) fiendskap mot Gud» (Romerne 8,7).
«Kjøttet» er alle menneskers onde natur. Martin Luther uttalte at «jeg er mer redd for
mitt eget hjerte enn for paven og alle hans kardinaler. I meg har jeg den store paven,
som er jeg.» Pavedømmet er bare en konkretisering av menneskets tiltrekning mot å
ta Guds plass, å rettferdiggjøre seg selv, heller enn å hvile i Guds rettferdighet og å
forsøke å tvinge andre heller enn å gi frihet til å bruke samvittigheten.

Den andre

22 engelens budskap

OPPLEV
Gjennom Guds nåde ønsker jeg at mitt forhold til andre
skal vise Guds selvoppofrende og frivillige kjærlighet.
Johannes skriver at Babylon kaller seg «dronning» og at hun handlet med «levende
mennesker» (Åpenbaringen 18,7.13). Det sier seg selv at et system som setter
seg selv høyest, er galt i seg selv og står imot Guds kjærlighet slik den ble vist oss
gjennom Jesus. Jeg tar imot Guds tilbud og tar avstand fra alle falske systemer, og
jeg ber om at Gud må fjerne hver rest av Babylon fra meg.
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Den andre engelens budskap har gitt oss innsikt i hva det systemet, som utgir
seg som et kristent system, faktisk er. Det er et religiøst system som har fylt
kloden med mørke og forvirring rundt hvem Gud er, gjennom selvopphøyelse
og tvang, akkurat som det gamle Babylon. Det er en organisasjon med mange
undergrupper og som når ut over landegrensene. Men den andre engelen
forteller oss også at endetidens Babylon skal falle under vekten av sannheten
om Gud, slik vi kjenner den fra evangeliet.
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