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Den trojanske hest

Gresk mytologi beskriver en krig de greske
kongene skal ha ført mot Troja i Lilleasia. Ifølge
legenden beleiret grekerne denne byen i ni år.
Nå og da gikk man til kamp men man klarte aldri
å beseire byen. Men så var det at grekerne fikk
en genial plan for hvordan de skulle innta denne
byen med list. Det de gjorde var å bygge en
hul trehest (hesten var hellig for trojanerne). Så
fylte de hesten med noen greske krigere, mens
resten av den greske hæren latet som om den
dro. Trojanerne godtok hesten som en fredsgave
(en gresk spion klarte å overbevise dem om at
dette var en gave) og overlykkelige over at den
lange beleiringen var over begynte man en stor
fest. Men da byen var sløvet av fyll kom grekerne
ut av hesten, de åpnet byporten for å slippe de
andre soldatene inn og byen ble tilintetgjort.
Hver eneste mann, hvert eneste guttebarn, selv
spebarn, ble drept; hver eneste kvinne tatt til
slave, alle Trojas rikdommer plyndret, og selve
byen brent til jorden. Det man ikke klarte med
ytre kamp, fikk man til ved list og bedrag. Slik er
det også med Guds fiende satan. Det han ikke
får til med ytre kamp prøver han å få til med sine
mange bedrag.

Satans mesterverk

I dette studiet skal vi se på et av Satans
største bedrag, jeg tror det aller største opp
gjennom tidene, som har gitt millioner av
mennesker en feil bilde av Gud, kristendom,
Bibelen og kirken og som har lett massevis av
mennesker bort fra Gud og bort fra det evige
liv. Det har han gjort gjennom en makt som ofte
blir omtalt som Antikristmakten. Vi kommer
se hvordan Bibelen på en fascinerende og
imponerende måte avslørte denne makten på
forhånd. (Ordet ”Antikrist” forekommer bare 3 ggr
i hele Bibelen. Alle er i Johannesbrevene. Ordet
”anti” forbinder vi som regel med å være imot/
en motstander. Men ordet kan like gjerne bety ”i
stedet for”. Det finnes flere Antikrister men den
Antikrist som Bibelen snakker mest om og som
har hatt størst innflytelse opp gjennom historien
er det vi skal se på i dette studiet.)

Det finnes mange meninger og idéer om hvem
Antikrist er. Vi er ikke interessert i dem, men i
hva Bibelen selv faktisk sier. Dette er et viktig og
alvorlig emne, men også et emne med mange
alvorlige misforståelser. Derfor er det viktig at
vi kommer til Bibelen med en ærlig og ydmyk
holdning for å la Bibelen lede oss til den rette
konklusjonen.

De fire dyrene i Daniel 7

Dan 7:1-2 - Det store hav er i opprør. Store
havet = Middelhavet (4 Mos 34:6), eller folkeslag
og nasjoner (Åp 17:15).
Dan 7:3 - Fire store dyr kommer opp av havet.
Fire dyrene = fire ………………………….. (Dan
7:17) = fire riker (Dan 7:23, 1:1). Disse rikene
oppstår blant folkene i Middelhavsområdet og er
de samme rikene som i Daniel 2 (se program fire
og fem).
Dan 7:4 - Det første dyret er en løve med
ørnevinger = Babylon (605 - 539 f. Kr.)
En jøde som leste det her ville skjønt med
en gang at dette var Babylon. Løven var en
vanlig Babylonsk figur. For eksempel hadde
man 120 løver i gull langs prosesjonsgaten inn
mot Isjtarporten i hovedstaden. Spesielt var
man kjent for løver med ørnevinger. I tillegg blir
Babylon omtalt som en løve i Bibelen (Jer 50:17)
og akkurat som gull (Dan 2:37-38) er det edleste
metallet så er løven dyrenes konge.
Dan 7:5 (8:20) - Det andre dyret er en bjørn =
Medo-Persia (539 - 331 f. Kr.)
At bjørnen reiste seg på den ene siden
symboliserer at Perserne dominerte over
Mederne i unionen mellom dem. De tre
ribbeinene var de tre rikene Mederne og Perserne
måtte overvinne for å få makten: Lydia, Egypt og
Babylon.
Dan 7:6 (8:21) - Det tredje dyret er en leopard
= Grekenland (331 - 168 f. Kr.)
Leoparden er et av verdens hurtigste dyr og
med fire vinger er den enda raskere.
Dette er et meget passende bilde på hvordan
Alexander den store erobret den da kjente
verden på imponerende kort tid. 20 år gammel
ble han konge i lille Makedonia. Da han døde

nesten 13 år seinere hadde han nådd helt bort
til India. Og det på en tid hvor hest er raskeste
fremkomstmiddelet! Denne prestasjonen er så
utrolig at selv ikke kristne historikere begynner
å snakke om at det ser ut til å være noe
guddommelig med i bilde:
”Jeg er overbevist om at det ikke var noen
nasjon, by eller folk…som hans navn ikke nådde
ut til… Det virker på meg som om det har vært en
guddommelig hånd tilstede både ved hans fødsel
og i hans verk.” - Historical Library, Bok 16, Kap.
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Leopardens fire hoder symboliserer de fire
generalene som delte riket mellom seg etter
Alexanders tidlige død (Dan 8:22): Kassander
(Makedonia), Lysimakos (Trakia og Lilleasia),
Seleukos (Syria) og Ptolemaios (Egypt). (Til å
begynne med ble riket delt i fire, men ganske
snart tok Lysimakos Kassander sin del og etter
hvert så var det bare to riker igjen av Alexanders
imperium; Seleukos og Ptolemaios.)
Dan 7:7, 23-24 - Det fjerde dyret er et
forferdelig dyr = Romerriket (168 f. Kr. - 476 e.
Kr.)
Dette riket er utvilsomt det samme som det
fjerde riket i Daniel 2. Det er et fryktelig dyr,
overmåte sterkt, har tenner av jern og knuser
og tråkker ned. Og det er fascinerende å se
hvordan ikke-kristne historikere bruker det meget
passende bildet jern for å beskrive dette riket –
jern-monarkiet Rom.
Dyret har ti horn. Hva betyr det? Ut av
dette dyret = Romerriket, skal det oppstå ti
………………….. (v.24) = riker.
Og det var nøyaktig det som skjedde! Ved
Romerrikets fall i 476 e. Kr. ble riket delt i ti
germanske stammer som har blitt til dagens
Europa.
1. Alamannere - Tyskland
2. Angelsakser - England
3. Frankere - Frankrike
4. Burgundere - Sveits
5. Lombardere - Italia
6. Suevere - Portugal
7. Vestgotere - Spania
8. Vandalere - Utryddet
9. Herulere - Utryddet
10. Østgotere - Utryddet
Kilde: Den engelske historikeren, Edward B.
Elliot, Horace Apocalypticae
(Romerriket begynte å gå sakte nedover og
splittes opp lenge før år 476 e. Kr., men i det året
ble Romerrikets siste keiser, Romulus Augustus
avsatt og riket var offisielt historie.)

Det lille horn

Dan 7:8, 21, 23-25; Åp 13:5-7 - Et lite horn
kommer opp blant de 10 = Antikrist (Dette lille
hornet er det vi kaller Antikrist og er det samme
som ”dyret” i Åp 13.)

Som sagt er det mange spekulasjoner om
hvem Antikrist er. Disse teoriene er egentlig ikke
særlig interessant. Det som betyr noe er hva
Bibelen selv sier om hvem det er. Derfor skal vi
se på hvilke kjennetegn Bibelen selv gir og da
kommer det bli klart for oss hva denne makten
må være.

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)

Dette er så langt vi rekker i dette programmet.
I neste avsnitt skal vi se på tre kjennetegn til før
vi så avslører denne makten, som har hatt veldig
stor innflytelse og som Bibelen forteller kommer
til å spille en veldig viktig rolle i slutten av denne
verdens historie. Det blir veldig interessant så det
må du ikke gå glipp av!
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