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9. Nytt syn på kirken: Satans mesterverk avslørt på forhånd II
I dette og i det forrige studiet ser vi på åtte bibelske
kjennetegn for å avsløre Antkristmakten, Satans største
mesterverk, som har gitt millioner av mennesker et feil
bilde av Gud, Bibelen, Kristendom og kirken.

Åtte bibelske kjennetegn på
Antikrist

1. Det er et lite horn = rike (Dan 7:8)
2.	Kommer ut av det fjerde dyr = ut av Romerriket (Dan 7:8)
3.	Kommer opp mellom de ti horn, altså etter Romerriket
ble delt i ti i 476 e. Kr. (Dan 7:8)
4.	Rykker opp tre av de ti horn (riker) for å få plass (Dan
7:8, 24)
5.	Har en munn som taler store/bespottelige ord mot
den Høyeste. (Dan 7:8, 20, 25; Åp 13:5) Å tale store
og bespottelige ord (blasphemia) kan man gjøre ved
å si at man er Gud eller å si at man kan tilgi synd (Joh
10:33 og Mark 2:5-7). (Dette spesielle kjennetegnet
blir nevnt flere ganger og ser ut til å være av stor
betydning)
Dan 7:25 - I dette verset finner vi våre tre siste
kjennetegn. Først: den skal undertrykke/føre krig mot ”den
høyestes hellige”, med andre ord; forfølge Guds folk.
(Dan 7:21, 25; Åp 13:7) (I det Nye Testamentet i Bibelen
blir de troende flere ganger omtalt som ”hellige”)
Vi får også vite at denne makten skal ”prøve å
forandre tid og lov” (I noen oversettelser så står
det mer presist ”hellig tid og lov”) Dette er en veldig
bemerkelsesverdig handling!
Vårt siste kjennetegn finner vi i slutten av v.25, at det
skal være sterkt ”én tid, tider og en halv tid”. Hva i all
verden betyr det? På hebraisk og arameisk, som Daniels
bok ble skrevet på, har vi ikke bare entall og flertall, som i
de fleste språk. Vi har entall, totall og flertall. Ordet ”tider”
står i flertall på norsk men i grunnteksten står det i totall. Så
det det egentlig står er: ”én tid, to tider og en halv tid”, med
andre ord 3,5 tid hvilket er 3,5 år. I mange bibeloversettelser
er det en fotnote som forklarer at det er det det betyr.
Og det er blir enda tydeligere når vi ser hvordan denne
tidsperioden blir omtalt på tre forskjellige måter:
42 måneder (Åp 13:5), én tid, tider og en halv tid (Åp
12:14) og 1260 dager (Åp 12:6). (Denne tidsperioden er
omtalt hele syv ganger i Bibelens profetier og er uten tvil
av stor betydning.) 42 måneder = 3,5 år, 1260 dager i den
jødiske kalenderen = 3,5 år (360 x 3,5). Så det vi ser er:
Én tid, tider og en halv tid = 3,5 år = 42 måneder =
1260 dager.
Så kommer spørsmålet: kan det være at dette er

symbolsk? Jeg mener, vi har dyr, horn, hoder osv. Fullt
av symboler. Derfor ville det i hvert fall ikke være særlig
overraskende om det var symbolsk. En annen ting er at
måten det blir skrevet på er et hint om at dette er symbolsk!
Så hvordan skal vi forstå denne tidsperioden? Vi må
bruke et fortolkningsprinsipp kalt dag/år prinsippet hvor
hver profetisk dag motsvarer et bokstavelig år. (Esek
4:6; 4 Mos 14:34 m.m. Dette prinsippet blir brukt i mange
av Bibelens profetier, det ble brukt av Sir Isaac Newton i
tolkningene av profetiene og den perfekte oppfyllelsen med
historien ved bruk av dette prinsippet bekrefter også at det
er riktig forstått.) Da står vi igjen med at denne makten skal
være sterkt 1260 profetiske dager = 1260 bokstavelige år.
La oss repetere våre åtte kjennetegn:
1. Det er et lite horn = rike (Dan 7:8)
2.	Kommer ut av det fjerde dyr = ut av Romerriket (Dan 7:8)
3.	Kommer opp mellom de ti horn, altså etter Romerriket
ble delt i ti i 476 e. Kr. (Dan 7:8)
4.	Rykker opp tre av de ti horn (riker) for å få plass (Dan
7:8, 24)
5.	Taler store/bespottelige ord = påstår seg å være Gud
eller å kunne tilgi synd (Dan 7:8, Joh 10:33 og Mark
2:5-7)
6. Forfølger Guds folk (Dan 7:21, 25; Åp 13:7)
7. Skal prøve å forandre tid og lov (Dan 7:25)
8.	Er sterkt 1260 profetiske dager = 1260 bokstavelige år.

Antikrist avslørt!*

(du finner flere kilder og sitater i tillegget)
1.	Er det et lite rike? Absolutt. Vatikanstaten (0,44km2),
midt inne i Roma er verdens minste nasjon.
2.	Kom det ut av Romerriket? Yes. Det er i hjertet av
Rom og det ligger også i navnet: Romersk-katolske
kirken.
3.	Kom man til makten etter Romerrikets fall i 476 e.
Kr? Ja, tidspunktet stemmer også. ”Pavemakten ble
enerådende i Kristendommen i 538 e. Kr. På grunn
av et brev fra den Romerske Keiseren Justinian, kjent
som Justinians dekret, som opprettet og anerkjente
biskopen i Rom som hodet til alle kirker, det gav
pavedømmet politisk makt – sivil makt – i tillegg til
kirkelig makt…” - History of the Christian Church,
Vol. 3, s. 327 (Kirken hadde eksistert tidligere, men det
er på dette tidspunktet at man virkelig blir mektig og
begynner å bruke politisk makt.)
4.	Hva med de tre rikene? For å komme til makten
utryddet man tre av de germanske stammene som
spesielt stod dem imot: Herulerne (488 e. Kr.),
Vandalerne (535 e. Kr.) og Østgoterne (538 e. Kr.). (Det

er interessant å legge merke til at av de ti germanske
stammene som Rom ble delt i er det bare disse tre
som ikke lenger eksisterer i dag. Akkurat som profetert
ble disse rikene opprykket med rot!)
5.	Har man påstått seg å være Gud og å kunne tilgi synd?*
	Ja faktisk, hvor sprøtt det enn er. Hør på det her:
”Paven er ikke bare Jesu Kristi representant, men
han er Jesus Kristus selv gjemt bak kjøttets slør. Er
det Paven som snakker? Det er Jesus Kristus som
snakker.” - Pope Pius X, Catholic National, juli, 1895
”Ja, elskede brødre, presten erklærer ikke bare at
synderen er tilgitt, men han tilgir ham virkelig. Presten
reiser hånden sin, han uttaler syndforlatelsens ord, og
på øyeblikkelig, raskt som et lynblink, så er helvetes
lenker brutt og synderen blir et Guds barn.” - The
Catholic Priest, s. 78-79
”Gud selv er tvunget til å stå ved dommen til Sin prest,
og til å ikke tilgi eller tilgi ettersom de avslår eller gir
syndsforlatelse… Prestens dom går foran og Gud må
føye seg etter den.” - Dignities and duties of the priest,
Vol. 12, s. 2
(Kirken må ikke nødvendigvis komme med slike påstander
i dag, alle paver og prester må ikke nødvendigvis ha sagt
dette eller tro at det er slik. Men profetien forutså at dette
systemet kom til å komme med slike påstander og det har
man gjort – mange ganger!)
6.	Har kirken forfulgt?
Ifølge kirkehistorien - absolutt: ”Bare en nybegynner
i kirkehistorie vil fornekte det” - Western Watchman,
Dec. 23, 1908
”At den romerske kirken har utgytt mer uskyldig
blod enn noen annen institusjon som noensinne
har eksistert blant menneskeligheten, kommer
ikke bli stilt spørsmål til av noen protestant som har
et kompetent kjennskap til historien.” - W.E.H. Lecky,
“History and Influence of Rationalism in Europe”, s.16
Med andre ord sier han at kirken har utgytt mer
uskyldig blod enn Hitler. Kanskje noen er usikre
på hvis det er helt så mye, men det det ikke er
noen tvil om er at man har forfulgt og at man har
drept massevis av mennesker. Man estimerer at
mellom 50-100 millioner mennesker ble drept i
løpet av mørke middelalderen gjennom korstog,
inkvisisjonen, heksejakt, Bartalomeinatten m.m. Ikke
alle, men mange av dem var trofaste Jesu etterfølgere
som ville følge Guds ord, bud og forskrifter fremfor
menneskebud og kirkens dogmer. Forferdelig!
7.	Har man prøvd å forandre (hellig) tid og lov? Gjett om.*
”Paven er av så stor autoritet og makt at han
kan forandre, forklare eller fortolke til og med
guddommelige lover.” - Lucii Ferraris, Prompta
Bibliotheca. Dette påstår man og det har man handlet
etter. For eksempel har man forandret Guds ti bud,
som ble skrevet med Guds egen finger. Man har helt
fjernet det andre budet om billedtilbedelse, man har
delt det tiende budet om å begjære i to (alle vet jo
at det er ti bud sant?) og så har man forandret på
hviledagsbudet. (Dette er en veldig bemerkelsesverdig
og viktig forandring du kan lese mer om i tillegget.)
8.	Var man sterkt i 1260 år? Historiens svar er ja. ”Mordet
av en franskmann i Roma i 1798 gav franskmennene en
unnskyldning til å okkupere den Evige Staden og få en
slutt på pavedømmets verdslige makt. Den gamle
paven ble selv ført i eksil til Valence… Kirkens fiender
jublet. Den siste Paven, erklærte de, hadde gått av.”
- Church History, s. 24

Som profetert; nøyaktig 1260 år etter man fikk verdslig
makt, mistet man den. Fascinerende!

Ingen tvil, ikke noe nytt!

Når vi ser de tydelige og spesifikke kjennetegnene i
denne profetien ser vi at denne makten er og kan bare
være den Romersk-katolske kirken. Men du må ikke gå
glipp av følgende: selv om Gud fordømmer kirken som
et system så elsker han katolikker. Og selv om kirken
blir fordømt så har den også gjort og gjør den mye bra.
Og det finnes mange gode katolikker, som følger det lys
de har og som uten tvil kommer komme til himmelen.
Kanskje det her er helt nytt for deg og kanskje
du har vanskelig for å tro at dette virkelig er sant. Da
kan jeg fortelle deg at dette er ikke noe nytt. Mange,
mange av de største og mest kjente kristne ledere
og forkynnere fra forskjellige trossamfunn har sett
at dette må være oppfyllelsen av denne profetien.
Luther, Zwingly, Melancthon, Calvin, Wesley, Tyndale,
Roger Williams, Valdensene og tom den store og kjente
vitenskapsmannen Sir Isac Newton er noen eksempler.*

Antikrist i endetiden

Åp 13:1-3 - Her er et dyr med sterke paralleller til
Daniel 7. Det kommer opp av havet, har syv hoder og ti
horn. Det er en blanding av de fire dyrene i Daniel 7, men
blir beskrevet i motsatt rekkefølge. Fordi; Daniel så fram
i tid, Johannes så bakover tid. Det passer perfekt! Det
er som Johannes sier: for å forstå det her gå først hjem
og les Dan 7. Fordi dette beskriver samme makt! Det blir
enda tydeligere i v.5-7: det taler store og bespottelige ord,
forfølger Guds folk og har makt i 42 måneder.
v.3 - Bibelen forutså at denne makten skulle få et dødelig
sår. Det fikk man i 1798. Men Bibelen forutsier også at
det dødelig såret skal bli legt og at man igjen skal få
stor makt. Akkurat som et sår leger gradvis vil kirken
gradvis komme tilbake til sin makt. Og det har man
allerede kommet langt på vei med. Vi lever i oppfyllelsen av
Åpenbaringen 13 og det vi leser om der er noen av de aller
siste tingene som skal skje i denne verdens historie.

Det viktigste

Joh 17:3 - Det viktigste er ikke å vite hvem Antikrist
er men å vite hvem den sanne Jesus Kristus er. Men det
Satan prøver å oppnå ved Antikristmakten og på andre
måter er å lede vår oppmerksomhet bort fra Jesus Kristus,
å gi oss et feil bilde av hvem han er, av kirken, hvem hans
etterfølgere er, hva det vil si å følge ham osv. Det er derfor
veldig viktig at vi kommer til Guds ord med åpne hjerter
for å uten fordommer se og forstå hva Bibelen virkelig sier
og hvem den sanne Jesus Kristus er. Og å om nødvendig
revurdere hva vi mener og hva vi tror hvis vi finner ut at
våre meninger eller hvordan vi lever ikke samsvarer med
Bibelen. For ved å kjenne den levende Jesus, og kun ved
å kjenne ham vil vi få evig liv.
Er du villig til å komme til Guds ord uten fordommer
og forutinntatte meninger? Har du lyst til å finne ut
hvem han er? Har du lyst til å kjenne ham?
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9. Nytt syn på kirken: Satans mesterverk avslørt på forhånd II
Tillegg
Har Den romersk-katolske kirke virkelig drevet
med forfølgelse?
”Bare en nybegynner i kirkehistorie vil fornekte det” Western Watchman, des. 23, 1908
”At den romerske kirken har utgytt mer uskyldig
blod enn noen annen institusjon som noensinne har
eksistert blant menneskeligheten, kommer ikke bli stilt
spørsmål til av noen protestant som har et kompetent
kjennskap til historien.” - W.E.H. Lecky, History and
Influence of Rationalism in Europe, s. 16
“The church may by divine right confiscate
the property of heretics, imprison their persons and
condemn then to the flames…” - Public Ecclesiastical
Law, Vol. 2, s. 142
”Heresy [is] deciding for ones self what one shall
believe and practice.” - New Catholic Dictionary, Art.
“heresy” s. 440
“If counterfeiters of money or other criminal are
justly delivered over to death…much more can heretics,
after they are convicted of heresy, be not only forthwith
excommunicated, but as surely put to death.” - Thomas
Aquinas, Summa Theologica, 2a, 2ae, qu. Xi, art. Iii
Har man talt store og bespottelige ord (påstått seg
å være Gud eller å kunne tilgi synd)?
”Vi innehar Gud den allmektiges plass på denne
jorden.” - The Great Encyclical Letters of Leo XIII, (18781903), s. 304
”Paven er ikke bare Jesu Kristi representant, men han
er Jesus Kristus selv gjemt bak kjøttets slør. Er det Paven
som snakker? Det er Jesus Kristus som snakker.” - Pope
Pius X, Catholic National, juli, 1895
”Søk hvor du vil, i himmelen og på jorden, og du
kommer bare finne en skapt skapning som kan tilgi
synderen, som kan fri ham fra helvetes lenker. Den
ekstraordinære skapningen er presten, den (romersk)
katolske presten. Ja, elskede brødre, presten erklærer
ikke bare at synderen er tilgitt, men han tilgir ham virkelig.
Presten reiser hånden sin, han uttaler syndforlatelsens ord,
og på øyeblikkelig, raskt som et lynblink, så er helvetes
lenker brutt og synderen blir et Guds barn.” - The Catholic
Priest, s. 78-79
”Gud selv er tvunget til å stå ved dommen til Sin
prest, og til å ikke tilgi eller tilgi ettersom de avslår eller gir
syndsforlatelse… Prestens dom går foran og Gud må føye
seg etter den.” - Dignities and duties of the priest, Vol. 12,
s. 2

Har man prøvd å forandre tid og lov?
“The Pope is of so great dignity and is so exalted that
he is not a mere man, but as it were God, and the Vicar
of God. Moreover, the superiority and the power of the
Roman Pontiff by no means pertain only to heavenly
things, to earthly things, and to things under the earth,
but are even over angels, than who he is greater…So
that if it were possible that the angels might err in faith,
or might think contrary to the faith, they could be judged
and excommunicated by the Pope…The Pope is of so
great authority and power that he can modify explain, or
interpret even Divine Laws…” - Lucii Ferraris, Prompta
Bibliotheca, Vol. 6, s. 26-29
”Kirken derimot, etter å ha forandret hviledagen fra den
jødiske sabbaten, eller syvende ukedagen, til den første,
gjorde slik at det tredje budet henviser til søndag som
den dag som skal helligholdes som Herrens dag.” - The
Catholic Encyclopaedia, Art “Sabbath”
“Jeg har gjentatte ganger tilbudt 1000 dollar til den
som kan bevise meg fra Bibelen alene at jeg må holde
søndag hellig. Det finnes ingen slik lov i Bibelen. Det er en
lov fra den hellige katolske kirke alene. Bibelen sier: ’Kom
hviledagen i hu så du holder den hellig.’ Den katolske
kirke sier: ’Nei. Ved min guddommelige makt avskaffer jeg
sabbatsdagen og befaler deg å holde den første dagen
i uken hellig.’ Og se! Hele den siviliserte verden bøyer
seg ned i ærbødig lydighet til den hellige katolske kirkes
befaling.” - Fader T. Enright, C.S.S.R ved The Redemtoral
College, Kansas City, i et foredrag hold ved Hartford,
Kansas, 18. februar, 1884, trykt i Historiy of the Sabbath,
s. 802
”Det er bra å minne presbyterianerne, baptistene,
metodistene og alle de andre kristne på at Bibelen ikke
noe sted støtter dem i deres overholdelse av søndagen.
Søndag er en innretning av Den romersk-katolske kirke,
og de som overholder denne dagen overholder et av Den
katolske kirkes bud.” - Fader Brady, i en tale rapportert i
The News, Elizabeth, New Jersey, 18. mars, 1903
“De [protestantene] anser det som deres plikt å
holde søndagen hellig. Hvorfor? Fordi Den katolske
kirke ber dem gjøre så. De har ingen annen grunn. …
Overholdelse av søndag er dermed en ekklesiastisk lov
som er fullstendig adskilt fra den guddommelige loven om
sabbatsoverholdelse. … Forfatteren til loven om søndag
… er Den katolske kirke.” - Ecclestiastical Review, februar,
1914
“Søndag er tegnet på vår autoritet. … Kirken er over
Bibelen, og denne endringen av sabbatsoverholdelse er
et bevis på dette faktum.” - Catholic Record of London,
Ontario, Kanada, 1. september, 1923

”Spørsmål: Hvilken dag er sabbatsdagen?
Svar: Lørdag er sabbatsdagen.
Spørsmål: Hvorfor holder vi
søndag i stedet for lørdag?
Svar: Vi holder søndag i stedet for lørdag fordi den
katolske kirken overførte helligheten fra lørdag til søndag.”
Peter Geiermann, The Convert’s Catechism of Catholic
Doctrine, 1957, s. 50

Dette er ikke noe nytt!
“Many of the great Christians of Reformation and Postreformation times shared this view of prophetic truth and
identified anti-christ with the Roman Papacy…Among
adherents of this interpretation were the Waldenses, The
Hussites, Wycliffe, Luther, Calvin, Zwingli, Melanchthon,
Tyndale, Latimer, and Ridley.” - George Ladd, The Blessed
Hope, s. 33

“Nowhere in the Bible is it stated that worship should
be changed from Saturday to Sunday .... Now the Church
... instituted, by God’s authority, Sunday as the day of
worship.” - Martin J. Scott, Things Catholics Are Asked
About, 1927, s. 136

”Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer; fra det
17. århundre, Bunyan, oversetterne av King James
Bibelen og menn som publiserte Westminster- og
baptistbekjennelsen; Sir Isaac Newton og Dr. Martin
Lloyd-Jones; disse menn blant utallelige andre så alle
på pavemakten som antikrist.” - Michael de Semlyen, All
Roads Lead to Rome, 1991, s. 205

“Selvfølgelig påstår den katolske kirke at endringen [av
sabbat til søndag] var hennes gjerning, og at gjerningen er
et tegn på hennes ekklesiastiske autoritet i religiøse saker.”
- Cardinal Gibbons , Faith of Our Fathers
“Kanskje den dristigste tingen, den mest revolusjonære
endringen som Kirken noen gang gjorde, hendte i det
første århundret. Den hellige dagen, Sabbaten, ble endret
fra lørdag til søndag. ’Herrens dag’ (dies Dominica) ble
valgt, ikke fra et påbud fra Skriften, men fra [Den katolske]
Kirkens forståelse av sin egen makt. … Folk som mener at
Skriften burde være den eneste autoritet, burde logisk sett
bli Syvendedags Adventister og holde lørdag hellig.” - St.
Catherine Sentinel, Algonac, Michigan, 21. mai, 1995
538
To uttalelser om Justinians dekret (533 e.kr.) som
først ble virkeliggjort da østgoternes beleiring av
Roma ble drevet tilbake i år 538:
“It is, therefore, by a particular decree of Divine
Providence that, at the fall of the Roman Empire and
its partition into separate kingdoms, the Roman Pontiff,
whom Christ made the head and center of his entire
Church, acquired civil power.” - Pope Pius IX, Apostolic
Letter Cum Catholica Ecclesia, 26. mars, 1860
“Pavemakten ble enerådende i Kristendommen i 538
e. Kr. På grunn av et brev fra den Romerske Keiseren
Justinian, kjent som Justinians dekret, som opprettet og
anerkjente biskopen i Rom som hodet til alle kirker, det gav
pavedømmet politisk makt – sivil makt – i tillegg til kirkelig
makt. Dette brevet ble en del av Codex Justinianus,
den fundamentale loven for imperiet, og det året satte
Pave Vigilius seg på tronen under militær beskyttelse av
Belisarius.” - History of the Christian Church Vol. 3, s. 327
1798
Dødssåret kom i 1798 da general Berthier av
Frankrike avsatte og tok til fange pave Pius VI:
”Mordet av en franskmann i Roma i 1798 gav
franskmennene en unnskyldning til å okkupere den Evige
Staden og få en slutt på pavedømmets verdslige makt.
Den gamle paven ble selv ført i eksil til Valence… Kirkens
fiender jublet. Den siste Paven, erklærte de, hadde gått
av.” - Church History, s. 24

