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Kap 1

VEM KOMMER LYSSNA?

U

n
. der normala omständigheter i den här världen skulle
det inte finnas någon anledning för dig att känna dig manad
att läsa den här boken över huvud taget, detta på grund av din egen
livsåskådning, dina vanor och ditt sätt att leva ditt liv. Men majoriteten
av er som läser detta gör så därför att omständigheterna omkring er
är, i detta nu, allt annat än normala. Faktum är att de håller på att bli
mer och mer hotande, katastrofala och verkligt skrämmande.
Du kanske har dragits till den här boken på grund av att någon
du respekterar, litar på och/eller älskar har berättat för dig att den
presenterar verkliga svar på det som just nu händer i världen och
att den innehåller en varning som har getts i flera år om exakt dessa
händelser, med en kuslig precision. Den här boken berättar också
fortsättningsvis vad som kommer att hända i världen innan denna
tidsålder når sitt slut.
En annan anledning till att du kan ha dragits till den här boken är
att du på något sätt helt enkelt bär på ett hopp, en tro eller en känsla
av att det är viktigt för dig att läsa denna bok.
Oavsett vad, så är den viktigaste drivkraften att du önskar du
få svar på vad och varför allt detta händer nu och vad som kommer
hända framöver. De enda verkliga och meningsfulla svaren på dina
frågor finns sannerligen i den här boken och i mina två tidigare
utgivna böcker, vilka förutsade att exakt allt detta skulle komma att
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hända. Den första, The Prophesied End-Time, publicerades 2004, och
den andra, 2008-God’s Final Witness, publicerades i oktober 2006.
Den enda förändringen som skett sedan de böckerna gavs ut är att
de händelser som förutsades i de böckerna börjar hända exakt 7 år
senare än vad som där presenterades. Mer om detta senare.
Verkliga svar på dina frågor kommer inte från någon regering,
någon ekonom, eller någon annan religiös ledare i den här världen.
Det är helt enkelt omöjligt.
Därför, om du känner en genuin oro för hur det ska gå med dig,
din familjs och dina vänners väl (ja, till och med överlevnad), då är
du skyldig dig själv och dem att läsa den här boken med ett öppet
sinne, eftersom deras välgång och nära framtid mycket väl kan hänga
på vad du får ut av läsningen och vad du kan ha möjlighet att dela
med dig till dem. Denna tid i människans historia skulle bäst kunna
beskrivas som en ”sista tid” för människan. Men missförstå mig inte.
Den innebär inte slutet för mänskligheten eller för denna världen,
men den inbegriper apokalyptiska händelser som hotar människans existens. Ja, världen kommer att förändras dramatiskt, med en
kraftigt minskad befolkning, vilken kommer att leva vidare in i en
ny tidsålder för mänskligheten. Det som kommer efter allt detta är
faktiskt ”goda nyheter”, de bästa nyheter du någonsin kunnat hoppas
på eller tänka dig. De kommer börja så snart vi kommit igenom detta
mänsklighetens sista krig.
Att möta sanningen
Oavsett vilken religiös övertygelse du har, eller inte har, så är verkligheten den att mycket av det du nu tror kommer att bli ifrågasatt,
detta som ett resultat av en naturlig mänsklig respons på en del av
det du här kommer läsa och som är så annorlunda jämfört med vad
du alltid har trott. Du kommer nu att ställas inför att objektivt och
med ett öppet sinne ifrågasätta allt du tror dig veta om Gud. Det är
den ende Allsmäktige, Evige Guden som är frontfigur i allt det som
nu händer. Lyckligtvis rör vi oss mycket snabbt mot den viktigaste
händelsen någonsin i hela mänsklighetens historia, då Gud nu kommer
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att gripa in för att helt och hållet förändra den här världen så som vi
hittills känt den. Du behöver veta varför den Store Guden kommer
tillåta mänskligheten att nästan helt gå under, och varför Gud fram till
nu, till största delen, inte blandat sig i mänsklighetens förehavanden.
Så gott som alla som läser den här boken kommer att ställas inför
nödvändigheten att ifrågasätta invanda uppfattningar om den Store
Guden som skapat oss. På det hela taget har Gud, under de senaste
6000 åren, inte blandat sig i människans allmänna förehavanden,
utan tillåtit människan att experimentera med varje typ av styrelsesätt, ekonomiskt system och religion - till och med religion som man
hävdat vara baserad på sann tro på Honom. Allt detta är dock på väg
att förändras när Gud nu inleder en ny tidsålder för världen i det att
Han stoppar människan från att utplåna sig själv och denna planet.
För den som tillhör den traditionella kristendomen kommer processen av att ifrågasätta det man alltid trott likna processen när man
var barn och en dag fick veta att tomten och påskharen [en tradition
i vissa länder] inte fanns i verkligheten. Man lärde sig då att de var
påhittade - helt enkelt en lögn som föräldrarna fört vidare till sina
barn. Är inte det ett fantastiskt sätt att börja bygga karaktär och
moraliska värderingar i barn, speciellt när det kopplas ihop med
religiös övertygelse? Naturligtvis inte, men det är precis vad de flesta
har gjort. Ett sådant beteende är så lätt att avfärda som “okej” och
harmlöst eftersom det är roligt, gulligt och spännande för familjen att
vara tillsammans på ett sådant sätt och eftersom dessa gemensamma
stunder blir till fina minnen.
Nu är du vuxen, men något som mycket liknar den processen som
skedde när du var barn kommer ske igen när det gäller andra saker
du har trott om Gud och Jesus Kristus. Du kommer mycket tydligt
få se att det mesta av vad du fått veta om dem inte är sant, utan är
påhittat och ren lögn. Mer om detta senare.
Men just nu är den omedelbara verkligheten att världen är på
väg in i ett sista världskrig - det tredje världskriget (som mycket väl
kan vara igång när du läser detta). Det kriget kommer att sluta i ett
fullskaligt kärnvapenkrig.
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Innan den sista fasen i det här fruktansvärda kriget inletts kommer
redan miljontals människor ha dött och ett antal kärnvapen kommer
att ha sprängts. Gud förkunnar att mot slutet av kriget kommer en
militär sammanslagning av Kina och Ryssland tillsammans utkämpa
ett kärnvapenkrig mot det Förenade Europa, en sammanslutning av,
exakt, 10 europeiska länder. Gud avslöjar att en tredjedel av jordens
befolkning kommer dö i denna slutgiltiga sammandrabbning. Det
innebär att över 2 miljarder människor kommer dö under den korta
tidsperioden. Detta är det sanna ”Armageddon” som det talas om i
Bibeln, och inte det som resten av världen eller de religiösa ledarna
försökt pracka på människor.
Denna sanning om, och realiteten av, ett sådant krig borde fylla
varje människa med stor fruktan och resultera i en nykter syn på
tillvaron. Detta är verkligen en tid att känna fruktan. Även om de
böcker jag tidigare skrivit också innehåller dessa varningar så har
färre än ett tusen personer (när detta skrivs) i sanning trott på vad
som stod skrivet. Men den här gången kommer det vara annorlunda.
Människor kommer nu inte behöva stå bredvid med en skeptisk eller
hånfull attityd på ett sätt som innebär att de “väntar-och-ser” ifall
det som tidigare skrivits eventuellt ska hända. Nu är det redan igång
och bevisen tränger sig in i människors tillvaro.
Ett tragiskt faktum gällande människans natur är att de flesta
människor är mer villiga att lyssna på Gud först efter att allt det de
tidigare litat på faller samman börjar runt dem och de börjar erfara
händelser som Gud förutsagt. Detta är den huvudsakliga anledningen
till varför Gud låter mänskligheten erfara konsekvenserna av sina
egna vägar. Fruktansvärda händelser kommer eskalera och bli långt
mycket värre än vad de är just nu. Alla händelser som beskrevs i de
två tidigare böckerna kommer nu ske exakt så som de där beskrevs!
Min föregångare, Herbert W. Armstrong, som dog 1986, förutsade
detta sista krig - det tredje världskriget. Han började varna för det kort
efter det andra världskrigets slut. Han förklarade tydligt att det skulle
komma att bli ett stort kärnvapenkrig och tillkännagav även det Gud
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förkunnade gällande utgången av det kriget. Gud sade att detta krig
skulle vara av en sådan storleksordning, styrka och förstörelsekraft
att mänskligheten skulle utplåna sig själv om inte Han grep in för att
stoppa det. Det är människans enda sanna hopp - att Gud kliver in i
denna världs förehavanden och stoppar mänskligheten från att begå
ett sådant ofattbart vansinnesdåd.
Sanningen är att det finns tillräckligt många kärnvapen på jorden
för att kunna utplåna allt liv på planeten flera gånger om. Men det krävs
ju bara en enda gång! Detta är ytterst vad världen står inför just nu.
Herbert W. Armstrong förvarnade inte bara världen om vad som
skulle ske i denna sista tidens händelser, men han gav även, i stora
drag, en skildring av de länder som skulle komma att vara inblandade
och något av den process som skulle komma att leda fram till den slutgiltiga gruppen länder som skulle träda fram och starta Armageddon.
Herbert Armstrong fick uppenbarelsen att tio länder i Europa
skulle komma att gå samman för att bilda en union av nationer i
samma anda som det gamla heliga romarriket, i en sjunde och sista
återuppväckelse av det. Han undervisade att dessa länder skulle
komma att hamna i en slutlig konfrontation med Kina och Ryssland
i det tredje världskriget. Om jag kommer ihåg rätt, så var det år 1950
som personal på tidningen The Plain Truth [Den enkla sanningen],
som han var redaktör för, skickades till Europa för att rapportera från
mötet mellan flera nationer som på den tiden börjat organisera den
Europeiska ekonomiska gemenskapen, som sedan blev känd som EU
(Europeiska unionen). Han gjorde detta på grund av profetior som
Gud uppenbarat för honom rörande tio nationer i Europa som i den
sista tiden skulle komma att gå samman i en sista stor union i denna
sjunde återuppväckelse (av romarriket). Han gavs uppenbarelsen att
de skulle komma att enas runt en gemensam valuta (och efter fyra
årtionden infördes euron), ett gemensamt politiskt styrorgan, och
slutligen även en gemensam militärmakt - en militär vars styrka
skulle komma att förstärkas genom alla de vapnen man beslagtagit
från NATO, inklusive kärnvapen.
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Så vad händer just nu när detta skrivs
För närvarande, när denna bok precis börjat skrivas (sommaren 2015),
befinner sig världen i en djup sömn, totalt omedveten om vad som
snabbt närmar sig i form av en förödande global ekonomisk krasch
och ett tredje världskrig. Några få personer har precis börjat vakna
upp inför en sådan potentiell verklighet. Bara under det senaste året
har flera namnkunniga ekonomer och några ledande personligheter
gått ut med varningar om en annalkande och mycket större ekonomisk
krasch än den som skedde 2008, men inte ens dessa individer inser
att den kommer bli oerhört mycket värre än vad de någonsin kunnat
ana. Men, åter igen, detta har troligen redan hänt innan du läser detta.
För ungefär en månad sedan, i ett tal under världsbankens konferens i Bretton Woods, gav den kände miljardären och investeraren
George Soros en varning om potentialen för ett tredje världskrig. Han
varnade och sa att om inte USA gör en “rejäl eftergift” och tillåter
Kinas valuta att ingå i världsbankens valutakorg, “så är risken stor
att Kina allierar sig med Ryssland, både ekonomiskt och militärt, och
då blir hotet om ett världskrig verkligt.”
Soros sammanfattade sitt tal genom att fokusera på att både Ryssland och Kina stadigt ökar sina militära utgifter och fortsatte med en
olycksbådande varning ”Om det uppstår en militär konflikt mellan Kina
och ett av USA:s militära allierade länder, såsom Japan, så är det ingen
överdrift att säga att vi befinner oss på tröskeln till ett tredje världskrig.”
Några dagar efter hans tal publicerade den nationalistiska tidningen Global Times, en tidning som ägs av det styrande kinesiska
kommunistiska partiets officiella tidning People’s Daily, en ledare
innehållande ytterligare en sådan varning. Den konstaterade att krig
var “oundvikligt” mellan Kina och USA om inte Washington slutade
kräva att Peking upphör med att bygga konstgjorda öar i Sydkinesiska
havet. Vidare stod det ”Vi önskar inte någon militär konflikt med USA,
men om en sådan skulle uppstå måste vi acceptera det.”
Sedan november 2008 har Gud tagit bort sitt beskydd och sin
favör från USA. Den enda anledningen till att USA fick bli kraftfullt
och betydande var att Gud gav det här landet till ett förutbestämt
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folk som skulle komma att etablera en rik nation som Gud själv skulle
göra stark och mäktig. I den sista tiden var den förutbestämd att bli
den enskilt rikaste och starkaste nation världen någonsin skådat.
Men Gud förutsade också att den även skulle komma att bli uppfylld
av en sådan stolthet och ett sådant högmod att det skulle bli orsaken
till att övriga nationer skulle komma att vända sig emot den, vilket i
sin tur skulle i sin tur leda till den sista tiden.
Sedan en tid tillbaka har nationer i världen slutat lita på USA och
rejält tröttnat på hur USA konstant försöker “tvinga”andra nationer
att böja sig för USA:s själviska vilja. Tvärt emot presidentens kommentarer för några veckor sedan att den övriga världen högaktar USA
mer än någonsin, så är sanningen den att USA inte alls är respekterat
utan snarare avskytt av nationer runt om i världen, mer än vid någon
annan tidpunkt i historien.
Allt sedan Gud tagit bort sin favör, sin inblandning och sitt beskydd, fungerar inte längre USA:s regering utifrån ett sunt och friskt
tänkande, ett enat syfte, eller en meningsfull fokuserad vilja. Den har
istället förvandlats till en plats av politisk maktspel, manipulation,
intensiv förljugenhet och blind arrogans som inte bryr sig om något
eller någon. Precis som Gud beskriver detta folk i denna tid, från
huvud till fot finns ingenting helt.
Och så igår, träffades NATOs försvarsministrar på ett möte i
Bryssel och beslöt att utöka sin militära försvarsstyrka till 40 000
från nuvarande 13 000. Dagen före mötet meddelade USA:s försvarssekreterare att USA placerar ut hundratals amerikanska stridsvagnar
och andra militära fordon samt tunga artilleripjäser, både i de baltiska
länderna och i Polen, Bulgarien och Rumänien.
I en nyhetsartikel kommenterades detta på följande sätt, “Det
finns bara en slutsats som Kremlin kan dra av sådana hotande och
aggressiva åtgärder: Washington och dess europeiska allierade förbereder sig för krig mot Ryssland, och Moskva förbereder sig tveklöst
på samma sätt.” Artikeln fortsatte, “Om efterkrigstidens period av
fred efter andra världskriget nu är över, så har upprustningen inför
det tredje världskriget startat.”
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Vid samma NATO-möte i Bryssel förklarade generalsekreteraren
att den ökade mängden NATO-trupper i Östeuropa endast var en
försvarsreaktion på Rysslands “aggressiva beteende” i Ukraina. Han
uttryckte att, ”Vi analyserar noggrant effekterna av vad Ryssland
håller på med, inklusive deras kärnvapenaktivitet.”
USA:s assisterande försvarssekreterare för det strategiska försvaret, Robert Scher, berättade tidigare denna månad för kongressen
att man i Pentagon diskuterade olika varianter på hur man skulle
respondera på de påstådda överträdelserna av INF-avtalet, inklusive
förebyggande missilattacker mot Ryssland.
Det är tid att lyssna
Precis som den första boken var, så är den här boken skriven på ett
“så-här-är-det-sätt”. Den är inte politiskt korrekt och “går inte på tå”
inför människors känslighet. Någon oro finns inte heller över vad
andra kommer att tycka eller hur negativt de kommer uttala sig om
det som är skrivet.
Den huvudsakliga anledningen till att den är skriven på detta sätt
är att dess innehåll är från Gud till mänskligheten. Gud oroar sig
inte för mänsklighetens ynkliga klagomål och hur de dömer Honom.
Hela innehållet gällande de kommande katastrofala händelserna
och anledningen till varför dessa kommer att ske, har givits genom
uppenbarelse från Gud genom kraften av Hans ande. Gud bryr sig
inte om att vara politiskt korrekt eller om vi blir förargade av vad
Han säger. Vi borde istället vara intresserade av att höra vad Han
har att säga. Vår längtan och vår strävan borde vara att göra det som
Han säger åt oss att göra - att lyda Honom. Detta har, i själva verket,
mycket att göra med var vi nu befinner oss i människans historia.
Gud börjar nu gripa in i människors förehavanden och människor
kommer att prövas och dömas utifrån huruvida de börjar lyssna på
Gud eller ej.
Historien visar att människan har varit extremt dålig på att hörsamma Gud. Detta är en av de främsta orsakerna till att denna sista
tid kommer bli så pass fruktansvärd som den blir. När mänskligheten
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nått tiden för stora landvinningar inom vetenskap och teknologi visste
Gud att den skulle komma att bli uppfylld av mycket större stolthet och
självtillräcklighet än vid någon annan tidpunkt i hela den mänskliga
historien. Resultatet av människans omfattande stolthet var att hon
också skulle komma att stå emot Gud och vägra att lyssna till Honom,
mer än vid någon annan tidpunkt i hela den mänskliga historien.
Mänskligheten är så arrogant att människor tenderar att tro att
vi äntligen, under de senaste århundradena, blivit stora och mäktiga eftersom VI har börjat kunna tygla teknologin och bemästra
vetenskapen, och som ett resultat har VI gjort stora upptäckter och
uppfinningar som får människorna som levde under de föregående
5 800 åren att framstå som primitiva i jämförelse.
Hur många skulle mitt i ett sådant mänskligt sätt att resonera med sådant smicker och sådan uppblåsthet - faktiskt fundera över
möjligheten att det kanske var Gud som gav människan alla nya
landvinningar inom vetenskap, matematik och teknologi? Vem skulle
tänka tanken att sådan förståelse och kunskap skulle vara omöjlig
för människan att uppnå på egen hand? Människans första 5 800 år
vittnar tydligt om detta faktum, eftersom människan då var oförmögen
att nå så långt i utvecklingen. Ändå är människan i grund och botten
oförändrad sedan de första 5 800 åren, trots all teknologisk framgång
och alla vetenskapliga genombrott de senaste århundradena.
Den verkliga orsaken till att sådan utveckling inom vetenskap och
teknik hölls tillbaka för mänskligheten fram tills dess att den sista
tiden var nära, är att mänskligheten annars skulle ha utplånat sig
själv långt före hon fullbordat den tid som Gud gav för människans
självstyre. Åter igen, Gud bestämde att människan skulle få 6000
år att regera sig själv som en del i hans plan och syfte från början av
skapelsen. Faktum är att om mänskligheten hade getts sådan avancerad kunskap från början så hade människan inte ens överlevt fram
till tiden för Noas flod, och den skedde inte långt efter de första 1000
åren av människans existens.
Det är nu tid - hög tid- för mänskligheten att börja hörsamma
Gud, som är vår Skapare, och som innerligt önskar rädda oss från oss
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själva, ifrån vår egen själviska natur, och föra oss in i en ny tidsålder
där världen är fantastiskt mycket bättre för alla att leva i.
Personligen önskar jag att alla som läser detta kommer dra nytta
av det som är skrivet och snabbt ge ett positivt gensvar till Gud. På
så sätt kan de förhoppningsvis själva ta emot och sedan ge vidare (till
sina kära och andra) den information, uppmuntran och det hopp som
alla kommer att behöva för att bättre kunna härda ut och slutligen
överleva det som ligger framför. Den hjälpen kan bara komma ifrån
ett håll och ifrån en källa. Den kan bara komma från Allsmäktig
Gud, som önskar att vi lyssnar till Honom, och att vi som Hans barn
responderar på ett sätt som är värdigt den Han är - vår kärleksfulle
Fader. Därigenom kan Han börja välsigna oss och leda oss ut ur den
skräck och andliga fångenskap som håller på att förgöra denna värld.
Det är viktigt att förstå att Gud inte kommer gripa in och hjälpa
dem som vägrar att lyssna till Honom. De som vägrar lyssna till Gud
kommer bara bringa än mer smärta, lidande och djupare sorg in i sina
och andras liv, och troligtvis även död. Men ju tidigare en människa
verkligen börjar lyssna till Gud, och sedan agerar utifrån det som Gud
visar att hon ska göra, desto tidigare kommer Han börja gripa in på
ett personligt plan för att välsigna henne.
Gud griper nu in i denna värld, med hela dess befolkning, på ett
sätt som Han inte gjort sedan floden i Noas dagar, men denna gång
är det inte med syftet att endast rädda en familj, utan flera miljontals
människor. Inom sin tidsplan, kommer Gud att tillåta fruktansvärda
händelser att ske på jorden, och Gud själv kommer också att orsaka
viss förstörelse och död som ett led i att han verkställer sin dom, men
den värsta förstörelsen kommer människan orsaka alldeles själv. Mitt
under det att människan håller på att utplåna sig själv kommer Gud
att förgöra en stor mängd människor som vägrar lyssna till Honom
och som bidrar till att förstöra det Gud skapat.
Berättelsen om Noa och arken utgör ett bra verktyg för att illustrera
människans sanna attityd och hennes sinnelag som är fyllt av misstro
mot Gud och Hans väldiga kraft och makt. Människor har svårt att
förstå hur en sådan varelse (Gud) skulle kunna göra det som Bibeln
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berättar skedde i samband med floden. Hur mycket svårare är det då
inte för det mänskliga sinnet att tro att Gud är universums Skapare?
Begrunda denna berättelse och analysera huruvida du tror att den är
sann, och om du har det minsta problem att tro på det den säger, varför
inte be Gud hjälpa dig så du kan “se” det? Och allt efter du läser den
här boken och får problem med att tro på vad som står, så skulle det
hjälpa dig att be Gud om förmågan att “se” om det som står är sant.
Vissa, så kallade, religiösa lärda undervisar nu för tiden att berättelsen om floden bara är en liten snäll historia för barn, och att
den aldrig har hänt. Men den skedde verkligen, precis så som Bibeln
berättar! Allt djurliv i det området och alla människor på jorden,
förutom Noa och hans närmaste familj, dog av floden. Som ytterligare
ett tragiskt exempel på människans natur, så vände sig inte en enda
i Noas familj till Gud i tacksamhet efter floden. Istället visade de, på
grund av den oerhört själviska och stolta mänskliga naturen, bitterhet
och en dömande attityd mot Gud för vad Han gjorde.
Den attityden och det sinnelaget visar på mycket av människans
nuvarande reaktion och respons gentemot Gud, för att Han inte bara
tillåter allt lidande för människan genom dessa sista-tiden-händelser
präglade av förstörelse, lidande och död, men också för att Han orsakar mycket av det själv. Denna attityd och inställning gentemot Gud
visar på en djup grundläggande brist i människans sätt att resonera
och döma. Attityden visar på avsaknad av rädsla för att döma Gud.
Den vägrar att erkänna att endast Gud själv har den fullkomliga,
rättfärdiga karaktären att avgöra sådana saker och att människan
definitivt inte har det. .
Till och med efter allt Noas familj erfor av Guds kraft och makt att
verkställa sin dom över mänskligheten så var de ändå inte rädda för
att döma Gud. De gjorde sig själva till “Gud” genom att själva avgöra
vad som var rätt och fel. De tog sig själva rätten att döma och att till
och med döma Gud. Hur förvrängt kan människans sinne bli? Detta
illustrerar mycket väl detta perverterade, förvridna sätt att tänka.
Så vad är det som saknas i detta? Om Gud är vår Skapare och har
gett oss våra liv att leva här på denna jord som Han skapat, borde vi
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då inte lyssna till Honom och till hur Han visar oss att vi borde leva?
Det är precis som exemplet i Bibeln om “krukmakaren och leran”, där
frågan ställs, “Kan leran klaga på hur krukmakaren formar leran?”
Det exemplet illusterar dåraktigheten i att ifrågasätta den Gud som
skapat oss.
Men, om Gud inte skapade oss och det inte finns någon Gud, då
är vi förlorade!
Många gånger så föredrar människor i sin stolthet att tro på teorin
att vi blev till genom att kräla upp ur dyn, och sedan efter flera miljontals år började gå och utveckla kroppsdelar, matsmältningsorgan
och andra mer komplexa livsuppehållande organ, samtidigt som vi
gick igenom fullständiga kroppsliga förändringar för att till slut bli
människor. Vilken smörja !
Alldeles för många människor väljer hellre att tro på denna teori
om väldigt outvecklade varelser som kravlade ut ur dyn i takt med att
de började utvecklas, men vilka lagar finns det i biologin och kemin
som stödjer detta fenomen? Och vad för slags hjärna, eller förmåga,
finns det i något liknande en räka, mussla eller fisk att den kunde
bestämma, eller på något vis känna det oerhörda “behovet” av att
utvecklas till något mer avancerat? Vi ska alltså tro att detta sedan
kräver förmågan att utvecklas genom väldigt långsamma förändringar
och utmaningar under miljontals år.
Sådana saker framstår som så dåraktiga när man ser på dem på
detta sätt, att de snarare får de lärde som tror på dem att framstå som
dårar. Under vilka naturlagar kan sådana saker hända? Människan
har alltid velat flyga, så hur kommer det sig att fåglarna “hann före”
om vi är så mycket smartare och mera utvecklade? Vi fick istället
åstadkomma detta genom mekaniska maskiner, men kanske var
det för att vi kom till en tidpunkt när vi “kände på oss” att vi måste
åstadkomma detta snarast eftersom vi inte skulle kunna överleva de
miljontals år det skulle ta oss att utveckla våra egna vingar utan att
först ha hunnit förstöra oss själva.
Och hur är det sedan med “big bang”-teorin som försöker förklara hur vårt universum blev till? Det kan vara klokt att ställa några
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självklara frågor runt denna teori också innan vi blint accepterar
den. Så, när denna “stora smäll” skedde, varifrån kom de enorma
mängderna materia som sköts ut i rymden för att bilda miljontals och
åter miljontals stjärnor och galaxer? Och förresten, varifrån kom hela
rymden från som i sig är så många gånger större? Vilka fysiska lagar
fanns som möjliggjorde en sådan smäll? Om sådana lagar fanns, var
kom de ifrån?
Trots detta får man inte ifrågasätta detta i skolor eller universitet.
Gör man det riskerar man att få utstå både löje och hån och kanske
till och med förakt från de runt omkring. Man förväntas inte bara
tro att en “big bang” - en verkligt “stor smäll” - skapade universum,
men också att det i den stora smällen samtidigt skapades otroligt
komplicerade och regelbundna naturlagar. Du förväntas svälja en
“big bang”, men du förväntas misstro att det existerar en stor Gud
som faktiskt skapade hela universum.
Noa och arken
Innan vi går vidare i studien av den mänskliga naturen, som så lätt
sätter sig till doms mot Gud och som vägrar hörsamma Hans ledning
och instruktioner, ska vi titta lite noggrannare på berättelsen om
Noa och arken. Den illustrerar på ett tydligt sätt svårigheten för det
mänskliga sinnet att acceptera Guds mest grundläggande verk.
För att på bästa sätt återge den historien så är det helt enkelt bäst att
läsa vad Gud Själv har återgett för oss. Men innan vi läser vad som står
i berättelsen i Första Moseboken bör vi undersöka ett hebreiskt ord som
används i texten. Det ordet är ofta mycket illa översatt och när det läses
i sammanhanget ger det därför inte en rätt spegling av syftet det skall
ha. Ordet översätts ofta till “förstörd” eller ”fördärvad” [eng.‘corrupt’],
vilket kan fungera om läsaren förstår ordets betydelse i sammanhanget.
Några andra exempel kan ge en bättre förståelse av ordet.
En text i Hosea visar mycket väl ordets betydelse och korrekta
användning.
“De har sjunkit i djupt fördärv [eng. ‘corrupted’] som den gången i
Giva. Han [Gud] minns deras brott, han straffar deras synder. (Hosea 9:9).
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Sammanhanget här handlar om hur Israel hade vänt Gud ryggen
i och med att de valt sina egna orättfärdiga livsvägar - och levde tvärt
emot Guds livsvägar - och var därför fyllda av synd, då synd definieras
i Bibeln som “laglöshet” [syftande på överträdelsen av Guds lag] (1
Joh 3:4).
Ett annat exempel från Bibeln handlar om ärkeängeln Lucifer och
vad han gjorde så att han gavs namnet Satan. Gud skapade änglarna
med egen fri vilja, så att de kunde fatta självständiga beslut och göra
olika val på egen hand. Annars hade de endast varit lika robotar
och varit programmerade i likhet med djuren som fungerar utifrån
instinkt och inte utifrån egna tankar och funderingar. Gud skapade
människan på samma sätt som änglarna, med fri vilja och förmåga
att tänka och resonera.
När det gäller änglarna så var däremot sinnet som Gud gav dem
sådant att det enbart var fyllt av kunskap och förståelse för Guds vägar.
Detta var allt de kände till och allt de upplevde i sin tillvaro fram till
att Lucifer, och de andra änglarna som följde hans sätt att resonera,
började göra val som gick tvärt emot Guds livsvägar.
I en återberättelse av vad Lucifer gjorde kan man tydligt se hur
dessa felaktiga val påverkade själva sinnet inom honom [eng. ‘corrupting it’] så det blev laglöst, osunt och förstört.
“Du var en kerub som jag hade smort och satt till beskyddare
[identifierad som Lucifer i Jes 14:12]. På det heliga gudaberget bodde
du [i toppen av Guds styrande grupp]. Där gick du bland gnistrande
stenar [mitt ibland änglarna]. Du var oförvitlig i allt vad du gjorde
[eftersom handlingarna fortfarande var i enhet och harmoni med
Gud], från den dag du blev skapad till dess att orätt [egensinne och
högmod] kom i dagen hos dig. (Hes. 28:14-15)
“Din skönhet [den skönhet och makt som Gud gett honom] gjorde
dig högmodig, och du förödde [eng. ‘corrupted’ ] din vishet och storhet.” (Hes 28:17)
Lucifer började bli uppfylld av sin egen viktighet, och började se
sitt eget sätt att tänka och sina egna idéer som bättre än Guds. Han
började därefter leva tvärt emot Guds ordning i det att han valde
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att följa sin egen ordning. Gud förklarade för honom att genom att
tänka på ett sådant sätt och genom att agera enligt sådana val, att
leva annorlunda än Guds enda sanna sätt att leva, så fördärvade [eng.
“corrupted”] Lucifer sitt sinne och sitt tänkande, som ett resultat av
synden.
Med ökad förståelse av ordet “förstörd” [eng. “corrupt”] blir det
lättare att förstå vad Gud tog itu med gällande de som levde i Noas
dagar. Ordet betecknar ett sinnelag och ett tänkande som inte bryr sig
om Guds vägar, utan enbart tänker på sina egna vägar, vilket leder till
synd. Det här är viktigt att förstå eftersom det är precis där världen
åter igen befinner sig i vår tid.
“Herren såg att ondskan på jorden var stor; människornas uppsåt
och tankar [motiv, syften, önskningar och tänkesätt] var alltid och
alltigenom onda.” (1 Mos. 6:5)
På grund av att människans sinnelag hade blivit så förstört [eng.
‘state of corruption’] som ett resultat av att hon glidit så långt ifrån
Hans vägar och därigenom blivit så ondskefullt, sa Gud, ”Människorna
som jag har skapat skall jag utplåna från jordens yta” (1 Mos. 6:7)
“Men Noa hade vunnit Herrens välvilja [favör]” (1 Mos 6:8).
Detta innebär att det, vid den tidpunkten, bara fanns en enda
människa på jorden vars hjärta och sinnelag var vänt till Gud och som
Gud kunde arbeta med och leda på Sina vägar. Noa var bokstavligt
talat den siste med ett sunt sinnelag och med en villighet att följa
Gud. Fastän Noa tjänade Gud och var den ende som skulle komma
att lyda Honom, så visade Gud sin favör [nåd] även gentemot Noas
närmsta familj i det att de blev räddade från att dö i floden. Det var
genom dessa som Gud skulle komma att genomföra sin plan att låta
människan befolka jorden igen.
Det står vidare att, ”Men inför Guds ögon blev jorden alltmer
fördärvad [eng. ‘corrupt’] och full av våld. Gud såg att jorden var
fördärvad [eng. ‘corrupt’], eftersom allt vad människorna gjorde på
jorden var fördärvligt. Han sade till Noa: ”Jag har bestämt att jag
skall göra slut på alla människor, ty de har fyllt jorden med våld. (1
Mos. 6:11-13)
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Så som tidigare förklarats så används ordet “förstört” [eng. “corrupt”] här och i hela Bibeln på ett sätt som syftar på det sinnelag och
tänkande som råder hos de som, så som det sägs här om mänskligheten,
“förstörde sitt sätt att leva”. Människorna var inte intresserade av att
leva på Guds sätt, men endast på sitt eget sätt, vilket innebar att de
vandrade tvärt emot Guds vägar, vilket är att leva i synd.
Gud sa att jorden hade blivit ”uppfylld av våld.” Detta är en mycket
bra beskrivning av det tillstånd som denna värld har upplevt i än högre
grad under det senaste decenniet. Människan har åter blivit som hon
var på Noas tid. Det har nu blivit precis som i Noas dagar.
Detta är åter igen situationen på jorden, sett till människans
förstörda sinnelag, i det att hon har vandrat längre och längre bort
ifrån Gud. Följande uttalande kommer vara relativt chockerande,
men är dock sant. Även om Noa var den enda människan som Gud
kunde leda, undervisa och arbeta med på Noas tid, är dagens situation
jämförelsevis många gånger värre.
Det finns idag över 7 miljarder människor på jorden, och trots att
du kommer att ha svårt att tro på det du strax kommer läsa, så är det
sant det som står och detta kommer även att förklaras tydligare i ett
senare kapitel. Just nu, när detta skrivs, är det färre än 500 vuxna
människor som Gud arbetar med genom kraften i Sin ande. Dessa är
Hans tjänare så som Noa var, och de är ledda av Honom och får nu
lära sig om Hans vägar. Resten av världen har förnekat och vägrat
lyssna till Guds varningar, instruktioner och sanningar som Han har
uppenbarat för världen i över 80 år nu. Räknar man med jordens hela
nuvarande befolkning utgör dessa människor som Gud arbetar med
ett matematiskt förhållande av 1 på 14 miljoner.
Människan har på grund av det sätt hon missbrukat vetenskap
och teknologi ökat hastigheten på sin rörelse bort ifrån Gud. Folk och
länder har blivit fyllda av mer och starkare stolthet än någonsin tidigare, och den moderna teknologin har gjort det enklare och smidigare
att sprida ondska. Ondskan i världen har ökat de senaste decennierna
med hjälp av TV, film, musik, sociala medier, internet, reklam och
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mycket annat. Listan kan göras lång av det som fullkomligt exploderat
i världen: Mord, terrorism, droger, krig, maktmissbruk utövat av både
regeringar och stora företag, sexuell omoral och promiskuitet, med
mera. På grund av detta är människan lika illa däran, ja till och med
ännu värre än vad hon var på Noas tid.
Människan har inte bara nått dit att hon nu står inför att utplåna
sig själv, men även hennes sinnelag har blivit så förstört att Guds dom
åter igen måste utkrävas över henne. Men den här gången kommer
inte Gud förgöra jorden genom en flod eftersom Han har en plan som
innebär att rädda många miljontals människor och leda dem in i en
ny tidsålder. Dock kommer Han utkräva sin dom på de miljontals
människor som försöker förstöra jorden och som väljer att leva på
ett fördärvat sätt.
Noas tid och vår tid
Nu när vi fokuserar på historien om Noa igen är det viktigt att inse att
det finns likheter mellan den tidens människor och dagens människor
som är viktiga att förstå.
Det är dock åter igen nödvändigt att förklara och klargöra användningen av ytterligare ett speciellt ord innan vi går vidare med
analysen av historien om Noa. Det är ett ord som inte bara översatts
illa från Hebreiskan till andra språk, men i den här texten till och med
översatts helt felaktigt. Det är det ordet som ibland översätts till ”ångra
sig”. Det finns ett annat hebreiskt ord som beskriver handlingen ”att
ångra sig”, men detta ord gör inte det.
I den gamla engelska King James-Bibeln, översätts ordet nästan
dubbelt så ofta till ”comfort” (trösta, lugna, lindra) som ”repent” (att
ångra sig). Ordet ”trösta” är närmare den korrekta betydelsen, men
den fullständiga betydelsen och avsikten med ordet rymmer mer än
så. Det hebreiska ordet kommer från ett grundord som kan översättas ”att sucka, som i att andas kraftigt.” Det bär en betydelse av ”en
tröst eller lindran i sorg.” Denna tröst kan komma genom den enkla
handlingen att sucka (som i att kraftigt andas ut) på ett sätt som visar
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på den smärta som finns på insidan. Ordet kan också användas för att
uttrycka den ”tröst i sorgen” som kan upplevas då någon annan ger
tröst och lindran till någon som har det svårt.
När historien om Noa går vidare så belyser Gud det sinnestillståndet som den tidens människor befann sig i. Vi har tidigare bara citerat
en liten del av detta, men ska nu fokusera närmare på hela berättelsen.
“Herren [eng. ‘the Eternal’] såg att ondskan på jorden var stor;
människornas uppsåt och tankar [deras innersta motiv, önskningar
och syften] var alltid och alltigenom onda. Då ‘ångrade’ [kände sorg
och en önskan om att lindra den] Herren bittert att han hade gjort
människor på jorden. Herren sade: ”Människorna som jag har skapat
skall jag utplåna från jordens yta, och med dem alla fyrfotadjur,
kräldjur och himlens fåglar. Jag ‘ångrar’ att jag gjorde dem [människorna].” (1 Mos. 6:5-7)
Den sista meningen skulle bli bättre översatt om den istället löd:
”Då sa den Evige, ’Jag skall utplåna människan som jag har skapat
från jordens yta och med dem djuren, alla kräldjur och alla himlens
fåglar. Därigenom skall jag lindra min sorg.’”
Gud sa att människan hade blivit så förtappad och ond, och hade
hamnat så långt bort ifrån Guds rätta livsväg att det fyllde Gud med
sorg i Hans inre, och som ett resultat av detta beslutade Han - bedömde Han- att Han skulle kunna få lindran i sorgen över att se
hur människan skadade sig själv värre och värre genom att utplåna
människan, förutom en familj.
Guds önskan är att befria människan genom att rädda [frälsa]
henne, och större delen av den räddningen kommer att äga rum i
framtiden. Det är en oerhört spännande och inspirerande fas av Guds
plan som kommer att uppfyllas framöver, och ändå är religiösa lärare
och ledare totalt okunniga om vad Gud har undervisat om genom
tiderna och vad som är fullt uppenbarat om detta i Guds ord genom
hela Bibeln.
Om människan, på Noas tid, hade fått fortsätta att växa i ondska
skulle hennes sinnelag och ande blivit så oerhört mer förstört. Ju
längre den situationen hade fortsatt, desto mindre hade möjligheten
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och sannolikheten blivit att kunna rädda dem, en gång i framtiden.
Det hade gått så pass långt att den tidens människor höll på att totalt
förstöra sin mänskliga ande och på grund av detta var det bästa för
dem att bli tillfälligt stoppade genom att de fick dö.
Gud äger kraften att återuppväcka någon från de döda, vilket är en
del i Hans fantastiska plan, och personens nästa vakna stund kommer
äga rum i en framtid där Gud kommer ge den personen möjligheten att
bli räddad, i en miljö som Gud kommer ge. Möjligheten att bli räddad
kommer vara många gånger större i den tidsåldern än vad den varit i
denna tidsålder, eller på Noas tid. Den tidsperioden i framtiden då alla
de som dog i syndafloden skall uppväckas för att kunna bli räddade
kommer efter att Gud regerat över alla nationer i 1000 år.
Millenniet etableras
Men nu, innan vi går vidare med Noas berättelse, vore det bra att
presentera något av det som uttalats gällande Guds tusenårsrike på
jorden - Millenniet. Det är efter denna tidsålder som alla de som inte
fick möjligheten till räddning kommer återuppväckas till ett nytt
fysiskt liv för att just kunna få möjligheten att räddas.
Delar av det du nu kommer läsa kommer kanske låta märkligt eller
till och med långsökt, men det är det inte, och ju längre du läser, desto
klarare kommer allt detta bli. Gud älskar Sin skapelse, och människan
är kronan på denna fysiska skapelse. Han visar människan ett mått av
nåd som de flesta aldrig kunnat tillnärmelsevis tänka sig, eller blivit
undervisade om. Det är en gränslöst nådefull Gud som grep in på Noas
tid så människorna fick dö innan de hade blivit så fördärvade i sitt
sinne att de aldrig skulle kunna gå att rädda. Gud ordnade nådefullt
att de skulle komma att uppväckas i en framtid där de skulle komma
att få en mycket större möjlighet till räddning. Denna kunskap har
bokstavligt talat tappats bort och till största del hållits dold för nästan
hela mänskligheten under de senaste 6000 åren.
Människan står åter inför den dom som Gud kommer att till fullo
verkställa över denna jord, men domen ser oerhört annorlunda ut nu
jämfört med syndafloden på Noas tid. Även om de flesta människor
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kommer att dö i denna sista tid och bli uppväckta i framtiden, så
kommer många att bli välsignade att få leva vidare in i tusenårsriket
på jorden, en tidsålder då Gud kommer etablera Sin styrande grupp
som kommer regera alla länder.
Även om det kommer beskrivas grundligare framöver så vore
det klokt att ta en snabbtitt på vad Gud avslöjat kommer att hända på
jorden när Han avslutar de 6000 åren av människans självstyre och
etablerar en tusenårig tidsålder då Han regerar.
Ett stycke ur Uppenbarelseboken, från Nya Testamentet, kommer
här citeras. Dock kommer vissa som bekänner sig till judendomen
kanske välja att sluta läsa här, då denna text inte kommer från någon
del i skriften som tillhör lagen eller profeterna. Men detta vore mycket
olyckligt då det finns mycket att hämta för dem i denna text, eftersom
den är given av Yahweh Elohim - den Ende Evige Guden. Kanske
vore det här bra att låta dessa läsare veta att denna bok är skriven
i överensstämmelse med det faktumet att det inte är två eller tre
varelser i Gudomen inklusive den Evige Guden utan att bara Han är
Gud - Yahweh Elohim.
Följande verser som citeras kommer att tas ur sitt sammanhang
från Uppenbarelseboken med önskan att det skall bli lättare att förstå
dem, och att i denna situation ge en klarare bild över Guds regering
som kommer styra under de 1000 åren som inleds efter att tredje
världskriget avslutats.
“Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt
på den kallas ”Trovärdig och sann”, och han dömer och strider rättfärdigt [ett krig som kommer stoppa det tredje världskriget, och de
som förstör jorden]. Hans ögon var som eldslågor, på huvudet hade
han många kronor [symbolik för att han regerar nationerna], och på
honom var ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han
var klädd i en mantel som doppats i blod, och hans namn är ”Guds
ord”. De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var
klädda i skinande vitt linne. Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd
som han skall slå folken med, och han skall valla dem med en stav av
järn [med stor makt över de som vägrar lyda], och han skall trampa
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vinpressen för Guds, Allhärskarens, stränga vredes vin. Och han har
ett namn skrivet på manteln och på låret: ”Konungarnas konung och
herrarnas herre.” (Upp 19:11-16)
Det här är en beskrivning av vad som kommer hända den 9 juni,
2019. Den sedan lång tid tillbaka utlovade Messias, Kristus (båda orden
Messias och Kristus har samma betydelse), kommer att sändas till
jorden av Gud för att ta kontroll över jorden och för att etablera Hans
regering som skall regera över nationerna. Människans självstyre
kommer att få ett slut genom att Messias och hans armé kommer ta
kontroll över alla länder. Han kommer göra detta med enorm kraft ett mått av kraft som människan aldrig någonsin skådat.
För enkelhets skull och för att göra det lättare att förstå vad som
sedan följer i texten, kommer de följande bibelverserna citeras på ett
sätt som gör det lättare att följa textens flöde. Istället för att om och
om igen påpeka att en viss sak kommer förklaras mer senare i boken,
så kan du utgå ifrån att det som i det här kapitlet behandlas relativt
kortfattat, kommer att förklaras mer i detalj framöver.
”Jag såg troner, och de som satte sig på dem fick rätt att döma”
(Upp. 20:4).
Detta beskriver dem som återkommer med Kristus (Messias) som
hans armé och som även har getts mandat i Guds regering att regera
över nationerna tillsammans med Kristus. Dessa är de som blivit
återuppväckta till evigt liv och som då kommer att bestå av ande, dock
med möjligheten att kunna manifestera sig som fysiska människor.
På ett liknande sätt manifesterade Gud Sig i mänsklig gestalt då Han
besökte Abraham och de också åt tillsammans. Detta skedde även den
gången då Gud brottades med Jakob.
De som kommer bli återuppväckta och regera med Messias,
med Jesus Kristus, är människor som Abel, Abraham, Sara, Moses,
Debora, David, Elia, olika profeter från förr, kyrkans apostlar, men
även många andra genom tiderna som varit trogna Gud. Samma vers
fortsätter: “de fick liv igen och var kungar med Kristus i tusen år”
(Upp. 20:4). Varför har majoriteten av den traditionella kristendomen fullkomligt ignorerat och försummat att undervisa om denna
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1000-års period då Kristus skall regera, som så tydligt beskrivs här
i Uppenbarelseboken?
Denna bibeltext talar om dessa, som återkommer tillsammans
med Kristus för att regera, som de som ingår i “den första uppståndelsen”. Det står “salig och helig den som får vara med i den första
uppståndelsen,” vidare står det att de, “skall vara kungar med Honom
[Kristus] i tusen år” (Upp. 20:6).
Hur många har någonsin hört om denna 1000-års period som är
mer känd som Millenniet (tusenårsriket), i vilken Messias och de som
blivit uppväckta till ett evigt andligt liv skall komma till jorden och
regera över den under dessa tusen år? Varför har dessa verser och
dess innehåll ignorerats av den traditionella kristendomen, lärare
och religiöst skolade människor? Hela historien som beskriver hur
och varför detta hänt är oerhört osannolik.
En framtida uppståndelse
Boken har precis nyss berättat om Guds regering, vilken skall etableras
på jorden när Gud stoppat det Tredje Världskriget, och som sedan skall
regera på jorden under 1000 år. Det är precis i det ögonblicket som
Jesus Kristus återkommer tillsammans med de som Gud uppväckt i den
första stora uppståndelsen, dessa som levde och dog under de föregående 6000 åren. Dessa är de som Gud arbetat med under deras livstid.
Människorna som ingår i denna uppväckelse kommer regera jordens
alla länder under tusenårsriket med Jesus Kristus som högste ledare.
Under Millenniet kommer människor leva och sedan dö, precis
som under de föregående 6000 åren, dock kommer alla styras av Guds
regering och inte människans. De kommer leva i en värld där rättvisa
skipas snabbt (inte utdraget under flera år), genom felfria domar, helt
enkelt sant och rättvist.
Där kommer inte finnas några åklagare som vrider och vänder på
fakta som de själva vill, ofta helt enkelt för att vinna ett mål och skapa
sig ett rykte för att avancera i position, och/eller själva bestämma,
utifrån sina egna förutfattade meningar, vem som är skyldig och vem
som inte är skyldig.
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Där kommer inte heller finnas några advokater som försvarar
klienter som de vet är skyldiga. Det kommer inte finnas något behov
av ett rättssystem liknande det vi har idag. Det kommer inte behövas
eftersom de som regerar med Kristus kommer veta sanningen i allt
som behöver dömas. Ingenting kan döljas för dem. Ingen kommer att
komma undan med lögner, falska vittnesbörd eller försök att förvrida
sanningen.
Eftersom alla nationer kommer lyda under Gud kommer det inte
finnas någon plats för diktaturer eller andra sätt att styra nationer på
det sätt som sker idag. Det kommer heller inte existera några demokratier där “folket” bestämmer utifrån sina “egna” lagar. Politik, över
huvud taget, med sina lögner, lobbyister, röstningar, kompromisser,
rättsliga orättvisor och åsikter, och andra missbruk av makt, kommer
inte existera i Guds regering.
Även på det religiösa området råder idag kraftig uppdelning,
oenighet, förvirring och motsättning. I millenniet kommer det inte
existera någon förvirring gällande Gud och religion. Endast sanningen
om Guds livsväg kommer undervisas. Det kommer inte finnas några
falska religioner eller religiös förljugenhet som så kännetecknar
denna världens olika religioner. Uppdelningen, och de många olika
trosuppfattningarna inom judendomen, islam och den traditionella
kristendomen kommer inte finnas kvar. Detta eftersom Gud kommer
etablera en enda livsväg och tro, med hjälp av Guds enda sanna kyrka
på jorden. Det är Guds kyrka (the Church of God) som kommer finnas
kvar så som den är idag - förberedande för Guds rike (preparing for
the Kingdom of God).
Äntligen kommer människan att få börja uppleva riktig frid och
fred - sann frid och fred.
Tidigare i boken talades det om de som dog i floden - att Gud
hindrade ytterligare förstörelse av deras sinnen genom att de fick dö.
Gud gjorde detta som en del i Sin plan att i framtiden erbjuda så många
människor som möjligt möjligheten att bli räddade. Då kommer de äga
en mycket större potential för räddning - frälsning. På Noas tid hade
vissa förstört sin hjärna så pass att de då aldrig skulle kunnat bli räddade.
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Situationen att aldrig kunna bli räddad kan bara uppstå när någons
sinnelag (sätt att tänka) har blivit så förstört att det inte under några
omständigheter går att göra helt igen. Detta kan ske om en person
kommer till den punkt då hon i tanke, resonemang och personliga val
helt och hållet förkastar Gud och Hans vägar och vägrar att ändra
sig - kommer aldrig någonsin att vända om från sin egen väg. En
sådan person har bestämt sig för att aldrig vilja ha något med Gud att
göra, inte ens Hans frälsning. Personen har då begått den oförlåtliga
synden genom att vägra omvända sig och endast vilja gå sin egen väg
och bestämma själv.
Däremot förhindrades alla de som fick dö i floden från att bli så
pass förstörda i sitt sinne att de hamnade bortom all möjlighet till
räddning. Så dessa kommer fortfarande ha potentialen att kunna
bli räddade, i framtiden, då Gud uppväcker dem igen ifrån de döda.
Texten som nyss avhandlades om Kristus och hans 1000-åriga
regeringsperiod (då han regerar med de som väcks upp för att återkomma med honom) innehåller en kort glimt av den kommande tiden
för frälsning. Översättningen av dessa verser är ganska slarvigt gjord
och är i oordning, dessutom har den felaktig interpunktion och dålig
struktur. Det är mycket svårt att följa med och förstå vad det faktiskt
handlar om på ett riktigt sätt. Versnumreringen har tillkommit på
senare tid och skapat viss förvirring kring den kronologiska ordningen
av innehållet i texten, eftersom texten innehåller många tvära kast.
Så flödet i texten kommer nu gås igenom på samma sätt som tidigare,
det vill säga med insprängda förklaringar där det behövs.
När texten talar om de människor som blev uppväckta i den
första uppväckelsen, de som skulle komma att regera med Kristus,
står det att, “de fick liv igen och var kungar med Kristus i tusen år”
(Upp. 20:4).
Redan nästa textrad lyder, “de andra döda fick inte liv förrän de
tusen åren hade gått” (Upp. 20:5) Sedan återgår texten till de som
levde och regerade med Kristus i tusen år, när det står, “Detta är den
första uppståndelsen. Välsignad och helig är den som har sin del i den
första uppståndelsen, då den ‘andra döden’ inte har någon kraft på en
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sådan, för de skall vara präster för Gud och Kristus och skall regera
med Honom i 1000 år” (Upp. 20:5-6).
Dessa två verser har absolut ingen mening och betyder ingenting
för dem som tillhör den traditionella kristendomen. De passar inte
in i deras läror om himmel och helvete och att människan skulle ha
en odödlig själ. Dessa verser är dock helt solklara om du känner sanningen - om du helt enkelt kan lyssna till vad Gud säger och acceptera
det, precis som alla andra Bibelverser också kommer från Gud och
därför är sanna.
Om vi tittar lite närmare på detta, så står det att efter den första
uppståndelsen levde inte “resten av de döda igen förrän efter de tusen
åren var till ända.” För vissa personer kan detta tydliga uttalande bli
en prövning. Vilka är “resten av de döda”? Ett sätt att bättre kunna
förstå vad som menas är kanske att vända på det hela och fråga sig,
“Varför står det resten av de döda?” Eller en ännu bättre fråga, “Vilka
var de andra som inte tillhör resten?” Detta handlar om två specifika
grupper människor: (1) “resten” som inte fick liv igen förrän efter de
tusen åren var till ända, och (2) de som utgjorde “de andra” som inte
var del av “resten”. Dessa “de andra” är de som det först handlar om i
texten, vilka blivit uppväckta till andligt liv och som sedan ska regera
med Kristus i 1000 år. Syftet med att det står som det gör är att dessa
som erfar den första uppväckelsen redan “varit döda” och legat i sina
gravar fram till uppväckelsen. De var alltså inte levande.
Texten fortsätter sedan att tala om “resten” av de döda och att de
inte fick liv förrän senare, efter millenniet. Detta handlar om resten
av mänskligheten som levde och dog under samma 6000-åriga tidsperiod som de som blivit återuppväckta vid millenniets början i den
första återuppväckelsen .
Detta visar tydligt att människorna i de båda grupperna var döda
tills de blev återuppväckta. De som hade dött och blev återuppväckta
till andligt liv (i den första återuppväckelsen) kommer att återkomma
med Kristus vid hans återkomst. Sedan ska “resten av de döda” som
levde under samma tidsperiod inte bli återuppväckta förrän de tusen
åren är till ända.
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Den falska läran om Helvetet
Nu är det hög tid att berätta en viktig sanning. Det existerar inget
helvete där vissa som dött pinas och torteras i evighet, såsom det
undervisas i den traditionella kristendomen.
Ordet “helvetet” som står i King James-översättningen av Bibeln
kommer från fyra olika ord, ett hebreiskt och tre grekiska ord. Översättarna av Bibeln, som många hade rötter i den traditionella kristendomen, utgick ifrån den hebreiska och grekiska grundtexten men
valde medvetet ett vilseledande ord som hängde ihop med deras egna
felaktiga lära. De valde alltså att inte översätta dessa ord med deras
faktiska betydelser utifrån originalspråket.
Ett av orden som översatts till “helvetet” är ett grekiskt ord som i
sin grundform lyder “tartaroo”, vilket används endast en gång i grundtexten och betyder ungefär “en plats för ett tillfälligt återhållande”.
Det används för att beskriva en tidsperiod då Satan och demonerna
kommer hållas tillbaka från mänskligheten så de inte kan påverka
människor. Den tidsperioden är faktiskt de 1000 åren vi talat om,
under vilka Gud skall regera på jorden.
Det finns två andra ord som översatts “helvetet”, som båda betyder
samma sak. Ett är det hebreiska ordet “sheol” och det andra är det
grekiska ordet “hades.” Båda betyder helt enkelt “ett hål i marken.” I
Bibeln så används dessa för att beskriva vad som händer med de flesta
när de dör; i det att de begravs i ett hål i marken - en grav.
Slutligen finns det ett ord som har missbrukats, feltolkats, och
medvetet fördunklats så att det kunde ges en ny mening för att passa
en falsk lära som dessa människor försökte tvinga på kristendomen.
Det ordet som också översatts “helvetet” är det grekiska ordet “geenna”
som kommer från det hebreiska “gehenna.” Det ordet betyder bara
“dalen som tillhör Hinnoms son,” det var en dal intill Jerusalem. Den
platsen hade under lång tid använts som soptipp där soporna brändes.
Den var också känd som en plats där vissa dödsdömda kastades ner
och brändes upp med soporna.
I Nya testamentet så står ofta det ordet ihop med “eld.” Det finns
flera exempel som handlar om dom och att hamna i helvetets (gehenna)
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eld. Under medeltiden gav dessa texter upphov till idén att helvetet
var en plats där de dömda och förtappade hamnade när de dog, och
där blev de pinade och torterade av brinnande eld och demoner i all
evighet. Denna idé förespråkades av vissa som kallade sig “kristna”
och de gjorde detta till en falsk lära. Tiden då denna falska lära växte
sig stark sträckte sig från 900-talet ända fram till 1400-talet.
När Jesus Kristus använde exemplet med “gehenna”-eld då han
predikade om Guds dom över människor som vägrade omvända sig,
så förstod den tidens judar mycket väl vad han menade, då de kände
till platsen och vad den användes till. Dessa judar hade inget koncept
som innebar ett “brinnande helvete” som en plats där man kunde
hamna efter döden, såsom den påhittade läran på medeltiden sedan
kom att handla om.
Vidare, när Gud berättar för människan att domen för de som
i slutänden förnekar Honom och Hans livsväg är att dö, så är detta
ofta kopplat till ett evigt straff. Denna idé om ett evigt straff går
hand i hand med den falska läran att människan har en odödlig själ.
De som tror på denna lära talar ofta om själen som en mystisk del av
människan som fortsätter att leva efter den fysiska döden. Så, detta
leder givetvis till att människans själ måste ta vägen någonstans efter
döden, antingen till himlen eller till helvetet, men helst då till himlen.
Men när Gud talar om ett evigt straff, så inbegriper inte det att
någon skall bli pinad i evighet. Istället är det ett tydligt besked om
att när en människa vägrar omvända sig och bekänna sin synd så får
hon en dom över sig som är evig, den innebär att hon får dö och aldrig
bli uppväckt igen. Det är en evig dom eller ett evigt straff att aldrig
bli uppväckt igen, till skillnad mot så många andra människor som,
efter att ha blivit uppväckta, får möjligheten att få bli förvandlade
och leva ett liv som aldrig kan ta slut.
Den falska läran om en odödlig själ
Innan vi undersöker läran om att människan skulle ha en odödlig själ,
så borde det vid det här laget vara ganska uppenbart att den läran
inte är sann. Vi har redan gått igenom verser från Uppenbarelseboken
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som talar om “resten av de döda,” vilka är de miljarders människor
som levt under de senaste 6000 åren.
Det stod också att, “resten av de döda fick inte nytt liv igen [då
de hade varit döda hela tiden] förrän de tusen åren var över” (Upp.
20:5). Det kan knappast bli tydligare än så. Dessa människor som
hade dött skulle inte bara förbli döda under ytterligare 1000 år utan
många hade också varit döda tusentals år innan detta. Skulle någon
kunna drista sig till att ifrågasätta Gud och inte lyssna på Honom när
det gäller frågan om människan någonsin gavs en evig själ eller ej?
Det är mycket tydligt att Gud aldrig gav människan en evig själ.
Trots att detta nu tydligt har beskrivits så är det viktigt att både förstå
hur en sådan tro kan uppstå och att ännu tydligare se vad sanningen
är i det hela.
Ordet som översatts “själ” kommer från det hebreiska ordet
“nephesh.” Det ordet betyder helt enkelt “en levande kropp, varelse
eller skapelse som andas.” Ordet används till och med i första Moseboken om djur, vilka benämns “nephesh.” Om det konsekvent hade
översatts på samma sätt som för människan, så hade det stått att även
djuren var levande själar. Men även när det används för människan
är det i betydelsen att vara en levande själ, inte att ha en levande själ.
Ett exempel på hur detta ord “nephesh” används för djur är när
Adam får uppdraget att ge dem dess namn. “Så formade Herren Gud
av jord alla markens djur och alla himlens fåglar och förde fram dem
till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Varje levande varelse
[nephesh] fick det namn som mannen gav den.” (1 Mos 2:19).
En själ är inte bara inte odödlig, det påvisas också att den kan dö.
Allt fysiskt liv slutar med död. Men det finns mer att lära än detta att
en levande varelse fysiskt dör.
I Hezekiel 18:20 står det, “Det är den [den själen] som syndar, som
skall dö.” Detta handlar om domen över synden hos någon som inte vill
omvända sig och bekänna sin synd. Denna text handlar inte om den
vanliga naturliga döden, för alla skall en gång dö, men den handlar om
en dom som varar för evigt. Det är en död som inte kommer leda till liv
igen - ingen uppväckelse från de döda. Sannerligen, själen är inte odödlig.
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Det finns flera verser i Nya testamentet som beskriver tillfället då
Gud uppväckte Jesus från de döda. På flera ställen pekar bibeltexten
tydligt på att Kristus återuppväcktes från de döda efter en exakt tid
av tre dagar och tre nätter i graven, som profeterats. Ett bra exempel
kan hämtas från Lukas evangelium där det står, ”Detta är alltså vad
skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje
dagen” (Luk 24:46). Andra textställen talar om de som kom till graven
på söndagsmorgonen och konstaterade själva, eller fick veta av andra,
att han hade uppstått från de döda.
Dessa tydliga beskrivningar om att han låg död i sin grav i exakt tre
dagar och tre nätter ställer till med problem för många. Det motsäger
nämligen deras djupt rotade tro om Jesus Kristus och ytterligare en
doktrin som kommer att beröras mer ingående i ett senare kapitel,
nämligen läran om treenigheten. Vissa tror att Jesus Kristus alltid har
existerat, precis som Yahweh Elohim, som beskriver sig själv som den
Ende Evige Guden. Och ändå står det tydligt skrivet i många verser
att Kristus var död och begraven i tre dagar och tre nätter. De som
tror på treenigheten blir kraftigt prövade i sin tro här, för om Jesus
Kristus ägde evigt liv i sig själv på samma sätt som Allsmäktig Gud,
hur kunde han då vara död i tre dagar och tre nätter? Vidare, varför
behövde han då bli uppväckt av Gud? Sanningen i detta är en helt
fantastisk berättelse som kommer avslöjas lite senare i boken.
Så, läran om treenigheten inbegriper att Jesus Kristus har funnits i evighet. Dock visar Gud själv mycket klart vem som alltid har
existerat och som ensam är Gud.
”Jag är Herren, ingen annan finns, ingen är Gud utom jag. ” (Jes
45:5). ”Så säger Herren, han som skapat himlen - han är Gud - han
som format och frambragt jorden - han gav den en fast grund - han
skapade den inte till att ligga tom [Hebr. - utan syfte, att vara öde eller
i ett tillstånd av förvirring] utan gjorde den till att vara bebodd: ‘Jag
är Herren, ingen annan finns.’” (Jes 45:18).
Om människan ägde en odödlig själ skulle ju Jesus farit rätt upp
till himlen när han dog. Men, inte ens Jesus Kristus kom till himlen
när han dog. Han förklarar faktiskt själv att han inte uppsteg till
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himlen, och Gud, förrän efter de tre dygnen i graven. Det var endast
efter att han uppenbarat sig för några få efter att ha blivit uppväckt
som han uppsteg till Gud i himlen för att tas emot av Honom för att
senare, samma dag, komma tillbaka till jorden.
Så läran om att människan äger en odödlig själ är uppenbart
felaktig. Den är helt enkelt en lögn och Gud säger att ingen lögn
kommer från sanningen. Vi borde redan begripa detta, men inte
heller här kommer människor att lyssna på vad Gud säger. Den
här läran är inte bara falsk, utan den är även full av hädelse emot
Gud. Detta eftersom att bara en enda varelse har evigt liv, och det
är den ende Evige Själv-Existerande Guden - Yahweh Elohim. Han
är Skaparen och den ende ”sanna givaren” av allt liv som existerar,
både fysiskt liv och andligt liv. Endast den Evige Guden äger kraft
att ge någon ett liv som inte kan ta slut och Han är den ende som
upprätthåller allt liv.
Detta är ytterligare ett exempel på hur dessa medeltida översättare
förvrängde och förändrade Bibeltexten till att passa deras påhittade
doktriner när de översatte stora delar av grundtexterna som var
skrivna på hebreiska, arameiska och grekiska.
På grund av att dessa översättare arbetade in falska läror i Bibeln
genom att dölja den sanna meningen med vissa utvalda ord som tex
”själ” och ”helvetet” så leddes de troende längre och längre bort från
Guds sanningar. Den fortsatta spridningen av dessa lögner som blivit
så omfattande de senaste 100 åren utgör ytterligare en viktig anledning
till varför Guds dom nu börjar förverkligas över de som sprider dessa
lögner och över de som väljer att tro på dem.
Ju starkare en människa accepterat och envist håller fast vid
dessa felaktiga läror, desto hårdare kommer den människan kämpa
för att hålla Guds sanningar utanför sitt liv. Denna vägran att lyssna
till Gud är oerhört stark i världen idag. Detta är, åter igen, den största
anledningen till att Guds dom nu verkställs över människan.
Gud håller nu på att föra världen in i en tid av kraftfull prövning i
vilken människor kommer tvingas besluta sig för att” lyssna” till Gud
eller fortsätta att styvnackat hålla sig till sin egen tro.
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Den falska läran om himlen
Tron att människan äger en odödlig själ har precis delvis avhandlats.
Den läran hävdar att när vi dör hamnar vi omedelbart antingen i
himlen eller i helvetet. Precis som läran om helvetet är falsk så är
även läran om himmelriket efter döden falsk. Trots att det inte finns
någon plats, kallad helvetet, där döda människor pinas i all evighet,
så finns det ett himmelrike, en andlig plats där Gud och änglarna
existerar. Men det har däremot aldrig tillhört Guds undervisning,
eller Hans syfte, att någon skulle hamna där efter döden, förutom
en - Jesus Kristus.
I det följande exemplet talar Petrus utifrån skriften om kung
David och Jesus Kristus och gör klart för lyssnarna att endast Jesus
Kristus uppsteg till himlen.
David var inte bara kung, utan benämndes också Guds profet,
som Gud inspirerade att skriva ner många profetior i Psaltaren. Gud
sa även om David att ”han är en man efter Guds eget hjärta.” Och
som det tidigare har nämnts, så är David en av dem som kommer bli
uppväckta i den första uppväckelsen och en av dem som dog många
hundra år före Kristus.
När Guds kyrka startades på pingsten år 31 så gavs Petrus insikt
angående det David hade profeterat gällande Messias. Åter igen är det
viktigt att komma ihåg att David hade dött flera hundra år före denna
händelse, och att han fortfarande var högt ärad bland judarna. Gud
gav inspiration och insikt till Petrus hur han skulle förklara för dessa
judar den verkliga innebörden i de profetiska verserna i Psaltaren.
Under det att Petrus förklarade för dem vad Gud just hade uppfyllt
rörande sin son, Jesus Kristus, förklarade han också mycket tydligt
vad sanningen är om livet efter döden, huruvida människan hamnar i
himlen eller ej och det faktum att människan inte har en odödlig själ.
Vi kommer in i berättelsen när Petrus just har förklarat för folkmassan att Gud nu uppväckt den som judarna precis hade dödat, Jesus
Kristus. Petrus fortsatte sedan att förklara det David hade skrivit i
Psaltaren profetiskt angående Jesus död och Guds löften rörande
Jesus död och uppståndelse.
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”Ty du [detta syftar på Gud] skall inte lämna min själ [grek. - en
kropp med liv i] i dödsriket [grek. -hades; sve. - graven] eller låta din
helige möta förgängelsen (gr. - nerbrytningen).” (Ap 2:27). Detta är ett
citat från Psaltaren 16:8-10, som David skrev. Det är skrivet profetiskt
som om Jesus Kristus beskriver vad Gud har förutsagt om honom.
Gud sa inte bara att Han inte skulle komma att lämna Kristus (Guds
Helige) i graven, men Han skulle inte heller tillåta Jesus fysiska kropp
att förmultna, vilket normalt annars sker ganska snart efter döden.
Petrus fortsatte med att säga, ”Mina bröder, jag kan lugnt säga
till er att vår stamfar David är död och begraven, hans grav finns här
än i dag.” (Ap 2:29).
Petrus förklarade för judarna att denna psalm, som var skriven
av David, inte handlade om David själv, som de flesta trodde, utan
att den var profetiskt skriven och handlade om Guds löfte om en
kommande Messias, och vad som skulle uppfyllas genom honom. På
samma gång bevisas det att David inte är i himlen, men att han är
död och begraven. Av alla människor skulle man verkligen kunna tro
att David, som var en man efter Guds hjärta, skulle vara i himlen (om
det var platsen där trogna personer hamnade efter döden).
“Nu var han ju profet [detta handlar om David] och visste att
Gud med ed hade lovat honom [David] att sätta en ättling till honom
[visar på att Messias skulle födas till fysiskt liv] på hans [Davids]
tron.” (Ap 2:30).
Det som Petrus citerade från Psaltaren avslöjade att Messias var
förebådad (profeterad) att först existera som fysisk människa, utifrån
kung Davids släktled. Vidare skulle Messias komma att dö, och hans
kropp placeras i en grav, varifrån Gud skulle uppväcka honom från
döden. Och sedan i en framtid, vilket är i början av Millenniet, etablera
Kristus som Kung, inte bara över Israel, utan över hela världen.
“Därför var det Messias uppståndelse han [David] förutsade [p.g.a.
att Gud uppenbarade detta för honom som varandes profet] med orden:
Han lämnades inte i dödsriket [graven], och hans kropp mötte inte
förgängelsen. Denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå [efter de
tre dagarna och nätterna], och vi kan alla vittna om det.” (Ap 2:31-32).
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När Jesus talade med Nikodemus, så talade han profetiskt om sig
själv när han berättade att han, Kristus, först måste dö och sedan bli
uppväckt. Han berättade detta i ordalag som bara kunde gälla honom
och inte någon annan människa.
Jesus Kristus sa, “Ingen har stigit upp till himlen utom den som
stigit ner från himlen: Människosonen.” (Joh 3:13).
Kristus talade i dessa och andra verser om det som var profeterat
om honom och som inte kunde gälla någon annan människa. Detta
kunde bara uppfyllas av honom och i honom eftersom han nedsteg
från himlen. Ingen annan människa har gjort detta, och bara Jesus
kunde ha Gud själv som fader, genom att Gud placerade något av sig
själv i bildandet av ett embryo i Marias livmoder som skulle bli det liv
som fanns i den ende Gudasonen som skulle födas som människa och
komma att växa upp och bli Messias, Kristus. Han skulle också dö för
att senare bli uppväckt och uppstiga till himlen, dit ingen människa
någonsin varit eller kommer att komma, och där få kraft och makt
av Allsmäktig Gud - Hans Fader.
Så istället för att stiga upp till himlen efter döden, så är människan
skapad att helt enkelt återgå till jordens stoft. Sedan, i Guds tid, i Hans
plan om frälsning, kommer människor bli uppväckta igen. Allt enligt
Guds redan färdiga tidsplan för framtiden. Men sanningen om detta
nya liv är, för alla som blir uppväckta, helt fantastisk, inspirerande
och fylld av frid och lugn.
Det var aldrig Guds tanke att människan skulle ges evigt liv för att
leva i himlen. Det var dock Guds syfte och plan att endast en människa, Messias, skulle dö och uppstå som andlig varelse, för att sedan
uppstiga till himlen och befinna sig där i nästan 2000 år för att efter
detta återkomma till jorden och på vägen möta de 144 000 som Gud
då uppväckt, i den första uppväckelsen. De som är med om den första
uppväckelsen uppstiger inte till himlen, men kommer hit till jorden
för att börja regera på jorden med Kristus i millenniet. Under nästan
2000 år har Gud Fader och Jesus Kristus arbetat med Sin Kyrka för
att förbereda en stor grupp (huvuddelen av de 144 000) för den första
uppståndelsen, fler än de som förberetts under de tidigare 4000 åren.
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Det finns mycket mer att säga om dessa falska läror om en odödlig
själ, ett brinnande helvete, och om människan hamnar i himlen efter
sin död eller inte, men vid det här laget borde det vara uppenbart hur
lögnaktiga dessa läror är.
Hur kommer det sig att du inte känt till att dessa läror är falska?
Eller snarare varför har du inte fått lära dig sanningen om dessa
frågor? Även om de lärde känner till definitionen av dessa ord, så har
de ändå velat få dig att tro på dessa falska läror som har förts vidare
av den traditionella kristendomen under århundraden. Om man som
exempel tar den förvridna och sjuka läran om helvetet som en plats
fylld av pina och evig brinnande eld och en plats för dom och straff
för de människor som inte varit trogna Gud i sitt liv, så kan man fråga
sig om en kärleksfull Gud skulle låta dessa människor pinas i evighet?
Det skulle Han aldrig göra! Denna lära kommer från de medeltida
religiösa som var så förvridna i sina sinnen att de själva torterade
människor, i vad de kallade Guds namn, för att få dessa stackare att
bekänna sina synder. Detta skedde definitivt inte i Guds namn och Gud
hade ingenting med det att göra, samma sak med dessa falska läror.
Nu är tiden inne då Gud för människan till en punkt där hon
måste undersöka dessa falska läror som undervisats i Guds namn.
Tiden har kommit för Guds dom här på jorden.
Tillbaka till Noa
På Noas tid hade människan som bekant blivit så förstörd i sitt sinnelag
att Gud var tvungen att gripa in och stoppa henne och precis samma
sak händer idag igen. Dagens samhälle har blivit djupt korrupt. För
att förstå hur fördärvat det blivit räcker det att titta på nyheterna,
tv-programmen, filmerna, musiken, ekonomin, företagsklimatet,
rättsväsendet, reklamen, kläderna och modet, brottsligheten, språkbruket fyllt av svordomar och orent språk, samt människans styrande
och ställande över allt detta.
Men det finns ytterligare ett område i samhället som de flesta
kanske inte skulle komma att tänka på eller erkänna att det blivit
fördärvat. Ändå utgör det det värsta och mest ondskefulla området av
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alla, då det är roten till det sättet att tänka som har lett till fördärvet
inom alla de tidigare nämnda områdena. Det är människans bruk av
religion. Religion är värst av allt, speciellt det i den som utger sig för
att komma från Gud.
Den sanna historien om människan är att hon, på grund av sin
mänskliga natur, inte vill ha med Gud att göra, utan istället vill gå
sin egen väg.
Tidigare i detta kapitel så nämndes det hur historien om Noa på ett
tydligt sätt illustrerar människans sanna attityd och djupa ovilja emot
Gud och Hans kraft och makt. Det poängterades att om människan
nu har så svårt att tro på vad Gud gjorde på Noas tid, med arken och
med floden, hur mycket svårare skall hon då inte ha att förstå alla
andra sanningar, stordåd och nedtecknade profetior från Gud? Att
sedan också tro att Gud är Skaparen av hela universum ligger på en
helt annan svårighetsnivå för människan.
Vem tror på att Gud gav Noa uppdraget att bygga en ark “när Noa
hade levt i 500 år” (1 Mos 5:32)? Hur är det då med versen som kommer
efter denna? “Jag [den Evige] skall nu låta floden översvämma jorden
och förgöra alla levande varelser under himlen. Allting på jorden skall
gå under. Men med dig vill jag upprätta ett förbund. Du skall gå in i
arken tillsammans med dina söner, din hustru och dina sonhustrur,
och av allt som lever, av alla varelser, skall du föra in i arken ett par,
hane och hona, av varje art, så att de kan överleva tillsammans med
dig.” (1 Mos 6:17-19).
Sedan finns ju också förbundet som Gud slöt med Noa och hela
den efterkommande mänskligheten, där Gud gav ett tecken som alltid
skulle komma att visa på det förbundet. Majoriteten av mänskligheten
har aldrig hört talas om detta, än mindre trott det då det berättats.
“Jag skall upprätthålla mitt förbund med er: aldrig mer skall det
hända att alla varelser utplånas av flodens vatten, aldrig mer skall en
flod ödelägga jorden.”
Gud sade: ”Detta är tecknet för det förbund jag instiftar mellan
mig och er och alla levande varelser ni har med er, för alla kommande
släktled: min båge [regnbågen] ställer jag bland molnen. Den skall

36

Vem kommer lyssna?

vara tecknet för förbundet mellan mig och jorden. När jag hopar
moln över jorden och bågen [regnbågen] blir synlig bland molnen...”.
(1 Mos 9:11-14).
Ingen vet helt säkert vad Gud förändrade på jorden, men före
floden fanns ingen regnbåge. Mycket förändrades i själva atmosfären,
inklusive sättet Gud lät jorden bli bevattnad. Men vem kan helt enkelt
bara tro på vad Gud själv har sagt?
Det står också att “Noa var 600 hundra år när floden översvämmade jorden” (1 Mos 7:6). Det innebär att det tog lite drygt 100 år att
bygga arken. Det står vidare att “Noas hela livstid blev 950 år; sedan
dog han” (1 Mos 9:29). Noa levde alltså 350 år efter att floden skedde.
Det betyder att tio generationer senare föddes Abram (som sedan
blev Abraham) som då lärde känna sin urfarfar. Noa dog inte förrän
Abram var runt 55 år gammal.
Vem tror helt och fullt på detta? Mycket få! Om detta är så svårt
för människan att tro på, hur svårt skall det då inte bli med allt det
profetiska? Och för att sedan göra det hela ännu svårare, vem skulle
kunna tro på en person som träder fram i denna “sista tid” och påstår
att den är sänd av Gud - att denne är Guds profet i den “sista tiden”?
Denna bok innehåller och förklarar många profetior, samt uppenbarar ytterligare profetior som aldrig nedtecknats i Bibeln. Du
lever nu mitt i en tidsperiod där du kommer få möjlighet att börja se
dessa profetior uppfyllas. Uppfyllelsen av profetiorna kommer öka i
intensitet och frekvens och “sista-tiden-händelser” kommer bli mer
och mer katastrofala. Du och resten av mänskligheten kommer i
ökande grad utmanas att lyssna till Gud, och sedan också vända dig
till Honom och börja förändra ditt sätt att leva.
Kristus egna ord
När Jesus Kristus gick på denna jord undervisade han personligen
tusentals människor och utförde många helande-under, och han
uppväckte till och med människor från döden. Ändå vände sig inte
den stora massan till honom, trots att många hoppades att han skulle
vara den utlovade Messias som skulle befria dem från det romerska
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styret. Men så snart han hade dött slutade många att följa hans läror
och ville inte ha någonting med hans undervisning, eller apostlarnas
undervisning som följde sedan, att göra. Endast några få hundra
personer av de som hade hållit fast vid Jesus Kristus undervisning
fortsatte tillsammans med lärjungarna efter Kristus död.
Den stora massan ogillade det han lärde. Och nästan alla de som
ansåg sig själva religiösa och trogna efterföljare av Gud förkastade
inte bara hans undervisning - de till och med hatade den. Än värre,
de kom till slut att hata honom själv så mycket att de hellre såg att
han dog än att han fortsatte att undervisa.
Det är inte speciellt annorlunda idag. Människor ogillar att få höra
att det de tror angående Gud och Kristus är grovt felaktigt, och att de
flesta läror de trott på är falska. De exempel som redan getts gällande
enkla läror är nog så utmanande, men det finns så mycket mer som
väntar som är ännu mycket allvarligare än dessa grundläggande, men
viktiga, trosuppfattningar.
Varför nu ta upp allt detta? Varför är det så viktigt? Jo, därför att
det är viktigt för Gud! Det är också viktigt för vårt välmående, vår
frid och lycka, om vi bara kunde förstå det. Guds önskan för oss är att
vi väljer att vandra Hans vägar eftersom vi då kan bli välsignade. Om
vi vägrar kommer vi enbart att orsaka lidande, både för oss själva och
för andra runt omkring oss. Ingen förälder vill se sina egna barn lida
för att de lever ett felaktigt liv, och Gud älskar oss så otroligt mycket
mer än en mänsklig förälder någonsin kan göra.
Att leva tvärt emot Guds livsväg i olydnad inför hans lagar leder
bara till svårigheter, lidande och förbannelser i livet. När en människa
väljer att leva på det sättet så skadar det livsvalet inte bara henne själv,
utan det skapar också en våg av negativitet in i hennes egen familj,
hennes arbete och det samhälle hon lever i. Världen har nu kommit
till den punkt då denna våg av negativitet har vuxit till en tsunami av
förstörelse, fördärv, extremt lidande och ondska som genomsyrar allt
så till den grad att människan håller på att utplåna sig själv. Antingen
kommer mänskligheten utplånas eller så griper Gud in. Vad väljer
du? Detta är precis som när Gud förklarade för Israels folk att Han
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hade placerat liv och död framför dem, och sa att de skulle välja liv.
Men det gjorde de inte!
Människan lever nu i en tidsperiod under vilken Gud håller på att
ge dem möjligheten att “se” Hans sanning, och nu måste människor
börja välja om de vill leva efter den eller ej. Han har nu börjat blanda
sig in i denna världens förehavanden för att avsluta 6000 år av mänskligt förtryck och självstyre. Den mänskliga ondskan och människans
fördärv är nu ännu värre än vad den var på Noas tid. Människan har
till slut hamnat i den sitsen att hon har möjlighet att utplåna sig själv
och allt annat liv på jorden.
Det är verkligen precis som Kristus sa om den “sista tiden”. Lärjungarna kom fram till Kristus och frågade honom när alla dessa
händelser skulle börja och vad tecknet skulle bli för hans återkomst
till jorden, och slutet på världen (Matt 24:3). Ordet “världen” har här
betydelsen “tidsålder”, slutet på denna “tidsålder” med människans
självstyre och tiden för Kristus återkomst för att regera jorden. Det
handlar alltså inte om jordens undergång, men endast slutet på en
tidsålder, i det att människan går in i en annan, Millenniet [Tusenårsriket].
Kristus sa till dem, “Ty som det var i Noas dagar, så blir det vid
Människosonens [Messias] ankomst. Under tiden före floden åt man
och drack, gifte sig och blev bortgift, ända till den dag då Noa gick
in i arken, och ingen visste något förrän floden kom och förde bort
alla. Så blir det också vid Människosonens ankomst.” (Matt 24:37-39).
Detta betyder inte att det är fel att äta, dricka eller gifta sig. Det
betyder helt enkelt att livet gick sin gilla gång för dem och att de inte
hade några bekymmer eller någon tro på att deras värld var på väg
att förändras - att förstöras. Men, det finns skäl till att de var på det
viset. De hade kunde ha responderat annorlunda, på samma sätt som
människor skulle ha kunnat göra i mer än 50 år nu, utan att ha gjort det.
Med andra ord, precis som människors respons varit minimal
under det här senaste halvseklet, då varningen för denna sista tid har
gått ut över världen, så ignorerade, förlöjligade och hånade människorna i Noas dagar Noa och hans 100-åriga projekt att bygga arken. Den
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arken byggdes på torra land. Ingen hade ens på långa vägar stött på
ett projekt i den här storleken. Nyheterna om detta spred sig genom
den vid den tiden kända världen. Det var ett massivt åtagande och
människor runtomkring visste vad han byggde och varför, och de
trodde inte det minsta på honom. De trodde inte på honom när han
sa att Gud skulle komma att förgöra dem genom en störtflod. Det
var skrattretande för dem. De ville inte lyssna till honom, och det är
precis likadant idag.
År 2008 ökade varningen i styrka för vad som kommer i denna
katastrof-fyllda sista tid och på grund av detta vaknade några få individer under en period, men allt eftersom tiden gick började de att
håna, förlöjliga, förvränga och förvrida, hata, och till och med hota
det som var sant. Däremot kommer saker och ting börja att förändras
nu, så som de gjorde på flodens tid. Men för människorna i den tidsperioden var det för sent när de insåg att Noa hade rätt. När vattnet
kom och fortsatte stiga mer och mer och blev djupare och djupare
under de många dagar som följde, började folk drunkna och dö. Vid
det laget var det för sent och det blev bara värre och värre tills det
inte fanns något liv kvar alls.
Floden fortsatte att stiga under 40 dagar och arken lyftes upp
och började röra sig på vattenmassorna. Många försökte överleva
översvämningen, men vid det här laget hade allt liv dött. Under denna
sista tid, när katastroferna blir värre och värre, kommer människor
att ges tid under en tidsperiod på tre och ett halvt år att börja ändra
sin inriktning i livet från “sin egen väg” till Guds väg.
Ja, dessa dagar liknar mycket Noas dagar då människans sinnelag
hade blivit så oerhört förstört. Dock är det mycket värre idag och Gud
griper nu in för att föra människan in i en ny tidsålder. Den kommer
präglas av vila, välstånd, familj och sann fred, något som denna värld
aldrig varit i närheten av att erfara.

Kap 2
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e. n här världen är fylld av lidande, och katastroferna kommer
bara bli värre och värre. Gud för nu mänskligheten mot en
förplanerad tidpunkt i historien där människan måste börja inse
verkligheten och sanningen, vilket är något som den mänskliga naturen faktiskt bekämpar och vägrar att göra. Detta visar sig i hur den
mänskliga naturen anstränger sig att visa sig annorlunda och oftast
bättre än vad den faktiskt är, samtidigt som den döljer det som finns
djupt inne i sinnet.
Gud kommer inte längre tillåta människor att leva i en värld fylld
av villfarelse. Långt innan någonting över huvud taget var skapat hade
Han en plan, med en mycket specifik tidsram, som inbegrep att föra
mänskligheten till just denna punkt, där hon får inse och förstå vad
hennes självstyre och egna livsvägar och livsval har lett till.
För att över huvud taget kunna förstå varför världen har blivit som
den är idag då förstörelsen bara blir värre och värre, så måste man gå
långt tillbaka i historien och titta på hur allting började och var vi nu
befinner oss som ett resultat av detta. Allting sitter ihop. Genom att
förstå historien så kan en person mycket lättare börja förstå varför det
som sker med världen händer just nu. Det kommer också bli lättare att
förstå varför Gud tillåter detta hända så att en mycket bättre värld kan
erbjudas mänskligheten. Tidigare kunde inte erbjudandet ha givits.
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Det nu rådande kaoset som visar sig i ökat sönderfall och imploderande ekonomier, oro bland folken, oenighet och interna konflikter
inom regeringar, nationer mot nationer, utökad krigföring, religiösa
stridigheter och tilltagande ondska i denna värld, är resultatet av
kraftfulla lögner och falskhet. Mycket av den falskheten har kommit
från regeringar, media, religion, affärsvärlden och industrin, men har
också varit ett eget val hos människor.
Det som har så att säga varit självvalt är resultatet av en frivillig
blindhet hos dem som har önskat att tillvaron bara var “normal”, utan
några störningar i deras liv. Det har existerat en slags tyst och icke
uttalad maffia-lik mentalitet som givits styrka och som hjälpt blåsa upp
aktiemarknaden, råvarumarknaden och andra områden inom finansiella investeringar. Aktiemarknaden blev kraftigt uppblåst på grund
av den gemensamma girigheten bland investerare, i det att de valde
att blunda för korruptionen inom affärsvärlden och den ekonomiska
kollapsen som skedde i “andra” delar av världen. Men så länge detta
inte kom för nära deras egna sammanhang så fanns det en generell
önskan att helt enkelt ignorera världsnyheterna och fokusera inåt.
Nyheterna i större delen av den sk västvärlden gör sensationer
av händelser runt sportkändisar, politiker, filmstjärnor, kriminella
och en myriad av andra mindre viktiga händelser inom vår kultur
som bara leder till att distrahera människor från verkligheten, och
därigenom förstärka falskheten. De flesta människor har villigt låtit
sig bli lurade. Man har valt att tro på lögnen för att försöka “låtsas”
att den värld vi har närmast runt omkring oss inte är så illa som den
verkligen är.
Falskhet är helt enkelt frånvaron av verklighet och sanning.
Världen är fylld av lögner, ljugande, halvsanningar, falska vittnesmål,
och en allmän falskhet där det sker en konstant förvridning av det
som är sant. Sedan, bakom allt detta, finns en nivå av falskhet som
är mycket kraftfull. Människor är inte ens medvetna om denna eller
är villiga att erkänna den när de får upptäcka den. Möjligheten att
kunna förstå verkligheten hänger återigen på om människor är villiga
att lyssna till Gud. Endast Gud kan tydligt visa oss vad som är sant
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och var falskhet råder, precis som Han nu börjat avslöja falskhetens
existens och hur den praktiseras över hela världen.
När sanningen väl kommer fram och visar på falskhet och lögn,
precis som världen nu börjar inse hur illa det verkligen är, skapar den
chock, känslor av svek, misstro, kraftig sorg, fruktan, ilska och ofta
hämnd och anarki.
Denna historia om lögn och den förvridna kraften bakom lögnen
börjar hos änglarna långt innan Gud skapade människan på jorden.
Anledningen till att Gud först skapade änglarna, och sedan människan, har helt att göra med varför Gud skapade oss annorlunda och
anledningen till varför vi nu befinner oss i denna slutliga period av
den sista tiden. Endast genom att förstå sådana saker kan vi börja “se”
undret i Guds skapelse och det nästkommande stora steget i Hans
plan. Just i denna tid arbetar Gud för att rädda en stor del av mänskligheten så att de kan få leva in i en ny tidsålder. Men missförstå mig
inte, miljarder människor kommer ändå att dö under denna slutliga
period innan Tusenårsriket är här.
Gud har avslöjat att vi människor inte, i det stadiet vi befinner oss
nu med den hjärnkapaciteten vi har, kan förstå Guds existens. Vi är
fysiska varelser och vi hanterar den fysiska verkligheten genom det vi
ser, hör, känner, luktar, mäter och beräknar. etc. Denna verkligheten
styrs av fysiska lagar. Detta är, förstås, lite förenklat, men det visar
att vi är fysiska varelser som lever i en fysisk värld. Det är allt vi kan
förhålla oss till. Men det finns också en andlig värld som vi inte kan
se som består av ande, precis som detta fysiska universum består av
fysiska ting.
I vår fysiska värld finns exakta fysiska lagar som vi lever under,
såsom de lagar som styr fysik, matematik, kemi, etc. Vår möjlighet att
fungera i denna fysiska värld styrs av lagar som inte förändras. Dessa
lagar är exakta, pålitliga och fungerar alltid på samma ordnade sätt,
ändå finns det så mycket vi fortfarande inte kan förstå i dessa lagar. Vi
har lärt oss att använda och nyttja en hel del kraft på grund av dem,
men vi förstår fortfarande inte varför de existerar.
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Människan är inte kapabel att skapa nya lagar eller att förändra
dem som finns. Dessa lagar kan inte ses på något fysiskt sätt, men vi
kan förstå och fysiskt erfara resultaten av deras existens. Vi vet helt
enkelt att de finns. Vi kan inte se dem, inte väga dem, kan inte helt
förstå dem, men vi vet att de finns. Det är mycket likt den andliga
världen. Vi kan inte se ande, inte väga den, då den inte har några fysiska
egenskaper över huvud taget, precis som lagar inte heller har det.
På många sätt är detta som våra försök att förstå Gud. Vi försöker
på våra fysiskt begränsade sätt, men vi kan verkligen inte förstå en
sådan existens. Inte heller kan människan helt förstå existensen av de
lagar som styr universum. Hon kan inte heller helt förstå ande, och vad
som är av Gud, om inte Gud ger av sin ande så att en människa i sitt
inre kan “se” några av dessa ting på ett andligt plan. Sådan förmåga
existerar helt enkelt inte inom oss, av oss själva.
Om människor ändå kunde förstå och tro på en viktig verklighet
om dessa lagar som existerar i våra liv i en, i övrigt, fysisk värld, då
skulle vi vara mycket klokare och ha en mycket bättre situation. Den
verkligheten är att lagar som är i rörelse rör sig om en andlig funktion
som kontrolleras och upprätthålls av Allsmäktig Gud. Jag kan inte ens
försöka börja förstå detta, och det kan inte någon annan människa
heller. Vi skapades med en begränsad förmåga och kapacitet när det
gäller vår hjärna. Om mänskligheten vägrar tro att Gud är Skaparen
av allting, kommer hon inte heller tro på att Gud upprätthåller allting.
Guds Ord
Den enda möjligheten att förstå något av den andliga världen är om
Gud uppenbarar den för oss - om Han berättar för oss om den, och
det har Han gjort. Låt oss resa tillbaka i tiden till begynnelsen när
denna historia börjar.
Gud förklarar inte mer för oss än det som är grundläggande, och
sedan har vi valet att tro på vad Han säger eller inte. Gud säger helt
enkelt att i begynnelsen var det bara Han - bara Gud. I begynnelsen
fanns endast Gud. Gud berättar vidare om sig själv i den andliga
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existensen, innan något annat fanns till, och använder termer som
“Ordet” i Joh. 1 och som “visheten” i Ordspråksboken.
Båda termerna, “visheten” och “Ordet” handlar om det innersta
i Guds sinne som visar vem Han är - Hans sinnelag, Hans tankar,
Hans syfte, Hans vägar. Detta handlar om något andligt, om Guds
egen ande - den “helige anden.”
“I begynnelsen fanns Ordet, och ordet fanns hos (grek. - inom)
Gud, och Ordet var Gud” (Joh 1:1)
Ordet “hos” är avsiktligt felöversatt av de som gjorde översättningarna. Det gjordes i ett försök att göra en falsk lära trovärdig som den
traditionella kristendomen med kraft håller sig till än idag. Orsaken
till den felaktiga översättningen är att översättarna bar på tron att
Jesus Kristus hade existerat i evighet tillsammans med (bredvid)
den Evige Guden. Det är en del av en lära som inte existerade förrän
efter år 325 och det Nicenska kyrkomötet rörande treenigheten, mer
om detta senare.
Det finns andra grekiska ord som betyder “hos” i betydelsen “vara
hos” någon, “bredvid” någon, eller “vid sidan om” någon. Det grekiska
ordet som används i det här sammanhanget är inte något av dessa.
Den felaktiga översättningen av “hos” ger känslan av att det fanns två
olika varelser “hos” varandra. Men det faktiska grekiska ordet som
används i denna vers är “inom” och betyder att det var helt “inom”
(tillhörde) den som det syftar på, och endast så.
Det säger helt enkelt att Ordet var “inom” Gud, och inte i någon
annan, på grund av att det inte fanns någon annan. Ordet var Guds
eget och inte någon annans. Det förklarades tidigare i boken att Gud
tydligt proklamerar att Han ensam är Gud, den Evige Guden, och att
det inte finns någon annan.
Senare talas det om att Ordet “blev kött,” och levde tillsammans
med lärjungarna. “Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi
såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin Fader,
och han var fylld av nåd och sanning” (Joh 1:14).
I dessa verser talas det om Jesus Kristus som var född av Guds
Ord, vilket innebär att födas med sinnelaget från den Ende Evige
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Självexisterande Guden. Jesus Kristus början kom direkt från den Ende
Evige Guden - från Hans Ord. Men den falska läran om treenigheten
hävdar att det finns tre varelser i gudomen som alla har existerat i
evighet tillsammans. De identifieras i den falska läran som Fadern,
Ordet (eller Jesus Kristus), och den Helige Anden. Denna lära hävdar
också att Ordet, som de säger är Jesus Kristus, gav upp sin kraft inom
gudomen för att kunna födas som en fysisk människa av en fysisk
moder, så att han kunde dö för mänskligheten. Men sanningen är
att Jesus Kristus inte hade någon existens förrän han befruktades av
Guds Ord, Fadern (vers 14), och föddes som en fysisk människa för att
kunna bli offerlammet för mänskligheten så att det kunde bli möjligt
att få syndaförlåtelse genom hans blod som spilldes på marken.
Hela läran om treenigheten blev till slut så förvriden och förvirrad
att den blev känd som ett “mysterium.” Anledningen till att den är ett
mysterium är på grund av att de inte kan förklara sina egna förvridna
idéer utifrån ett sunt och tydligt resonemang. Det är dock häpnadsväckande att treenigheten fortfarande utgör en av de grundläggande
lärorna inom den traditionella kristendomen.
“Ordet” kommer från det grekiska ordet “logos”, och den mest
korrekta betydelsen är “uppenbarad tanke.” Det är essensen som
identifierar var och ens tankar, tänkande och identitet. Varje människa identifieras genom det hon tänker i sitt sinne, och genom varje
handling som hon begår utifrån sina tankar. Dessa handlingar speglar
“ordet”, de uppenbarade tankarna. Vad som kommer ut ur en människas mun, “ordet” [logos] som talas, är det som uppenbarar vad som
finns i sinnet hos den individen.
Detta ord “logos” är inte bara ett ord i bibeln som används om
Gud. Det används också om människan. Det används i uttryck som
identifierar det som kommer ut ur människor i de ord de talar, som
speglar deras sinnelag, deras tankar. Dessa exempel inkluderar t.ex.
“tomt prat,” “elaka ord,” och i uttrycket “orden äter sig fast som en
cancersvulst.” Kristus varnade människor för deras ordval eftersom
det speglade deras sanna identitet - det som kom från deras egna
tankar och idéer. Han förklarade att, “genom era egna ord skall ni
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frias, och genom era egna ord skall ni bli dömda.”
Precis som för varje individ, så bygger vår identitet på vad vi
tänker i hjärnan och hur dessa tankar kommer ut i handlingar, vilka
kan vara skrivna ord, talade ord, eller andra bokstavliga handlingar.
Handlingarna speglar “logos” - de uppenbarade tankarna från ens
sinne.
Allt om Gud som kan förklaras för mänskligheten började utifrån
Ordet - Logos - som är Gud. Det är vem Han är. Från Ordet, från Gud,
började Hans uppenbarade tanke manifesteras i det att Han skapade
den andliga världen och änglarna. Senare, så skapade Han den fysiska
världen och till slut människan. Fram till denna dag, så fortsätter
Han avslöja (uppenbara) sin vilja genom allt Han har planerat. Detta
är Gud. Detta är Guds Ord manifesterat (uppenbarat) till världen.
Det finns mycket historia i Bibeln, men det mesta är en uppenbarelse av Guds vilja och plan för sin skapelse. Det är Guds Ord. Jesus
Kristus hävdade inte att han var Guds Ord. I Joh 14:24, förklarar han
tydligt för lärjungarna, “men ordet som ni har hört kommer inte från
mig utan från Fadern som har sänt mig.” I Joh 17:14-17 står det att
Jesus ber till Gud med dessa ord: “Jag har gett dem [lärjungarna] Ditt
ord [logos].” Han sa också “Helga [sätt undan för helig funktion och
syfte] dem genom sanningen. Ditt ord [logos] är sanning.”
Sannerligen, vidare i Johannes 1 så står det, “Allt blev till av det
(syftande på Ordet som är Gud - som visar vem Gud är), och utan
det [återigen syftande på Ordet - Gud] blev ingenting till av allt som
finns till. I Ordet [Ordet - Gud] var liv, och livet var människornas
ljus” (Joh 1:3-4).
Allt som existerar kommer ur Guds plan och syfte, som Han
formulerade och bestämde. Detta summeras upp i Guds Ord som
handlar om Guds egen vilja.
Så i vers 14 när det står att Ordet blev kött, så handlar det om den
uppenbarade tanken (Ord, Logos) från Allsmäktig Gud som gavs till
Jesus Kristus, inom Jesus Kristus, och utgjorde själva manifestationen,
uppenbarelsen (tanken) från Gud till människan. Jesus Kristus
föddes med Guds, hans Faders, sinnelag inom sig, men han växte upp
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med en egen unik identitet som formades genom allt han var med om
och erfor i ett fysiskt liv, med en egen unik personlighet.
Guds andliga kraft kontra den Helige Ande
Det finns en skillnad som är nödvändig att förstå som gäller Gud
och Hans andliga kraft. Det finns en skillnad mellan Hans andliga
skaparkraft och kraften i Hans ande som kommer ur Hans sinnelag,
den heliga anden. Trots att båda är andliga så är kraften genom vilken
Han arbetar och skapar inte den heliga anden. Skaparkraften är endast
andlig kraft som är tillgänglig på Hans order.
Därför skall man inte förväxla den heliga anden med Hans kraft
som Han utför sitt verk genom. Gud verkställer, arbetar och utför
allt Han gör genom kraften i Hans ande. Men det som handlar om
Hans sinnelag - Hans tankar, tänkande, och identitet, som kommer
ur Hans inre, som uppenbarar sådant tänkande, handlar om den
heliga anden. Den heliga anden är verktyget Gud använder för att
kommunicera och förklara sina vägar, tankar, vilja, plan, sanning,
och sinnelag till andra.
Det var på det sättet Gud utgöt sin heliga ande (utifrån Hans eget
sinnelag, tankar, vägar, och sanning) över lärjungarna på pingsten
år 31. Detta gjorde att de kunde förstå sanningar och Guds livsvägar
som de inte förstod eller ens kunde förstå innan detta skedde. När
detta hände så gavs de möjligheten att var och en förstå de tingen
som Gud kommunicerade till dem genom den heliga anden. De kunde
sedan undervisa om detta de nu förstod till andra, precis som Petrus
gjorde gällande en av Davids psalmer, vilket vi redan nämnt. Petrus
fick förmågan att uppenbara att denna psalm skriven av David inte
handlade om David, så som det först verkade vara skrivet, men att det
visade sig vara profetiskt skrivet om Messias.
Den faktiska andliga kraften hos Gud beskrivs genom det Han gör,
genomför, skapar, upprätthåller, etc, som handlar om “Hans andliga
kraft” som Han kan styra och använda som Han önskar. Det som Han
väljer att dela och kommunicera till andra handlar om Hans identitet,
om Hans uppenbarade tanke, sinnelag, och andliga livsvägar, har att
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göra med Hans heliga ande.
För en människa, så är det närmaste vi kan börja förstå något om
vad allt detta betyder är att erkänna, var och en, att vilka vi är handlar
om vårt sinnelag och tankar. Allt vi gör i livet är ett resultat av något
som startat i vårt sinne. Vi tänker och resonerar, och endast efter det
kan handlingar ske som “uppenbarar” mer tydligt för andra hur vi är,
vad som gör oss unika, hur vår karaktär och personlighet är, hur vi gör
saker, och helt enkelt hur vi tänker. Dessutom kan vi kommunicera
detta tydligt genom tal, teckenspråk, och nedskrivna ord.
På liknande sätt är också mänskligheten utan ursäkt när det
handlar om att veta mer om hur Gud är eftersom det borde vara
uppenbart när man observerar skapelsen vi lever i. Denna skapelse
avslöjar mycket om Gud och Hans kärlek för sin skapelse och till
människan som Han satte att råda över den.
Gud gav oss en fantastisk skapelse för att hjälpa till att ge oss ett
rikt liv med oändligt antal upplevelser att uppskatta. Han gav oss en
värld av ordning, skönhet, överflöd, och oändlig variation av liv som
uppfyller den. Han har gett oss välsignelsen av familjeliv genom möjligheten att få barn. Han har erbjudit enormt många möjligheter att
vara produktiv och skörda välsignelser som kan produceras på jorden,
och allt detta har gjorts möjligt tack vare Gud. Vi behöver inte titta
långt bort för att erkänna att det finns oräkneliga möjligheter som
Gud placerat på jorden för att ge oss potentialen för ett oerhört rikt liv.
Ändå har världen konstant vänt ryggen mot sin Skapare. Den har
ignorerat Honom och har inte lyssnat på Honom. Den har konstant
försökt förändra Honom till någonting fysiskt, och till någonting som
har lättare att ursäkta misstag och felaktigt levene. Sådana försök är
också inriktade mot att lugna människans samvete, i en önskan att känna
sig nöjd med sig själv, och att upphöja sig över andra genom bevis på
godhet och förmågor som någon hävdar att den har och lever utifrån.
Sannerligen, vi kan lära oss mycket om Gud genom skapelsen. Vi
kan också lära oss mer direkt från Gud, om Han väljer att ge av sin
heliga ande för att tydligare kunna förklara Sin vilja, plan och väg
för oss. Genom den heliga anden kan Han kommunicera direkt med
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vem Han än väljer ut. Han kan göra det rakt in i vår hjärna till en del
i vår hjärna som består av ande, något som alla människor har. Han
behöver inte använda hörbart tal som är en funktion som är beroende
av fysiska lagar och fysiska lungor, talorgan, mun och tunga som vi
använder när vi talar med varandra.
Gud avslöjar att det finns en “ande i människan,” men det är inte
den heliga anden. Utan är en del i hjärnan som består av ande och
som finns hos alla människor. Denna andliga del är en del av den
fysiska hjärnan och är det som ger människor möjligheten att tänka,
resonera, minnas och kommunicera. Det är denna andliga del som
ger varje person möjlighet att resonera och ger individuell frihet för
personliga val, kreativitet, planering, etc. Genom att Gud givit var
och en en sådan kapacitet i deras hjärna, har Han också gjort varje
individ personligt ansvarig för dess egna handlingar och gett friheten
att formulera, välja, och leva som den själv vill.
Djuren har också fått en andlig del i sina hjärnor. Dock är den inte
till närmelsevis jämförbar med den Gud gett människan. Istället är
djurens ande mer åt det “programmerade” hållet för varje upptänklig
livssituation. Vi brukar kalla den programmeringen för “instinkt.”
Den andliga delen i människans hjärna och den andliga instinkten
Gud har gett djuren är en del av hjärnan som människan inte kan
mäta, eller upptäcka på något vetenskapligt sätt. Andlig materia i
hjärnan hos något levande är “ande,” och det som är av ande är inte
möjligt att upptäcka på det fysiska planet, ändå existerar det andliga
i den fysiska världen.
Även fast djuren inte har kapaciteten att resonera, planera, eller
äger den kreativiteten som människan äger, så har vissa djur givits
en begränsad kapacitet att minnas och att kunna lära sig saker;
dock skiljer sig den processen väldigt mycket från den mänskliga.
Det som Gud givit till djuren kan ibland verka som om de har olika
personlighet, verkar unika, och/eller visar en individualitet som
skiljer dem från andra djur. Men det är inte ett resultat av uttänkt
“personligt” resonemang och tänkande som hos människan. Istället
är det ett resultat av förprogrammerade reaktioner som kan producera
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en mängd unika karaktärsdrag inom en specifik djurart.
Den delen i hjärnan som består av ande, som Gud gett mänskligheten, fungerar på en nivå som möjliggör en väl fungerande hjärna att
planera, designa, resonera, kommunicera tankar och idéer, och göra
moraliska val hur man lever livet, en varelse med fri vilja helt enkelt.
Gud har gett människan en hjärna som är kapabel till relationer fyllda
av avancerad kommunikation och interaktion sinsemellan och till och
med med Gud. Något sådant existerar inte i djurriket.
Denna andliga del i den mänskliga hjärnan är ihopkopplad med
den fysiska hjärnan och kan åstadkomma fantastiska resultat när Gud
börjar arbeta specifikt med en person för att fortsätta Sin skapelse i
dem. Mer om detta senare.
Gud planerade de tingen Han önskade skapa och började sedan
arbeta med att förverkliga det Han planerat. Han började med att
skapa en andlig värld. Det finns bara några få beskrivningar av vad som
finns i den världen. Detta är beskrivet med fysiska termer eftersom
det är det enda sättet vi kan närma oss en förståelse av något som är
bortom människans kapacitet att veta eller ens förstå. Ett exempel på
ett sådant ting är det som beskrivs som “en hav av glas” med starka
färger och kraftigt ljus som är beläget framför Guds tron.
Till och med Hollywood har försökt använda denna beskrivning
för att simulera en existens av avancerade varelser, eller till och med
gudar som existerar och lever i en sådan värld.
Trots att Gud senare skapade Edens lustgård fysiskt där Han
sedan skapade Adam och Eva, skapade Han först ett andligt Eden i
andevärlden, som helt enkelt är en beskrivning av allt som skapades
i himlen för änglarnas behov.
Skapelsen av änglarna
Efter att ha skapat en andlig värld, så skapade Gud andliga varelser
som Han gav liv och de fick hjärnor att tänka med - andliga hjärnor.
Och precis som den mänskliga fysiska hjärnan har en del bestående
av ande i sig som ger möjligheten att tänka, resonera, planera, vara
kreativ, ta egna beslut, etc, så gavs änglarna en hjärna som består
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av ande med en andlig del som också gav dem samma möjligheter.
Och precis som med människan så skapades även änglarna med en
fri vilja. De skapades med egna unika personligheter och inte med
automatiska reaktioner. De skapades inte att fungera som robotar som
måste reagera på ett förprogrammerat sätt. Inte heller skapades de
lika djuren, som förprogrammerades av Gud att reagera automatiskt
i div. situationer, det som vi kallar instinkt.
Gud skapade miljontals änglar, var och en med en egen unik
hjärna för att kunna ta egna beslut genom en fri vilja. Det är också så
människan var skapad att bli, dock med en stor skillnad i sammansättningen på grund av ett helt annat syfte. Så som just fastställdes så
är hjärnan som Gud gav änglarna annorlunda i sin komposition; den
består helt av andlig materia. Bakom syftet med att skapa änglarna
på detta sätt ligger en helt annan tanke, plan och planerat slutresultat
än för den mänskliga hjärnan.
Av alla änglar var det tre stycken som skapades till ärkeänglar,
vilka utgjorde höjdpunkten av den skapelsen och till dessa gav Gud
specifikt ansvar inom Guds ledning. De tre var Gabriel, Mikael, och
Lucifer. De beskrivs som änglarna som täckte Guds tron, utifrån
aspekten av excellens, kraft och auktoritet inom Guds ledning.
Vid det här laget kanske du undrar, “Varför är allt det här viktigt eller nödvändigt att veta?” Det är på grund av att det avslöjar
mycket om varför Gud skapade människan annorlunda och under
andra betingelser med ett oerhört mycket högre syfte. Det är anledningen till varför människan skapades på det sättet som hon gjordes.
Hela anledningen till varför Gud skapade änglarnas hjärna och den
mänskliga hjärnan på det sättet Han gjorde har endast uppenbarats
av Honom i denna sista tidsperiod, vilken började 1994, då en bokstavlig nedräkning för Messias återkomst startade. Innan allt detta
uppenbarades kände inte världen till det eller förstod något av det.
Det är Guds syfte att nu börja uppenbara detta för världen, vilket
Han kommer börja göra med allt ökande kraft ju närmare vi kommer
tusenårsriket (Millenniet) men speciellt då det en gång har börjat.
Många människor har en osann och ytlig bild av ett framtida liv.

52

En bedragen värld

Den handlar ofta om att man lever sitt mänskliga liv, dör, och sedan
hoppas man att man “kanske” kommer att ha ett liv efter döden. Ofta
finns också idén och hoppet att det livet efter döden kommer och vara
något slags drömvärld där man endast upplever någon slags behaglig
eufori. Vissa talar om att kanske kunna få se in i Guds ansikte i all
evighet eller att få göra något de verkligen tyckte om i livet. Exempelvis
på en begravning kan man få höra något i stil med, “Gamle Johan
älskade att fiska, och jag vet att han sitter i en båt där uppe just nu
och fiskar.” Vilket innebär att “Gamle Johan” nu kommer att fiska
under resten av evigheten, vilket då är oerhört mycket bättre än att
hamna på det där “andra” stället. Ingen ifrågasätter sådana idéer lite
djupare, som, vad gör han med den andliga fisken han fångat, vilken
typ av bete använder han, eller kan han sedan laga till fisken över
någon slags andlig öppen eld? Sådana idéer är sannerligen ytliga,
ändå säger människor sådana saker utan någon verklig tanke eller
något sunt förnuft.
Vad för slags Gud skulle vilja att Hans skapelse skulle leva ett fysiskt liv och sedan dö så att den kunde få titta på Honom under resten
av evigheten? Hur tillfredsställande skulle det bli efter några dagar
både för den som tittade eller för den som blir tittad på? Så extremt
ytligt, otillfredställande och tråkigt det skulle bli. Det är inte Guds
plan och syfte. Hans plan för mänskligheten är så långt från något som
människan någonsin skulle kunna eller någonsin har föreställt sig.
Vi råkar just nu leva i en mycket speciell tid som Gud för länge
länge sedan planerat skulle ingå i Hans skapelseplan för att föra
mänskligheten till denna exakta tidpunkt, som del av ett oerhört
högre syfte. Vår skapelse är på väg att gå in i en ny och spännande
fas när tusenårsriket är här. Det överglänser med kraft idéerna om
att få hamna i himlen.
Hela denna historia är spännande, inspirerande, och långt mer
fantastisk än vad som går att uttrycka i ord. Du lever i en av de mest
spännande tidsperioderna i hela jordens historia, men att komma
till nästa period - tusenårsriket - kommer inte bli lätt. Dock är det
inte så långt bort längre. Hur som helst, tiden som är kvar innan
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tusenårsriket är här kommer dock präglas av vidsträckt förödelse
och skräckinjagande katastrofer. När du fortsätter läsa kommer du
få kunskapen om varför allt detta är nödvändigt och varför denna
oerhört svåra och smärtsamma övergångsfas inte kan ske på något
annat sätt.
Universum skapas
När änglarna skapades gav Gud dem vidsträckt kunskap eftersom
deras hjärnor hade kapaciteten att ta emot all den kunskapen. Sedan
började Gud avslöja för dem några av de första saker som skulle
genomföras kopplat till en process vilken skulle komma att sträcka
sig över miljarders år. De visades steg för steg olika faser av Hans
plan allt eftersom tiden kom för att genomföra dessa ting inom Guds
plan och design. Detta kan nästan liknas vid ett stort byggprojekt
där det alltid fokuseras på olika ritningar beroende på vilken fas i
byggprocessen man befinner sig i. När grunden gjuts så ligger inte
fokuset på inredningsdesignen som kanske inte ens börjat byggas än.
En av de första fantastiskt spännande saker som änglarna fick
uppleva tillsammans med Gud var när Han började skapa det fysiska
universumet. Vi människor gavs inte speciellt mycket information runt
detta förrän senare då Gud specifikt började tala om jordens skapelse.
Trots att skapelsen av planeterna och stjärnorna inte skedde
ögonblickligen så skapades de ändå på vad vi ändå skulle se som ett
relativt snabbt sätt, på Guds kommando genom kraften i Hans ande.
Men precis som inom byggbranschen, så kräver varje steg i bygget
fokus, tid och arbete för att kunna genomföras. Med Gud fungerar
det så att det faktiska arbetet blir utfört genom Guds kraft som Han
kontrollerar så att saker blir genomförda vid rätt tidpunkt. Dessa
saker skapas ur tomma intet - skapade på Hans kommando och genom
Hans ande.
Sannerligen, universums skapelse skedde inte ögonblickligen, men
det var en process som sträckte sig över miljontals år mätt på det enda
sättet vi kan, i jordetid. Vi kan inte ens börja tänka oss hur mycket
som denna enorma skapelse involverade, för att inte tala om tiden det
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tog att genomföra den. Vissa har idéen att den skedde ögonblickligen,
och plötsligt, fanns universumet här. Då det i verkligheten låg oerhörd
planering, design, arbete och tid bakom allt detta, precis som när
något skall byggas fysiskt. Vi har bara inte fått veta alla detaljerna.
När det gäller skapelsen av vårt fysiska universum kan människan i sanning inte förstå och greppa dess storlek, för att inte tala om
storheten och kraften hos Allsmäktig Gud som skapade den. Vi kan
försöka förstå något av dess grundläggande komplexitet med hjälp av
enkla matematiska jämförelser, men även i detta så kan den fysiska
hjärnan inte greppa allt.
Människan kan inte ens förstå storleken på det skapade i några av
de minsta delarna i denna skapelse. Vi kan leka med siffrorna, men
dess komplexitet, variation, storlek och rymd är bortom mänsklig
förståelse. Sedan har vetenskapsmän den dåraktiga fräckheten att
välja att tro att något sådant blev till genom en sk. “big bang”. Detta
är så ovetenskapligt att man blir förbluffad.
Då man funderar på storleken på det som skapats i universum, så
är det bra att börja med att jämföra jordens storlek mot solens. Diametern på solen är 1,4 miljoner kilometer. Man skulle behöva placera
lite drygt 100 jordglober sida vid sida för att nå solens diameter. Jag
kan omöjligt förstå det i sin helhet.
Om man samlade all materia från astroiderna, månarna och
planeterna i vårt solsystem och lade samman dem skulle de endast
utgöra 0,1% av massan i hela vårt solsystem. Med andra ord så är solen
så stor att den utgör 99,9% av materien i vårt solsystem. Det skulle
behövas nästan 1 000 000 jordglober för att motsvara solens storlek.
Ändå är vår sol ganska liten om man jämför med andra stjärnor.
Det finns en stjärna som heter VY Canis Majoris. Om man skulle
placera den i vårt solsystem istället för solen, skulle dess yta sträcka
sig bortom Saturnus omloppsbana. Det skulle behövas 2000 solar av
vår sols storlek sida vid sida för att motsvara dess diameter.
Sådana saker börjar bli så vidsträckta att vetenskapen mäter sådan
storlek och sådana enorma avstånd i ljusår. Med andra ord, hur lång
tid tar för ljuset att färdas en viss sträcka, på grund av att våra hjärnor
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inte kan hantera sådana oerhörda sträckor. Åter igen, vår sol verkar
ganska liten när man jämför den med denna gigantiska stjärna. Det
tar ljuset 14,5 sekunder att färdas ett varv runt solen, medans det
skulle ta ljuset 8,5 timmar att färdas runt VY Canis Majoris. Hur kan
vi någonsin förstå sådana saker?
Om vi kunde färdas från jorden med ljusets hastighet till den
närmaste stjärnan, så skulle det ta oss 4,5 år. Sedan finns det olika
nebulosor inom Vintergatan, som t.ex. Hästhuvudnebulosan som det
skulle ta 1500 år att nå med ljusets hastighet. En annan nebulosa är
södra Ringnebulosan som ligger 2000 ljusår bort, vilket betyder att
det ljuset som lämnade den nebulosan på Jesus tid, ungefär nu, börjar
synas här på jorden.
Fundera nu på storleken på Vintergatan. Om man skulle färdas
med ljusets hastighet tvärs över den, från ena sidan till den andra
skulle det ta över 100 000 år. När jag växte upp ansåg man att bara
i Vintergatan fanns det 100 miljarder stjärnor. I vissa vetenskapliga
böcker idag konstaterar man att det finns mellan 200 till 400 miljarder stjärnor. Det anses också att varje galax troligen har ungefär det
antalet stjärnor.
Vidare så har det uppskattats att det troligen finns över 200 miljarder galaxer i universum. Dock anses den siffran vara alldeles för
låg då en superdator i tyskland redan 2009 utförde en matematisk
simulering och kom fram till att det borde vara närmare 500 miljarder
galaxer i universum.
Hur kan vi någonsin förstå något så enormt vidsträckt och komplext? Det kan vi inte!
Då kanske frågan uppstår, “hur lång tid tog det att skapa ett sådant
universum?” Det skedde verkligen inte på ett kick. Det tog mycket
lång tid, och det är sannerligen någonting våra små futtiga hjärnor
inte ens kan närma sig att börja förstå.
Antalet stjärnor i universum är så långt bortom det människan
kan greppa att även om man snabbar upp tiden så går det inte att
göra det mer förståeligt för människan. T.ex. om vi skulle räkna på
ett mycket färre antal galaxer, säg 250 miljarder, och ett mycket färre
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antal stjärnor i resp galax, säg 250 miljarder, så skulle det totala antalet
bli så stort ändå att vi inte kan förstå det. Det skulle bli 625 följt av 20
nollor. Eftersom det är för stort för oss att förstå, så försöker vi förstå
det genom att använda tid istället.
I det här exemplet sätter vi ett namn på varje stjärna. Sedan
sätter vi oss vid en dator och tittar på skärmen där det blinkar förbi
1000 stjärnnamn per sekund. I verkligheten skulle vi inte ens hinna
med ett namn per sekund, men nu säger vi att vi kan det och sitter
där och tittar.
Hur länge tror du att vi skulle få sitta där och titta tills datorn
var klar med uppgiften? Någon skulle kanske gissa en hel dag. Med
den här hastigheten skulle det blinka 60 000 namn per minut och
3600 000 per timme. Så under en dag skulle vi inte alls hinna med
speciellt många, bara 86 400 000 stjärnor, det skulle inte ens räcka för
Vintergatan. Inte ens efter ett år skulle vintergatans alla stjärnor ha
räknats upp. Nej, det skulle behövas nästan 8 år innan datorn skulle
börja blinka namn på stjärnor i andra galaxer.
Den faktiska tiden det skulle ta för datorn att slutföra sin uppgift
för hela det kända universum är knappt 2 triljoner år. Det är siffran
2 följt av 12 nollor.
Vi är så pytte-, pyttesmå, men vi tenderar att tänka att vi är så
jätte-, jättestora och mäktiga.
Skapelsen av fysiskt liv
Under tiden processen att skapa universum och alla dess galaxer
pågick nåddes en tidpunkt då Gud avslöjade för änglarna mer om
sitt syfte med dem, men även syftet med det fysiska skapandet av
universum. Gud skapade änglarna och vårt fysiska universum för att
kunna genomföra en långt mycket viktigare del i sin plan. Det skulle
bli den, utan jämförelse, största och mest kreativa delen i Hans plan
att utföra och förverkliga.
Gud hade ännu inte avslöjat för änglarna denna del i Sin övergripande plan under det att så mycket redan var igång med skapandet
av universum. Men slutligen var tiden inne och Gud började avslöja
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mer för dem om en speciell galax som skulle skapas. De fick också
veta att ett speciellt solsystem skulle skapas mitt i den galaxen. Den
galaxen var vår Vintergata. Gud avslöjade att i den galaxen, av alla
galaxer som redan hade skapats, skulle det komma att skapas fysiskt
liv, något som inte skett i de andra galaxerna.
I den här galaxen skulle det placeras ett litet solsystem bland alla
andra drygt två hundra miljarder. Och i det lilla solsystemet skulle
fysiskt liv skapas på en mycket liten planet - jorden.
Vid en viss tidpunkt i skapelsen av galaxen skapades jorden, men
inte så som de flesta traditionellt kristna tror. Många av dem tror
nämligen att jorden skapades vid samma tid som Adam och Eva skapades. Det stämmer dock inte. Jorden skapades långt, långt tidigare.
Där jag växte upp i Kansas (mitt i USA) kunde vi gå ut och samla
förhistoriska hajtänder från områden som man kunde se tidigare hade
varit strandkanten på ett hav. Dinosaurier och en hel del andra förhistoriska varelser har lämnat efter sig bevis på sin existens på jorden.
Deras ben och fossiler finns bevarade i museum över hela världen.
När en person börjar läsa första Moseboken har de fått lära sig att
detta beskriver tillfället då Gud skapade Jorden. Det är fel! Jorden
skapades mycket mer än hundra tusen år tidigare. Vi kan helt enkelt
inte veta den exakta tiden förrän Gud avslöjar den.
Ett ord är översatt fel i första versen, det skulle egentligen stå “i
en begynnelse” [eng. “in the beginning”, skulle vara “in a beginning”],
då det inte finns någon bestämd artikel i hebreiskan. I en begynnelse
skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom, och mörker
var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet” [I Bibel 2000
står det, “I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var
öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram
över vattnet.] (1 Mos 1:1-2).
Detta är inte korrekt översatt, men när man undersöker närmare
vad som står, så blir det klarare. Det hjälper att känna till de hebreiska
orden som översatts “öde och tom”. Ordet som översatts “öde” är det
hebreiska ordet “bohu”, som betyder “fyllt med tomhet” och ordet
“tom” (eg. utan form) är det hebreiska ordet “tohu” som betyder “en
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plats av kaos och ödeläggelse”.
Gud talar specifikt om detta genom Jesaja. “Så säger Herren, han
som skapat himlen - han är Gud - han som format och frambragt
jorden - han gav den en fast grund - han skapade den inte till att ligga
tom [heb. Tohu] utan gjorde den till att vara bebodd: Jag är Herren,
ingen annan finns.” (Jes 45:18).
Jorden och himmelen (atmosfären runt den) hade redan skapats.
Gud hade skapat den full av skönhet och allt sorts liv. Där fanns en rik
växtlighet, liv i vattnet, liv i luften och liv på land. Den här historien
i 1a Mos 1:1 börjar med att Gud berättar att jorden blivit öde och tom.
Atmosfären hade blivit förgiftad och inget liv fanns kvar.
Det som hade orsakat denna förödelse kommer beskrivas senare
i boken. Vid den här specifika tidpunkten när Gud börjar ta sig an
jordens förstörda tillstånd så börjar Han också en process att återuppliva jorden. Den här gången skulle det dock inte bli samma slags
förhistoriska livsformer som vi redan talat om, utan det skulle bli de
livsformer vi känner till idag, inklusive människan.
Processen av att återuppliva jorden började med hur Gud, genom
kraften i sin ande, lät sin ande sväva över vattnet. Vattnet fanns redan
här på grund av att jorden redan fanns. Gud fick åter etablera kontinenterna och gränserna för haven. De följande verserna berättar en
förkortad version av historien om hur Gud åter förde jorden in i sin
rätta omloppsbana och hur Han införde dagar och nätter tack vare en
korrekt rotation igen. Han fortsatte sedan med att dela himlen, som
också redan fanns, så att solstrålarna kunde nå Jordens yta igen så
liv, som precis var på väg att skapas, åter igen kunde blomstra.
En uppenbarelse steg för steg
Innan jag förklarar mer om tidsperioden för återupprättandet av liv
som skulle finnas på jorden, så är det nödvändigt att återgå till hur Gud
arbetade med änglarna under det att skapelsen av universum skedde.
Så som tidigare sagt, så började Gud uppenbara för änglarna att
Han var på gång att skapa ett fysiskt universum bestående av galaxer
med stjärnhopar, nebulosor och solsystem. Änglarna hade möjlighet
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att vara delaktiga i allt som Gud gjorde, men vi har inte fått veta till
vilken grad de fick uppleva allt detta, förrän det kom till tiden då
jorden skulle skapas.
Jorden utgjorde nu det primära fokuset i hela universum, och
fysiskt liv var skapat på den. Det fanns dock mycket kvar att förbereda
i universum innan Gud senare skulle avslöja att människan skulle
skapas på jorden. Det enda skapade liv som nu fanns förutom änglarna
var det fysiska liv som existerade på jorden. Då detta nu utgjorde
fokuset i universum, och fysiskt liv fanns på jorden, gav Gud Lucifer
ansvaret, tillsammans med ett stort antal änglar, att “försköna och
sköta om” jorden [kultivera jorden väl så den ger riklig växt] på det
sätt som Gud visade dem.
Det fanns fortfarande väldigt mycket mer att skapa inom Vintergatan, allt medans Lucifer och den stora änglaskaran primärt
arbetade på jorden. Gud fortsatte att på ett tydligare sätt avslöja mer
av sin plan och syfte när det var tid att förbereda för varje ny fas
i skapelsen. Han avslöjade saker steg för steg när det var dags att
fokusera på nästa fas. Det är anledningen till varför Gud under en tid
nu, på samma stegvisa sätt, avslöjat de olika stegen i denna sista-tid.
Det rör sig om en förberedelse för vad mänskligheten först måste gå
igenom för att hennes eget självstyre under 6000 år skall föras till
ett slut och sedan förberedelsen inför den kommande tidsåldern för
mänskligheten - tusenårsriket (eng. the Millennium).
På grund av det så, vid en specifik tidpunkt i historien, avslöjade
Gud något ytterligare för änglarna angående den fysiska skapelsen
av liv på jorden. De fick veta att Han skulle skapa människan fysisk.
Men det var viktigare än så. Han berättade nämligen för dem att
denna fysiska skapelse skulle leda till det största i hela Guds skapelse,
och som skulle visa Guds högsta nivå av kreativitet och skaparkraft.
Som det avslöjas i Hebreerbrevet, så fick änglarna veta att de
primärt skapades till att fungera som betjänande andar för mänskligheten. Detta som en del av en process genom vilken Gud skulle
skapa något ännu mycket större inom mänskligheten. Det första
steget att skapa människan fysisk utgjorde bara den första fasen i
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den skapelsen.
När Gud skapade Adam och Eva skapade Han dem ofullständiga
[icke kompletta]. Guds syfte med att skapa mänskligheten är mycket
större än att bara ge den ett tillfälligt fysiskt liv. Gud inspirerade Paulus,
hedningarnas apostel, att berätta om en annan skapelse eller snarare
en fortsatt skapelse som kan äga rum i varje person. Guds plan att
skapa mänskligt fysiskt liv utgör bara första delen i Hans syfte med
att skapa oss. Det finns en andra del som är andlig, men börjar i en
fysisk kropp - specifikt, i hjärnan. Det är en skapelse som genomförs
av Gud och som inte kan ske ögonblickligen eller på så pass kort tid
som det tog att skapa varken Adam och Eva eller något annat skapat
av Gud och som getts existens.
Denna fortsatta skapelse kräver år av arbete och kan inte ske
snabbt, då den kräver en villighet hos varje person att välja att vandra
i denna process som tar årtionden att genomföra. Det inbegriper det
Paulus beskrev som “sinnets förvandling,” och handlar faktiskt om
en andlig skapelse som börjar i en människas hjärna och som arbetar
med att förändra sättet vi tenderar att tänka som själviska mänskliga
varelser, som inte längre drivs av den mänskliga naturen, men istället
av Guds sinnelag. Gud kan inte ögonblickligen skapa ett sinnelag
till att vara helt i enhet och samstämmighet med Honom och Hans
livsvägar, så istället arbetar Hans ande inom en människas sinne för
att bokstavligen skapa ett nytt sinnelag med ett nytt sätt att tänka.
Endast efter att den här andliga skapelsen ägt rum kan en människa
erbjudas andligt liv - evigt liv. Den här andliga skapelsen och Guds
syfte med den kommer förklaras mer detaljerat senare i boken.
Lucifer: Början på bedrägeriet
När Gud väl hade avslöjat sin plan med att skapa människan så började
något förändras i Lucifers sinne - i hans tänkande och resonemang. När
änglarna fick veta att fysiska människor skulle skapas med ett högre
syfte än änglarna själva, och dessutom att änglarna var skapade för
att fungera som betjänande andar för mänskligheten började Lucifer
tänka annorlunda jämfört med hur han hade tänkt förr. Efter att Gud
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berättat för änglarna om syftet att skapa dessa fysiska varelser, som
slutligen skulle bli mäktigare, kraftfullare och med ett ännu högre
syfte än änglarna började Lucifers sinnelag förändras. Han började
ogilla Guds syfte. Han började bli avundsjuk på vad som skulle skapas.
Han började att hata Guds plan.
Innan jag förklarar mer om Guds plan och syfte med vad Han
kommer fortsatt skapa inom människan, så är det viktigt att förstå
vad som hände med Lucifer och en tredjedel av alla änglarna. Det
är här bedrägeriet föddes. Det är här som bedrägeriet började få
kraft, och det har bara blivit allt kraftfullare sedan dess. Det är en
stark kraft som haft en enorm påverkan på mänskligheten - något
som mänskligheten i stort varit helt ovetande om.
Gud säger om Lucifer, “Ack, fallit har du från himlen, lysande
stjärna, gryningens son, du har krossats mot jorden, du som betvingade
folken!” (Jesaja 14:12).
Gud gav Lucifer ett namn som speglade mycket av syftet med varför
han skapades. Lucifer betyder “morgonstjärna” eller “ljusbärare.”
Stjärnor används i bibeln, speciellt i profetiska sammanhang, för att
beskriva änglar. Precis som stjärnan som berättas ha visat vägen till
Betlehem där Jesus föddes. Människor tror att det var en riktig stjärna
som lyste kraftigt över Betlehem för att visa vägen. Men “stjärnan”
som visade vägen till Betlehem där Jesus fötts var en ängel. Det var
inte en riktig stjärna som från hundratals ljusår bort lyste på Betlehem
med något som liknade fokuserade laserstrålar.
Så det kom en tid då Lucifer avvisades från himlen och bands
till att endast existera på jorden. Texten fortsätter, “Det var du som
sade till dig själv:
”Upp till himlen skall jag stiga. Ovan Guds stjärnor [änglar] skall
jag resa min tron och ta säte på gudaberget längst uppe i norr [en
symbolik för att vara den som regerar över änglarna]. Jag skall stiga
upp ovan molnen, jag skall bli som den Högste.” (Jes 14:13-14).
Även fast de flesta människor tror att änglar har evigt liv eftersom
de är andliga, så stämmer dock inte det. De är skapade varelser, men
de är inte skapade med Guds eviga livskraft inom dem. Änglarna gavs
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andligt liv, och Gud kan ta bort det lika enkelt som Han gav det. Gud
skapade den andliga världen och Han upprätthåller den, precis som
Han gör med den fysiska världen. Gud kan förändra vad som helst av
det Han skapat som Han vill, både andligt och fysiskt. Satans sinne blev
till slut så korrupt och med avsaknad av sunt tänkande att han började
tro att Gud var begränsad i vad han kunde göra med sin egen skapelse.
Nästa vers fortsätter med att beskriva Guds dom över Lucifer,
som inom Guds tid kommer bli totalt fastställd mot Lucifer och sedan
verkställd över honom: “Men ner till dödsriket [hades -graven] störtas du [skall du störtas], längst ner i avgrundens djup” (Jesaja 14:15).
Gud börjar i den här versen avslöja att Lucifers liv kommer en dag
avslutas - han kommer upphöra att existera.
Då Gud säger att syndens lön är döden gäller inte det bara mänskligt liv, men det gäller även de som gavs andligt liv såsom änglar. Inte
heller detta tror människor på när Gud säger det genom Ezekiel. De
har istället valt att tro att människan har en odödlig själ som vid
döden lämnar kroppen och antingen kommer till himlen eller helvetet.
Idén att de skulle känna ett behov av att Gud återuppväcker dem från
döden existerar INTE.
Ytterligare information om Lucifer ges genom profeten Hesekiel.
I denna text beskrivs Satan som en “sorts profetisk ” Kung Tyrus vars
regerande avslutades.
”Människa! Sjung en sorgesång om Tyros kung [profetisk symbolik
för Lucifer]: Så säger Herren Gud: Du var som en dyrbar sigillring. Du
var full av vishet och fulländat skön [Han skapades som den högste
ängeln]. I Eden, Guds trädgård, bodde du. (Hes 28:12-13).
Även fast Lucifer existerade i det fysiska Eden som skapades för
Adam och Eva, hade han före det rört sig i det andliga Eden, som
fanns i himlen. Vers 13 fortsätter med beskrivningar av den andliga
skapelsen i fysiska termer för jämförelse och sedan beskrivs det Gud
givit honom som gjorde honom så fantastisk, och texten säger att allt
detta gavs honom “från den dag du skapades.” Det faktum att dessa
verser talar om när Lucifer skapades avslöjar tydligt att de inte handlar
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om en fysisk Kung, som så många har trott.
“Du var en kerub som Jag [den Evige]hade smort och satt till beskyddare [detta beskriver Lucifer som en av de tre ärkeänglarna som
vid vissa tillfällen beskyddade Guds tron.] På det heliga gudaberget
bodde du [symbolik för Guds regerande grupp]. Där gick du bland
gnistrande stenar . Du var oförvitlig i allt vad du gjorde, från den
dag du blev skapad till dess att orätt kom i dagen hos dig.” (Hesekiel
28:14-15).
“Din skönhet gjorde dig högmodig [stolthet och högfärd började
prägla honom], och du förödde [fördärvade, korrumperade] din vishet
och storhet.” (Hes 28:17)
Precis som människorna på Noas tid också fördärvade sina hjärnor (sinnelag), var Lucifer den förste att fördärva sin hjärna - sitt
tänkande, resonerande och sinnelag.
Kontroll i motsats till fri vilja
När Gud hade avslöjat för änglarna att skapelsen av mannen och
kvinnan skulle leda till Hans främsta syfte med hela skapelsen,
avslöjade Han också för änglarna att de skulle få dela glädjen över
vad Han slutligen skulle skapa genom människan på ett andligt plan.
Lucifers reaktion på vad Gud avslöjade var inte sund, han började
fördärva sin andliga hjärna genom synd. Han började se sig själv som
viktigare än han faktiskt var. Han upphöjde sig själv i stolthet inför
sig själv och änglarna, speciellt inför de som arbetade tillsammans
med honom med att “försköna och bevara” jorden.
Med sitt förvridna tänkande började han nu förkasta kunskapen
om Guds livsvägar och började tro att hans egna vägar var bättre.
Han blev så pass självbedragen, helt frivilligt, att han började tro att
han kunde bekämpa Gud och ta över makten över skapelsen, både
den fysiska och den andliga. Gud ändrade senare Lucifers namn till
Satan, motståndaren, eftersom hans sätt att leva blev att i allt bekämpa
Gud. Han blev fördärvad på insidan (i sinnet) och började sprida sitt
förakt för Guds plan till andra änglar. Han arbetade i änglavärlden
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med att väcka avund och förbittring mot mänskligheten.
Bibeln berättar inte hur lång tid detta tog utan berättar bara att
resultatet av detta blev att en tredjedel av änglarna gick över på Satans
sida i ett fruktansvärt uppror mot Gud. Dock fick Satan mycket snart
erfara att han i verkligheten var liten och ynklig jämfört med den
Store Guden som skapat honom.
Lucifer hade skapats mäktig, en mäktighet som Gud inte genast
tog bort från honom trots att Gud visste att Lucifer hade börjat fördärva sin hjärna på grund av av synd. Gud tillät Satan att fortsätta
på sin väg av rebelliskhet och förnekande av Guds sanna väg. Gud
hade ett tydligt syfte med att låta Satan fortsätta sitt verk, och det var
att genom detta visa sin skapelse syndens sanna förstörelsekraft och
natur. Änglarna hade aldrig upplevt något liknande, eftersom ingen
fram till dess valt någon annan väg [sätt att leva] en Guds. Ett sådant
exempel skulle inte bara komma att fungera som avskräckande för
änglarna men också för mänskligheten.
Gud hindrade inte Satan att synda. Gud stoppade inte Satan från
att sprida sina ondskefulla idéer och rebelliska attityd bland änglarna, även om han lätt skulle kunna gjort det. Guds syfte är inte att
kontrollera dem han givit fri vilja. En styrande grupp som arbetar
genom att “kontrollera” sina undersåtar kommer aldrig skapa sann
enhet och frid.
Sannerligen, Guds syfte är inte att genom kraft kontrollera änglar
eller människor för att skapa en pseudofred. Det är ett mänskligt koncept där idén om fred existerar om du gör som jag säger, sedan kan
vi ha fred för mina vägar [mitt sätt] är rätt. Det är så världen tänker.
Nationer har alltid försökt påtvinga sin vilja på andra nationer som
inte velat ha något att göra med dem. Men på grund av av att de blivit
erövrade så har de tvingats underordna sig. Det är inte sann fred. Att
tvingas underordna sig förändrar inte någons vilja.
This is like the saying that goes, “He who is convinced against his
will is really of the same mind still.” This may not resonate as well in
other translations as it does in English.
Det är precis som talspråket, “Den som blir övertygad, mot sin egen
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vilja, tänker ändå fortfarande som förut.” [eng. “He who is convinced
against his will is really of the same mind still.”] Detta fungerar kanske
inte lika bra översatt till andra språk, men på engelska fungerar det
mycket bra.
Ett slags likriktning kan tvingas fram, men det skapar inte enhet,
vilket är den enda vägen till sann frid och fred - när två eller fler är
enade om något. Men även detta fungerar inte med själviska mänskliga
varelser eftersom någon oftast vill få sin vilja igenom så det kan bli frid.
Detta är exakt vad Gud menade när han förmanade Israel då
de inte lyssnade på Honom, och de fick veta att Han skulle straffa
dem för att de vägrade lyssna. Gud ställde sedan denna fråga [fritt
översatt] “Vandrar två tillsammans utan att de kommit överens om
det? (Amos 3:3).
Det vore bra att visa på en tydlig skillnad här. Det är viktigt att
erkänna den stora skillnaden mellan kontroll och någon enstaka
disciplinär åtgärd som utverkas då detta krävs.
Det enda sättet till sann fred och djup harmoni är att välja Guds
livsväg, eftersom endast Hans vägar (eller lagar) leder till frid. För
att någon skall uppnå enhet med Gud och Hans lagar krävs det att
personen erkänner att endast Guds lagar producerar frid och fred.
Möjligheten att bättre förstå vad som menas med “kontroll” i
detta sammanhang kan troligen bäst belysas genom att ge exemplet
från en familjesituation. En förälder kan “kontrollera” många saker i
deras barns liv. Den största utmaningen börjar ofta då föräldern börjar
ge sitt barn, som nu blivit tonåring, en del frihet. Balansen och det
sunda tänkande som krävs för att “veta” hur och när viss “kontroll”
kan släppas är ofta en rejäl utmaning för en förälder.
Men för en förälder som är mer “kontroll”-inriktad, så ju längre
tid de försöker att utöva kontroll på ett överdrivet sätt, desto värre
tenderar responsen från barnet att bli, till förälderns fasa. Det beror
på att kontroll varken garanterar eller producerar “enighet” inom
en familj. Sann och bestående enhet handlar om val - fritt val och
fri vilja.
Föräldrar kan anstränga sig för att kontrollera en tonårings miljö,
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men de kan inte kontrollera tonåringens sinne. En förälder som söker
det som är bäst för sitt barn, eftersom de vill se barnet lyckas i livet,
och inte lida, och att barnet får ett gott liv kan inte styras av kontroll.
Det kräver istället mycket mer arbete att försöka hjälpa till att plantera sunda värderingar hos barnet med hoppet att det genom detta
kommer vara bättre utrustat att göra bra val i sitt eget liv. Självklart
kräver denna process regler och disciplin, men också mycket omtanke
och kärlek. Det bästa man kan göra är att anstränga sig att skapa en
miljö fylld av omsorg och kärlek när barnet växer upp, och att också
hjälpa barnet att få sunda värderingar från det att de är små och
sedan vidare i livet.
Gud gav fri vilja med ett moraliskt ansvar till både änglarna och
mänskligheten. Det var med önskningen och förhoppningen att båda
skulle frivilligt välja Hans vägar och sedan ges möjligheten att ta del
av skapelsen med varandra och Gud i ett evigt liv. Men, i det att Han
gav fri vilja åt båda, visste Gud att alla inte skulle komma att välja Hans
vägar. De som inte väljer att följa Guds vägar eftersom de individerna
inte är i enhet med Honom gör alltid det på grund av att de vill leva
på ett annat sätt. Ändå producerar alla andra livsvägar bara ondska.
Endast Guds livsvägar kan leda till äkta frid och glädje i livet, men
alla vill inte ha frid och glädje - de vill gå sin egen väg och bestämma
själva hur de ska leva.
Satans respons och hur hans sinnelag blev korrupt
Allt eftersom tiden gick blev Satan allt bittrare och hans ogillande för
Guds uppenbarade syfte med mänskligheten bara växte. Han fick till
slut med sig en tredjedel av änglarna på sin sida. Han gjorde sedan
upp en plan mot Gud och Guds skapelse. De planerade sitt uppror och
gjorde sedan verklighet av det.
Åter igen, självbedrägeriet som uppkommer på grund av fördärvet av ens egen sinne blir uppenbart i vad de gjorde. Efter allt dessa
änglar hade sett och upplevt av Guds stora kraft övergav de ändå de
sunda tankarna runt fruktan att gå emot Gud. De blev förhärdade i
sina sinnen och blinda för verkligheten eftersom de ville gå sin egen
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väg, så pass att deras egen upplevelse av orätt och deras självhävdelse
växte sig så stark att de tog beslutet att alltid stå emot Gud.
Eftersom Gud inte ingrep och stoppade vad de börjat göra mot
Hans skapelse blev de än djärvare att göra mer. Det är precis den
vägen människans natur följer. Ju mer någon tror att de kan göra
utan att Gud märker det, desto mer hittar de på. Gud hade ett viktigt
syfte med att låta de änglarna få fortsätta gå sin egen väg, precis som
Han nu låter människan gå sin egen väg.
Detta stora uppror började på jorden. Satan började med att förstöra allt fysiskt liv och sedan försökte han förstöra själva jorden på
grund av att hans hat hade blivit så kraftigt mot Guds plan och Gud
själv. I Satans plan ingick till och med att uppstiga till Guds tron, och
sedan regera i Guds ställe. Några som läser detta tänker eventuellt
att det inte går att förstå hur Satan kunde tro att han skulle kunna
göra något sådant genom att ta allt ifrån Gud. Det visar inte på någon
slags sundhet hos honom att göra något sådant. Det verkar ju snarare
vansinnigt. Dock är det precis det synd och sinnets fördärv leder till
- en frånvaro av sunt tänkande baserat på sanningen.
Mänsklighetens böjelse mot samma osunda tänkande
Mänskligheten är inte annorlunda på detta området när det handlar
om hur folk tänker. Där finns inget erkännande av Guds sanna storhet
och kraft. Där finns ingen riktig fruktan för att göra något annat än
vad Gud uppenbarat som Hans enda sanna väg till livet. Du kanske
tycker att detta inte stämmer, men du har inte läst hela denna bok
än. Det är väldigt osunt och faktiskt ganska vansinnigt att människor
inte tänker på Guds verkliga storhet och livsväg då de skall ta viktiga
beslut. Dock är det precis det som händer på grund av att människor
accepterar lögnaktighet och till och med ursäktar den.
Om en person verkligen är villig att se sig själv, så kan det tidigare
exemplet med tomten och påskharen utgöra en bra startpunkt för att
börja undersöka om ett sådant här sätt att tänka även finns inom dem
och om de accepterar lögner och är snabba att ursäkta dem. De flesta
är inte villiga att se sig själva i ett sådant ljus. De flesta föredrar hellre

68

En bedragen värld

att medvetet fortsätta att lära ut lögner och bedrägerier till deras barn,
eftersom de själva inte ser någon skada i detta. Sådant resonerande
handlar om deras eget sätt att tänka och inte Guds. Det sättet att
tänka kommer av att man fördärvat sitt eget sinne.
Den mänskliga köttsliga naturen vill helt enkelt inte lyssna på Gud
då dess verkliga önskan är att göra något annat än vad Gud instruerar.
Uppenbarligen så fortsätter människor att välja att leva i bedrägeri
och de accepterar villigt det för sig själva och till och med för sina
egna barn. Det är mycket lätt att rättfärdiggöra ens handlingar när
det gäller sådant. Det “verkar” så oskyldigt och harmlöst med något
sådant som tomten eller påskharen. Vissa försvarar sig själva med att
hävda att låta barn tro på tomten kopplat till julfirande och påskharen
kopplat till påsken [eng. Easter] är oskyldigt och har ingenting att
göra med religiös tro på Gud. Det är vad fördärvet av hjärnan leder
till - ignorera Gud och bestäm själv vad som är rätt och fel, vad som är
skadligt och inte, och vad som är synd och vad som inte borde räknas
som synd. Något som borde vara lätt att inse är att det är Gud som är
den sanna auktoriteten, inte vi.
Ordspråksboken 16:25 säger, “En väg som tycks vara den rätta [för
en människa], kan ändå föra till döden. (eng. dess slut leder till döden).
Om människor inte reagerar sunt inför sanningen om tomten
och påskharen, hur tror du då de kommer reagera när de får veta
sanningen, att inte bara tomten är lögn, men hela firandet av julen är
obibliskt och emot Guds vilja? Så, hur tror du folk reagerar? Bland de
som tillhör den traditionella kristenheten är inte reaktionen speciellt
bra. De reagerar nästan alltid dåligt.
Men, det handlar egentligen inte om “ifall” någon ser sådana saker
som skadliga eller inte. Det spelar egentligen ingen roll att en person
kanske resonerar på följande vis, “Det kan ju inte vara fel att fira en
högtid som handlar om Kristus födelse för att ge ära till honom.”
En person som resonerar på det sättet är mer intresserad av
att få sin egen vilja igenom än att lyssna till Gud. Den är övertygad
att “deras väg” är helt ok. Var finns Gud i ett sådant beslut? Han är
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ignorerad! Vad Gud säger om det hela är i sådana fall inte inkluderat i
resonemanget. Vad är skillnaden mellan det sättet att tänka och sättet
på vilket Satan började att tänka?
Det är en lätt sak att hitta sanningen om varifrån julen och påsken
[eng. Easter] har sitt ursprung. man behöver bara söka i ett bra lexikon,
eller ännu bättre, sök upp deras historia på internet. Ändå så brydde
sig människor förr inte ens att göra något så enkelt, och de som gjorde
det såg “inga större problem” med den sanningen de fick veta eller
insåg några större behov av förändring på grund av detta.
Hur är det med dig då? Är du villig att lyssna på vad Gud har att
säga om dessa firanden som inte har någon biblisk grund? Är du villig
att höra sanningen om hur sådana firanden bedrägligt bakades in i
undervisningen om kristendomen och hur Guds heliga dagar togs bort?
Är du villig att till och med betänka vad Gud befaller när det gäller
Hans heliga dagar? Är du villig att förändra dig så att du verkligen
kan börja ära och lyda Gud?
Gud fastställde vad Han kallar “mötestider” (precis som vi har
mötestider som inte får missas), då människan skall avsätta dessa
dagar som helig tid som skall observeras och alltid hållas - i evighet. Det betyder att de skall firas så länge mänskligheten existerar.
Mycket mer finns att berätta om dessa tidsperioder vilka gavs för att
uppenbara Guds hela räddningsplan för mänskligheten. Människor
firar inte dem och känner därför inte till Guds sanna plan.
Gud fastställde sina heliga dagar, som mänskligheten skall fira.
Han fastställde inte de religiösa högtiderna (eng holidays), som människan ersatt Hans heliga dagar (eng. Holy Days) med allt eftersom
tiden gått. Gud fastställde årliga högtider som visar på “hur” man
verkligen ärar Gud och Hans son Jesus Kristus, och firandet av en
födelsedag för att ära Kristus är inte någon av dem. Dessa sanningar
har proklamerats ljudligt under de senaste 70 åren. Denna proklamation nådde sin höjdpunkt på ett kraftfullt sätt under senare delen
av 70-talet och under den första hälften av 80-talet genom tidningen
Den enkla sanningen (The Plain Truth) vilken startades av Herbert W.
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Armstrong. Vid den tiden låg upplagan på över 8 miljoner i månaden
och spreds i hela världen på många olika språk.
Attityden i världen inför vad som skrevs angående Guds heliga
dagar, som togs upp många gånger i tidningen, kan enkelt sammanfattas i denna fråga; “Vem bryr sig?” Trots att det var känt att
tiotals miljoner människor läste tidningen, så gjorde det inte någon
större effekt på grund av att människor lyssnar verkligen inte till
Gud. Detta håller nu på att förändras. Allsmäktig Gud kommer att
förändra det.
Det är oerhört få i den här världen som verkligen firar de heliga
dagarna. Med största sannolikhet har du aldrig hört talas om dem. Har
du hört talas om det osyrade brödets högtid (The Feast of Unleavened
Bread ), pingst (Pentecost), basunhögtiden (Trumpets ), försoningsdagen (Atonement), lövhyddehögtiden (The Feast of Tabernacles ),
eller den sista stora dagen (The Last Great Day) ? Mest troligt har du
inte det.
Vare sig du kan förstå det än eller inte, eller om du tror det eller
ej, så är Gud nu på gång att blanda sig in i denna världens händelser.
Världen går just nu igenom en process genom vilken Gud kommer
ställa varenda vuxen människa i den här världen ansikte mot ansikte
med sanningen om dessa heliga dagar. Var och en kommer behöva
bestämma sig för om de skall lyssna till Gud och införliva det Han
kraftfullt uppenbarar för dem eller om de vill fortsätta fira sina egna
högtider, som jul (eng. Christmas, the mass of Christ) och påsk (den
falska hedniska påsken, eng. Easter ).
Den fantastiska realiteten gällande tiden du lever i just nu är den
att världen står inför en ny tidsålder. Det är en tidsålder då Gud inte
längre kommer tillåta mänskligheten att leda sina egna regeringar
eller religioner, men istället kommer Gud regera och styra människan.
Detta innebär också att även religioner kommer regleras, i det att inget
religionsutövande kommer tillåtas på jorden förutom det som är sant.
Detta kommer fastställas genom Hans egen enda sanna Kyrka vilken
har existerat allt sedan år 31 e.Kr.
Den Kyrkan har varit liten redan från starten. Den har hatats,
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förlöjligats, förföljts och en stor del av dess ledare har blivit satta i
fängelse, ja till och med dödats. Den har varit så liten att de flesta i
världen inte ens känt till dess existens. Men det är på väg att förändras,
eftersom det nu är Guds syfte att göra den till en kraftfull kyrka, och
den enda Kyrkan på jorden.
Satans lögn och bedrägliga inflytande
Lucifer började arbeta för att få alla änglar att vända sig bort från
Gud och hans ultimata mål var att förstöra allt liv på jorden, inklusive
själva planeten. Men han tänkte också utropa sig själv som härskare
över allt skapat. Hans hjärna (sinnelag) blev kraftigt osund ju mer
han fördärvade den.
Det är egentligen inte någon skillnad mellan vad som kan hända
med en andlig hjärna och en fysisk hjärna när den en gång har börjat
synda. Den kommer bli korrupt (fördärvad). Ju större villighet att
hålla Gud utanför ens liv och gå djupare in i synd, desto större fördärv
i hjärnan. Bedrägeriet och villigheten att lura sig själv i detta kan bli
så stor att hjärnan till slut inte kan “tänka klart.” Sunt tänkande och
en sann balans i livet försvinner totalt.
Det är en sådan värld vi lever i idag. Det finns inte mycket som i
sanning återspeglar god sundhet och balans längre, till skillnad från
hur det var för bara några tiotal år sedan, då det fanns mer av det,
men med stora brister redan då. Ju längre bort sinnet rör sig från
Gud, desto mer korrupt blir det, och ju större blir självbedrägeriet
och synden som följer. Så mänskligheten är nu, på sitt eget vis, på väg
att återupprepa det Satan gjorde på grund av sin stolthet, girighet,
avundsjuka, lusta, och ren ondska.
Det finns en enorm kraft i bedrägeri och i ondskan som hänger
ihop med det. Allt började med Satan, och till denna dag arbetar han
för att bedra andra. Han önskar bedra hela världen, och det har han
faktiskt lyckats med. Gud beskriver Satans sanna kraft och mål i
livet när Han talar om honom som fallen ifrån himlen och bunden
till jorden. “Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som
kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades
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ner på jorden [i det att han inte längre hade fri tillgång till himlen]
och hans änglar störtades ner med honom”. (Uppenbarelseboken 12:9)
Satan, motståndaren, beskrivs som en orm, eftersom det speglar
det sinnelag han utvecklade när han började fördärva sitt sinne genom
synden. Han blev som någon som slingrar sig på gömda platser och
håller sig i mörkret. Han arbetar på att inte synas och.när helst det
ges tillfälle, attackerar han snabbt de som inte är på vakt inför hans
närvaro. Men även då märker de flesta ingenting eller erkänner det,
till och med efter att de träffats och fått hans dödliga gift i sig.
Vidare så beskrivs denna varelse som någon som har kraft att
bedra och lura hela världen. Detta är speciellt sant när det gäller
de olika religionerna i världen. Men denna varelse har också varit
mycket aktiv i regeringar runt om i världen helt ifrån början, och
påverkat dem starkt. Satan beskrivs också som det faktiska inflytandet och kraften bakom det sista återuppväckandet av det romerska
riket som ska äga rum i Europa och som kommer leda till ett tredje
världskrig. Det här kommer behandlas mer i ett senare kapitel i
boken. Kort sagt, Satan har och fortsätter att ha en kraft som människan är omedveten om, och inte ens tror på när de får veta att den
finns. Detta på grund av att människan aldrig har lyssnat, och inte
kommer lyssna till Gud.
Satans kraft till bedrägeri är mycket starkare än människan är
kapabel att förstå. Han är en andlig varelse som med list och kraft
blivit bedragarnas mästare och som gjort detta till en ond konstart.
Han har slipat på sina onda förmågor under tiotusentals år kanske till
och med hundratusentals år. Vi kan inte helt förstå den kraften inte
heller förmågan han har att vrida och förvrida sanning till lögn och
bedrägeri som “verkar” vara sanning för den mänskliga hjärnan. En
stor anledning till varför hans kraft är så stor över människan är på
grund av att den mänskliga köttsliga naturen i grunden gärna väljer
att, eller till och med ofta önskar, tro på en lögn. Den enda människa
som haft möjligheten att stå emot Satan var Jesus Kristus. Alla andra
har misslyckats.
Under nästan 6000 år har djävulen arbetat på att leda mänsk-
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ligheten så långt bort som möjligt från sanningen om Gud. Han har
kraften att “sända”, andligt, till den mänskliga hjärnan. Man kan
likna det med hur en radio tar upp radiovågor från en radiokanal.
Han kan inte kommunicera på samma sätt som Gud kan genom sin
helige ande, men som en andlig varelse kan han förmedla attityder
till det mänskliga sinnet. Han har också en begränsad förmåga att
sända tankar och idéer till människan, men kan inte kommunicera
tydligt på ett högre plan.
Om en person ger efter för sin egen själviska natur och börjar
fyllas av lusta, så öppnar den personen sig för potentialen att Satan
och demonerna börjar intensifiera tankar och känslor. För en fysisk
hjärna som så ofta med vilja överlämnar sig eller längtar efter att
fyllas av det mystiskt okända så kan det nästan bli övermäktigt. Om
en person blir upprörd eller irriterad så kan Satan enkelt förstärka
sådana känslor och attityder så att ilskan blir mycket mer intensiv
och ibland okontrollerbar.
Ett exempel kan vara när två människor är oense om något. Två
människor, kan i sig själva, bli ganska upprörda på varandra över
något relativt litet. Detta är vad Satan och demonerna letar efter i
livet, eftersom de har kraften att öka intensiteten hos ilskan i form av
“arga attityder” som kraftigt kan påverka en människas egna tankar
om någon annan och dra igång en mycket starkare negativ reaktion
än vad som vore normalt. En person kan vid sådana tillfällen hetsas
upp snabbt till raseri och okontrollerbar ilska.
Dessa varelser frodas allra bäst i sådan förvridenhet och ondska.
Ju mer korrupt en människas sinne blir, desto mer kraft har dessa
varelser att influera och påverka en sådan person till starkare reaktioner och handlingar som kan bli mycket destruktiva. Extremfallen
vid sådana reaktioner leder ofta till beteenden och handlingar som
rapporteras i nyheterna, t.ex. massmord. Det är samma andemakt
som verkar för att skapa större splittring, än vad som annars skulle
vara fallet, mellan olika kulturer, raser, religioner och andra olikheter
bland människor.
Satan och den demoniska världen har starkare kraft att djupt
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påverka och förstärka attityderna - anden- för onda handlingar om
en människas sinne är mottagligt. När en person börjar röra sig allt
längre bort ifrån hur Gud visat människan att hon borde leva med
andra och behandla andra, blir den lättare offer för ondskan. Genom
att röra sig bort ifrån Guds väg, vilket är definitionen på synd, blir en
människas sinne sårbart och kan då lätt påverkas att reagera kraftigare
i en redan dålig reaktion mot andra. Givetvis anar de flesta inte att
dessa varelser existerar i världen, eftersom de är andliga och därmed
osynliga. Men faktum är att de är där, och Gud har ett viktigt syfte
med varför Han tillåtit dem existera på det sättet bland mänskligheten.
Sådana varelser är inget att vara rädd för på det sättet som Hollywood tenderar att porträttera dem. De är helt enkelt onda andar som
försöker göra mänsklighetens liv så eländigt, otillfredställande och
fruktlöst som det någonsin kan bli. De hatar människan. Ju mer en
människa arbetar på att ha bra relationer med andra och Gud, desto
mindre kraft kan dessa varelser utöva på en person. Enkelt uttryckt, om
någon strävar efter att leva sitt liv utifrån de tio budorden, så kommer
dessa varelser kunna utöva mindre påverkan på den människan. De
första fyra budorden uppenbarar helt enkelt hur människan kan ha
en sann och äkta relation med Gud, och de resterande sex uppenbarar
hur man har en sann och äkta relation med andra. De uppenbarar
hur man faktiskt älskar andra.
Var dock försiktig om du letar upp fakta angående de tio budorden.
En stor del av den traditionella kristenheten har inte översatt dessa på
ett korrekt sätt och andra har bekvämt nog utelämnat ett av buden.
Även fast demoniska varelser kan påverka människor på ett sådant
negativt sätt, som här har beskrivits, så är det fortfarande den aktuella
individens val om denne väljer att ge efter för de felaktiga känslorna,
humörsvängningarna, attityderna och sinnelaget eller inte.
Till syvende och sist kan inget få en människa att agera felaktigt
eller att förstärka hennes redan dåliga reaktion om hon inte ger efter
för det. När en människa tillåter tankar att börja röra sig i hjärnan så
kan hon välja att inte bli mer upprörd, arg, avundsjuk, olycklig etc.
Det är vid det här laget som en människa behöver lära sig att utöva
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självkontroll och stoppa det felaktiga tänkandet innan det kommer
ut i felaktiga handlingar.
De riktigt goda nyheterna i allt detta är att Satan och demonerna
är på väg att bli avstängda från tillgången till människan under de
kommande 1100 åren.
Satans uppror
Satan och en tredjedel av änglavärlden gjorde kraftigt uppror mot
Gud. De hade mycket makt på den tiden, en makt som dock togs bort
ifrån dem för länge sedan. Det som Gud hade givit, kunde Han också
ta tillbaka. De använde dessa krafter som Gud givit dem i ett försök
att förstöra jorden. Det skedde snabbt och kan bäst förstås genom att
liknas vid en stor mängd kraftiga kärnvapen som exploderar samtidigt. Den kraften de kollektivt utlöste skickade ut enorma mängder
material i atmosfären och långt bortom den. Kraften som verkade
för att förstöra allting skapade på kort tid enormt kaos i själva atmosfären. Detta resulterade i något som bäst kan beskrivas som en evig
kärnvapenvinter vilken sträckte sig över hela jorden ända tills Gud
började att, tiotusentals år senare, förnya jorden.
Kraften som användes mot jorden var så våldsam att den faktiskt
fick jorden att komma ur sin perfekta rotation och sin omloppsbana
runt solen. Stora delar av jorden drabbades av massiva plötsliga förändringar. Delar av jorden slets itu och kastades ut i rymden. Alla
dessa händelser som skedde mycket hastigt förstörde ögonblickligen
på, ett eller annat sätt, livet på jorden. De flesta livsformerna klarade
inte attacken. Vissa livsformer förfrös ögonblickligen då den iskalla
atmosfären kom ner på jordytan. Det finns till och med bevis för detta
i de förhistoriska mammutarna som hittats infrysta på ett sätt som
visar på att de ögonblickligen frusit ihjäl på grund av mycket kalla
temperaturer.
Attacken var så kraftfull att materia från jorden träffade månen,
merkurius, venus, ja även mars. Gud har avslöjat att själva asteroidbältet formades genom att mängder av stoft från jorden slets loss
och spreds ut i rymden. Det finns även annan materia i bältet som
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hamnat där, men det har ännu inte avslöjats var den kom ifrån. Jorden
skapades ursprungligen med större massa än vad den har idag. Gud
tillät kraften i Satans uppror och hans försök att förstöra jorden att
sprida sig ut till rymden en viss sträcka, men bara så långt som Gud
tillät och inte längre. Det var här som Gud grep in och stoppade
ytterligare förstörelse.
Gud formade ett bälte av stoft i vårt solsystem från det som spreds
ut i rymden som en konstant påminnelse, till alla som får lära sig om
det, om vad uppror leder till - förödelse, kaos, förstörelse och död.
Gud grep in och hindrade jorden från att förstöras, precis som Han
kommer gripa in igen, men denna gång för att stoppa människan från
att förstöra jorden.
Processen som leder till att förstörelsen, kaoset och våldet växer
och ökar i intensitet är resultatet av en liknande ökning av kraften i
bedrägeriet som verkar i sinnet hos människor.
Frihet och alla olika valmöjligheter
Det nämndes tidigare i boken att Gud skapade människan på ett helt
annat sätt än änglarna, speciellt med tanke på vilken sorts hjärna de
skulle ges. Det var enorm skillnad i syftet med att de specifikt skapades
på detta sätt. När en person väl lär sig om denna skillnad, och Guds
tanke med den, kan Guds plan för den människan få möjlighet att
börja bli så mycket mer inspirerande och kan leda till en djup vördnad.
För att kunna börja förstå Guds stora syfte bakom att skapa människan av fysisk materia istället för andlig, är det först nödvändigt
att känna till mer om änglarna som blev skapade av andlig materia.
Som det tidigare beskrivits i boken så skapade Gud först den andliga
världen där änglar kunde leva, precis som människan skapades i ett
fysisk värld för att kunna leva där.
Den viktigaste aspekten hos dessa skapelser, dvs änglarna som
skapades av andlig materia och människan av fysisk materia, är
hjärnan som gavs dem. Kroppen, som innehåller hjärnan, är något
som underlättar möjligheten att interagera med Guds skapelse på ett
oerhört avancerat plan i livet. Det ökar kraftfullt möjligheterna att
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erfara allt liv på ett enormt meningsfullt, tillfredsställande och starkt
aktivt plan. Men hjärnan som Gud gett både änglar och människor
är det mest värdefulla av allting.
Det är hjärnan (sinnet) som ger varje enskild individ möjligheten
till egna tankar, eget resonerande och egna val i livet. Den rika variationen i Guds skapelse ger varje individ fantastisk frihet i de val de
kan göra för att kunna leva livet i dess fullhet. Det finns många sätt
att leva ett rikt och tillfredsställande liv på, utifrån individuella val
och personliga önskemål — så länge dessa håller sig inom Guds lagar.
Så, snälla, förstå detta i dess sammanhang, då det bara finns en
sann väg att leva när det handlar om hur livet skall levas i överensstämmelse med Guds vägar. Det handlar om hur vi behandlar, respekterar
och interagerar med andra och med själva skapelsen. Det handlar helt
enkelt om att sträva efter att leva i Guds kärlek, som baserar sig på
omsorg om andra och om Guds skapelse. Det är motsatsen till att leva
själviskt, på bekostnad av andra eller på bekostnad av Guds skapelse.
Guds lagar har getts människan med syftet att undervisa henne
om Guds livsvägar, vilka innebär sann omsorg och ett sätt att leva
gentemot både Gud och människor. Det är det enda sättet som leder
till fred, lycka, välmående, fullhet och ett i allt mer överflödande liv.
Att leva i stolthet och själviskhet som motarbetar Guds sätt kommer
bara leda till oro, förvirring, ilska, avund, lusta, bitterhet, missmod,
kaos, förstörelse, ett osunt tänkande och resonerande, ondska, lidande,
smärta, skador, etc.
Ett sätt leder till goda resultat och välsignelser i livet och det andra
resulterar i ondska och förbannelser i livet. När du ser på världen runt
omkring dig, vad ser du? Det är mycket lätt att se vad människan har
skördat genom sina livsval, och det borde vara lika uppenbart att det
är resultatet av val i livet som skiljer sig från det som Gud gett som
det enda sättet.
Det som mänskligheten skördat är helt enkelt resultatet av andliga lagar som är aktiva och gäller, precis som den fysiska lagen om
gravitation. Man kan hålla sig “inom lagarna” som Gud fastställt eller
så kan man välja att arbeta emot dem. Lagarna som styr den fysiska
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skapelsen, t ex gravitationen, har mänskligheten accepterat eftersom
vi snabbt lär oss vad det innebär att försöka gå emot sådana lagar. Men
de andliga lagarna som påverkar relationer glöms lätt bort på grund av
en villighet att minimera den sanna smärtan och skadan de faktiskt
orsakar. Detta hänger ihop med själviskheten och att människans
köttsliga natur hela tiden insisterar på att få som den vill, och detta
oftast på andras bekostnad.
Uttalandet att det bara finns ett sätt att leva sitt liv sker alltid i
koppling med Guds enda sanna sätt att leva som endast leder till godhet.
Det är alltid “givet” då det talas om våra sätt, eller någon annans sätt,
till skillnad från Guds enda sanna sätt. I det sammanhanget finns det
bara “ett sätt” - Guds.
När det handlar om olika val inom Guds enda sanna sätt att leva så
finns där stor frihet och ett överflöd av olika val och sätt att göra saker
på. Då finns det inte bara ett enda sätt, eller en enda väg, eftersom Gud
erbjuder enorm rikedom i livet kopplat till var och ens personlighet,
prioriteringar och individuella val baserade på personliga önskningar,
planer, mål, smak, etc.
Frihet att välja och att göra saker på olika sätt än andra är vad
som ger stor förnöjsamhet, fullhet och krydda i livet. Vi kan förstå det
genom dessa enkla exempel. En person kanske tar en kopp kaffe på
morgonen och någon annan gör inte det. Även inom det valet så finns
där många olika sätt att njuta den där koppen kaffe. Allt man behöver
göra är att se t.ex. en barista ordna allehanda olika beställningar. Det
samma gäller olika val av mat att äta och var man äter den eller vilken
dryck man väljer till maten. Dessa är några enkla exempel som alla
belyser olika typer av val vi gör och beslut vi fattar dag in och dag ut
i stort och smått.
Detta liknar till viss del livet för Adam och Eva i Edens lustgård
där allt fanns i överflöd. De hade stor frihet i sina val i livet. Ändå
drogs de till det valet som Gud sa att de inte var fria att göra. Detta
skulle visa på deras villighet att lyssna till Gud. De valde till slut
att inte lyssna, och det beslutet som de mycket troligt ändå skulle
tagit vid ett senare tillfälle påskyndades genom bedrägeriet som
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kom från Satan.
Gud har gett stor frihet och oändligt många möjligheter till att
göra olika val i livet. Varje individ har en mängd val framför sig i livet
som gjorts möjliga av Gud, och som givit oss dessa för att berika livet
genom glädje och mångfald. Detta kan sedan förstärkas många gånger
då sådana saker delas med andra och som sedan kan delas än mer
utifrån det man då har tillsammans.. Det är på det sättet Gud designat
att en familj och ett äktenskap skall fungera - att vara starkt fokuserat
på att dela livet tillsammans. Det är tänkt att erbjuda något av det
rikaste liv en mänsklig varelse någonsin kan uppnå och uppleva.
Det här är exakt det Gud började göra i begynnelsen. Hans önskan
var att dela med änglavärlden fullheten som krävdes i planerandet och
skapandet av sådan mångfald, skönhet och undret i allt som skapades i
universum. När sedan tiden var inne för skapandet av mänskligheten,
avbröt Satan och de änglarna som följde honom sin upplevelse av att
dela miraklet och dela den glädje de hade haft möjligheten att känna
tillsammans med Gud och resten av änglarna. De klippte själva av
banden till allt detta. De berövade sig själva fullheten Gud skapat
för dem att erfara tillsammans i livet och vidare in i evigheten. De är
numera plågade varelser i väntan på den dag då de skall dömas. De
vet att tiden för detta närmar sig.
Människan har gjort samma sak. På grund av själviskhet, avund,
omoral, lusta, äktenskapsbrott, perversion och all annan synd, så har
resultatet blivit att individer, äktenskap, familjer, grupper och nationer
har lidit kraftigt. De har berövat sig själva den goda frukten och rikedomen som kommer av att dela resultatet av att lyda och följa Guds
enda sanna väg i livet. De är oförmögna att dela den sanna rikedomen,
mångfalden och de goda upplevelserna som kommer av att leva rätt.
Sinnet stelnar
Nu kommer vi till anledningen till att människan är skapad annorlunda
jämfört med andliga varelser, änglar, och för ett helt annat syfte. Vissa
har tänkt, att när Satan och demonerna syndade så, “Varför kunde de
inte bara omvända sig?” Svaret är att de inte kan det, eller ens önskar
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det, och detta faktum kommer aldrig förändras.
Änglarna skapades av ande och med en hjärna bestående av ande.
I den hjärnan lades en liten bit ande. Den lilla biten ande gav dem
kraften och förmågan till avancerat minne, tankar, och individualitet
som sedan kunde utvecklas. De hade stor valfrihet inom det mångfacetterade livet som lades framför dem.
De enda de kände till var det som Gud hade gett dem. De var djupt
uppfyllda av det spännande liv de erfor och gladde sig över att dela
allt med Gud och varandra. Att känna till Guds väg fyllde dem med
entusiasm och gav dem rikedom och spänning i deras liv. De kände
inte behov av eller önskade sig något annat. Ända till Lucifer började
önska sig en annan väg än den som Gud visade honom, detta på grund
av avund och den starka önskan han hade att skydda sin image.
Det ledde till synd i det att han började motarbeta Guds syfte och
Gud själv. När han uppfylldes av stolthet och började gå sin egen väg
förklarade Gud att han hade fördärvat sin perfekta hjärna som Gud
hade gett honom. För en andlig hjärna innebär det att sådan korruption, det sättet att tänka som motsätter sig Gud blir “permanent”. Det
existerar ingen ånger i en hjärna gjord av ande. Den andliga hjärnan
“fastnar i fördärvet”, och har ingen önskan att förändras. Den vill
bara gå sin egen väg, oavsett vad som händer.
Gud visste att genom att skapa andliga varelser med egen vilja,
individualitet och frihet att välja själva, så var det oundvikligt att allt
eftersom tiden gick så skulle några vända sig bort ifrån Honom. De
skulle vända sig bort ifrån Gud och Hans enda väg i livet, den enda
som producerar en miljö där fred, rikedom, glädje och mångfald råder.
Satan och en tredjedel av änglarna gjorde uppror mot Gud. Efter det
stelnade deras hjärnor helt i upproret mot Gud.
Det finns inget annat sätt att skapa en levande varelse än det
sättet Gud har gjort det på, om de skall kunna ha en egen vilja och
egna livsval. För en sådan skapelse fanns ingen möjlighet att försäkra sig om att den alltid skulle välja Guds väg. Om det hade varit
så, så skulle inte valet varit fritt. Det hade antingen behövt vara
förprogrammerat eller alltid kraftfullt kontrollerat. Ingen annan
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livsväg kan leda till sann överenskommelse, enhet, harmoni, frihet
och fred, eller möjligheten att i sanning “dela” livet. Så änglarna, ja
till och med människan, skapades på detta enda möjliga sätt för att
de skulle ha förmågan att besluta själva vilket slags liv de själva med
sin fria vilja valde. Allt annat skulle helt enkelt inte varit frihet, utan
kontrollerat på något sätt.
Som ett resultat av Satans uppror och de änglar som följde honom
så hade de resterande änglarna nu personligen sett och lärt sig vad
uppror och synd producerar. De blev mer än någonsin övertygade och
stärkta i en större och djupare enhet med Gud. De valde tydligt att
fortsätta vara trogna och blev fasta i den övertygelsen. De har valt att
dela mångfalden och glädjen över Guds verk i all evighet. Den starka
övertygelsen och målmedvetenheten som skapades i deras sinne
kunde inte ha skett på något annat sätt. Det har blivit deras fasta val
att alltid följa Gud och Hans livsväg.
En annorlunda hjärna
Gud har ett oerhört annorlunda syfte med mänskligheten än med
änglarna. Det är ett som långt övergår syftet med änglarna. Det är
det största som Gud kan skapa, eftersom det inte kan skapas ur intet
så som alla andra delar i skapelsen. Det handlar inte om något som
kan skapas på kort tid så som när Gud skapade varje enskild ängel
eller då Han skapade Adam och Eva av stoftet (materialet) på jorden
på sjätte dagen, så som det står i 1 Mos. Den skapelsen som innebar
möjligheten att kunna föröka sig på ett fysiskt plan är endast den första
skapelsen och den kan sedan leda till en långt mer fantastisk skapelse.
Människan skapades med potentialen att erfara en andra skapelse - en bokstavlig skapelse - en som Gud förverkligar. En fysisk
skapelse och existens som endast är tillfällig kan potentiellt leda till
en andra långt mer överlägsen skapelse. Inte alla kommer erfara den
där andra skapelsen, och det finns ingen som har rätt att kräva av
Gud att få vara med om den. För många kommer detta fysiska liv vara
allt de någonsin kommer erfara. Men till sist kommer de flesta välja
Guds livsväg och söka den andra skapelsen, precis som majoriteten
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av änglarna valt Guds livsväg.
Men på grund av ett annat syfte var det tvunget att människan
skapades på ett totalt annat sätt först - med en fysisk existens. Det
är på grund av möjligheterna och tanken med en sådan skapelse som
gör att den inte kunde ske på något annat sätt. Människan kunde inte
skapas som ande direkt. Allt detta kommer klarna framöver. Men för
tillfället räcker det att säga att det inte kunde ske på något annat sätt
på grund av kraften, makten och livet som mänskligheten potentiellt
kan få, och detta är det enda sättet det kan förverkligas på.
Precis som vi inte klarar av att förstå storheten hos detta universum, för att inte tala om Gud, så är det som Gud kommer skapa på
ett andligt plan utifrån mänskligheten lika mäktigt. Det är omöjligt
att förstå det oerhörda, kraftfulla och mäktiga som kommer skapas
av Gud i de individerna som kommer erfara denna nästa skapelse.
Men just nu är det dock bäst att summera några av de viktigaste
aspekterna till varför människan först gavs en fysisk existens med
fysiska kroppar. Det var på grund av den typ av hjärna som Gud gav
människan. Den var tvungen att först skapas av fysisk materia. Gud
har ännu inte avslöjat komplexiteten bakom hur den fungerar som
den gör, men en fysisk hjärna med den andliga delen Gud placerar
i var och en som föds är det enda sättet på vilket en sådan skapelse
kan ske.
Trots att alla inte kommer vilja välja att ingå i den så kommer den
andra skapelsen som Gud kommer erbjuda majoriteten av mänskligheten att kunna leda till en mycket högre och ofattbar nivå av
människans existens. Men, Gud kommer inte utföra detta verk om
inte en person har börjat att “se” och “tro på” att detta är vad de
sannerligen önskar i sitt liv - genom ett eget fritt val och överenskommelse med Gud.
Till skillnad från hjärnan skapad av andlig materia som kan bli
totalt korrupt och fast i sitt eget sätt att tänka, efter att endast en gång
valt att inte följa Guds väg, så är den mänskliga hjärnan annorlunda. En
människa kan vända sig bort ifrån Gud och en process av korruption
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kommer sakta starta, men hjärnan blir inte omedelbart fast i sitt
motstånd mot Gud när den syndar.
Det enormt mäktiga syftet med allt detta är oerhört, men för
tillfället är det endast nödvändigt att börja inse att Gud gjorde oss
på detta sätt så att vi kan omvända oss, och en process som började
långt tidigare på grund av människans själviska köttsliga natur kan
börja att vända riktning. Det är intressant att notera att ordet som
översatts omvändelse i det nya testamentet kommer från ett grekiskt
ord som betyder “att tänka annorlunda”. Så genom sitt eget fria val kan
en människa, om hon önskar vända den onda processen av korruption
i sin hjärna, välja att förändras.
Gud skapade oss fysiska, fullt medveten om att genom att skapa
oss på det sättet skulle vi tendera att söka få vår egen vilja igenom. Det
börjar redan som nyfödd och fortsätter sedan växa sig starkt genom
livet. En bebis har en natur som börjar utvecklas från födseln. Det är
den grundläggande utvecklingen av en självisk natur hos en fysisk
varelse, helt enkelt på grund av att den lever i en fysisk värld. Det är
en natur som “vill gå sin egen väg”.
En bebis som har det obekvämt, eller är hungrig, kommer låta dig
veta när den vill ha sin vilja igenom. Vi har skapats underdåniga vår
egen själviska natur. Och när man växer så växer också ens själviskhet
och önskan att få sin vilja igenom. När man blir vuxen så är själviskheten fast, och det leder till synd. Gud fastslår att alla har syndat,
förutom en, Jesus Kristus. Så människan är självisk i sin natur, vill
gå sin egen väg, och resultatet leder till synd.
Men, de goda nyheterna är att ett sådant sinnelag kan förändras.
När väl en människa går in i en andra fas i skapelsen, så börjar en
lång process som innebär konstant samarbete med Gud i en andlig
skapelse inom själva sinnet. Gud har en tid för varje person under
vilken hon kan bli erbjuden möjligheten att välja att utveckla en “nytt
sinne” och ett sätt att tänka som slutligen kan bli helt överens med
Gud och Hans livsvägar, om personen väl önskar detta.
Världen befinner sig just nu på gränsen till den tiden då detta val
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att förändras och leva i äkta fred och enhet i världen är på väg att
erbjudas alla människor, i det att Gud etablerar sin makt på jorden.
Så nu när du läser denna bok börjar dessa val ställas framför dig,
bara lite tidigare än för andra. Nu är tiden kommen för dig att söka
hjälp för dig själv och dina nära och kära och låta Gud veta om du
vill utgöra en del i denna nya tidsålder. Valet är ditt. Det är bra att
börja precis här med att undersöka sanningsenligt och äkta din egen
mänskliga natur. Man måste börja se sin egen sanna natur innan
valet kan göras att vilja något annat för sig själv och andra - ett val
att fortsätta som förr eller att välja det Gud erbjuder.
Till syvende och sist är mänskligheten underställd sin själviska
köttsliga natur. Människor kan inte kontrollera sin natur som växer sig
självisk och egoistisk redan från barndomen. Ett av de bästa exemplen
för att förklara detta är något jag lärde mig av en av Guds apostlar
strax före hans död. Herbert W Armstrong talade om detta när han
beskrev skillnaden mellan Guds kärlek som alltid är utåtriktad och
full av omsorg om andra jämfört med mänsklig kärlek.
Exemplet handlar om en moders kärlek till sitt barn. Det är svårt
för människor att inse att även i något så vackert som en moders kärlek
till sitt barn, så är det moderns själviskhet som driver den. Modern
har inte samma sorts omsorg, önskan att beskydda, och vilja att ge av
sin kärlek till alla andra barn som till sitt eget. Ändå är för människan
en moders kärlek till sitt barn något vackert. Det är bara det att den
inte är jämförbar med Guds kärlek, människans kärlek må vara vacker
men är fortfarande självisk i sin natur.
Guds kärlek är allomfattande och helt utåtriktad mot mänskligheten i sin önskan att ge beskydd, hjälp, omsorg, näring och värme
åt andra. Om ändå alla kunde se och förstå det och ta emot det från
Honom, men istället så motarbetar och kämpar mänskligheten emot
Gud.
Det är en fantastisk orsak varför vi har getts en fysiskt hjärna
med en del av ande inuti, istället för en hjärna helt av ande. I vårt
fall kan hjärnans fördärv bli helat och korruptionen helt och hållet
försvinna. Bedrägeriet kan börja upptäckas och sedan upplösas i det
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att en individ börjar befrias ifrån fångenskapen som sinnelaget och
tankarna hållits i.
Vi har sannerligen potentialen att ingå i en vidare skapelse som
kan börja ske i själva sinnet - efter ett fritt val och en personlig önskan
att det skall börja, om detta verkligen är vad vi vill. Nästa fas i vår
utveckling, om vi väljer att ta emot den när den ges, är en skapelse
som är “andlig” i hjärnan och som leder till förvandlingen från en
fysisk kropp till en “andlig kropp” - och till ett evigt liv.

Kap 3

APOSTLAR OCH PROFETER

S

n
. älla, försök att ha lite tålamod med mig i starten av detta
kapitel, när jag nu börjar det på ett mycket personligt plan. Jag är
inte någon som uppskattar att tala om mig själv, speciellt inte när jag
talar om Gud, Hans son, och Hans väg till liv. Alltför ofta när människor
talar om Gud, och detta gäller speciellt predikanter eller människor
som anser sig själva religiösa, tenderar den mänskliga naturen att
upphöja sig själv eller sin egen betydelse som viktigare än andras. Att
göra något sådant är den ultimata formen av “name-dropping” [då
man slänger sig med namn på kändisar] för att imponera på andra.
Sådant beteende är det värsta jag vet och därför tenderar jag att
att hamna i det andra diket, vilken innebär att se till att ingen uppmärksamhet dras till mig. Jag har nu varit tjänare - en Guds tjänare - i
över 34 år. Det har alltid varit ett arbete och en ära som jag tagit på
allvar och sett nyktert på, men det har också gett mig en stark känsla
av tillfredsställelse, glädje och spänning. Och som en följd av detta
har det varit min önskan att rikta andras uppmärksamhet mot Gud
och Jesus Kristus, precis där den borde vara.
Jag har varit välsignad under en lång tid nu med förmågan att
tydligt känna igen den mänskliga naturen. Jag inser helt och fullt att
den enda anledningen till att jag har kunnat se detta så tydligt är för att
jag upplever exakt det som det föregående kapitlet tog upp angående
en ny skapelse - en annan andlig skapelse i sinnet. Denna förmåga och
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andra förmågor som jag har kommer från vad Gud har gett mig, i det
att Han och Hans son arbetar, genom kraften i den heliga anden, för
att förvandla - och totalt förändra - mitt sätt att tänka.
Som jag förklarade tidigare så kan den processen inte skapas
av Gud i ett nu; den kan inte bli till ögonblickligen. Den kräver det
fria valet av den som detta erbjuds. Det måste vara ens eget val, och
människan i fråga måste vara uppfylld av en stark önskan att uppleva
denna totala förändring i livet och i sitt sätt att tänka. Hon måste gå
från önskan att få till viljan att ge, och från själviskhet till utåtriktad
kärlek till andra.
Sedan 1969 har jag varit välsignad att utgöra en av de få som under
de senaste 6000 åren faktiskt har fått uppleva den skapelsen och
hur dess kraft verkat i mitt eget sinne. Hur kan en sådan upplevelse
förmedlas till andra så de kan börja greppa och förstå vad jag säger?
Det är min djupa övertygelse att det jag nu berättar kommer väcka
något inom många människor som i sin tur kommer ges den hjälp de
behöver att börja se och förstå vad som måste förändras inom dem
och i resten av världen då Gud griper in för att förvandla denna värld.
Det är anledningen till att jag tar tid att förklara några av de saker
som hänt mig och den enorma skillnad det har medfört i mitt sätt att
tänka som nu är i enhet med Guds sinnelag. Denna process är precis
vad Gud är på gång att börja erbjuda hela världen, till alla dem som
ges välsignelsen att leva in i tusenårsriket (Millenniet).
Denna “förändring” som jag upplevt, och som andra kommer
börja uppleva, beskrivs av den första aposteln till hedningarna,
Paulus, då han säger, “Anpassa er inte efter denna världen, utan låt
er [bli förvandlade] förvandlas genom förnyelsen av era tankar”
(Romarbrevet 12:2).
Det engelska ordet för förvandlad är “transformed”, vilket i sin
tur kommer från ett grekiskt ord som används för att beskriva denna
“förändring”, nämligen “metamorphoó.” Det ordet utgör grunden i
ett annat ord “metamorfos,” vilket används i biologin för att beskriva
den fullständiga förändringen hos fjärilar, från larv till puppa och
slutligen till fjäril.
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Det här är en fantastisk vers i Romarbrevet. Den handlar om
processen till en ny skapelse genom vilken Gud arbetar under många
år för att hjälpa en människas sinnelag att förändras - förvandlat
till något totalt annorlunda när det gäller “hur” man tänker och
resonerar.
Början till en förvandling
När jag blev tonåring så var Vietnamkriget igång. Det var min dröm
under mina tidiga tonår att bli yrkespilot, och som ungefär 15 år
gammal körde jag från nordvästra Kansas, där jag växte upp, till
flygplatsen i Denver, Colorado, i ett försök att ta reda på så mycket
som möjligt från de olika flygbolagen kring vad som var realistiskt att
satsa på för att på bästa sätt förbereda mig och förverkliga min dröm.
Det var under den perioden jag fick veta att jag behövde en examen
från college [motsvarande högskolan] och att man oftast kunde få ett
“försprång” genom att gå med i flygvapnet och utbilda sig till jetpilot.
Därför blev detta mitt mål och jag hade bråttom. Jag studerade hårt
på vår lilla high-school och tog min examen efter tre år istället för de
fyra som normalt krävdes. Efter detta studerade jag två år på ett lokalt
college. Det är ett college som är klassat som ett junior college, vilket
innebär att de erbjöd en examen efter två år istället för ett fullskaligt
fyra-års-college eller universitet.
Så, Vietnamkriget var i full gång och nyheterna rapporterade
från det hela tiden. Jag hade precis fyllt 17 när jag började college och
blev där medveten om något som kallades ROTC (reservofficerarnas
träningsgrupper). Det var ett program som man kunde söka till vid
de större collageskolorna och universiteten, och som fungerade som
en hjälp att betala de två sista åren vid college, medan det också
förberedde en som kandidat till en gren inom militären som löjtnant.
Till och med före jag bestämt mig för att bli pilot hade jag, så länge
jag kunnat minnas, alltid önskat att gå med i någon del av militären.
Och innan jag började att fokusera på att bli pilot hade jag alltid drömt
om att göra militär karriär så långt det bara gick. Jag tänkte inte bara
bli general, jag ville bli en femstjärnig general.
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Guds ingripande
Som en fortsättning till det som nämndes i det föregående kapitlet är
det viktigt att notera följande. Det finns ett sätt på vilket Gud verkar i
människors liv för att föra dem till den punkt i livet då Han erbjuder
dem möjligheten att ingå i en andra skapelse. Det är när Gud “kallar”
en person till den relationen, genom vilken Han sedan kommer arbeta
INOM dem - i deras sinne för att skapa den första fasen i den nya
skapelsen. Under de senaste 6000 åren har Gud endast fullbordat ett
sådant verk inom 144 000 människor. Gud håller inte på att desperat
försöka “rädda” världen så som många religiösa verkar tro. Om Han
nu höll på att göra det så gjorde Han inte ett speciellt bra jobb. Men
med Gud är det så att Han alltid slutför det Han har påbörjat med
ett perfekt resultat.
Det är bra att notera att ordet som oftast översätts “kallelse”
kommer från ett grekiskt ord som betyder “inbjudan”. När Gud börjar
dra en person närmare Sig och uppenbara Sin sanning och livsväg
för den, så gör Han det eftersom tiden är inne för den personen att
bli inbjuden till en frivillig medverkan och ett arbete för en fortsatt
skapelse i personens liv. Det är något bortom den fysiska existensen,
men något som potentiellt leder till ett andligt liv i en evig existens.
Dessa 144 000 är de som Gud valt ut under denna långa tidsperiod
och inom vilka Han arbetat för att åstadkomma en total förvandling i
deras sinnelag och deras andliga del i hjärnan. Det är den första fasen i
den andra skapelsen som leder till den andra fasen där de får en kropp
som helt består av ande. Detta sker inte förrän de blir uppväckta för
att möta Jesus Kristus då han återkommer till jorden för att regera.
Var och en av dessa personer har Gud arbetat med direkt i det att
Han hjälpt dem att förändra deras “naturliga” själviska mänskliga sätt
att tänka och resonera. Deras sinnelag har förändrats så det enats med
Guds eget sätt att tänka, vilket utgör Hans sinnelag. Det handlar om
att komma till total andlig enhet med Gud genom kraften i Hans heliga
ande som verkar i sinnet. Detta är första fasen i den andra skapelsen.
Det är endast när den förvandlingen är färdig som en person
kan få bli uppväckt till ett liv som aldrig kommer avslutas och med
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en kropp som består av ande. Det är den andra fasen i den andra
skapelsen.
Innan någon kan bli “utvald” och ges det eviga livet i en andlig
kropp, och innan processen med förvandlingen av hjärnan ens kan
börja så måste Gud först “kalla” den personen, vilket innebär att
Han för första gången ger den personen möjligheten att börja att
“se” Honom (andligt) och Hans livsväg - Hans sanning. Gud börjar
“dra” en person till sig genom sin heliga ande och sedan, men endast
efter att denne person väljer att med fri vilja respondera, kommer
Han börja hjälpa den personen att förändras och uppnå en andlig
enhet med Honom.
Många människor tror att de helt enkelt kan välja att “ta emot
Gud” och då kommer Gud “ta emot” dem och börja en relation med
dem. Detta stämmer inte på ett andligt plan.
Jesus Kristus sa att ingen kan komma till honom om inte Gud
Fadern (först) kallar dem. Det handlar om Guds kallelse och Hans
personliga val av vem Han väljer att arbeta med. Det är i Guds vilja
och syfte att kalla vem Han vill och när Han väljer att kalla den
människan.
Oftast, när Gud kallar någon, så måste den personen först bli
ödmjukad innan den i sanning börjar lyssna till Honom. Endast då
en person är tillräckligt ödmjuk är den faktiskt villig att lyssna till
Gud. I annat fall vägrar helt enkelt den mänskliga naturen att lyssna.
Det står skrivet olika saker om en sådan kallelse, men en vers i
Bibeln säger helt enkelt: “många är kallade, men få är utvalda.” Det
är inte alla som tagit emot det Gud erbjudit dem, mest på grund av
deras mänskliga stolthet, och många andra, efter att de en gång tagit
emot Guds kallelse, blev lata och arbetade inte på sin kallelse så som
de borde gjort, och även dessa blev uppfyllda av ett slags stolthet. Gud
tvingar inte på någon denna totala förändring av sinnelaget. Denna
skapelse kan bara ske utifrån ett fritt val och en kontinuerlig stark
strävan hos den som Gud erbjuder detta.
Historien om Job (i Jobs bok i Bibeln) handlar precis om detta.
Job var en mycket stolt man som var tvungen att ödmjukas innan
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han kunde börja att verkligen lyssna till Gud. Hans historia handlar
om en individ som skulle fått hela mänskligheten på skam då det
gällde sin önskan att tjäna Gud. På ett mänskligt fysiskt plan var han
en rättfärdig man genom sin lydnad inför Gud. Men på det andliga
planet, dvs. i sitt sinne, var han inte rättfärdig.
Han var oerhört engagerad och nitisk i sin tillbedjan och hängivenhet för Gud, men hans motivation var den vanliga för den mänskliga
naturen. Den var självisk. Han var inte omvänd i sitt sinnelag. Han
utförde alla religiösa handlingar inför Gud, men var innerst inne
fylld av stolthet, självtillräcklighet och självtillit. Gud tillät sedan
Satan att ta “allting” ifrån Job, förutom hans liv och hans fru. Gud
använde Satans försök att få Job att förbanna Gud och Hans livsväg
som ett sätt att ödmjuka Job så att Han faktiskt kunde arbeta med
Job på ett andligt plan. Till slut blev Job omvänd och började erfara
förvandlingen av sitt sinnelag.
Förvirrad och osäker
Det var på ett sådant sätt jag blev kallad, i det att Gud först ödmjukade mig under en period av flera månader genom svårigheter och
prövningar som jag behövde gå igenom för att jag skulle börja lyssna.
Under tiden jag gick på college förspillde jag ingen tid, utan anmälde mig direkt till ett ROTC-program inriktat mot att bli pilot i
flygvapnet. Jag åkte till en plats i östra Kansas för att göra tester inför
det programmet. Inom några få månader fick jag meddelandet att jag
blivit antagen och skulle anmäla mig på en speciell plats för att börja
ett träningsprogram och sedan börja på universitetet på hösten efter
att programmet var avslutat. I mitt sinne visste jag att jag var på väg
till Vietnam och jag ville verkligen dit. En god vän till mig hade tagit
värvning och var redan där och deltog i striderna.
Jag tänkte att om jag skulle strida så hade jag en mycket kraftfullare
möjlighet att göra det som pilot jämfört med att bara gå ut i strid med
ett gevär eller en kulspruta, och jag skulle ha bonusen av att fungera
som löjtnant. Jag tänkte faktiskt att om jag blev involverad i kriget
mot det kommunistiska Nordvietnam och FNL, en av USA förklarad
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fiende, så skulle jag kunna åsamka mycket större skada genom att
flyga ett jetplan som hade mycket större kraft att döda.
Låt mig tillägga till den här historien att, trots att jag gjorde
ganska bra ifrån mig de där första två åren på college när det gällde
studierna, så hade jag inte mitt fokus på studierna, utan mer på
festandet. Jag arbetade på några ställen för att tjäna pengar till min
utbildning, men jag slösade bort mycket av det jag tjänade på fester
och alkohol, mestadels öl, stora mängder öl. Alkohol tenderar att
minska hämningar och skapa en mer obekymrad, vårdslös, gränslös,
vild och omoralisk miljö.
Det vore också på sin plats att nämna här att jag INTE hade NÅGOT
intresse för religion över huvud taget. Allt jag kommer ihåg är att några
av mina vänner var så att säga goda katoliker, och andra var metodister
och lutheraner. För egen del hade jag ingen riktig tro på att Gud existerade. Vissa hade övertalat mig att följa med dem på gudstjänst vid
några tillfällen och till och med på vissa bibelstudier för ungdomar.
Många av frågorna jag ställde vid de bibelstudierna gavs svar som
kändes tunna och svårförståeliga, som t.ex. när de försökte förklara
vad “själen” är och vad som händer med den när man dör. Även fast
de trodde på sådana saker, så hade de inga riktigt meningsfulla definitioner som kunde förklara deras tro. Det var likadant med nästan
varje ämne som diskuterades, så jag gav helt enkelt upp, jag var ju
ändå inte intresserad.
Den enda glimten av religiös tro som jag hade på den tiden var
att “om” det fanns en Gud, så använde Han mest troligt evolutionen
och en “big bang” för att åstadkomma det Han gjorde i skapelsen.
Utöver det så trodde jag egentligen inte att Han existerade, utan livet
var här och nu.
Detta började förändras under en tidsperiod av ett år, med början
då jag fortfarande var 18 år gammal (och på väg att snart bli 19) under
slutet av mitt sista år på skolan. Jag upplevde fyra saker som skedde
tätt inpå varandra under en tvåmånadersperiod som påverkade mitt
liv mycket kraftigt. Året efter dessa fyra händelser började mycket
oroväckande, men avslutades på ett helt annat sätt.

PROFETERA MOT NATIONERNA

93

Låt mig inflika här att om dessa saker inte hade drabbat mig på det
kraftiga sättet de gjorde och påverkat mitt liv på det sättet så skulle
jag inte lyssnat när Gud började “kalla” mig. Det är typiskt att när
en person börjar bli “kallad” av Gud och erbjuds möjligheten till en
“ny skapelse” så måste de oftast göras ödmjuka först.
Endast när en person har blivit ödmjuk i hjärtat och sinnet kan
Gud arbeta med personen i fråga. Stoltheten måste först slås ner
genom svåra upplevelser, motgångar och prövningar. För om man
inte är ödmjuk så tenderar man att stå emot och vägra erkänna Gud,
och helt enkelt inte lyssna till Honom.
Jag är inte hundra procent säker på den exakta ordningen i dessa
händelser, dock tror jag att detta är ordningen de skedde i. Hur som
helst så hade de ändå en stark påverkan på mitt liv, vilket är det
viktiga här.
Allting verkade gå otroligt bra fram till de händelserna skedde.
Jag var nu klar med high-school och gjorde mig redo för de två
sista åren i college samtidigt som jag var del av ett ROTC-program
på universitetet i östra Kansas, allt med en förhoppning om att bli
pilot i flygvapnet. Dessutom så löpte allt på så bra så jag trodde att
jag skulle kunna slutföra mina planer och samtidigt gifta mig. Så jag
förlovade mig.
Men en dag så fick jag ta emot fruktansvärda nyheter hemifrån.
Min vän som stred i Vietnam hade precis blivit dödad. Det tog mig
mycket hårt och det tog djupt. Jag blev oerhört förtvivlad och slogs
av hur orättvist livet var. Här var en ung man som precis börjat livet
och det togs ifrån honom. Det verkade så otroligt meningslöst, och
konsekvenserna av kriget väckte frågor om hur kriget fördes och om
USA var involverat i ett krig som kanske ändå inte skulle göra någon
skillnad i världen.
Detta var min första riktiga erfarenhet av en nära väns död. För
första gången började jag fundera på vad livet egentligen handlade
om. Fanns det något bortom detta? Från min synvinkel verkade
livet ganska meningslöst. Ja, jag var skakad och i chock över denna
upplevelse. Jag var så förtvivlad att jag minns hur en av mina
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släktingar gav mig några valiumtabletter för att lugna ner mig den
där första dagen.
Av vilken anledning det än må vara, verkade det som den upplevelsen hjälpte mig att börja se på min framtid på ett lite annorlunda
sätt än vad jag gjort tidigare, men dock fortfarande bara delvis. Det,
å andra sidan, började bli något av en strid i mitt inre, eftersom jag
visste att jag hade vissa mål uppsatta i livet och att de såg ut att kunna
uppnås. Men “hur” jag levde hade aldrig väckt några funderingar hos
mig förr, men nu insåg jag att det fanns mycket där som inte var bra.
Denna inre strid fortsatte under de följande sex månaderna i det att
jag pendlade fram och tillbaka mellan att ge efter för min mänskliga
natur och fortsätta “partylivet”, för att sedan inse att saker och ting
inte stod rätt till i “hur” jag levde mitt liv. Jag visste helt enkelt inte
vart jag skulle ta vägen och hur jag skulle ta itu med det jag börjat se
och känna.
Under den specifika sexmånadersperioden var jag tämligen förvirrad. Jag var frustrerad över saker jag började se omkring mig rörande
hur människor faktiskt behandlade varandra och hur jag själv hade
behandlat många omkring mig. Jag började “se” min egen själviskhet och jag tyckte inte om det jag såg. Händelsen med min väns död
hjälpte till att föda något av detta tänkande i det att jag tänkte på hur
orättvist livet verkade vara, på grund av vad som hände honom. Livet
var här, och sedan var det borta; hans upplevelse av det hade tagit slut.
Jag pendlade mellan stunder av realism då jag tydligt kunde se
vad som låg framför mig, och mellan vid andra tillfällen då jag gav
efter för min köttsliga natur och återvände till drickandet, festandet
och att bara leva själviskt.
Omkring en vecka efter min väns begravning, när jag var lite
klarare i tankarna och kunde tänka mer pragmatiskt och realistiskt
på att gifta mig och vart det äktenskapet skulle leda, så insåg jag att
det var dåraktigt, det var ingen bra kombination och det innefattade
inga goda framtidsutsikter för någon av oss. Så jag blåste av det hela
endast två veckor efter att vi förlovat oss.
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Både begravningen och den korta förlovningen på så kort tid var
tuffa erfarenheter. Jag led, och jag gjorde andra illa. Jag tyckte inte
om vad jag såg i min mänskliga natur. Kort efter detta så kraschade
jag min fina 1966 Mustang cabriolet. En natt, endast någon mil från
där jag bodde nära colleget, så somnade jag vid ratten och bilen
började köra av vägen. Jag vaknade ögonblickligen, men det var för
sent för att hinna göra något. Jag såg en bro precis framför mig som
bilen träffade och kastades upp i luften och voltade två och ett halvt
varv. Troligen är den enda anledningen att jag inte miste livet att jag
i kraschen med bron trycktes ner mot bilgolvet och låg där under
tiden som bilen voltade.
Bilens chassi böjdes bokstavligt talat i två delar med nästan 90
graders vinkel. Det jag kunde få ut på försäkringen var 300 dollar och
den enda vettiga bilen jag kunde köpa för de pengarna var en 1959
Volkswagen. För en ung man i den åldern som hade en av de finaste
bilarna på hela colleget så var detta en kraftigt ödmjukande erfarenhet
att nu köra den där folkan.
En annan sak som började påverka mitt sinnelag på grund av
olyckan, var vad som hände direkt efter. Jag kan knappt minnas,
troligen för att jag fick en mild hjärnskakning, hur jag lyckades gå
från bilen upp till en bondgård som låg i närheten av bron jag kört
in i. När jag kom upp till huset så mötte bonden som bodde där mig
och sa att han skulle köra mig till sjukhuset. Jag blödde kraftigt från
huvudet eftersom bilstereon hade lossnat i smällen och tumlat runt
på golvet där jag låg och träffat mig flera gånger i huvudet, vilket
resulterade i flera skärsår. Det var dock en behandling jag verkligen
behövde och den bankade bokstavligt talat förnuft in i mitt huvud,
dock i ganska liten grad än.
När vi klev in i hans lastbil och vi passerade olycksplatsen saktade
han in och frågade mig något som skrämde mig rejält en stund. Han
frågade mig om det var någon annan med mig i bilen. Den tanken
skrämde mig eftersom jag trodde att det kanske var så, och vilken
fruktansvärd tanke det skulle vara om jag dödat någon. När vi var
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på väg att stanna för att se efter kom jag plötsligt ihåg att jag varit
ensam i bilen.
Den fjärde händelsen jag upplevde, innan allt detta var över,
var att militären skickade mig ett brev och lät mig veta att jag inte
skulle anmäla mig den sommaren till lägret där jag skulle genomgå
ROTC-träningen. Jag ringde en major vars namn stod på formuläret
men han sa helt enkelt att han inte hade någon uppgift om detta, men
om jag hade fått brevet så skulle jag lyda det som stod. Jag kunde inte
få reda på från någon vad som hade hänt, dock ödelade det mitt hopp
om att ingå i flygvapnet och att bli pilot.
Guds kallelse
Det skedde ytterligare en händelse cirka sex månader senare som
slutligen hjälpte mig att få kontroll på mitt liv. Jag pendlade fram och
tillbaka mellan festandet och en extrem frustration över “hur” mitt
liv var och “hur” jag levde det. Jag tyckte inte om mig själv speciellt
mycket på den tiden, eftersom jag började se sanningen om min
mänskliga natur och min själviskhet. Det var något som jag hade
varit blind för tidigare, men nu började tydligt se på ett sätt som jag
inte tyckte om. Det är inte lätt för någon att se sig själv och inse sin
själviskhet. Ändå är det något som alla till slut faktiskt måste komma
att se. Om inte, så kommer man aldrig erkänna själviskheten för vad
den är och inte heller göra valet att antingen fortsätta på den vägen
eller söka hjälp att förändras.
När den där första sexmånadersperioden började närma sig sitt
slut gled jag gradvis tillbaka till festandet och att dricka alldeles för
mycket. Colleget jag valt att studera på hade en stark party-kultur
och hög ölkonsumption bland eleverna. Det var ingen bra miljö för
mig och jag hade svårt att stå emot den. En vana som flera av mina
vänner och jag hade var att på fredagseftermiddagarna efter skolan
gå till ett ställe som alltid hade ett liveband som spelade till dansen,
och där var mycket öldrickande av studenter som ville dra igång
helgens festande tidigt. Det verkade som att de flesta var kraftigt
berusade redan kl 18.
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En speciell eftermiddag så var jag i ett tämligen nyktert sinnestillstånd. Det var ett sådant där tillfälle då jag såg den mänskliga
naturen i full blom - både i mig själv och i andra. Det var inte trevligt.
Jag kände inte för att dricka på grund av detta och var inte heller på
något danshumör, vilket var mycket ovanligt för mig. Och en händelse
skulle snart komma att ske där den här förmågan att se själviskhetens
fula ansikte skulle bli tydligare än någonsin för mig. Den skedde när
jag tittade ut över dansgolvet och på den personen jag kommit dit
tillsammans med. Hon dansade för tillfället med en annan person
och då såg jag något som jag tidigare i mitt liv aldrig sett.
När jag tittade såg jag något i henne som speglade en otrevlig
sida hos den själviska mänskliga naturen. Hon tittade inte ens på
den hon dansade med. Det var som om han inte ens var där. Och han
gjorde samma sak gentemot henne. Hennes utstrålning var full av
självuppfyllelse. Hon var förälskad i sig själv och hur bra hon kunde
dansa. Jag tittade runt omkring och såg samma sak tydligt hos andra
också. Folk var förälskade i sig själva som om de var bäst av alla på
att dansa, men inte bara det, utan det verkade som om de ville att alla
andra skulle se det. Det var det rådande sinnelaget. De älskade sig
själva och dansen handlade bara om dem själva och att andra lade
märke till dem.
Anledningen att detta slog mig så hårt var att jag såg mig själv.
Jag var likadan. Det var inte vackert att se. Vår mänskliga natur är
sådan att vi tenderar att verkligen ha en kärleksaffär med vårt ego. Vi
skyddar egot, bekräftar det, gör det som egot vill, och önskar att andra
skall se oss som mycket viktigare och bättre än vad vi i verkligheten
är. Det är ett sinnelag som skriker ut: “Jag vill att andra skall erkänna
hur bra jag är.”
Jag mådde så dåligt av vad jag såg, och visste fanns inom mig, att
jag ursäktade mig och gick till mitt rum. Vi hade kommit till dansen
ungefär vid 15:30 och jag var nu på väg därifrån kl 17. Det är något jag
aldrig skulle drömt om att göra innan det här hände, men jag var fylld
av avsky för min egen natur, och sättet att tänka som jag nu kunde
se så tydligt inom mig.
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Efter att jag kommit till mitt rum och suttit och tänkt på detta
under en stund gjorde jag något som jag inte kunde minnas att jag
gjort sedan jag var liten; Jag bad, och jag sa att jag inte var säker på
om Gud fanns, men om Han (Gud) faktiskt fanns, så bad jag Honom
visa det, och att då också hjälpa mig höra (lyssna till) vad det var jag
behövde veta.
Direkt efter den bönen gick jag ner till ett uppehållsrum dit folk
brukade komma efter dansen och samlas innan de gick ut på kvällen.
Jag pratade med några av mina vänner och träffade några jag inte
träffat förr. En av dem var en kille som spelade amerikansk fotboll
och som jag kände till men aldrig hade träffat. Och när jag började
prata med honom stod det mycket klart för mig att han var stupfull.
Plötsligt började han svära och hota mig utan någon anledning. Jag
vände mig om till några vänner och ryckte på axlarna för att visa att
jag inte hade en aning om vad detta rörde sig om.
När jag sedan vände mig mot honom igen, så såg jag inte hur han
hade tagit sats med sin knytnäve som nu låg på kollisionskurs med
min haka. Jag hann nätt och jämt se hans knytnäve innan den träffade
mig. Kraften i slaget snodde mig runt och fick mig nästan att ramla
på golvet. Jag stod halvt böjd i kroppen med blicken mot golvet. Och
jag märkte omedelbart att jag blödde kraftigt från munnen, eftersom
blodet sprutade ner på golvet.
Jag gick iväg upp på mitt rum där jag kunde tvätta av mig. Flera
personer följde med mig upp och ville ta mig till sjukhuset. Jag sa
nej, men så plötsligt kom känseln tillbaka och jag insåg att jag inte
kunde stänga munnen. Min käke var bruten på två ställen ca 5 cm
från varandra. Delen mellan brotten hade gått ur led vilket gjorde
att käken stack framåt så pass att jag inte kunde stänga munnen helt.
Då ändrade jag mig snabbt och accepterade deras erbjudande och
vi åkte till sjukhuset. Där var de tvungna att kalla på en tandläkare
och de tog mig till hans mottagning direkt och den natten sydde han
ihop min mun. Det tog 10 veckor innan trådarna och stöden kunde tas
bort, med endast möjlighet att dricka genom ett sugrör under tiden.
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Det behöver knappt sägas, men min mun hade nu bokstavligt
stängts och jag var redo att lyssna. Det var vid den här tiden som
jag började göra en del stora förändringar i mitt liv, och jag började
tänka annorlunda runt vilket håll mitt liv gick åt. Jag började förändra hur jag levde, och jag slutade med festandet och supandet. Jag
började “se” tydligare vilka saker jag verkligen behövde förändra för
att mitt liv skulle bli bättre, och jag hade nu villigheten att göra det
också. Själviskheten minskade mer och mer och jag började bli mer
omtänksam mot andra. Jag lugnade ner mig väldigt mycket jämfört
med mitt normala mer aggressiva, stormiga och vilda sätt att leva.
Några få månader efter att käken läkt och min nya livsstil hade
stabiliserat sig återvände jag till min hemstad för att sommarjobba.
Jag behövde tjäna tillräckligt med pengar för att kunna återvända
och slutföra mitt sista år på college. Jag kom hem sent den kvällen,
någon gång runt tiotiden.
Innan jag berättar vidare vad som hände den kvällen när jag satte
mig ner för att lyssna på min pappa som ville berätta några saker, så
kan det hjälpa med en liten berättelse om min familj för att förklara
min förvåning den kvällen att han ens ville prata med mig, och inte
minst över vad han ville prata om.
Vår familj var relativt dysfunktionell under min uppväxt. Min
yngre bror, syster och jag själv hade inte mycket kontakt med varandra.
Jag var äldst, och vi växte upp ganska mycket för oss själva. Vi fick
oftast ta hand om oss själva, och fick utdelat diverse göromål som vi,
var och en, skulle utföra varje dag. Vi lärde oss att aldrig slarva med
dessa uppgifter. Ytterligare en bror föddes när jag var 10 år gammal,
så han var inte född under de här specifika åren. När jag slutligen
flyttade hemifrån var han bara 6 år gammal, så jag lärde aldrig känna
honom speciellt väl när han växte upp.
Åren från det att jag fyllde 8 fram till jag blev 12 år gammal var
min arbetsbörda ganska tung. Under sommaren tog vi hand om höet
och gjorde balar av det. Jag kommer ihåg hur jag fick lära mig att
köra traktor vid 8 års ålder. Det var en gammal John Deere och den
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hade en växel framåt, lågväxel. Man förde en stor golvmonterad spak
framåt och då rörde sig traktorn framåt. Det var en väldigt enkel
konstruktion. Gaspedalen var det enda som ändrade hastigheten och
maxhastigheten låg på ca 8 km/tim. På den tiden körde jag traktorn
som drog en raka som i cirkulerande rörelser samlade upp höet från
marken efter att alfalfan [en sorts växt] hade skurits av och lämnats
en tid för att torka, rakan samlade upp höet och fördelade det i långa
rader som sedan hämtades upp med en annan maskin som gjorde
balar av det.
Innan vi gick ut på fälten fanns det uppgifter att göra hemma,
men även efter dagen på fälten. Samma arbetsuppgifter skulle utföras
före och efter skolan. Vi hade oftast någonstans mellan tre till sex
kor som skulle mjölkas (för hand) på morgonen och kvällen. Sedan,
efter mjölkningen, använde jag mig av en handdriven separator för
att separera grädden och mjölken. Då bildades också skummad mjölk
som i sin tur skulle ges till flera suggor (hongrisar) som skulle få
griskultingar.
Vi hade även några får som skulle skötas om, även om just det
arbetet var enkelt och gick relativt snabbt. Korna skulle också ha hö att
äta. Men det tyngsta jobbet var att ge grisarna mat, och vi hade många
grisar. Vi hade mellan 50 till 100 grisar, och om jag inte missminner
mig så hade vi till slut nästan 200 grisar. Under ett vanligt år var det
nästan alltid några suggor som skulle ha griskultingar. Dessa var vi
tvungna att ha i egna bås och givetvis då även mata separat varje dag.
Den tyngsta delen i dessa uppgifter var att bära vatten från en tank
som stod placerad på gården. Vi hade inte rinnande vatten förrän
strax innan vi flyttade därifrån. Innan vi fick rinnande vatten var jag
tvungen att bära två fulla 20-liters hinkar, en i var hand fram och tillbaka mellan vattentanken och grisarnas vattenränna. Det blev många
vandringar med hinkarna fram och tillbaka till olika tråg. Om du aldrig
lyft en 20-liters hink full med vatten (eller två hinkar för den delen) så
skulle du prova det någon gång, och då skulle du förstå den här delen
av berättelsen bra mycket bättre. Om du nu gör det, se till att du även
går minst 30 meter med dem. Det var ett ganska tufft jobb för ett barn.
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Somrarna var värst, eftersom grisarna behövde så mycket mer
vatten under den årstiden. Jag lärde mig att verkligen ogilla grisar.
Det enda jag ångrar är att min pappa inte lärde sig mycket tidigare att
fläskkött återfinns under den “orena” kategorin kött att äta. Gud gav
rent kött som människans kropp är designad för att kunna ta emot
och få ut näring från, medan annat kött inte var tänkt att människan
skulle äta över huvud taget och kallas därför orent. Det är uppenbart
att världen inte bryr sig om vad Gud säger, även då det gäller vad man
bör äta och inte bör äta.
När vi skördade under somrarna, så band vi höet i balar, oftast
blev det flera tusen balar. Det var också ett mycket tungt arbete, då vi
under de flesta åren gjorde detta för hand. Vi fick plocka upp balarna
från marken och kasta upp dem på en lastbil, för att sedan placera dem
ovanpå varandra på flaket, och sedan köra iväg dem till ett annat ställe
där vi skulle lasta av dem och lägga upp dem på ännu större högar.
Jag nämner några av dessa saker eftersom det inte fanns någon
balans i allt detta, utan det var något jag skulle hantera nästan helt
själv, speciellt då det gällde att ta hand om djuren. Min bror var tre
år yngre och efter hand fick även han några av dessa arbetsuppgifter
på sitt ansvar. Den här miljön var inte speciellt sund för ett barn, och
bland annat detta ledde till den något dysfunktionella situationen i
vår familj.
Trots att arbetsuppgifterna inte var anpassade efter ett barns
kapacitet så utvecklade jag efter hand en stark arbetsmoral och det
är jag tacksam för, då det verkar som att dagens ungdom inte ens ges
den enklaste av arbetsuppgifter eller ansvar under uppväxten. Som
ett resultat utvecklar de inte någon arbetsmoral vilket tydligt märks
på dagens arbetsplatser.
Detta har varit en slags översikt för att visa vad som skapade detta
dysfunktionella hem med alltför lite personlig kontakt, men med stor
arbetsbörda. Så, när jag återvände hem den sommaren för att jobba i
det området kom det nästan som en chock för mig att min pappa ville
prata med mig, för att om sanningen skall fram så pratade vi inte mycket
med varandra under min uppväxt, förutom när det gällde arbetet.

102

Apostlar och profeter

När jag kom hem ville min pappa att vi skulle gå och sätta oss
i köket för han ville berätta om något han hade börjat läsa som inspirerade honom. Jag satte mig ner och lyssnade på honom när han
började prata om Gud och om några av de saker han börjat läsa om.
Allt detta golvade mig nästan eftersom han aldrig någonsin nämnt
Gud under åren jag växte upp, förutom då Guds namn användes vid
svordomar. Så jag lyssnade.
Han hade fått materialet från the Worldwide Church of God [Guds
världsvida kyrka], och allting han hade läst var skrivet av Herbert W.
Armstrong, som jag senare kom att “förstå” och inse att han var en
av Guds apostlar. Min pappa pratade om många saker som han hade
läst, och några av de sakerna finns också med i den här boken. Han
hade läst att tiden vi levde i var en sista-tid för mänsklighetens 6000åriga regerande på jorden och att Kristus skulle återvända i slutet av
denna tidsperiod för att etablera en ny era. Andra saker han pratade
om handlade om lögnen som existerade inom religionen och att Guds
lagar hade ignorerats av den traditionella kristendomen. Han pratade
även om profetior som rörde USA, Europa och ett tredje världskrig.
Det finns inget annat sätt att beskriva detta än att säga att jag inte
behövde läsa något av det själv, även fast jag gjorde det senare, utan
jag bara visste inom mig att allt var sant. Kunskap, sanning och en
massa förståelse flödade plötsligt genom mitt sinne som om jag alltid
känt till detta. Det var precis så kraftfullt och verkligt. Jag började
efter det här läsa den litteraturen och ytterligare mer material. Och
när jag läste mer av vad Mr Armstrong skrivit så hände samma sak
igen. Det var något otroligt och helt fascinerande att uppleva.
Senare fick jag lära mig vad jag hade upplevt. Det är vad delar
av det förra kapitlet beskrev. Det är sättet Gud kommunicerar med
den mänskliga hjärnan. Han kan utgjuta sin heliga ande och uppenbara den sanna meningen och så även den andliga betydelsen av Sitt
ord. Detta genom att, när en person hör eller läser Hans ord, direkt
kommunicera till den delen av anden som finns i hjärnan. Men till en
början visste jag inte vad jag upplevde. En helg en kort tid efter denna
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händelse hade vi några av våra släktingar på besök och jag började
berätta lite om vad vi hade fått veta.
Till en början fanns där ett visst intresse eftersom de aldrig hade
hört något liknande, och eftersom de kände mig var de nog relativt
överraskade, och därför mer positivt inställda till att lyssna, precis
som jag reagerat på min pappa. Men, då jag försökte berätta det jag
tyckte var oerhört inspirerande så erfor jag kvickt att alla inte tyckte
som jag. Men inte bara det, utan det började bli mer och mer uppenbart
att vissa ogillade det väldigt ordentligt. Det tog ett bra tag innan jag
förstod att de inte kunde “se” och förstå vad jag börjat se och förstå.
Detta på grund av att det bara är Gud som kan ge denna förståelse.
Förmågan att “se” sanning
Nu är ett bra tillfälle att förklara hur människan har förmågan att
“se” och förstå sanning. Den mänskliga hjärnan kan inte ta emot
Guds ord och sanning genom sin egen förmåga, eget resonemang
eller egna studier. Det är bara Gud som kan ge det, och ingen kan
ta emot eller förstå det om inte Han först ger det, eftersom det är av
andlig natur. Guds heliga ande är det enda som gör Hans ord levande,
och som sedan ger en människa förmågan att faktiskt “se” och förstå
sanningen i det som står skrivet.
I annat fall kommer människor som studerar Guds ord i Bibeln
enbart fram till sina egna idéer, tolkningar och slutsatser, vilka är ett
resultat av deras egna studier, sitt eget tänkande och sätt att resonera.
Det är anledningen till att så många organisationer existerar idag
som kallar sig kristna, och de har kommit på en mängd olika doktriner
och läror som verkligen inte finns i Bibeln. Människor tenderar att
tolka in sina egna idéer i det som är skrivet i Bibeln. Guds ord gör
klart att det bara finns en sanning, en livsväg, ett evangelium (goda
nyheter uppenbarade i Bibeln), en Kyrka, en tro och livsåskådning
som är sann. Den mänskliga naturen tycker inte om denna sanning,
och blir för det mesta mycket defensiv och allt annat än välvilligt
inställd till ett sådant “förslag”
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Men det är inte ett förslag, det är sanningen. Vem har rätt? Varför
så många olika läror och varför kan de inte enas med varandra i alla
dessa organisationer? Det finns många läror och idéer inom traditionell
kristendom som står i direkt motsats till varandra, men ingen verkar
bry sig speciellt mycket om att det endast finns en Gud, en sanning,
en Kyrka och en tro, även om Gud säger det om och om igen.
Den här förmågan att “se” och förstå vad som är sant är vad Paulus
beskriver i sitt första brev till Korintierna. Han börjar med att förklara
att människan ännu inte har getts möjligheten att ta emot det Gud har
förberett (planerat) för henne, med undantag för de som Han kallat.
“Och för oss [Kyrkan] har Gud uppenbarat det [Hans ord - de saker
som ännu inte är givna mänskligheten att veta och förstå] genom
Anden [den heliga anden], ty det är Anden som utforskar allt, också
djupen hos Gud. Vem utom anden i människan [den andliga delen i
var människas hjärna] vet vad som finns i människan. (1 Korinthierbrevet 2:10-11a)
Det står här att en människa bara kan veta om och lära sig saker
på det fysiska planet. Det är på grund av den delen av ande som Gud
har gett varje människa som människor har möjlighet att minnas,
tänka och resonera om det som gäller den fysiska världen de lever i.
Människan gavs inte förmågan att veta vad som är ande eller andligt
med sin egen förmåga.
“Ingen utom Guds ande vet vad som finns i Gud” (vers 11b).
Paulus skriver att livsvägen, sanningen och Guds ord inte kan
förstås av en människa om inte Gud först ger av sin heliga ande till
henne så att hon kan “se” och förstå.
“Och vi [Kyrkan] har inte fått [accepterat, tagit emot] världens ande
utan Anden som kommer från Gud, för att vi skall [ges förmågan att]
veta vilka gåvor Gud har gett oss. Därför talar vi heller inte [för eller
med andra] om dessa ting med ord som mänsklig vishet har lärt oss
[inte med mänsklig tolkning och slutsatser] utan med ord som Anden
har lärt oss [genom att jämföra andliga ting med andliga ting] – vi
tolkar andliga ting med Andens hjälp. Den oandlige [som styrs av sin
egen mänskliga natur i sitt tänkande] tar inte emot vad Guds ande
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säger, det är dårskap för honom, och han kan inte förstå det eftersom
det måste [och kan endast] bedömas på ett andligt sätt.” (vers 12-14).
Tillbaka till min berättelse
Dessa förmågor som gavs till mig så jag nu kunde “se” och förstå fick
jag i början av sommaren 1969, precis efter det att jag fyllt 20. Min
fortsatta läsning ledde mig till en djupare övertygelse om hur jag
ville leva mitt liv. Jag visste att det här sättet var ett rätt sätt att leva
och det enda sanna sättet människan var ämnad att leva. Mitt sätt
att tänka började förändras när det gällde mycket, speciellt efter att
jag blivit döpt och fått ta emot Guds löfte att Hans ande skulle vara
med mig och leva inom mig, i mitt sinne, för att åstadkomma en ny
skapelse i mig.
Många kommer uppleva ungefär samma sak som jag. När Gud
börjar ge en människa möjligheten att “se” och förstå vad som är
sant för första gången i deras liv, så konfronteras de direkt med
många utmaningar och val som måste göras. Det är inte lätt och det
är inte tänkt att vara lätt heller. Det handlar helt enkelt om att den
mänskliga naturen inte vill ha med Gud att göra och det faktumet
är inte lätt att acceptera och förstå, än mindre att börja arbetet att
förändra sin mänskliga köttsliga natur. Dock är det här det valet som
varje människa måste göra när Gud en gång väl börjar kalla dem och
uppenbarar sanning för dem som de aldrig förut känt till.
För de personer som fortsätter framåt och väljer Guds väg kommer
erfarenheterna mycket likna de erfarenheter jag fick under de där
åren för länge sedan.
Något av det första som började förändras i mitt sinnelag var
insikten att jag behövde, och ville, börja fira Guds årliga heliga dagar
och veckosabbaten. Jag bestämde mig att jag aldrig skulle arbeta på
någon av Guds sabbater, vecko- eller årliga, vilket är det Han befaller. Detta ledde till mycket mer som Gud började uppenbara för mig
gällande Hans livsväg.
En av anledningarna till att jag berättade om hur mycket jag ville
bli pilot i flygvapnet, och min längtan att döda och förgöra så mycket
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av fienden som jag över huvud taget kunde, är för den dramatiska
förändringen i mitt sinne som följde efter att Gud kallade mig.
Mitt sätt att tänka när det gällde dödande och krig förändrades
snabbt. Jag gick från att vilja döda så många FNL och Nordvietnameser
som möjligt, till att bli en samvetsgrann motståndare till militären.
Det är en ganska extrem svängning från ett sätt att tänka till ett totalt
annorlunda, och ett som många anser fegt. Dock är det sättet att tänka
i sanning långt ifrån fegt.
Vissa kanske tror att förändringen i min inställning till krig och
militären skedde på grund av min väns död. Men det stämmer inte
alls. Direkt efter hans död växte nämligen min önskan att bli pilot än
starkare och då få möjligheten att döda fler av fienden som jag visste
var ansvariga för min väns död. Men det var Gud som förändrade
mitt sätt att tänka genom kraften i Hans heliga ande. Om Han inte
gjort det hade mitt sätt att tänka förblivit oförändrat.
Krig är ett levnadssätt i världen, eftersom det är en enda sättet
för människan att försöka kontrollera folk och nationer som enbart
söker att besegra och förstöra andra, så som Hitler gjorde under andra
världskriget. Många krig handlar helt enkelt om att några, av själviska
motiv och ofta ekonomiska orsaker, söker att få ökad kontroll över
nationer. Vietnamkriget var meningslöst. Det förändrade ingenting.
Missförstå inte detta, det som sagts här när det gäller krig och
militären har inte sagts för att tala illa om de som inte känner till
Guds hela plan och livsväg, som alla borde följa. Fysiskt sätt finns
det många som i militären gjort stora uppoffringar, visat hjältemod,
handlat föredömligt och visat på andra starka nobla karaktärsdrag.
Det är bara det att dessa handlingar är fruktlösa i den värld vi lever i.
Krigen i Irak, Afghanistan och utöver Mellanöstern är fruktlösa.
Det finns ingen möjlighet att garantera fred för de som bor där. De
tänker annorlunda än amerikaner och europeer - mycket annorlunda.
Människor verkar inte kunna begripa något väldigt grundläggande:
man kan inte “ge” fred eller “kontrollera” fred för de som inte vill ha det.
FN har beräknat att fram till 2015 har 59,5 miljoner människor
fått fly på grund av krig och oroligheter runt om i världen. Bara
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inbördeskriget i Syrien står för 11.6 miljoner av det totala antalet.
Flyktingar från Syrien beräknas nu (2015) uppgå till 3,9 miljoner och
Afghanistan är nästan lika illa med 2,6 miljoner flyktingar. Världen
är verkligen sjuk.
Militärtjänstgöring görs till något glamouröst, till och med i
dataspel och leksaker, och patriotism utnyttjas när politiker leker
med människors liv på ett sådant fruktansvärt sätt. Sanningen och
skammen i detta borde kunna ses i hur dessa soldater så lätt blir
borträknade efter att de har fullgjort sin militärtjänst. De är till stora
delar bortglömda. Den medicinska uppföljningen och behandlingen
av krigsveteraner är avskyvärt dålig och bortom all kritik. Alldeles
för många lider av mentala och psykologiska problem för resten av
livet. Alldeles för många blir till slut hemlösa och bortglömda.
För att inte tala om antalet döda, lemlästade, som fått livslånga
sjukdomar, skador som gett handikapp, brustna familjer, faderlösa
eller moderlösa barn, änkor eller änkemän, och så mycket mer som
ingår i den fruktansvärda, vidriga kostnaden för ett krig. Har krig
gjort världen bättre under de senaste 70 åren? Eller har de faktiskt
bara förvärrat de problemen som redan fanns innan? Om nu sådana
krig är nobla och ärevördiga, var är då äran som borde ges dessa
soldater som stridit så modigt? Men istället så har soldaterna glömts
bort så pass snabbt.
Gud uppenbarade för mig fruktlösheten, arrogansen, förstörelsen, politiken och manipulationen, och den rena ondskan med krig.
Lyckligtvis kommer Gud nu stoppa människan från att utkämpa fler
fruktlösa krig efter detta tredje världskrig, eftersom det kommer bli
det sista. Gud kommer INTE TILLLÅTA FLER KRIG! Den kommande
1100-åriga tidsperioden kommer präglas av frid, sann fred och inte
mänsklig fred.
Allt detta som så hastigt började förändras för mig, i det att Gud
kallade mig, utgjorde endast en början på en livslång resa i en process
där Gud har arbetat med att skapa ett annat sinnelag inom mig. Det är
ett sinnelag som formas mer och mer till en starkare enhet, överenskommelse och samförstånd med Honom och Hans livsväg. Jag, och
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andra som jag, är långt ifrån perfekta, men fantastiska förändringar
har skett med mitt sätt att tänka.
Ministrar [Guds tjänare] och Kyrkan
Som jag nämnde i början av detta kapitel så har jag aldrig varit någon
som uppskattat att fokuset ligger på mig, och har därför oftast undvikit
att tala om mig själv. Men på grund av vad Gud har kallat mig att göra
så ingår det nu att berätta om dessa saker som Gud och Kristus har
gjort i mitt liv och vad de gör nu.
Utöver att Gud kallar människor att utgöra del av en ny skapelse
som är andlig och som leder till att man blir ande, så kallar Gud också
vissa av dessa till att tjäna de som Han kallar. 1981 blev jag utnämnd som
minister [någon kallad av Gud att tjäna] i Guds Kyrka. Vid den tiden
var Herbert W. Armstrong den jordiske ledaren för Guds Kyrka, med
Jesus Kristus som överhuvud. Herbert W. Armstrong var en apostel.
Men vad är en apostel? Det behöver verkligen förklaras då detta
borde med kraft förklara Guds Kyrkas identitet för människor. Är det
möjligt att det bara finns en, en enda kyrka som är Guds? Du behöver
svara på det påståendet öppet och ärligt.
Du har troligen aldrig hört talas om apostlar, förutom de tolv
ursprungliga apostlarna som först ledde Guds Kyrka, när den bildades år 31. Sådan kunskap har gått förlorad i världen, även i något så
enkelt som detta.
Det finns olika nivåer av tjänande i strukturen inom Guds Kyrka.
Aposteln är den högsta nivån. I första Korinthierbrevet 12:28 beskrivs
ordningen som finns inom Kyrkans ledning som “först apostlar, sedan
profeter och efter dessa lärare”. Efesierbrevet 4 beskriver denna ordning på ett lite annorlunda sätt då listan där lyder “apostlar, profeter,
evangelister, pastorer och lärare”. Alla dessa är egentligen lärare, men
de som benämns lärare är ofta organiserade lite annorlunda utifrån
Kyrkans behov och vilket tjänande som behövs var och när.
Du kanske har hört några av de andra termerna som även används i den traditionella kyrkan, så som pastorer och till och med
evangelister, men väldigt få har någonsin använt termen profet.
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Dock finns det ingen som använder termen apostel, förutom i Guds
sanna Kyrka.
De flesta människor känner till termer så som pastor, predikant,
fader, präst etc. Dessa används oftast som titlar, till exempel Präst
så och så, Fader så och så eller Pastor så och så. Ändå visar det nya
testamentet inte på någon sådan struktur som har beskrivningen av
predikant eller fader på det sättet som den traditionella kristendomen
använder dessa, och dessa används aldrig i Bibeln som titlar. De som
nämns i Efesierbrevet och 1a Korinthierbrevet är helt enkelt arbetsbeskrivningar, men de är inga titlar och har aldrig accepterats som
titlar i Guds Kyrka under hela dess historia.
Det är mycket intressant att notera att något av det första Jesus
Kristus hade att säga om att använda sådana arbetsbeskrivningar
som titlar då man tilltalade någon var: “Men ni skall inte låta er kallas
rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder. [andligt sett varje
medlem i Kristi kropp, Kyrkan], Ni skall inte kalla någon här på jorden
för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen.” (Matteus 23:8).
Med andra ord, ingen skall ha en religiös titel före sitt namn, som till
exempel Rabbi, Fader eller Präst, eller bli tilltalad på det sättet. Ingen
människa är Fader, och ingen människa är Präst.
Detta borde börja väcka vissa frågor runt några mycket mycket
grundläggande trossatser och beteenden som tydligt går tvärt emot
Kristus instruktioner. Hur kan det vara så? Spelar det ingen roll vad
han sade? Är det viktigt för Gud att vi lyssnar och gör så som Hans
son instruerar oss?
Det är här som frågor faktiskt måste börja ställas. Det är det här
som kan börja leda en person dit där Gud faktiskt arbetar och till dem
som Han arbetar inom. Det vore också bra att nu visa på ytterligare
en egenskap som också är ett igenkänningstecken på dem som Gud
har inbjudit (kallat) till en relation med Honom för att kunna bli en
ny skapelse.
I sin bön under påsknatten, kort innan han blev förrådd, bunden,
grovt piskad och sedan dödad av den tidens Judar och av de regerande
i den regionen, så uttryckte Jesus Kristus något mycket viktigt till
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sin Fader. “Helige fader, bevara dem i ditt namn, de som du har gett
mig, så att de blir ett, liksom vi är ett.” (Johannes 17:11)
Detta är exakt vad Gud har gjort. Han har bevarat alla som har
givits, och som nu ges, till Kristus i Guds eget namn, Guds Kyrka.
Notera namnet som användes för att beskriva dem som Gud kallade
och gav till Jesus Kristus att ta hand om:
“Petrus hölls alltså fängslad, och i församlingen [eng. Church of
God, dvs. Guds Kyrka] bad man ivrigt till Gud för honom.” (Apostlagärningarna 12:5)
“Från Paulus, genom Guds vilja kallad att vara Kristi Jesu apostel,
och från vår broder Sosthenes till Guds församling [Guds Kyrka] i
Korinth….” (1 Korinthierbrevet 1:1-2). Paulus utgjorde inte någon av de
ursprungliga tolv, men blev kallad till apostel för den tidens hedningar.
Så de Gud har kallat har bevarats i Hans namn, Guds Kyrka!
Den fick inte sitt namn efter en man, som den Lutherska kyrkan eller
Wesleys kyrka. Den fick inte heller sitt namn från någon speciell lära
som sjundedagsadventisterna, baptisterna eller Jehovas vittnen. Den
kallades aldrig i Bibeln för den katolska kyrkan, metodistkyrkan, kristi
kyrka, episkopala kyrkan, Jesu-Kristi-kyrka-av-sista-dagars-heliga eller
någon annan av de tusentals namn som olika organisationer kommit
på för att identifiera vilka de är och deras speciella trosuppfattningar.
Känns något av det här viktigt för dig? Spelar det någon roll? Det
här kan just nu fungera som en stor spegel som du tittar i och som
tvingar dig att välja om du tror att detta är viktigt för Gud, viktigt
för dig, eller inte.
Påsken [eng. Passover] år 31
(Passover står för hur Gud “passerade” israeliternas hus i Egypten)
Helt från början så har det endast funnits en Kyrka. Den bildades
pingsten år 31 e.Kr. Den Kyrkan har inte bara behållit namnet Gud
gav den, Guds Kyrka, den vet också sanningen om Kristus död och
uppståndelse. Andra kyrkor, som kallar sig själva kristna, men som
bildades hundratals år efter Kristus, känner inte till sanningen om
allt som Jesus Kristus i sanning uppfyllde och på vilket sätt han
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uppfyllde det genom sin död. Det är viktigt att inse vad som faktiskt
skedde på påsken år 31, och som sedan ledde till bildandet av Kyrkan
på pingsten det året.
År 31, efter att Jesus Kristus uppfyllt rollen som påskalammet i
det att han dog för hela mänskligheten på exakt den dagen, placerades han i jordens inre, i en grav, exakt vid solnedgången på den 4e
dagen i veckan (onsdag). Jesus Kristus hade fastställt att det ENDA
TECKNET han skulle ge till världen att han var Messias som profetiorna talade om, var att han skulle förbli i jordens inre tre dagar
och tre nätter. Han sa att det skulle vara lika länge som Jona befann
sig i den stora fiskens buk.
Det här är ett annat exempel på något som den traditionella
kristenheten totalt ignorerar, och de undervisar istället att Jesus
Kristus dog sent på fredagseftermiddagen, placerades i graven vid
solnedgången, och uppstod på söndagens morgon. Det är en lögn!
Räkna själv. Även om du räknar hela fredagen som den första dagen,
trots att det bara var minuter före solnedgången som han placerades i
graven, och lägg sedan till lördagen, så får du bara ihop två dagar och
inte tre som Kristus sa att det skulle vara. Bibliskt skolade är inte så
skolade eller äkta när det kommer till hur de hanterar dessa olikheter.
Dessa lärde påstår att du kan räkna de få minuterna av dagsljus
på fredagen, hela lördagen, och sedan de första strimmorna ljus på
söndagsmorgonen som tre hela dygn. Det är en riktig matematisk
bedrift, men inte heller det är sant och det var inte så det skedde.
Självklart får de ett problem genom att bara räkna fredag natt och
lördag natt, eftersom det bara blir två nätter. Hur kan de rättfärdiga
detta och säga att det uppfyller det Kristus sade om att vara i jordens
inre tre dagar och tre nätter?
Det finns inte tid att gå djupare in i dessa lögner i den här boken,
så jag kommer helt enkelt ge en sann överblick över vad som verkligen
hände när Kristus dog.
Först vore det bra att ge en kort beskrivning av hur judarna firade
veckosabbaten som Gud instiftade på den 7:e dagen i veckan (lördag)
och hur de firade alla de årliga högtiderna som räknas som årliga
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sabbater. Det finns alltså en veckosabbat på den 7e dagen (lördagen)
och sedan 7 “årliga” sabbater (heliga dagar) under året.
Inget arbete fick utföras på dessa sabbater, och de firades från
solnedgång till solnedgång. Under tusentals år hade de hållit reda
på tiden på detta sätt med en dags början vid solnedgången och dess
avslut vid nästa solnedgång, inte alls som tiden hålls idag då vi räknar
att dagen börjar vid midnatt. Till exempel började veckosabbaten efter
solnedgången på den 6e dagen (fredagen) och slutade vid solnedgången
den 7e dagen (lördagen).
Denna metod att räkna en “dag” (från solnedgång till solnedgång)
är nödvändig att förstå eftersom den visar på en viktig tidspassning
som är kopplad till händelserna runt Jesu död. Det är också viktigt
att veta att påsken, som började vid solnedgången, var en av Guds bestämda samlingsdagar, men det var inte en helig samlingsdag, inte en
helig dag, och inte en årlig sabbat, därför var arbete tillåtet den dagen.
Nu återvänder vi till händelserna runt Kristus död.
Påsken det året, år 31, började vid solnedgången den 3:e dagen
(tisdagen) i veckan, som då utgjorde början på den 4:e dagen. Jesus
Kristus tillfångatogs på natten den 4:e dagen, arresterades och ställdes
inför en rättegång. Han piskades sedan så svårt att det står att han
var oigenkännlig. Det enda sättet judarna kunde få honom dömd till
döden var att hota Pontius Pilatus, guvernör i Juda, genom att säga att
Jesus hade hävdat att han var en kung. Pilatus hade bestämt sig för att
frige honom, men backade från sitt beslut på grund av judarnas hot.
“Efter det svaret ville Pilatus frige honom [Jesus Kristus]. Men
judarna ropade: ”Om du släpper honom är du inte kejsarens [Caesars]
vän. Den som gör sig till kung sätter sig upp mot kejsaren.” (Johannes
19:12)
Jesus Kristus dog sent på eftermiddagen den 4e dagen i veckan
(onsdag) precis före solnedgången. En annan myt som härstammar
från den traditionella kyrkan är att Kristus dog på ett kors. Det gjorde
han inte! Det grekiska ordet som översatts till “kors” är inte ett ord för
“kors”, utan det betyder “påle” eller “stolpe”. Detta faktum är mycket
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viktigt då det gäller händelserna runt Jesus Kristus död.
Mot slutet av den 4:e dagen (onsdagen) som utgjorde dagsperioden
av påskdagen började en helig dag när solen gick ner (den första dagen
i det osyrade brödets högtid). Eftersom detta är en årlig sabbat ville
judarna få ner de döda kropparna från pålarna och se till att de begravdes innan sabbaten började eftersom inget arbete då fick utföras.
Johannes skriver att det på eftermiddagen hade gått fram en
soldat till Jesus Kristus och stuckit sitt spjut i sidan på Jesus Kristus
och ut kom vatten och blod. Han dog när hans blod spilldes ner på
marken. Denna händelse var också en uppfyllelse av en profetia, i det
att påskalammens blod skulle spillas på marken, och Kristus skulle
uppfylla denna ritual en gång för alla genom att bli påskalammet för
hela mänskligheten genom att hans blod spilldes på marken.
Eftersom en årlig sabbat skulle börja vid solnedgången, och judarna
ville begrava kropparna, gick soldater fram till pålarna för att krossa
benen på tjuvarna och på Kristus. Du kan läsa om dessa händelser i
Matteus, Markus, Lukas och Johannes evangelium. Soldaterna krossade tjuvarnas ben, men när de kom till Kristus förundrades de över
att han redan var död, så de krossade inte hans ben och därigenom
uppfylldes ytterligare en profetia att inget ben skulle krossas i Jesus
Kristus kropp.
Varför gick soldaterna fram och krossade benen på tjuvarna? Vad
hade det att göra med att de kunde ta ner kropparna och begrava dem
innan solen gick ner?
Det är för att mycket snart efter att ens ben krossats, och kroppen
är i en speciell position, så dör man. Om tjuvarnas armar hade varit
utsträckta på ett kors så skulle ingenting ha hänt när man krossade
deras ben. De skulle ha fortsatt andas och leva tills de dog av bristen på
mat eller vatten, vilket skulle ha tagit mycket längre tid än en halv dag.
Innan jag förklarar mer, så prova att sträcka ut dina armar som
om du var fastspikad på ett kors, och fundera på vad effekten skulle
bli om dina ben krossades. Om du hängde där med dina armar rakt
ut åt sidan, skulle det då bli någon förändring hos någon av dina
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kroppsfunktioner? Nej.
Prova nu att sträcka upp dina armar ovanför ditt huvud och sätt
ihop händerna så att en spik som gick igenom båda händerna skulle
kunna hålla upp dom. Märker du någon skillnad mot förut? Fundera
på hur det skulle vara om du nu skulle hålla upp hela din vikt. Om
någon är utsträckt på det sättet på en påle, med en spik genom händerna, och en spik genom fötterna, vilken effekt tror du det skulle få
om någon då krossade benen?
Svaret är att man då skulle förlora förmågan att andas. Man skulle
kvävas. Innan benen krossades i en sådan avrättning så skulle man
ha förmågan att hålla upp kroppsvikten med benen så att man kunde
andas. Däremot, när benen krossades så skulle man inte längre kunna
göra så och därmed kvävas. Därför gick soldaterna fram och krossade
de två tjuvarnas ben så de skulle dö en bra stund innan solnedgången.
Jesus Kristus ben krossades aldrig, eftersom han redan var död.
Ändå håller den traditionella kristendomen fast vid att avrättningen skedde på ett kors. Anledningen till att berättelsen förändrades
med tiden till att säga att korset blev avrättningverktyget för Kristus
död kommer avslöjas senare i boken, och även “varför” de har fortsatt
hävda denna lögn.
Kristus begravning och uppståndelse
Som det tidigare förklarades så dog Kristus den 4e dagen den veckan
(onsdagen) sent på eftermiddagen precis innan solen gick ner. De tog
ner honom från pålen och lade honom i en rik mans grav. När de sedan
hade placerat honom i graven var det solnedgång och den årliga heliga
första dagen i det osyrade brödets högtid, en årlig sabbat, började.
Nu skulle Kristus komma att befinna sig i graven under exakt tre
dagar och tre nätter, och dessa kan inte utgöra delar av dagar eller
nätter på grund av kopplingen Kristus gav till tidsperioden då Jona
befann sig i den stora fiskens buk. Hebreiska språket är mycket mer
exakt när det gäller denna tidsperiod, och där är det exakt 72 timmar
- tre hela dagar och nätter.
Vad som är mest otroligt i allt detta är att detta skulle vara det
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ENDA TECKNET som Jesus skulle ge som bevis att han var Messias,
Kristus. Om den traditionella kristendomen undervisar att han dog på
långfredagen (eng. Good Friday) och uppstod på söndagsmorgonen,
så var inte Jesus den utlovade Kristus. Så vem tillber de?
Vilken avskyvärd lära de undervisar runt dessa händelser, och
helt utan kunskap om de årliga heliga dagarna och hur Israel firade
dessa. Om de firade dessa årliga dagar så som Gud för evigt befallt så
skulle de inte vara okunniga om vad som faktiskt hände.
Det här är den sanna ordningen på dessa händelser.
Jesus placerades i graven precis före solnedgången den 4e dagen i
veckan (onsdag). Kvinnorna hade inte tid att förbereda alla örter och
annat som var deras sed vid begravningar, före Jesus lades i graven.
Eftersom de även trodde på och lydde sabbatsbudet så gick de alltså
inte och handlade det som de skulle använda för Jesus Kristus kropp
den 5e dagen (torsdag). Åter igen, anledningen till att de inte gjorde
detta är att inget arbete eller handel skall utföras på någon sabbat. De
väntade till den 6e dagen (fredag) med att handla det de behövde och
använde resten av den dagen att förbereda allt de handlat.
När de som tillhör den traditionella kristendomen läser om dessa
händelser så blandar de lätt ihop ordningen, eftersom när texten talar
om en specifik sabbat, så antar de att det handlar om veckosabbaten
den 7:e dagen (vår lördag, som börjar då solen går ner på fredagen).
Men, det finns en årlig sabbat inblandad i allt detta som de inte
känner till då de aldrig blivit undervisade om Guds Heliga Dagar eller
befallningen att fira dem. Därför drar de helt enkelt den felaktiga
slutsatsen att allt detta skedde på fredagen. Vilket inte är speciellt
logiskt överhuvud taget, men det är inte så konstigt att de gör så,
eftersom dessa händelser bara läses av dem som en berättelse, och
de bryr sig inte om detaljerna i händelserna eller faktan runt dem.
Detta blir aldrig något de funderar över.
Så på den där 6::e dagen (fredagen), då handelsplatserna var öppna
handlade kvinnorna det de behövde för begravningen. Sedan, vid solnedgången den 6:e dagen började den 7:e dagen, som är veckosabbaten
(lördag). Och eftersom inget arbete skall utföras på sabbaten gick de
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inte till graven och slutförde begravningen. Så de väntade istället
till tidigt på morgonen den 1:a dagen i veckan (vår söndag). Några
gick iväg mycket tidigt den morgonen precis före soluppgången för
att hinna slutföra sitt arbete. Men när de kom fram upptäckte de att
Jesus Kristus inte längre var där. De två änglarna berättade för dem
att han redan hade uppstått - att han hade redan blivit återuppväckt
ifrån de döda.
Det är här som den traditionella kristendomen återigen går vilse,
dock var denna lögn planerad med ett mycket bedrägligt syfte som
kommer avslöjas senare i boken. Sanningen om vad som hände har
hållits dolt, och händelsernas ordning har förvrängts och presenterats
totalt fel - med vilja!
Det undervisas att Jesus Kristus återuppväcktes på söndagens
morgon, men änglarna sade att han redan återuppstått och inte längre
var kvar. De sa inte att han återuppstod samma morgon precis innan
de kom dit. Men det är det här som är bedrägeriet och lögnen som
förts vidare av den traditionella kristendomen.
Om du går tillbaka i tiden till stunden då Jesus Kristus lades i
graven, och om du tror hans ord att han var påskalammet för mänskligheten, att han var Messias och Kristus, så borde det inte vara så
svårt för dig att räkna ut när han verkligen uppstod. Vi tar det igen.
Sent på eftermiddagen den 4e dagen den veckan togs han ner från
pålen och placerades i graven, precis före solnedgången. Räkna sedan
tre hela dygn - d.v.s. tre hela nätter och tre hela dagar - så kommer
du till 7e dagen precis före solnedgången.
Allt detta börjar alltså den 4:e dagen (onsdag) precis före solnedgången. Om man sedan räknar från den tidpunkten till solnedgången
den 5:e dagen så får man en hel biblisk dag, och räknar man sedan
vidare till den 6:e dagens solnedgång så får man två hela bibliska dagar.
Om man då slutligen räknar tiden till den 7:e dagens solnedgång så
får man tre hela bibliska dagar.
Det är nu tre hela kompletta dagar, precis som Jesus sade. Så han
återuppväcktes alltså precis före solnedgången den 7:e dagen den
veckan, vilken är Guds veckosabbat. Han återuppväcktes precis innan
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en ny vecka började med den första dagen (söndag). Så uppståndelsen
på söndagmorgonen är en lögn, eftersom han inte återuppväcktes på
söndagen över huvud taget, utan i slutet på veckosabbaten, eftersom
han återuppväcktes före solnedgången den 7:e dagen.
Guds enda sanna Kyrka
Efter att Jesus Kristus återuppväckts fick inte de människorna han
pratade med den morgonen den 1:a dagen den veckan röra vid honom
eftersom han sade att han inte hade uppstigit till Fadern än. Han
hade ännu inte uppstigit till Guds egen tron för att där erkännas av
Honom, vilket var något som krävdes, enligt lagen. Det kravet som
Kristus var tvungen att uppfylla utgjorde ytterligare en biblisk ritual,
nämligen viftoffret. Det offret hölls alltid upp mot Gud och viftades
på morgonen den 1:a dagen i veckan, som alltid inföll inom den heliga
årliga perioden för det osyrade brödets dagar.
Som jag nämnt tidigare så är årets första heliga dag även första
dagen på det osyrade brödets högtid. Sju dagar senare infaller den
andra heliga dagen på året vilken är sista dagen på det osyrade brödets
högtid. Så varje år firas viftoffret på den 1a dagen i veckan (söndag)
någon gång under dessa sju dagar inom det osyrade brödets högtid.
Jesus Kristus uppfyllde symboliken i viftoffret då han senare den
morgonen uppsteg till Gud för att bli erkänd av (viftad inför) Honom,
vilket är precis den tiden då det traditionella viftoffret utfördes. Detta
hände strax efter att de som kom till graven blivit medvetna om att
han uppstått tidigt den morgonen.
Kristus umgicks sedan de efterföljande 40 dagarna med lärjungarna innan han återvände till himlen, där han nu har befunnit sig
under nästan 2000 år. Han gav lärjungarna tecken som Kyrkan skulle
kunna känna igen som tecknen som skulle föregå hans återkomst. De
flesta av de tecknen har redan blivit uppfyllda och vi rör oss nu snabbt
mot tiden för hans återkomst.
Denna gång kommer han dock inte agera på samma sätt som den
första gången här på jorden, då han, som var Guds lamm, i ödmjukhet,
underdånighet och villighet att dö för mänskligheten, inte visade
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motstånd eller slog tillbaka. Denna gången beskrivs det att han kommer
tillbaka som ett kraftfullt lejon och han kommer använda den kraften
för att ta kontroll över jorden. Denna gång kommer han bekämpa och
förgöra dem som förstör jorden, i det att han etablerar Guds Rike,
Guds Regering, som skall regera jorden i 1100 år.
Innan han lämnade lärjungarna sade han till dem att vänta i Jerusalem på tecknet Gud skulle ge, i det att han skulle utgjuta sin ande
över dem och alla som Gud skulle kalla. Efter att Kristus lämnade
dem gick det tio dagar och på den första dagen i veckan, på pingsten,
startades Kyrkan.
Det var på en pingst som Gud gav de tio buden till Israeliterna. Det
var på en pingst som Gud började utgjuta sin heliga ande över de som
skulle bli Hans Kyrka. Det är mycket betydelsefullt att detta hände på
samma årliga högtidsdag som den då de tio budorden gavs, eftersom
detta visar på det enda sättet som människan kan lyda Gud, vilket är
genom att få del av den heliga anden som förändrar och förvandlar
sinnelaget hos dem som Gud väljer ut.
Trots att vi i Kyrkan var övertygade om att Kristus skulle återvända
2012, så kommer han ändå återvända på en pingst - pingsten år 2019!
Det finns ett fantastiskt syfte bakom “varför” han inte återvände 2012,
vilket senare kommer förklaras grundligt i boken. Trots att många
häcklar och gör sig lustiga över denna förändring, och använder den
för att försöka ogiltigförklara det jag säger, så kommer människor, allt
eftersom, häpna över orsaken till att det datumet faktiskt ändrades.
Alla händelser den där pingsten år 31 utgjorde starten på Guds enda
sanna Kyrka. Men vem har hört talas om den? De flesta kyrkor som
faktiskt bär det namnet är inte Guds sanna kyrka, eftersom de håller
sig till felaktiga läror som de hämtat från en annan “gammal” kyrka.
Guds Kyrka har aldrig tagits väl emot, precis som Guds profeter
i Bibeln inte togs emot väl. Många dödades rakt av. Jesus Kristus
sade sanningen till judarna att det var de som dödade den gamla
tidens profeter. De ville också döda honom, den viktigaste profeten
någonsin från Gud.
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Förvirring - Två kyrkor uppkommer
De flesta kan lätt följa händelserna i Bibeln rörande en Kyrka som
apostlarna fick kraft att bygga från år 31. I den judiska världen vid
den tiden var det, bland de som hade hört Kristus undervisning, inte
många som fortsatte följa honom efter hans död. De som tillhörde
judendomen, speciellt ledarna, gjorde livet svårt för dessa få eftersom
den här nya sekten utgjorde ett stort hot mot dem och deras läror.
På samma sätt som de utnyttjade den romerska styrande makten att
slutligen få Jesus Kristus dömd till döden, så förföljde de också hans
trogna och försökte utrota dem.
Många från den lilla gruppen av människor som fortsatte att följa
Kristus undervisning genom apostlarna utsattes för förföljelse. Vissa
sattes i fängelse och dödades, precis som de gamla profeterna. Att bli
kallad av Gud till Guds Kyrka gjorde inte livet lättare, snarare tvärt
om. Kyrkan beskrivs som att alltid varit liten. Trots att Gud kallade
människor från många platser i det romerska riket under den tidsepoken
så förblev Kyrkan liten och de flesta skildringar handlar om familjer
och personer som möttes tillsammans och firade sabbat i hemmen.
Judiska ledare och de romerska styrande försökte förstöra Guds
Kyrka, och Saul var en av de som fick auktoriteten att jaga medlemmarna i Kyrkan, sätta dem i fängelse och/eller döda dem.
“Också Saul tyckte det var riktigt att han dödades [här talas det
om att han gav tillåtelse att döda Stefanus]. Den dagen började en svår
förföljelse mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna
skingrades över hela Judeen och Samarien” (Apostlagärningarna 8:1).
“Men Saul for hårt fram mot församlingen. Han trängde in i hus
efter hus, släpade bort män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse”
(vers 3).
En Guds tjänare vid namn Filip var en av de som hade flytt och
befann sig nu i Samarien. Han hade vandrat till staden Samaria för
att predika om Kristus och fann många som trodde på det han sa, och
vissa började döpas. Apostlarna som hade stannat kvar i Jerusalem
fick höra om detta och kom överens om att sända Petrus och Johannes
för att hjälpa Filip.
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Här följer lite information om regionen Samaria för att bädda för
en bättre förståelse av det som kommer behandlas framöver.
Samaria var en större region än Juda. Den låg strax norr om Juda,
och hade några hundra år tidigare varit platsen för nationen Israel.
De första tre kungarna över hela Israel var Saul, David och hans son
Salomo. Under deras regeringstid bestod Israel av tolv stammar. En
stam är ordet som används för att beskriva specifika familjeled som,
med tiden, växte sig mycket stora. Där var tolv bröder vars familjer
utgjorde olika stammar, med respektive familjs namn. Alla dessa kom
från Abraham. Så först var det Abraham, vars son Isak, fick sonen
Jakob. Jakobs namn ändrades sedan till Israel och hans tolv söner bar
hans namn som en nation av människor; därför kallades de Israels
tolv stammar. Släktledet från varje enskild broder, bar deras namn,
och utgjorde en av stammarna. Till exempel, så fanns stammen Dan,
Benjamin, Levi etc. Dessa stammar var de som vuxit sig stora då de
befann sig i Egypten, och dess tolv stammar benämndes gemensamt
Israel. När Gud kallade Moses och använde honom för att befria Israel
ut ur Egypten, så hade de vuxit till några miljoner människor. Uttåget
ur Egypten var alltså i sig självt en massiv händelse.
Efter 40 år i vildmarken ledde Gud dem till ett förlovat land där
de fortsatte att växa i antal fram till en tid då de samlades under
sin första kung Saul. Efter honom regerade David, men efter hans
son Salomo så uppstod en stor konflikt om vem som skulle regera.
Nationen delades och Juda blev en egen nation som primärt fortsatte
att regera över det judiska folket och vissa från de andra stammarna
som stannade kvar med dem. Dock gjorde de övriga stammarna, som
mestadels bodde i den norra delen, uppror mot kungen över Jerusalem
och bildade en egen nation, som höll kvar namnet Israel. Den nationen
som identifierade sig som Israel bestod alltså mestadels av de tio övriga
stammarna, vilket är anledningen till att de behöll namnet Israel.
Det här är förvirrande för många människor idag, eftersom när de
hör namnet Israel nämnas, så tenderar de att tänka på dagens Israel
som mestadels består av judiska medborgare, så därför tenderar de
också att tänka att när Israel nämns i det gamla testamentet i Bibeln
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så handlar det om det judiska folket. Men så är det inte. Första texten
i Bibeln där ordet jude används är när det berättas att judarna låg i
krig med Israel. Detta tenderar då att förvirra människor.
Efter några hundra år så erövrades Israel av Assyrierna, och så
som Assyriernas metod var så förflyttade de ett annat erövrat lands
befolkning till det landsområdet som Israel förut befunnit sig i. Det
var det Samariska folket, som i sin tur blivit erövrade och förflyttade.
När Israel invaderades av Assyrierna så förflyttades de till regionerna i
västra Europa och där tappade de till sist helt sin egen identitet. Till och
med Juda (judarna) började kalla dem Israels tio förlorade stammar.
Världen känner inte ens idag till att dessa tio stammar utgör en
stor del av det moderna västra Europa, men även de engelsktalande
nationerna USA, Kanada, Nya Zeeland och Australien. Detta är också
anledningen till att folk är i stort sett okunniga om många profetior
rörande den sista tiden vilka specifikt beskriver vad som kommer
hända dessa tio stammar. Detta är extra sant när det gäller Josefs
stam, vilken utgörs primärt av de största engelsktalande nationerna
jag nyss nämnde men även England.
Nationen Juda var till största delen judisk (mestadels Juda stam),
och de är det folket som utgör dagens Israel.
Denna korta historiebeskrivning kommer visa sig vara mycket
viktig. Juda, på den tiden, utgjorde alltså en egen nation vilken låg
söder om Samarien. Även om de bara utgjorde en av de tolv stammarna
så förblev de tillsammans med folk från Levi och Benjamins stam
en egen nation, Juda. Så på Kristus tid fanns det ingen nation som
benämndes Israel, bara Samarien där de övriga israeliska stammarna
en gång existerat.
Det var till den regionen, som en gång hade hetat Israel men som
nu hette Samarien, som många i Kyrkan flydde när förföljelserna
började. Det är här som en man vid namn Simon kommer in i bilden.
Han skulle, flera årtionden senare, utgöra en katalysator till något som
senare bidrog till en stark rörelse som ledde till en mängd falska läror
som senare kröp in i den traditionella kristendomens läror. Denna
rörelse skulle tillslut skapa enorm förvirring i hela världen gällande
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vad Kristus faktiskt undervisade om. Denna rörelse började med
denne Simon. Han var en person som praktiserade trollkonster och
mystika konstformer. Han följdes av många människor när han reste
över hela Samarien, ja, han var en dåtida kändis som beundrades av
många under det att han arbetade att bedra, locka, manipulera och
underhålla människor.
“Men där fanns en man vid namn Simon som bedrev trolldom
och som hade fått folket i Samarien (platsen där Filip predikade) att
häpna. Han gav sig ut för att vara något stort och fick alla med sig,
hög som låg, och de sade: ”Han är Guds kraft, den som kallas Den
stora kraften.” (Ap 8:9-10)
Simon reste i hela Samarien men även längre bort än så med sin
bedrägliga konstform, och han blev mycket känd och populär. Han
hävdade att han var en viktig religiös person för att förstärka mystiken
i sin trolldom och sina historier och på så sätt bedra sin publik än mer.
Detta var hans levebröd, och han levde ganska gott på det.
Simon hade blivit lockad av Filips historier och av det han hade
sett av olika mirakler som skedde genom Filip. Han ville till och med
bli döpt så som många andra, och blev så också till slut, men inte utifrån en verklig omvändelse som de andra. Simon hade andra motiv.
När så Petrus och Johannes kom till Samarien blev Simon än mer
upphetsad när han såg hur de lade sina händer på de som Gud gav
sin heliga ande. Han hade nu sett så pass mycket att han insåg att
dessa män gjorde något som innebar att det fanns en starkare kraft
än människans bakom detta.
Han trodde att de hade övernaturliga krafter och att de kunde
överföra dessa till andra på samma sätt. Lärjungarna talade om
denna kraft som den heliga anden given av Gud, och han ville ha
den. Men hans motiv till detta var inte att han hade kommit till tro
på lärjungarnas undervisning om Kristus död och uppståndelse, eller
det de hade lärt från Kristus. Han ville åt kraften för att bli ännu
skickligare som trollkarl.
Simon hade under lång tid gått djupt in i mystiska ritualer och
hade börjat njuta av den demoniska kraften och påverkan. Eftersom
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han sökte fördjupa sig i sådana onda ritualer, och hängav sig villigt
i dem så kunde dessa varelser verka i honom på ett sätt som de inte
kunde i andra människor.
Tillslut kom han till en punkt då han hade hört allt han ville höra
av lärjungarna och ville nu bara åt denna kraft som han hade börjat
inse var verklig. Han erbjöd lärjungarna pengar så att de skulle ge
honom kraften hos den heliga anden. Men när han frågade dem blev
han kraftfullt tillrättavisad av dem direkt och avvek hastigt från dem.
Detta hindrade dock inte Simon från att lägga in mycket av det
han hade hört av dem i sitt utövande. Han fortsatte sina resor och
utvidgade dem också, men nu hade han förstärkt den religiösa atmosfären runt sig mer än någonsin.
Simon använde som förut sina krafter kopplat till mystiken, men
han lade även till undervisning som handlade om Gud, Kristus och
många av de historier han hade hört från lärjungarna. Han berättade
dessa som om de var hans egna erfarenheter, och som om han också
hade vandrat med Jesus Kristus. Människor drogs faktiskt mer till
hans historier än till sanningen som apostlarna berättade. Hans
nya metoder och läror gav honom ännu mer erkännade, beundran,
ekonomisk framgång och fler som följde honom.
Hans form av religion och religiös tro togs emot av många fler,
än vad lärjungarnas gjorde, på grund av att han använde sig av lite
sanning inblandad med allt annat han berättade och utövade. Han
hade alltid presenterat sig själv som en religiös person som hade kraft
och inflytande, men han gjorde det med läror som var formade av
avgudadyrkan och tillbedjan av Baal, och andra liknande avgudar
som tillbads i Samarien. Han blandade många olika hedniska riter och
livsåskådningar med historier om Jesus Kristus och hebréernas Gud.
Eftersom han förflyttade sig från en region till en annan så bildade
hans frånvaro ett slags vakuum som andra kunde fylla och fortsätta
hans religiösa ritualer. Sådana personer kunde omforma hans ritualer
med sin egen stil och undervisning, men alltid med motivet att tjäna
pengar och få politiskt inflytande och erkännande, i det att många
började följa dessa religiösa regler på ett vidskepligt sätt, precis som
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de hade gjort i sin hednatro. Eftersom så många av dem redan hade en
hednisk tro så innebar historierna om Jesus Kristus och apostlarna
bara ytterligare en krydda och gjorde det hela mer attraktivt på ett
kraftigt förvrängt och mänskligt sätt.
Dessa handlingar adderades till redan befintliga religiösa ritualer,
på samma sätt som gjordes vid tillbedjan av andra gudar som till
exempel Baal. Dessa “gudstjänster” var omgärdade av utsvävande
ceremonier, klädsel i starka färger och överdådigt utsmyckad och det
användes alltid religiösa reliker och objekt som påstods äga kraft i
sig själva och/eller fungera som en talisman, som sades fungera som
ett slags fönster eller en nyckel som öppnade kommunikationen med
Gud, Kristus eller olika “helgon” som sades befinna sig i himlen. Vissa
människor började helt enkelt tro att dessa föremål kunde förmedla
speciella krafter och favörer.
Dessa grupper började till och med kalla sig själva kristna. Allt
eftersom tiden gick så började några relatera till Simon som om han
var apostlarnas ledare Simon Petrus. Ungefär år 150 hade detta resulterat i att det fanns två grupper som båda kallade sig kristna. Dock
var det bara en av dessa grupper som höll kvar namnet Guds Kyrka
(the Church of God) och bara en fortsatte hålla sig till den sanna
undervisningen från Jesus Kristus och apostlarna.
Den falska gruppen undervisade endast “om Kristus” och inte
det han lärde rörande vad de skulle tro, vad de skulle lyda och hur de
skulle leva. Den falska gruppen genomgick en egen utveckling under
de följande 100 åren. Det var inte långt efter detta som den började
åtnjuta ett starkt erkännade i världen i det att dessa falska läror började
fastställas som den officiella statsreligionen - den officiella religionen
hos en stormakt.
Herbert W. Armstrong
Nästa kapitel kommer behandla några av de falska lärorna som blev en
officiell statsreligion, men för tillfället så behöver det bara noteras att
det endast bara funnits en Kyrka som har fortlevt sedan den började
år 31. Det är Guds Kyrka (Church of God) i vilken Gud och Kristus
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har ordnat en följd av apostlar som dess ledare. Den Kyrkan har aldrig
dött ut, även om Satan många gånger har försökt förstöra den.
I berättelsen jag skrev i början av detta kapitlet om min kallelse, hade jag kommit till den punkt när Gud slutligen öppnade mitt
sinne att förstå undervisningen från Hans apostel som han givit sin
Kyrka. Som jag tidigare nämnt så var det Herbert W. Armstrong.
Trots att många lärde sig känna igen hans namn pga tidningen the
Plain Truth Magazine och hans radioprogram och tv program “The
World Tomorrow” så insåg de flesta aldrig betydelsen av vem han var.
Han var visserligen igenkänd som en apostel, men den traditionella
kristenheten erkände aldrig att han var en lika viktig apostel som de
12 ursprungliga apostlarna.
Guds Kyrka har alltid förblivit ganska liten i storlek, speciellt
om man jämför med andra religioner i världen. Kyrkan växte på Mr
Armstrongs tid till någonstans runt hundratrettio tusen, medräknat
både barn och vuxna. De traditionella kristna kyrkorna, vars medlemstal uppgick till ca 2 miljarder vid den tiden, hatade Guds Kyrka
när de kom i kontakt med dess undervisning, det berodde i sin tur på
att de hatade de läror som Guds Kyrka undervisade.
Guds Kyrkas undervisning har aldrig varit populär. Snarare tvärt
om. De Flesta har hatat den sanna undervisningen om Gud, Jesus
Kristus och Guds Kyrka allt sedan den startades år 31. Mycket av det
hatet har gått ut över vanliga medlemmar, men det huvudsakliga
fokuset för hatet och bitterheten har först och främst alltid riktats
mot ledarskapet i Kyrkan, eftersom de alltid har setts som skyldiga
till att lura in folk i Kyrkan pga deras undervisning.
Av alla tolv ursprungliga apostlarna är det bara en som anses ha
nått en hög ålder och fått dö naturligt, och det är Johannes. Han blev
runt 80 år gammal, kanske till och med lite äldre då exakta detaljer
om detta saknas. Han skrev ett av de fyra evangelierna i Nya Testamentet, Johannesevangeliet, men han skrev också första, andra och
tredje Johannesbrevet.
Men, Johannes skrev ytterligare en bok, vilken fokuserar på
sista-tiden-händelser i slutet av människans tidsålder av självstyre.
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Gud och Kristus gav Johannes förmågan att se saker som beskrev
vissa profetiska händelser i framtiden och dessa syner skrev han
sedan ner i Uppenbarelseboken. Allt som står i Uppenbarelseboken
gavs till honom under tiden han satt fängslad av den romerska styrande makten på ön Patmos i Grekland. Johannes var en mycket unik
apostel, då ingen av de andra tidiga apostlarna hade en uppgift både
som apostel och profet.
När det gäller de andra ursprungliga apostlarna så anses det och
beskrivs det att alla någon gång satt i fängelse, vissa av dem flera
gånger, men alla dödades till slut av den då styrande makten och de
judiska ledarna, precis som Jesus blev. Till och med före Jesus dödades
blev Johannes Döparen halshuggen, och även Stefanus stenades till
döds kort efter att Kyrkan startades.
Det sägs att Herodes dödade Jakob, Johannes broder, med ett
svärd.
Paulus, hedningarnas apostel, blev slagen, stenad, fängslad och
satt i husarrest under en lång tid innan han till sist dödades. Faktiskt
så har människors hat mot budskapet som Guds apostlar och lärare
framfört, allt sedan den tiden, bara växt. Som ett resultat av det har
många andra ledare i Guds Kyrka blivit fängslade och/eller dödade.
Vid tiden då jag blev kallad var Mr Armstrong Guds apostel. Han
dog i januari 1986, och ännu till denna dag är Internet fyllt av texter
som uttrycker ett kraftigt hat emot honom. Det mesta av det som är
skrivet om honom innehåller snedvriden fakta och rena lögner om
honom och hur han levde sitt liv. Ändå är det oerhört att de flesta
som läser sådant “väljer” att tro på allt eller åtminstone delar av det
som står skrivet om honom pga att deras sinnelag är fyllt av fördomar
emot honom beroende på den lära han undervisade, Guds sanningar,
som de helt eller delvis förkastar.
Många av dem som skrivit sådana saker på Internet har en gång
varit medlemmar i Guds Kyrka, men efter en tid blev de motståndare
till Kyrkan, precis som Gud och Kristus sa att det skulle ske. Det här
är de som hade givits möjligheten, genom en direkt inbjudan från Gud,
att ingå i en ny skapelse, men som allt eftersom tiden gick började
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förkasta det Gud erbjöd dem och undervisade dem om. De vände
ryggen till den nåd och favör som Gud visat dem.
Vissa av dessa har gått så långt i sin bitterhet och sitt hat att de
gjort precis som Lucifer gjorde och deras sinnen har nu stelnat i detta
motstånd mot Gud. Gud kommer inte tvinga någon att ta emot Hans
väg till liv, om personen inte vill, till och med efter att ha accepterat
Hans inbjudan, och om personen sedan vänder sig bort ifrån Gud; så
är det deras eget fria val. Guds skapelse inom människans hjärna kan
inte slutföras i den som inte önskar det.
Herbert W. Armstrong kallades av Gud till att bli apostel i Guds
Kyrka och till att uppfylla en specifik profetia som gäller den sista tiden.
Den handlar om de tecken, som Kristus undervisade lärjungarna om,
som skulle föregå hans återkomst. De frågade Kristus, ”Säg oss när
det skall hända. Och vad blir tecknet för din återkomst [tecknet på
hans återkomst med hans Kungarike som Messias] och för tidens slut
[Gk. ordet för ‘tidsålder’ och i detta sammanhang denna ‘tidsålder’
där människan har fått försöka styra sig själv]?” (Matteus 24:3).
Lärjungarna var övertygade om att tecknen skulle komma att
uppfyllas under deras livstid och att Jesus Kristus sedan skulle ta
över och styra hela jorden. De hade ingen aning om att han först
skulle dödas, bli uppväckt från döden till andligt liv och sedan bli
kvar i himlen vid Guds sida i nästan 2000 år. Till och med efter det
att Jesus blivit dödad trodde de fortfarande att han skulle återkomma
under deras livstid.
Mr Armstrong förstod att det fanns en speciell bibeltext som
var profetiskt kopplad till honom och den beskrev den huvudsakliga
uppgiften som Gud givit honom att slutföra. Han återkom många
gånger till den uppgiften och den texten eftersom Gud hade givit
honom gåvan att förstå att detta gällde honom och uppgiften Gud
givit honom. Han var lika säker på att den uppgiften var från Gud som
han var säker på var och en av de sanningar som Gud visade honom.
Han visste var detta kom ifrån, och det var från Gud.
Hur kunde han vara så säker och dogmatisk om sådana saker? Det
kanske är enklare för en person att förstå varför de tidiga apostlarna
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kunde vara så säkra på det de undervisade då de hade erfarenheter
av att umgåtts personligen och blivit undervisade av Jesus Kristus
själv. Även Paulus hade en kraftfull upplevelse som förde honom till
omvändelse efter att ha blivit tillfälligt blind och sedan fått höra
Kristus tala direkt till honom, trots att Kristus inte bokstavligen stod
mitt framför honom, utan befann sig fortfarande i himlen.
Så hur var det då med Herbert W. Armstrong? Han hade en“känsla
av att veta” som var fullständig pga det jag redan beskrivit hur Gud
kan kommunicera direkt med den mänskliga hjärnan. Människor tror
att man måste höra röster eller att man får ett möte med en ängel eller
Kristus själv, och att det är på det sättet som Gud ger instruktioner,
sanningar och riktning åt sina tjänare. Det är fysiska förväntningar
från en mänsklig hjärna med dess mänskliga sätt att tänka. Men det
är inte det huvudsakliga sättet som Gud arbetat med sina apostlar
och profeter.
Det är sant, som det står i Hebreérbrevet, att Gud har talat till
profeterna på många olika sätt genom tiderna. Moses hade erfarenheten av att höra Gud tala till honom direkt inifrån en brinnande
buske. Det nämndes tidigare att Gud talade direkt med Abraham då
Gud manifesterade sig genom en fysisk kropp som en människa och
stod framför Abraham. Men den kroppen var inte Allsmäktig Gud.
Det var helt enkelt en fysisk manifestation i form av en människa
som Gud använde sig av när han besökte Abraham, eller bättre sagt,
så Abraham kunde möta Gud.
Gud uppenbarade sig själv inför vissa personer som Melkisedek,
och Han sände ärkeängeln Mikael till andra. Det finns till och med
ett tillfälle då Gud talade med en människa genom en åsna.
Men för de flesta, sedan lärjungarnas tid, har Gud kommunicerat
med dem direkt i hjärnan. För de flesta i Kyrkan har det handlat om
att Gud använt det sättet för att uppenbara sanningar och ge andlig
förståelse till de Han kallat. För apostlar har det varit än mer det, då
Gud också givit instruktioner och vägledning, men även en känsla av att
veta vad de skall göra som rör sig bortom ren uppenbarelse av Guds ord
för att kunna leda Kyrkan på det sätt som Gud och Kristus leder dem.
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Herbert Armstrongs liv var fullt av upplevelser av hur Gud kommunicerade sin vilja till honom när det gällde saker Han ville att
Herbert Armstrong skulle utföra. Det var på det sättet med den här
bibeltexten; han visste att den gällde honom och det uppdraget Gud
hade givit honom att fullborda. Det här är versen som han så många
gånger citerade då han beskrev sitt uppdrag.
“Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till
ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.” (Matteus 24:14)
Det vore bra att här mer beskriva hur Herbert W. Armstrong
spred evangeliet (de glada nyheterna) om Guds sanna livsväg och
Gudsriket. Som det redan nämnts, gjordes det på ett mycket kraftfullt
sätt genom olika böcker och mindre häften som skickades ut gratis
till den som frågade efter dem, men även genom radio och TV. Men
det fanns ytterligare ett sätt som Gud möjliggjorde för honom att
kunna nå andra delar av världen, och det handlade om att Herbert
Armstrong fick direktkontakt med den tidens världsledare som hade
ansvaret inför sitt folk - och som även var ansvariga inför Gud. Detta
utgjorde en ytterligare fullbordan av Matteus 24:14.
Troligen har du aldrig hört talas om denne man som Gud och
Kristus utvalde till att utföra ett uppdrag före de faktiska sista-tiden-händelserna skulle börja, då en verklig nedräkning inför Jesu
återkomst skulle börja. Efter att Herbert Armstrong dog har mycket
i Uppenbarelseboken blivit uppfyllt. Det är inget den övriga världen
känner till, men Guds Kyrka känner till det. Det har också förändrats
något sedan 2008, då andra profetiska händelser av en mer fysisk
karaktär började uppfyllas. Så låt oss undersöka mer vad Gud gjorde
genom sin apostel som Han gav uppdraget att fullborda den profetiska
versen i Matteus 24:14.
Även om Mr Armstrong fick ta emot uppskattning och beröm
från olika nationers ledare, varav många fick en mycket varm och
nära relation med honom, så förkastade de evangeliet han gav dem
gällande Guds Rike.
Redan i början av detta uppdrag fick Mr Armstrong en mycket unik
utmärkelse av Belgiens kung Leopold den tredje. Det var en klocka
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som var gjord av en kanonkula från ett slag under första världskriget
med Leopolds far kung Albert den första. Kung Albert beställde att
man skulle göra fyra klocketuier av en kanonkula med tanken att
dessa skulle ges till fyra personer som starkt bidragit till världsfred.
Kungen hittade dock aldrig någon som han ansåg vara värdig att få
den fjärde klockan, så han överlät uppdraget till sin son, vilken kände
att han ville ge den till Mr Armstrong år 1970.
Mr Armstrong blev känd av många som “ambassadören för världsfred utan portfölj”. Han förmedlade evangeliet till prins Mikasa och
flera andra japanska dignitärer. Kejsaren Hirohito tilldelade Herbert
W. Armstrong Order of the Sacred Treasure, andra graden - ett av
de högsta erkännanden som kan ges i Japan till en icke-japan. Under
en 20 årsperiod räknade sju efterföljande japanska premiärministrar
Mr Armstrong som en nära vän och rådgivare. Vissa japanska parlamentsledamöter kallade sig själva för hans japanska söner. Trots allt
detta accepterade aldrig någon av dessa ledare hans förkunnelse om
det kommande Gudsriket.
Mr Armstrong var mycket nära vän med kung Hussein av Jordanien, kung Bhumibol Adulyadej och drottning Sirikit av Thailand,
Israeliska premiärministrar, bland annat Golda Meir och Menachem
Begin. Andra som också räknade Mr Armstrong som sin nära vän
var den egyptiske presidenten Anwar Sadat, Kenyas förste president
Jomo Kenyatta, Etiopiens kejsare Haile Selassie, Jerusalems borgmästare Teddy Kollek och domare Nagendra Singh vilken var domare i
världsdomstolen i Haag, Nederländerna.
Herbert W. Armstrong hade också privata möten med ledare som
Englands dåvarande premiärminister Margaret Thatcher, Spaniens
kung Juan Carlos, Egyptens president Hosni Mubarak och Indiens
premiärminister Indira Gandhi. Men ingen av dessa namnkunniga
världsledare accepterade hans undervisning om det snart kommande
Gudsriket.
President Ferdinand Marcos tilldelade Mr Armstrong en medalj
för “hans höga moral och starka påverkan på människor till att få
de att arbeta för världsfred och en rättvis världsordning”. Han gavs
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även titeln “Commander of Our Most Noble Order of the Crown of
Thailand”. Trots detta tog dessa ledare inte emot hans förkunnelse
om det snart kommande Gudsriket.
Mr Armstrong träffade även andra ledare som, Chiles president
Allende, Indonesiens president Suharto, Syd-Vietnams president
Nguyen van Theiu, och han blev inbjuden till Rumänien av president
Nicolae Ceausescu. Vidare träffade Mr Armstrong också Kinas Deng
Xiaoping och var den förste kristne ledaren att officiellt möta andra
kinesiska ledare, ändå rapporterades det inte något i vanliga media
om detta möte. Under detta unika besök talade han till dignitärer från
76 olika nationer i the People’s Great Hall i Peking. Han talade om
vägen till sann fred och varför människan inte kan åstadkomma fred.
Herbert W. Armstrong mottog flertalet andra utmärkelser och
besökte många andra världsledare, men detta gick obemärkt förbi i
västvärlden till vilken Gud primärt hade sänt Mr Armstrong för att
förkunna Hans budskap. Det skall också nämnas här att en specifik
nation, till vilken han hade sänts, varken erkände eller accepterade
honom. Den nationen var USA, vilken utgjorde startpunkten för de
profetiska händelser som utspelar sig i sista tiden. När vi närmade
oss den sista tiden uppfyllde Gud ett löfte att göra detta specifika land
det rikaste och mäktigaste i världshistorien. Det var ett löfte som Gud
givit en av bröderna - en av stammarna - som nämndes tidigare, men
även efter att ha fått dessa välsignelser tog de inte emot den som Gud
hade sänt till dem.
Den sista aposteln
Guds Kyrka drevs under företagsnamnet Worldwide Church of God
[Guds Världsvida Kyrka]. Under en tid efter Herbert W. Armstrongs
död 1986 så var Kyrkan utan apostel. Det fanns en man som hade blivit
utsedd som efterträdare för Mr Armstrong med funktionen att styra
Kyrkan, han var en tjänare i Kyrkan, men han blev aldrig utsedd till
apostel. Mycket mer kommer berättas om honom och den profetiska
roll han spelade i denna sista-tid, i det att han kom att bli den andra
och sista individ som blev känd som “fördärvets son”.
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Den första “fördärvets son” var Judas Iskariot som var en av de
ursprungliga tolv lärjungarna, och den som förrådde Jesus Kristus
och som ledde till att Kristus arresterades den där sista påsknatten.
Dock hade Gud bestämt att det skulle vara tolv som vandrade med
Jesus Kristus som “skulle vittna om” hans undervisning och allt annat
han gjorde under sitt uppdrag. Så Judas ersattes av en annan man
som hade vandrat med Kristus under samma tidsperiod, tillsammans
med de andra lärjungarna.
Inom endast nio år hade den här mannen, som nu ledde Kyrkan,
tillsammans med några andra ledare nästan lyckats att helt förstöra
Guds Kyrka. Det gick nästan helt obemärkt förbi för den övriga världen eftersom den inte erkände Guds enda sanna Kyrka. Trots att det
kommer beskrivas senare i boken, så vill jag bara här säga att denna
händelse utgjorde det primära profetiska tecknet som Jesus Kristus gav
i Matteus 24 rörande sin återkomst. Detta var en händelse i Kyrkan som
startade “nedräkningen” av specifika dagar och specifika tidsperioder
som exakt skulle leda till Kristus återkomst. Den nedräkningen och
de datumen kommer beskrivas i ett senare kapitel i boken.
Vissa tycker om att citera det Kristus sa när han talade om tiden
för sin återkomst. Han sa att ingen människa känner till dagen eller
timmen. Anledningen till att detta citeras av andra är för att de gör
allt de kan för att håna, nedvärdera och få människor att inte lyssna
på det jag har fått uppdraget att säga, precis som det alltid har varit.
Men de förstår inte vad denna vers verkligen säger och vad andra
bibelverser avslöjar om detta ämne. Och som just nämndes kommer
detta behandlas i detalj framöver.
När denna profetiska händelse skedde, och en andra “fördärvets
son” hade förrått Kristus, bröts det första sigillet i Uppenbarelseboken.
Detta resulterade i att Kyrkan splittrades i hela världen. När detta
hände den 17 december 1994 så började nedräkningen för Kristus
återkomst. Efter tre till fyra år hade den ursprungliga Kyrkan blivit
så pass splittrad och uppdelad att den hade splittrats upp i drygt 600
olika organisationer. Dock skulle bara en av dessa alla grupper komma
att leva vidare som Guds sanna Kyrka.
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Vi har nu kommit tillbaka till hur detta kapitlet började. Jag är
tillbaka i att göra det jag alltid känt mig obekväm med att göra, och
det är att tala om mig själv. Dock är det exakt det som Gud har uppmanat mig att göra.
När jag skrev den första boken, The Prophesied End-Time, som
gavs ut 2004, hade Gud uppenbarat för mig att jag skulle berätta att
Han och Kristus hade gjort mig till profet för Hans Kyrka. Jag ville
verkligen inte behöva berätta detta och kämpade emot under en period
fram till att jag insåg att jag egentligen inte hade något val, utan det
var bara att göra som Gud uppmanat mig att göra.
Allt sedan jag kom in i Kyrkan 1969 visste jag att det inte hade
funnits några profeter i Guds Kyrka under en lång tidsperiod. Det
var till och med något av en okänd term för Kyrkan och någonting
som kopplades till individer som Ezekiel , Jesaja, Jeremia och andra
profeter som Gud sände hundratals år före Kristus tidsperiod. Trots
att Johannes, som var en av de ursprungliga lärjungarna, var en
profet såg Kyrkan honom mest som en apostel. Men sedan Johannes
tid hade inte Gud haft något syfte med att åter igen placera någon i
den positionen, ända till Han gav mig uppdraget att skriva den boken.
Även då kämpade jag emot det hela till viss grad och ville inte göra
anspråk på att vara en fullvärdig profet, så på baksidan av den boken
kan man läsa om mig; “Sedan 1997 kallade Gud honom till profet för
denna sista-tid. En profet, i denna funktion, är en person som ges en
tolkning av nedtecknade profetior.”
Allt eftersom tiden gick så visste jag och fick sedan möjligheten att
acceptera att jag var en fullvärdig Gudsprofet. Jag hade börjat upptäcka
att mycket av det Gud gett mig förståelse för var sådant som bara en
fullvärdig profet kunde uppfylla. Dock var detta fortfarande inte något
enkelt för mig, utan mycket obekvämt. Jag insåg inte heller då att Han
först gjort mig till apostel för Hans Kyrka, innan Han kallade mig till
profet. Gud hade gett Kyrkan en sista apostel som skulle leda Kyrkan
från förstörelsen den hade börjat uppleva sedan december 1994. Jag
hade getts ansvar att bygga upp en förutbestämd liten rest av Kyrkan
som skulle leva vidare till Kristus faktiska återkomst.
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Så ja, jag är både en apostel och en profet för Gud och Jesus
Kristus till Guds Kyrka, och till världen, i den här slutliga perioden
av den sista tiden. Jag är den sista aposteln i denna tidsålder av
människans självstyrande.
Men mer än så, jag är också motsvarigheten till Johannes, som
skrev Uppenbarelseboken. Han var den andra aposteln som Gud
någonsin också gjort till profet. Johannes skrev boken, men förstod
inte uppenbarelsen den rymde. Den var inte för hans tid, men för
den sista tiden som skulle leda fram till Jesus Kristus återkomst och
Guds Rike som kommer att regera mänskligheten i 1100 år. Nästan
hela Uppenbarelseboken handlar om de händelser som skulle komma
att ske i den sista tiden som leder till att Guds Rike blir etablerat på
jorden under 1100 år.
Precis som Johannes fängslades och placerades på fångön Patmos,
och där gavs innehållet till Uppenbarelseboken som han skrev, så
sitter jag också i fängelse när jag skriver denna bok.
Regeringen i USA har dömt mig för skattebrott, att med vilja och
planering undvikit att betala skatt. Det spelar ingen roll vad jag säger
om detta, då folk ändå tror det de vill. Jag har skrivit lite om detta
på den här bokens hemsida. Det tjänar inget syfte att försöka reda ut
allt som har blivit förvridet och förvanskat när det handlar om vad
som egentligen är sant i detta. Gud kommer ändå göra det snart nog.
Dock vill jag bara tillägga lite angående detta. Allt sedan jag kallades in i Kyrkan 1969 har jag varit trogen i att betala den skatt som jag
ansett tillhöra staten på samma sätt som jag också varit lydig Guds
bud att ge tionde och högtidsoffer. Jag har aldrig varit lögnaktig i att
beräkna någon av dessa. Jesus Kristus sa att ge det till Caesar som
tillhör Caesar (skatten till staten) och till Gud vad som tillhör Gud.
Jag har alltid strävat att göra båda dessa sanningsenligt och troget.
Johannes skrev Uppenbarelseboken, men Gud har gett mig den
fullständiga tolkningen och hela meningen i det som där står skrivet.
Gud gav Herbert W. Armstrong en viss förståelse rörande vissa delar av
Uppenbarelseboken, de som primärt handlar om en stor falsk kyrka och
en sista återuppväckelse av det romerska riket. Det hade sex tidigare
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perioder av styrka som ofta har kallats återuppväckelser av det gamla
heliga romarriket. Den sjätte var huvudsakligen perioden då Hitler
regerade under andra världskriget. En ytterligare återuppväckelse är
profeterad att ske och har formats under de senaste 66 åren. Den är
profeterad att bestå av tio nationer som kommer att bilda det slutliga
Europas Förenade Nationer.
Det finns mycket mer att säga om allt detta, och mina erfarenheter
som Guds tjänare börjar efter versen som Mr Armstrong erkände som
sitt uppdrag. Han gick aldrig vidare till nästa vers eftersom den gällde
en annan tid. Den nästkommande versen är där min erfarenhet och mitt
uppdrag börjar, och det fortsätter vidare i de verser som sedan följer.
Dock är uppdraget som jag fått i första hand beskrivet i Uppenbarelseboken. Det finns i både kapitel 10 och 11. Kapitel 10 handlar om
en “liten bok” som låg i en ängels hand och som gavs till Johannes att
äta. Den “lilla boken” (eller lilla bokrullen) innehöll beskrivningen
av de sju åskmullren. Johannes tilläts inte skriva ner det som de sju
åskmullren handlade om, men Gud gav mig uppdraget att teckna
ner och avslöja vad de handlar om. Allt detta kommer behandlas i
ett annat kapitel i boken.
Uppenbarelsebokens 11:e kapitel är en profetia om två profeter
från Gud som kommer att slutföra Guds verk som direkt leder till
Jesus Kristus återkomst. Deras huvudsakliga uppdrag kommer utföras
inom en mycket specifik tidsperiod. Det är den 7:e och sista perioden
av 1260 dagar som ingår i nedräkningen till Jesus Kristus återkomst.
Dessa två profeter bär också titeln Guds två vittnen i den sista tiden.
Jag är den ena och min fru, Laura, är den andra.
Guds stora plan handlar om “familjen”. Den verkliga meningen med
en familj och den rikedom i livet som är menad att dela i familjen - i
både den mänskliga familjen och i Guds familj - har till största delen
gått förlorad sedan Adam och Eva vände Gud ryggen och världen har
följt efter i samma fotspår allt sedan dess. I Millenniet kommer ett
av de viktigaste områdena som Gud kommer att fokusera på vara att
återetablera det som gått förlorat och Han kommer kraftfullt välsigna
“familjen”.
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Gud arbetade med Abraham och Sara och deras familj. Det är
deras släktled som blev känt som nationen Israel. Det var en fysisk
nation, men profetiorna som handlar om Israel gäller mestadels ett
andligt Israel som Gud håller på att skapa. Det kommer att bestå
av folk från alla olika nationer och raser. Det benämns ofta “Guds
Israel” vilket är en förhärligad andlig familj som kommer äga ett liv
som inte slocknar. Det fysiska Israel följde inte Guds lagar, men det
andliga kommer göra det.
Anledningen till att Gud arbetade genom Abraham och Sara var
för att visa på Guds starka önskan att arbeta i familjer, i det att Han
började arbeta genom en fysisk familj för att visa på en långt mer
fantastisk familj i framtiden. Det är “familjen” som Gud förbereder sig
för att välsigna i Millenniet. Allting kommer att mäktigt förändras i
familjer och i samhället. En av de mest spännande sakerna runt detta
är det Gud har uppenbarat under de senaste åren.
1 Moseboken berättar om hur de två första människorna, Adam
och Eva, som var skapade att bli den första familjen som skulle få
erfara livets välsignelser, inte lydde Gud. På grund av deras synd drog
de på sig förbannelser på sig själva och alla generationer som följde, i
det att alla följde den naturliga själviskheten som bor i människan. De
följde inte Guds väg i vilken Han visat hur familjer skulle leva utifrån
Hans lagar. Istället så började de gå sin “egen väg” som bygger på rå
och självisk mänsklig köttslig natur. Texten talar om hur kvinnan
fick en förbannelse över sig från den dagen, och sedan dess har inte
kvinnan behandlats jämlikt mannen i Guds skapelse, utan snarare
som tjänstefolk och även till stor grad som sexobjekt. Människan är
sjuk och Gud har avslöjat att förbannelsen över kvinnan kommer börja
lyftas bort under Millenniet. Guds Kyrka har redan börjat processen
att ta lyfta denna förbannelse.
Familjer kommer få lära sig rätt familjeordning och leva på det
sätt Gud ämnade dem att leva från början. Sanna team bestående
av en make och en hustru kommer bli normen i det att de lär sig att
arbeta och dela livet tillsammans så som Gud alltid tänkt att det skall
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vara. Kvinnan är inte mannens tjänarinna! Den kampen är snart slut,
tacka Gud för det!
Min fru och jag har varit ett team i Guds Kyrka i snart 40 år nu,
och jag är tacksam att kunna säga att detta är bara början. Vi har
tjänat Guds Kyrka tillsammans i ledarskapet i 34 år. Vi har blivit
kraftigt välsignade och nu har Gud gett oss båda ett arbete att utföra
tillsammans som ett team. Det är vårt uppdrag och ett som Gud och
Kristus kommer slutföra genom oss som kommer leda till Kristus
faktiska återkomst, och slutligen, etablerandet av Guds Rike på jorden.

Kap 4

ETT SLUT PÅ LÖGNEN

T

i. digare i boken fastställdes det att Satan har bedragit hela
världen. Tråkigt nog kan de flesta, på grund av sin naivitet,
inte ens börja att förstå djupet av vad ett sådant uttalande verkligen
innebär. Men det betyder, faktiskt, exakt vad det säger, och speciellt
när det gäller religion. Det är få av de som ser sig som traditionellt
kristna som verkligen tror att Satan är en verklig, levande, aktiv andlig
varelse som arbetar hårt på att bedra hela mänskligheten. Men han är
inte bara en mycket levande och aktiv ond andevarelse, utan faktum
är att det är bara Gud som kan befria människor ur hans förvirring,
eftersom Satan är mycket mäktigare än vad de flesta kan förstå. Satan
har haft 6000 år på sig att förfina sina system som bedrar, lurar och
förför människan, så i detta nu föds människor rakt in i hans system
och accepterar dem som sanning.
Satan är helt enkelt en lögnare och, som Kristus sa om honom,
lögnens fader. Det är helt enkelt hans sätt att vara. Med den typen
av kraft som han och demonerna äger, enskilt och tillsammans,
har de möjligheten att starkt påverka, och ibland även styra, vissa
människor. De utövar den kraften över de som är villiga offer eller de
som vill utföra onda gärningar. De kan kraftigt påverka människor
som är fyllda av stolthet, själviskhet och söker pengar och/eller makt,
eftersom sådana människor mycket lättare överlåter sig till en sådan
påverkan. De som har mindre kontroll över sitt sinne på grund av
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droger, alkoholmissbruk eller djup mental sjukdom kan också falla
offer för sådan påverkan. Dessa onda varelser påverkar kraftigt vissa
individer så att de gör det demonerna vill, skapar kaos eller sår och
förespråkar onda idéer, till den grad att dessa människor till och med
tror att det är sina egna idéer.
Detta har pågått i århundraden i de personer som utövat stark
påverkan på samhällen och nationer. Detta har ofta skett i sinnet
hos religiösa ledare, lärda, författare, professorer [skickliga lärare],
vetenskapsmän och ledare av kungariken och nationer. Dessa andliga
varelser har fokuserat på de människor som kan ha den största effekten
på samhället och världen, och inte på vanliga människor.
Satan etablerade för mycket länge sedan falska religioner i världen
vars läror gav sken av att höra till sanningen. Även om dessa religioner
verkade ha aspekter av sanning, så var de kraftigt förvridna. Dessa
religioner benämns ofta hednatro eller hedniska läror. Faktum är
att det är dessa som människor som Simon, som nämndes tidigare i
boken, använde och blandade ihop dem med trosuppfattningar och
utövande från sann kristendom. Detta skapade en populär religiös
rörelse som kallade sig själv kristen.
Det är speciellt en bok som har haft en stark påverkan på religiösa
ledare och organisationer på grund av människors förvridna idéer
runt livet efter döden i ett helvete eller i ett himmelrike. Det verket
är Dantes Den gudomliga komedin. Villiga sinnen har accepterat förvridna idéer och koncept från denna skrift, vilka har lett författare
och religiösa ledare vidare in i starkare förvridenhet, speciellt idén
om ett helvete med eld och plågor.
En mäktig världshärskare, Kejsar Konstantin, utövade den största
påverkan på det som idag anses vara den traditionella kristendomen.
Detta kommer förklaras snart. Det var “genom honom” som de starkaste grundläggande lärorna hos den traditionella kristendomen
kokades ihop och etablerades.
Mycket av det Satan och demonerna arbetade på att etablera
tidigt i människans historia av hedniska religioner har bara blivit
starkare och mer avancerat inom de moderna falska lärorna och
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trosutövningarna. Nu för tiden accepterar de flesta helt enkelt den
religiösa livsåskådningen som deras föräldrar, eller någon annan nära
anhörig, har. De flesta “föds” helt enkelt “in” i det falska urgamla
systemet som Satan skapat.
En människa kanske föds i en katolsk familj, men väljer eventuellt
senare i livet att bli medlem i Kristi kyrka. En annan individ föds i en
familj som tillhör Kristi kyrka, men väljer kanske senare i livet att bli
sjundedagsadventist eller baptist. Hur som helst så grundas deras tro
fortfarande på de samma grundläggande lärorna som existerar i hela
den traditionella kristendomen och som hålls samman som en kärna
genom gemensamma läror. Så även om vissa människor väljer att gå
till en annan kyrka än den de växte upp med så är de grundläggande
trosuppfattningarna mycket lika.
Allt eftersom detta kapitel fortskrider kommer det bli mycket svårt
för vissa att förstå den enorma vidden av Satans bedrägeri, som han
mycket skickligt vävt in i lärorna och trossatserna i den traditionella
kristendomen.
Om det inte vore så att människor nu börjat inse att något är fruktansvärt fel med den här världen och att allt bara blir värre och värre,
så skulle de flesta helt enkelt slutat läsa den här boken långt tidigare.
Om de inte hade slutat före detta kapitel, så hade de definitivt gjort
det i det här kapitlet. Men människor erfar nu en värld som snabbt
börjar bli omöjlig att kontrollera och varje dag verkar bli värre och
värre. Och det är verkligen så!
Så om det inte vore så att katastroferna i världen bara blir värre
och värre, och sker mycket tätare nu än förr, så skulle de flesta inte bry
sig om vad jag skriver. DET är den verkliga anledningen till att Gud
tillåter denna värld att drabbas av förstörelse och död på det sättet
som nu sker, för om Han inte skulle göra det, så skulle människor inte
lyssna på Honom. Detta är det enda sättet genom vilket ett stort antal
människor kan bli räddade och börja förberedas inför återkomsten av
Hans son, som nu skall bli den store Kungen - Messias.
Det som står skrivet här i boken är från Gud, och som varande
Hans apostel och sista-tiden-profet säger jag dig att varenda del
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inom den traditionella kristendomen är bedrägeri och präglat av
falska läror.
Det är verkligen mycket svårt att tänka sig möjligheten att så många
människor kan ha så väldigt fel. Hur kan något sådant verkligen vara sant?
Återigen så hänger detta ihop med det faktum att det finns krafter
som vi människor varken ser eller förstår. Det handlar om en andlig
värld med andliga varelser som har missbrukat sin kraft, en kraft som
långt övergår människans, och dessutom har Satan och demonerna
slipat på sina förmågor att missbruka dessa krafter under något som
har skett i kanske hundratusentals år. Hur kan en mänsklig hjärna
förstå något sådant? Detta är något som ligger långt ifrån människans
kapacitet att förstå. Så precis som det fastställdes tidigare, så är Gud
den ende som kan rädda en människa från sådana krafter, krafter
som använts att bedra, lura och förföra hela världen. Det är exakt
vad dessa varelser gjort.
De har inte bara lurat samtliga människor genom olika idéer om
gudar, livet efter döden, odödlighet och andra liknande idéer, men
även drygt halva jordens befolkning som tror att de har en sann tro
på det som rör Gud Själv, är bedragna. Det är nästan 2,5 miljarder
människor som anser sig tillhöra traditionell kristendom som är
lurade. De är bedragna genom det de tror, och som ett resultat av
detta förblindade inför vad som faktiskt är sant gällande Gud, Hans
livsväg och Hans sanning.
En lista med falska doktriner
Så vilka är några av dessa falska doktriner inom den traditionella
kristendomen? Några har redan behandlats i den här boken. Dessa
är de doktriner som dagens traditionella kristendom byggts på. Om
du verkligen börjar “se” att dessa är falska läror, så kommer frågan
födas, “Vad är traditionell kristendom?”
Dessa falska doktriner och livsåskådningssystem är inte bibliska.
De har ingen sann biblisk grund, och de står i själva verket i ett rakt
motsatsförhållande till sanna doktriner och livsåskådningssystem
som Gud gett mänskligheten.
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Här följer en lista över några av dessa falska läror och trossatser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Treenigheten
Söndag är “dagen” för organiserad tillbedjan
Julen
Easter
Kristus dog på ett kors
Kristus dog på en fredag, kallad “långfredagen”
Kristus uppväcktes på en söndagsmorgon
Mänskligheten äger en odödlig själ
Kristus avskaffade Guds lag
När en person dör hamnar den antingen direkt i himlen eller i
helvetet
Belöningen för de “frälsta” är att få leva i evighet i himlen
Det finns ett helvete fyllt av evig plåga
Barndop
Det kommer en uppryckelse
Nattvard varje vecka eller helt enkelt nattvard
Helgon finns i himlen
Man kan be till helgonen och/eller jungfru Maria
Kristus var vek i sin kroppsbyggnad, såg from ut och hade långt hår
En präst eller liknande kan förlåta en människas synd
En Guds tjänare kan tilltalas eller äga titeln Pastor, Fader, Biskop
eller Påve

Ursprunget till falska trossatser
Så varifrån kom alla dessa falska läror och trossatser? Detta borde
vara ganska enkelt att svara på nu med tanke på vad som hittills
avhandlats i denna bok. De kom ifrån deras källa, Satan. Han är den
store bedragaren och motståndaren mot Gud. Det borde inte komma
som en överraskning att han ligger bakom alla dessa “falska” och
“lögnaktiga” doktriner.
Satan har arbetat på att förvrida, förvränga, förlöjliga, dölja, fördunkla och ljuga om sanningen från Gud. Han har varit outtröttlig
i sina ansträngningar att vända varenda människas sinne bort från
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Gud. Djävulen har konstant bekämpat Guds sanning, Hans livsväg
och de som Gud kallat. Han hatar Gud och han hatar framför allt
mänskligheten.
Satan var redan igång med sitt arbete direkt efter syndafloden
på Noas tid och började påverka människan att acceptera falska
koncept och idéer om andra gudars existens. Satan har enkelt bedragit människor genom att ge dem det som är attraktivt för deras
mänskliga köttsliga natur. Den verkliga sanningen som kräver en
förändring i hur människor väljer att leva sina liv står i rak motsats
till den mänskliga naturen.
Det tjänar ingenting till att här gå djupare in på falska (hedniska)
gudar som Satan etablerade för att locka människor bort ifrån sann
kunskap om Gud, eftersom den informationen enkelt kan sökas från
många källor på internet, i diverse referensböcker och till och med
encyklopedier. Det står i Bibeln att vissa människor tidigt i människans historia tillbad en “gudinna från himlen” och på grund av
olika språk i olika regioner så stavades hennes namn olika. Det var
tillbedjan av Ashtoreth, också känd som Astarte, Ishtar, Eostre etc.
(där det engelska ordet för påsk, ‘Easter’, kommer ifrån), och mycket
av denna tillbedjan inkluderade fruktbarhetsriter och omoraliska
sexuella riter, men även en sådan handling som att man vände sig
mot öster i tillbedjan vid soluppgången.
Där fanns också tillbedjan av Baal, som var kopplad till tillbedjan
av solen, så även Molok. Även om det uppkom många andra religiösa
föreställningar så var det dessa som nämnts som Satan primärt använde för att locka Israeliterna bort ifrån kunskapen och tillbedjan
av Gud.
Det vore bra att här notera att när nationen Israel delades, vilket
beskrevs tidigare, så fortsatte den södra nationen, Juda, att fira Guds
heliga dagar och veckosabbaten (på vår lördag). Den norra nationen,
som tillsatte en egen kung, behöll namnet Israel då det bestod av
nästan alla de andra stammarna.
Den kungen av Israel var Jeroboam vilken bar på rädslan att inte
kunna hålla Israelerna enade och att de inte skulle stötta honom som
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kung. Som det står i Bibeln, så fruktade han att Israeliterna, när de
reste till templet i Jerusalem för att tillbe Gud, skulle börja längta
tillbaka till sin storhetstid när de var en enad nation.
Eftersom Jeroboam var rädd att de skulle ta tillbaka kung Rehoboam av Juda, flyttade han firandet av de heliga dagarna till andra
tider och byggde upp tre olika platser i Israel dit folket kunde bege
sig för att tillbe, så de inte behövde göra den långa resan till Jerusalem. Hela sättet att tillbe förändrades också till en blandning av hur
Gud hade tillbetts och hur man tillbad andra gudar i regionen. Den
huvudsakliga guden som tillbads i den regionen var Baal. Men Israel
ändrade inte bara tiden för när Gud sa att de skulle fira de årliga
högtiderna, de ändrade också vilken dag sabbaten skulle gälla från
7:e dagen till den 1:a dagen i veckan.
Tillbedjan av Baal och Molok inkluderade tillbedjan av solen och
den utfördes den 1a dagen i veckan - vår söndag (eng. ‘Sunday’). Satan
hade redan etablerat den här hedniska tillbedjan hundratals år tidigare.
När folket befriades från Egypten gav Gud dem sina 10 bud, varav
ett gäller sabbaten på 7:e dagen. Satan hatade Guds sabbatsdag, och
han hade redan då lurat andra nationer att utföra Baalstillbedjan på
1:a dagen i veckan, på vår nuvarande söndag, dagen för soltillbedjan.
Jeroboams förändringar av tiden för firandet av de heliga dagarna
är orsaken till att Israel senare blev tillfångatagna av Assyrierna. Gud
sände Assyrierna att besegra Israel och sedan sprida dem till olika
regioner i Europa. Gud gjorde detta eftersom Israel inte ville omvända
sig (förändra sitt beteende) från att fira sina egna högtidsdagar, och
inte heller ville tillbe på den 7:e dagen (sabbaten på lördagen) utan
valde att tillbe på den 1:a dagen i veckan (söndagen). Det står om och
om igen i Bibeln hur Israel fortsatte i Jeroboams synder. Gud visade
dem att faktumet att de fortsatte i dessa synder utgjorde den direkta
anledningen till att de tillfångatogs, och på grund av detta helt förlorade sin identitet. Det är även på grund av det som Juda började tala
om dem som Israels tio förlorade stammar.
Idag har fortfarande dessa människor ingen aning om vilka
de egentligen är och varifrån de härstammar. Europas västländer,
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inklusive Storbritannien, Australien, Nya Zeeland, Kanada och USA
har ingen aning om att de är avkomlingar från dessa urgamla stammar
från Israel.
Juda, å andra sidan, tillfångatogs också, men de förlorade aldrig
sin identitet. Det judiska folket har alltid vetat vilka de är och de har
alltid firat sabbaten på 7:e dagen, som Gud befallde. Gud berättade att
orsaken till att de skulle komma att hållas fångna under en 70-årig
tidsperiod innan de kunde återvända till Juda och Jerusalem var att
de hade förorenat Guds sabbater. De firade inte dem på det sättet Gud
hade bestämt även om de fortsatte att fira sabbaterna på rätt dagar
så började de utföra affärsverksamhet på de dagarna, och därigenom
förorena dem.
En förändring av sabbaten
Kyrkan spreds ut över regionerna i Juda och Samarien på grund av den
förföljelse som omedelbart började då Kyrkan startades. Tillbedjan
av Baal och andra hedniska gudar var djupt rotad i Samarien efter
flera hundratals år. Men dessa idéer och närbesläktade ritualer till
dem praktiserades även i hela det romerska riket vid den tiden. Efter
många generationer hade människor blivit vana med sådana riter och
religiös tillbedjan kopplad till olika solgudar som tillbads den första
dagen i veckan - våran söndag.
Under denna period vandrade de ursprungliga apostlarna runt
och undervisade om Kristus, vad han själv lärde, om hans död och
uppståndelse till liv igen. Deras undervisning skakade till viss del om
i den romerska världen, då den krockade med etablerade trosuppfattningar i romarriket som härskare utnyttjade för att utöva ännu större
makt och kraft, ibland till och med för att åtnjuta viss tillbedjan av sina
undersåtar. Detta har varit sant för många härskare genom historien
då dessa har ansetts ha en speciell “ingång” hos gudarna eller i vissa
fall även ansetts vara nästan gudar själva. Satan har sannerligen lurat
människor och deras veka sinnelag.
Faraonerna passar in i den här kategorin, men likaså andra ledare
genom historien, detta existerade till viss del även i romarriket och
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deras kejsare. Så det romerska riket såg den sanna kristendomen hos
apostlarna som ett hot och det hatade deras undervisning. Där fanns
redan ett starkt hat mot judarna vilka var kända för att fira sabbat på
den 7:e dagen. Denna ritual irriterade de romerska styrande, speciellt
på grund av judarnas vägran att göra affärer på den dagen eller på
de årliga sabbaterna.
När den sanna kristendomen föddes hade den två mäktiga fiender:
judarna (primärt dess ledare) och romarna.
Simon Magus hade inga svårigheter att blanda delar av hans
hedniska tillbedjan med sanningar om Kristus. Det var en enkel sak
för honom att göra det, precis som Israel hade gjort långt tidigare. Så
han, och andra som honom, förändrade sanningen som undervisades
av apostlarna om en 7:e dags sabbat till att man skulle tillbe på 1a
dagen i veckan. Det var lätt och ifrågasattes inte av dem som redan
hade sin hedniska religionsutövning på den dagen.
Andra religiösa ledare som hade blivit helt uppfyllda av tillbedjan
av Baal eller andra liknande gudar, och som redan fungerade som
präster och lärare av dessa religiösa idéer, började nu göra som Simon,
eftersom det ökade deras popularitet, styrka och förbättrade deras
ekonomi avsevärt. Så de adderade helt enkelt historier om Kristus
och hans liv till sina egna idéer och ritualer. De fungerade ganska
bra ihop, på ett perverst sätt, helt enligt Satans plan som han hade
tänkt ut långt tidigare.
År 325 var Guds Kyrka fortfarande mycket liten och kraftigt
förföljd. Den var hatad då precis som den alltid varit av samhället,
religiösa ledare och politiska ledare. Konstantin hade kommit till
makten i Rom strax innan detta året och hade influerats av sin mor
som hade blivit “kristen”. Dock följde hon inte den väg som undervisades av Guds Kyrka och dess apostlar, men hon följde dem som nu
hade blandat in många av sina hedniska religiösa ritualer och idéer
med sanna berättelser om Kristus.
Den metoden har inte förändrats speciellt mycket under de senaste
1800 åren. Den har bara blivit mer raffinerad, då religiösa ledare talar
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mycket om Kristus, men undervisar inte vad han själv faktiskt lärde
och levde. Jesus Kristus levde i lydnad inför Guds lagar. Han firade
Guds sabbater och undervisade människorna om Guds plan och syfte,
och han undervisade dem på sabbaterna. Men idag hävdar de flesta
inom den traditionella kristendomen att Guds lagar, de tio budorden,
upphävdes genom Jesus Kristus, även fast apostlarna, efter Kristus
död, uppenbart fortsatte att undervisa på sabbaterna och firade dem
precis som Kristus gjorde.
Ett av de ämnen som Jesus Kristus undervisade om gällde lagen
och det finns nedskrivet vad han sa: “Tro inte att jag har kommit
för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att
upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden
förgår ska inte en minsta bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte
förrän allt har skett.” (Matteusevangeliet 5:17-18).
Den traditionella kristendomen förvrider texten till att säga att
Kristus uppfyllde lagen, men många bibelskolade vet mycket väl att
de texterna i Bibeln som innehåller sådana uttryck handlar om att
Kristus uppfyllde symboliken och lagarna som gällde det Levitiska
offersystemet. De använder Kristus namn till att bekräfta sina falska
läror, men de misslyckas med att sanningsenligt undervisa det han
själv undervisade.
I Kristus uttalanden om lagen och profeterna gjorde han mycket
klart att ingenting i lagen eller profeterna skulle upphöra (förändras
eller avskaffas) förrän allt hade uppfyllts. Gud säger mycket tydligt
att allt Han har givit som profetior kommer uppfyllas av Honom - det
kommer uppfyllas. Det kommer vara fullbordat inom en tidsperiod
som sträcker sig en liten bit bortom de kommande 1100 åren. Efter
det kommer allt som profeterna skrev vara uppfyllt - fullbordat.
Lagen kommer att ha uppfyllts när Guds andliga skapelse är
fullbordad i alla som är kallade och i alla som då överlåter sig till den
totala förändringen och skapelsen som måste ske i hjärnan före en
person kan ges andligt liv. Det kommer bli totalt fullbordat inom en
tidsperiod som sträcker sig en liten bit bortom de kommande 1100 åren
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eftersom Guds andliga familj kommer då att vara komplett, eftersom
alla som utgör del i den kommer att ha uppväckts som andliga varelser
med liv som aldrig kommer att ta slut.
Deras sinnen kommer att ha blivit helt förvandlade och vara i
total enhet och samstämmighet med Guds sinnelag, Guds livsvägar,
i det att lagen kommer att ha uppfyllts i dem - i deras tänkande och
i deras sinne.
Kristus gjorde det mycket klart att uppfyllandet av lagen och
profeterna är så viktigt så att inte minsta prick (iota) fick ändras (tas
bort eller avskaffas) i dem. Det är som att säga att allt som är skrivet
i lagen och profeterna inte får ändras, inte ens en apostrof eller en
prick över “i” får tas bort.
Ändå finns det många kyrkor som inte har några problem att
undervisa att Kristus avskaffade [upphävde] lagen. Den enda lagen
som avskaffades står beskriven i Hebreerbrevet. Många som läser den
texten tror att den handlar om de tio budorden, men så är inte fallet.
Texten handlar om lagarna runt det Levitiska prästernas offersystem.
Det var lagar som reglerade offersystemet av djur, spillandet av deras
blod på marken, och sedan offrandet av dem inför Gud på altaret.
Hebreerbrevet visar mycket klart på att sådana djuroffer aldrig tog
bort synd, men att när Jesus Kristus blod spilldes på marken var det
ett enda offer en enda gång som tar bort synd. Jesus Kristus uppfyllde
helt enkelt det som det offersystemet symboliserade.
Så när vissa präster inom den traditionella kristenheten säger att de
tio budorden avskaffades, så kan du börja gå igenom ett efter ett med
dem. Du kan fråga, “Så du menar att otukt, stöld, lögnaktighet, mord
och att förbanna Gud är alltså ok?” Svaret är alltid, “Nej, självklart
inte.” Men om du frågar om högtidshållandet av Guds sabbat på 7e
dagen är ett krav, så brukar de svara, “Nej. Det budet är avskaffat.”
Guds sabbater, både veckosabbaten och de årliga sabbaterna, har
alltid hatats av andra. Människor inser inte att det existerar en verklig
andlig kraft som rör upp sådant hat och sådana fördomar mot firandet
av dessa högtider. Anledningen till att Satan vill hålla människor
undan något verkligt firande av Guds högtider eller undervisning
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om Guds sabbater är på grund av att det är dessa som visar på Guds
plan från början till slutet.
Istället så har Satan varit framgångsrik i att få människor att
fokusera på Jesus Kristus födelse, som inte ens skedde under vintermånaderna. Satan har lyckats lura människor att fira Easter, och
speciellt påsksöndagens gudstjänst, på vilken de säger sig fira Jesus
Kristus uppståndelse på söndagsmorgonen, vilken inte alls skedde då.
Det Nicenska kyrkomötet
När Konstantin kom till makten över romarriket, några hundra år
efter Kristus död, så hade han en “upplevelse” strax före ett stort
slag. Det finns många historier om denna händelse. Dessa historier
varierar en hel del när det gäller de exakta detaljerna runt vad som
hände, så om det var en dröm, föraning, eller något slags vision, förtäljer inte historien. Hur som helst så upplevde han något speciellt.
Dessa historier är alla ense om att han såg ett kors i himlen med vissa
bokstäver eller ord inristade på det.
En del av detta och andra historiska händelser kommer tas upp i
detta kapitel, men mest som en översikt, jag kommer inte gå in på så
många detaljer. Den som vill veta mer kan lätt hitta sådana historier
i flertalet böcker som handlar om dessa ämnen. Som ett exempel
kan nämnas att det finns mycket att lära om historien och det dokumenterade runt sådana ämnen som julen, Baal, Easter, det nicenska
kyrkomötet, söndagsgudstjänst, treenigheten, etc.
Angående Konstantins “upplevelse”, så sägs det att efter att ha sett
korset så beordrade han sina soldater att måla den symbolen med de
specifika bokstäverna på sina sköldar. Bokstäverna är IHS som kan
ses som ett slags monogram eller en symbol för Jesus. Han trodde
att det han såg handlade om Kristus död och att denna “upplevelse”
gavs till honom från Jesus.
Historien berättar att soldaterna följde Konstantins instruktioner
och de vann slaget överlägset. Det är här som korset började bli en viktig
symbol som skulle komma att kopplas än starkare till den traditionella
kristendomen. Denna symbol och några olika varianter av den hade
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redan använts i hedniska riter tusentals år tidigare och hade redan
börjat kopplas till den stadigt växande traditionella kristendomen.
Under hundratals år hade korset varit förknippat med vidskepelse
och hedniska riter som en slags talisman och en symbol för deras
religion. Det är så historien om att Kristus dog på ett kors och detta
falska koncept började användas i utövandet av religionen i den traditionella kristendomen.
Denna händelse som Konstantin var med om hade verkligen inte
sitt ursprung i Jesus Kristus eller Gud. Det borde inte vara så svårt
att återigen se vem som egentligen låg bakom denna illusion. Denna
upplevelse verkade ha stor påverkan på kejsar Konstantin. Han började visa större intresse för sin moders religion. Han engagerade sig
med präster som stod för denna rörelse som vi nu kallar traditionell
kristendom. Ingenting av det Konstantin gjorde hade någon koppling
till Guds sanna Kyrka eller Guds apostlar på den tiden.
Under en relativt kort tidsperiod hade Konstantin börjat bli upprörd över oenigheten och osämjan i hans rike mellan många av de
grupper som bildades utifrån den falska kristendomen. På den tiden
fanns dessa grupper i Egypten, upp genom regionerna i Juda, och i
dagens Turkiet och västerut bortom själva Rom.
År 325 samlade Konstantin en stor grupp av dessa lärare och präster från hela sitt rike i det som blev känt som det nicenska kyrkomötet.
Men Konstantin lämnade inte bara över detta möte i deras händer så
de kunde diskutera och bestämma saker själva, nej, han hade direkt
inflytande, kontroll och styrde riktningen på mötet.
Det fanns två huvudsakliga punkter på detta möte, men trots det
resulterade det i många fler beslut och påbud.
Först och främst ville Konstantin, en gång för alla, avsluta dispyten
som många hade gällande om Kristus var gud eller ej. En åsikt som
hade stöd var att Jesus Kristus existerade inte förrän han föddes av
Maria i en fysisk födsel, men i detta fanns flera olika idéer om han
var gud eller ej.
Konceptet som några präster och Konstantin stod för var det som
blev känt som treenigheten. Det var tron att Jesus Kristus alltid hade
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existerat, precis som Gud, Fadern. Treenigheten inkluderade också
tron på en tredje varelse, en ande, som har fått många olika namn,
men som troligen är bäst översatt som den heliga anden. Dessa tre
beskrivs som helt separata från varandra med egna identiteter, men
också som en enhet - en enda Gud.
Allt eftersom tiden gick blev (och är fortfarande) denna tro en
grundläggande del i den traditionella kyrkan där relationen mellan
dessa tre, i en, inom gudomen bekänns under söndagens gudstjänst.
Den läses som en bekännelse och ett erkännande av treenigheten.
Den blev senare känd som den apostoliska trosbekännelsen.
För att kunna etablera en sådan lära så anser denna stora kyrka
att den har haft en stadig ström av människor som har ägt auktoriteten hos en apostel, dock är ingen av dessa religiösa ledare kända
som apostlar eller titulerade apostlar. Vidare, så kan ingen apostel
förändra en lära som Gud fastställt i Bibeln. De tingen förändras
aldrig! Men tron finns att genom ett påbud från en påve, så kan en
biblisk lära förändras.
Från den ursprungliga påsken (passera-över-högtiden, eng.
Passover, sv. ‘påsk’) till Easter (sv. ‘påsk’.]
[Den ursprungliga påsken, “Passover”, byttes ut mot “Easter” inom den
traditionella kyrkan. I många språk finns det olika ord för “Passover”
och “Easter”, men i svenskan har inte ordet ändrats, utan “påsk”
betecknar både den ursprungliga påsken och den falska påsken.]
Förutom att de fastställde en trosuppfattning som skulle fungera som
en enande lära för kyrkan gällande treenigheten, så fanns det också en
annan stor förändring som Konstantin hade beslutat sig för att driva
igenom för att standardisera kyrkans läror och trosuppfattningar.
Vissa av dessa falska kristna grupper firade den ursprungliga
påsken, medan andra firade Easter. För den romerska världen, så stank
den ursprungliga påsken alldeles för mycket av judendom, vilken var
en extremt hatad religion, och så var även judarna. Men det fanns
bakomliggande motiv till att börja fira Easter, och dessa var väldigt
ondskefulla och högst vilseledande.
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Konstantin ville införa det som många redan firade i de falska
kristna grupperna och i olika gruppers hedniska ritualer inom kejsardömet. Det var etablerandet och firandet av Easter. Ett beslut
kungjordes där det fastställdes att den ursprungliga påsken inte längre
skulle firas. I de falska kristna grupperna, så firades Easter som en
minneshögtid över den tidiga söndagsmorgonens återuppväckelse
av Jesus Kristus från de döda. Eftersom dess firande var kopplat till
tidpunkten för Kristus återuppståndelse, så föll den specifika söndagen
alltid relativt nära i tid till den ursprungliga påsken, eftersom det var
på den ursprungliga påsken som Jesus Kristus dödades.
Easter hade nu blivit det officiella firandet för denna nyligen
sammansatta religiösa organisation, som nu var än mer enad, och
över vilken Konstantin utövade kontroll. Treenigheten och Easter
var nu den ”officiella” trosuppfattningen för denna nyligen enade
religion. Allt eftersom tiden gick, fortsatte Konstantin att använda
mer av sin auktoritet och kraft för att göra denna ”nya kristendom”
till den officiella statsreligionen för det romerska riket, men detta var
i själva verket en enad falsk kristendom.
Konstantin hade ett kraftfullt underliggande motiv till att etablera
Easter som den officiella högtiden i denna nyuppkomna föregångare till
traditionell kristendom. På grund av undervisningen att Jesus Kristus
uppstod på en söndagsmorgon, och eftersom Easter firades genom
en tidig söndagsgudstjänst vid soluppgången, gav detta legitimitet åt
idén att alltid ha en tidig söndagsgudstjänst, istället för den 7:e dagen
som vissa fortfarande firade. Det dröjde inte länge förrän söndagen
utropades som dagen för gudstjänsten i denna kyrka utöver hela
romarriket och att fira gudstjänst på 7:e dagen började bli förbjudet.
Det nicenska kyrkorådet, med Konstantin som ledare, blev det
formella verktyget för den kraftfulla etableringen av en kyrka som
skulle komma att bli mycket utbredd i världen - den romersk katolska kyrkan. Den har alltid speglat allt som står i motsatsförhållande
till det som är sant. Den har smyckat sig själv med pompa och ståt,
ceremoniella dräkter och har alltid använt många religiösa reliker,
statyer, kors och en flod av bilder på Gud, Kristus och jungfru Maria
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med Jesusbarnet. Allt sådant utövande är helt emot det Gud säger
i ett av de tio budorden. Gud säger klart och tydligt att människan
inte skall använda sådana bilder i religiösa syften eller vid tillbedjan.
Satan etablerade sitt eget hån mot Gud, Hans ord och Hans lagar
genom att influera en kyrka att bildas som förvred och förvrängde varje
sanning från Gud, till och med budorden som instruerar människor
hur de skall ära, respektera och tillbe Gud på ett riktigt sätt.
Det första budet bröts genom att man anammade läran om treenigheten, i det att denna falska kyrka nu hävdade att det fanns fler än
en Gud. Trots att de lögnaktigt säger att de är alla en Gud, så säger
treenigheten att det finns två andra väsen utöver Gud Fadern, och
det går direkt emot det första budet.
Apostlagärningarna 2 fastställer sanningen att fadern till Jesus
Kristus var Gud Fadern som beskriver sig själv som Yahweh Elohim i
verserna som citeras från gamla testamentet. Det tål också att upprepas
vad den Evige - Yahweh Elohim - sa om sig själv: ”Jag är Herren [Den
Evige, Heb. - Yahweh Elohim], ingen annan finns, ingen är Gud utom
[Heb. förutom, endast] jag” (Jesaja 45:5).
Det andra budet bröts genom användandet av statyer, reliker
och bilder föreställande Gud, Kristus, änglar och oräkneliga andra
”religiösa avbildningar” vid gudstjänster och religiösa ceremonier,
och som dekoration överallt i byggnaderna för tillbedjan.
Det tredje budet, som innebär att inte missbruka Guds namn,
bröts i det att varje lära som antogs av denna falska kyrka stod i
motsatsförhållande till det Gud gav som sant, ändå använde de Guds
och Jesus Kristus namn som att de utgjorde deras auktoritet, vilket
verkligen var att missbruka Guds namn.
Sedan bröts det fjärde budet när de totalt upphävde kravet på att
fira Sabbat på sjunde dagen genom att anta en pseudo-sabbatsdag för
tillbedjan på den första dagen i veckan - solens dag - söndag.
Profetia om den stora kyrkan
Uppenbarelseboken talar om denna stora kyrka, som nu för tiden har
fler än 1,25 miljarder medlemmar över hela världen. Det finns också
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lika många som har anammat dess grundläror, då grunden i deras
läror kommer från den katolska kyrkan.
Från år 31 och framåt har Guds sanna Kyrka, ledd av Guds apostlar
och tjänare, fortsatt att följa de läror som Gud fastställde från begynnelsen. I slutet av det första århundradet uppstod det andra grupper
som kallade sig kristna, men som inte var det. De hade helt enkelt
anammat några av Simon trollkarlens religiösa ritualer, som var en
blandning av hednisk tro och läror som var förvridna kopior av det som
Guds sanna Kyrka stod för. De innehöll historier så som de berättades
av lärjungarna och historier som kom från gamla testamentet, men
också berättelser “om” Kristus och hans återuppståndelse. Dessa
grupper var dock inte enade eller organiserade på något tydligt sätt.
Det var inte förrän år 325 som Konstantin började organisera och
förena lärorna inom en kyrka som skulle komma att få sin auktoritet
från det romerska riket. En enad och organiserad katolsk religion
var född.
Guds sanna Kyrka och den katolska kyrkan existerade parallellt
med varandra under många hundra år innan någon annan kyrklig
organisation började bildas. Som alltid, så förblev den sanna Kyrkan
liten och ganska obemärkt, eftersom den ofta tvingades hålla sig dold,
avskild från andra och/eller hade begränsade möjligheter att tala
öppet om sin annorlunda trosuppfattning. Den falska kyrkan har en
lång historia av att förfölja den sanna Kyrkan, vilket ofta innebar att
de dödade de som ansågs vara en del av den sanna Kyrkan.
Under 1400-talet och fram till slutet av 1600-talet, började en
rörelse under vilken flera nya organisationer bildades i det att de bröt
med den Katolska kyrkan och bildade sitt eget ledarskap och prästerskap. Fastän det bildades många organisationer så härstammade
några av de mest välkända från Luther och Calvin och så klart, den
Anglikanska kyrkan som blev en egen kyrka, framför allt på grund
av att Henrik VIII inte kunde skilja sig och gifta om sig så ofta som
han ville enligt den Katolska kyrkans regler.
De flesta av dessa kyrkor hade endast små skillnader i sina läror,
men de huvudsakliga skillnaderna visade sig i oenighet gällande styret
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och makten som utövades av prästerskapet.
Alltså har inte alla kyrkor inom den traditionella kristenheten
en lång historia, så som Guds sanna Kyrka och den Katolska kyrkan.
Båda dessa fanns många hundratals år före dessa andra kyrkliga
organisationer någonsin bildades. Men av alla dessa är det enbart
Guds sanna Kyrka som har en historia som sträcker sig hela vägen
tillbaka till de ursprungliga apostlarna med trosläror som fortfarande
idag är de samma.
De kyrkorna som bröt med den Katolska religionen höll fortfarande
fast vid dess mest grundläggande doktriner så som tre-enigheten, söndagsgudstjänsten, nattvarden, Easter och julen (jmf. eng. “Christmas”
- “Kristusmässan”). Hur som helst har dessa avknoppningarna från
den Katolska kyrkan ingen biblisk grund för någon av de trossatser
som just nämnts. Dessa doktriner och läror existerar inte i Bibeln.
Sanningen är att deras auktoritet vilar på den Katolska kyrkan och
den auktoritet som påven har tillskanskat sig för att kunna ändra
doktriner eller hitta på nya.
Det är huvudsakligen en sektion i Bibeln som identifierar denna
stora kyrka och de utbrytargrupper som faktiskt har fortsatt att hålla
sig till samma grundläggande lärosatser.
I de verser som nu kommer beskrivas och även i andra verser
vilka har protetiskt innehåll kommer jag som Guds profet att avslöja
betydelsen hos dem. Några av verserna som handlar om denna stora
kyrka är så tydligt beskrivande att en del människor redan insett att
de handlar om den Katolska kyrkan, trots detta har många av dessa
människor inte insett att verserna även gäller dem själva och deras
egna trossatser.
I följande bibelställe visar en ängel, för Johannes, undren (eller
underverken) hos den kyrkan som har haft en sådan kraft över ledare
och nationer sedan dess start:
“Och han [ängeln] förde mig [Johannes]i anden ut i öknen. Och
jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött odjur, som var fullt med
hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn.” (Uppenbarelseboken 17:3).
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“Kvinnan” används som symbol för en kyrka, på samma sätt
som Guds Kyrka som beskrivs som en kvinna i vissa bibelverser.
Kvinnan i dessa verser beskrivs dock drastiskt annorlunda jämfört med hur Guds Kyrka beskrivs. Denna kyrka karakteriseras av
starka färger vilka används mycket frikostigt i lyx och flärdfullhet
vid olika ceremonier. Det här är starten på en beskrivning av den
romersk-katolska kyrkan.
Denna kyrka beskrivs som att den har namn fyllda av hädelse, i det
att den har ändrat sanna läror till falska och använt Guds och Kristus
namn som sin auktoritet för dessa handlingar. Även beskrivningen av
dess ledare är en hädelse emot Gud och Hans namn i det att vissa kallas
påve, fader och kardinal. Dessa ledare har även tagit sig rättigheten
att förlåta människor deras synder, vilket endast Gud Allsmäktig kan
göra genom offrandet av sin egen son som påskalammet, som spillde
sitt blod på marken just för det syftet - så mänskligheten kan förlåtas
för sina synder.
Det scharlakansröda odjuret är det som gett denna kyrka makt och
styrka, och beskrivs på två sätt genom vilka detta uppfylls. Det är först
och främst förverkligat av Satan som är ett odjur som beskrivs som en
stor drake. Han har gett sin kraft till olika nationer som tillsammans
bildar ett stort kungarike. Det kungariket som har getts makt och
inflytande vid olika tillfällen av Satan, dock endast när Gud tillåtit
detta, beskrivs också som ett odjur, eftersom det existerar och får sin
kraft av “odjuret” som är den stora draken - Satan.
De sju huvudena syftar på sju specifika återuppväckelser av detta
kungarike vilket alltid haft sitt säte inom Europa. Under de tidiga
återuppväckelserna var det mest känt som det romerska riket, dock har
det bestått av olika europeiska nationer i de olika återuppväckelserna.
Alla har inte haft titeln det romerska riket, men inte desto mindre, så
har alla varit kraftfulla militärmakter som har varit välkända inom
Europa.
En återuppväckelse som de flesta känner till är den som skedde
under Napoleons tid. En annan, och den senaste, skedde under Hitlertiden då Tyskland var fast beslutet att etablera ett Tredje rike. Det
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tyska ordet för rike eller kungarike är “Reich”. Det “Dritte Reich” blev
den mest populära termen för att beskriva denna tidsperiod, dock var det
Hitlers önskan att det skulle bli känt som “Großdeutches Reich” (Stortyska
riket). En annan benämning som han använde var “Tausendjähriges
Reich” (Tusenåriga riket). Han ville förvandla Berlin till huvudstaden i
det stortyska “världsriket”. Han sa i ett tal vid ett massmöte i Nürnberg
att “...under de kommande tusen åren kommer det inte ske någon annan
revolution i Tyskland.”
Även i detta så försöker Satan håna Guds sanning, eftersom det
bara existerar ett tusenårsrike, vilket är den 1000-åriga tidsperioden
då Jesus Kristus regerar som Messias.
Tidsperioden då Hitler kom till makten under andra världskriget
utgjorde den sjätte återuppväckelsen, och det kommer ytterligare
en, som kanske redan är ett faktum då du läser detta. Denna sista
återväckelse kommer att gälla tio nationer, som representeras av de
tio hornen. Gud gav sin apostel, Herbert W. Armstrong, förståelse för
vad dessa profetior gällande det romerska rikets sju återuppväckelser
innebar och vad de tio hornen stod för.
De tio hornen uppkommer under den sjunde återuppväckelsen.
De utgörs av tio nationer i Europa som förklarar krig mot Ryssland
och Kina i det tredje världskriget. Den återuppväckelsen har pågått
sedan 1950, och har formats mycket långsamt, men till slut kommer den
ges stor makt på grund av odjuret och kvinnan som rider på odjuret.
Dessa tio nationer kommer att ha sitt ursprung i det nuvarande EU.
Till och med nu när jag skriver detta så är det oroligheter i de södra
nationerna och det skapar en följdeffekt på de norra nationerna som
börjat tröttna på att stötta de södra nationerna. Det har de senaste
månaderna talats om huruvida det kommer att bli en “Grexit” eller
ej, det vill säga om Grekland kommer att gå ur EU eller ej. Innan allt
detta är över kommer tio nationer tvingas att enas för att överleva,
eftersom alla de andra antingen kommer gå ur eller uteslutas från
denna slutliga grupp av nationer.
De främsta förespråkarna för en starkare union har sett vissa
nationer som en börda. De benämner dessa länders ekonomi med
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uttrycket PIIGS (griisar), dessa är: Portugal, Irland, Italien, Grekland
och Spanien. Uttrycket i sig självt speglar mycket av den frustration
och det förakt som vissa i norr känner inför dessa nationer. För tillfället
utgör detta knappast ett recept för ett enat rike eftersom dessa djupt
rotade känslor fortfarande existerar.
Slutligen så beskriver dessa verser i Uppenbarelseboken kvinnan
som rider på odjuret. Den bilden gäller den katolska kyrkan som har
utövat stort inflytande i Europa, speciellt då den hade sitt kraftcentrum
i det romerska riket som styrdes från Rom. Allt eftersom tiden gick och
andra religiösa organisationer uppstod, speciellt under 1400 - 1600talet började den kyrkan tappa mer och mer av sitt inflytande över
andra nationer i Europa. Dock kommer den, under en kort tidsperiod,
utöva en väldigt stark påverkan på den sista återuppväckelsen av de
tio nationerna som slutligen enas och går samman till en.
Profetian fortsätter: “Och kvinnan [denna stora falska kyrka] var
klädd i purpur och scharlakansrött och lyste av guld och ädelstenar
och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, som var full av skändligheter och smutsen från hennes otukt.“ (Upp. 17:4).
Denna vers beskriver helt enkelt hennes faktiska utseende på det
fysiska planet, men den beskriver även hennes omoral på det andliga
planet. En sådan framtoning speglas framför allt i ceremonier, ritualer
och överdådet som används i smyckandet av Vatikanen. Användandet
av “guldbägaren” visar på en kraftig andlig perversion gällande Kristus
blod och den sanna meningen i det kommenderade årliga firandet av
den ursprungliga påsken. Deras nattvardsritual utgör en perversion
av denna högtid och en skymf mot Jesus Kristus och Gud och är i sig
en definition på vad en skändlighet är. Allt detta beskriver otukt på
det andliga planet i det att de tar symboliken från det som är sant och
blandar den andligt och upproriskt med saker som är falska.
“Och på hennes panna var ett namn skrivet, en hemlighet: det stora
Babylon, moder till alla skökor och skändligheter på jorden. Och jag
såg att kvinnan var berusad av blodet från de heliga och blodet från
Jesu vittnen. Och jag såg på henne med stor förundran.” (Upp. 17:5-6)
Hänvisningen till Babylon används av två anledningar. Den första
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handlar om det som kort tid efter syndafloden började ske i det att falsk
religion åter igen uppstod i vissa städer, en av dessa var Babel. De som
bodde i den staden hade bestämt sig för att bygga ett torn som skulle
nå ända upp till himlen. Ruinerna av det tornet finns fortfarande kvar
i dagens Irak. Korruptionen och stoltheten växte sig stark så snabbt i
de människorna som bodde där att Gud var tvungen att ingripa åter
igen för att sakta ner vidare förfall.
Vid den här tiden talade alla människor samma språk. Verktyget
som Gud skulle komma att använda för att sakta ner människan
i hennes ondskefulla strävan var att begränsa henne genom olika
språk. Detta är ursprunget till de olika språken idag. Gud förändrade
en del av den mänskliga anden så att de ögonblickligen förstod och
kunde tala ett annat språk. När Gud gjorde detta kunde olika grupper
människor inte längre förstå varandra, det var bara möjligt för dem
att förstå människor som pratade samma språk som de själva.
Detta skulle vara precis som om alla talade engelska en dag, och
sedan plötsligt kunde vissa grupper bara tala franska, andra japanska,
medan andra bara talade ryska, vilket skulle innebära att de delade
upp sig i grupper. Det kanske är svårt att tänka sig detta, men det var
precis så det gick till. För en person som talade ett språk ena dagen
och ett helt annat nästa dag var det som om de alltid kunnat det nya
språket som de nu talade och vare sig mindes eller förstod språket
de talade tidigare.
Namnet på staden blev känt som Babel vilket helt enkelt betyder
“förvirring”. Det är vad som hade skapats genom de olika språken på
den dagen. Dock hade folkets vana att skapa allsköns olika ceremonier,
utifrån olika religiösa övertygelser, redan skapat stor förvirring, så Gud
ökade helt enkelt på den förvirringen genom att ge dem olika språk.
Termen Babylon, vilket blev ett av de första profeterade världsrikena, bär samma betydelse. Babel och Babylon betyder båda “förvirring”.
Den termen har blivit synonym med sättet de olika religionerna och
regeringarna fungerar i denna värld. Dessa är system skapade av
människan som bara leder till förvirring, oreda, splittring och krig.
De är alla motsatser till Guds livsväg som leder till enhet, sundhet i
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tänkandet och sann frid och fred.
Denna stora falska religion, som blev en mäktig kyrka, är den
romersk katolska kyrkan. Den har utövat stor makt på och inflytande över det romerska riket och över Europa i sin helhet. Den har
gjort detta för att uppnå stor förmögenhet och för att upprätthålla
och till och med stärka makten dess makt. Den beskrivs också som
“skökornas moder”, detta på grund av alla olika kyrkor som har sitt
ursprung i henne.
Det är denna kyrka som har förföljt Guds Kyrka ända sedan den
bildades, och som denna vers visar, är skyldig till blodet från dem som
varit del av Guds sanna Kyrka. Sedan dess bildande har den varit den
främsta kraften bakom fängslandet och dödandet av Guds folk. Versen
talar om de som dödats som Jesus “vittnen” (vissa översättningar
använder ordet martyrer), men handlar snarare om de människor
som trofast levt Guds livsväg som delar av Kristi kropp, Guds Kyrka,
och som har varit vittnen som erfarit syftet med Jesus Kristus offer i
sina liv, vilket har gjort Guds andliga skapelse möjlig i förvandlingen
av deras sinnen.
Sista-tiden-profetia
Uppenbarelseboken gavs Johannes att skriva, men bara några få
verser gällde hans tid. Boken är skriven för att beskriva händelser som
skulle komma att ske nästan 1900 år senare. Dessa händelser leder
direkt fram till tiden för Kristus återkomst. Det tredje kapitlet fram
till och med det tjugonde fokuserar på några händelser som skett de
senaste 70 åren, i det att saker började bli mer och mer kopplade till
den sista tiden, men den största delen av texten gäller en tidsperiod
som började den 17 december 1994. På det datumet bröts nämligen det
första sigillet i Uppenbarelseboken, av Jesus Kristus. Detta utgjorde
starten på en mycket speciell nedräkning för hans återkomst. Ett
annat kapitel i den här boken kommer belysa detta mer ingående,
men till en början behöver människor förstå andra saker, innan de
kan begripa det som kommer ges senare.
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Efter att den romersk-katolska kyrkan beskrivits av Johannes går
de följande verserna snabbt över till att beskriva faktiska återuppväckelser inom Europa. Dessa är skrivna som en översikt, och efter
det så går sedan Versernas text direkt in på händelser som sker inom
tidsramen för sista tidens nedräkning.
“Och ängeln sade till mig: ”Vad undrar du över? Jag skall tala om
för dig hemligheten med kvinnan och med odjuret som bär henne och
som har de sju huvudena och de tio hornen. Odjuret som du såg, det
var men är inte mer, det skall stiga upp ur avgrunden och gå mot sin
undergång. Och de invånare på jorden som inte från världens skapelse
har sina namn skrivna i livets bok, de skall undra när de ser odjuret
som var och inte är men skall komma.” (Upp. 17:7-8)
Detta är delvis skrivet som en gåta. Det har redan nämnts att det
här odjuret bär kvinnan — den katolska kyrkan. Det är odjuret som
ger kvinnan ännu mer kraft och inflytande. Detta odjur är Satan och
termen “odjur” beskriver också de nationer som han specifikt arbetar
genom (skapar) för att under varje återuppväckelse lyfta upp och bära
den kyrkan med starkare kraft och inflytande. Syftet bakom dessa
återuppväckelser är att framkalla krig. Denna kyrka har alltid varit
inblandad på ett eller annat sätt i dessa återuppväckelser. Mycket av
detta har alltid skett bakom ridåerna och i hemlighet, men dess faktiska
kraft har alltid kommit från — Satan och den demoniska andevärlden.
Trots att dessa senaste återuppväckelser inte burit det romerska
rikets namn, så gjorde de tidiga det, men de senare fokuserade alltjämt
på nationer i Europa som är så som återuppväckta för att kriga, och
som har denna ovanliga relation med Vatikanen och den katolska
religionen.
Satan är den som i Bibeln benämns som varelsen som är tillbakahållen i ett “bottenlöst hål” och som sedan stiger upp från det under
en kort tidsperiod. Tidsaspekten i dessa gåtfulla hänvisningar är
mycket exakt.
Detta “bottenlösa hål” nämns först med koppling till händelser
som är ett resultat av att den femte trumpeten ljuder. I den specifika
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beskrivningen står det att rök börjar stiga upp ur hålet vid en speciell
tidpunkt när en andlig fas av den femte trumpeten uppfylls (Upp. 9:1-3).
Den fasen har redan uppfyllts och gällde den förföljelsen som Satan
tilläts utsätta Guds Kyrka för. Den tidsperioden är nu passerad, och
den sista fasen, en fysisk sådan, är ännu inte uppfylld, men kommer
att bli det då Satan släpps lös och faktiskt stiger upp ur hålet, bort
från sin begränsning, för att ge kraft till tio nationer i Europa för ett
sista stort krig.
Den tiden då Satan får tillåtelse att helt och hållet stiga upp ur
hålet och dess begränsning är när det är Guds tid att tillåta dessa tio
Europeiska nationer att samarbeta. När så de nationerna har möjlighet
att helt ena sig som en enda kraft, utan att de övriga EU-nationerna
håller dem tillbaka, är tiden inne för ett fullskaligt tredje världskrig.
Om inte Gud styrde tidsaspekten i allt detta och släpper lös Satan
när Han gör det, så skulle dessa nationer ändå hamna i krig. Detta
stämmer särskilt väl i den sista tiden. Nationerna i världen är på
väg mot ett tredje världskrig oavsett, enbart som ett resultat av att
människor och nationer blivit så korrupta i sitt tänkande. Om Gud
inte ingrep på exakt det sätt Han gör, och kommer att göra, så skulle
det kriget fortgå så mycket längre och orsaka så mycket större ångest,
lidande och ett långt avskyvärt uppror i världen. Gud kommer alltså
inte bara ingripa för att stoppa människan från att förgöra sig själv,
Han förkortar även tiden, som om den inte förkortades bara skulle
innebära ökad intensitet och längre tidsperiod för människans lidande.
Det “bottenlösa hålet” är helt enkelt en fysisk beskrivning och
har sitt ursprung i två ord. Ett har betydelsen “avgrund” (översatt som
bottenlös) och det andra ordet är “hål” eller “grop” som ofta används
för att beskriva en cistern (ordagrant, “en plats som har förberetts för
att förvara vatten i”).
Det är ganska svårt att beskriva saker som existerar i en andlig
värld genom att använda fysiska förklaringar eller exempel. Denna
”plats” är helt enkelt ett specialdesignat andligt tillstånd som begränsar Satans möjligheter att använda hela sin andliga kraft. Det är
ett tillstånd där han kan hållas tillbaka andligt. Denna begränsning
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hindrar honom från att använda hela sin kraft, vilken ännu inte helt
har tagits ifrån honom. Men, trots att han är begränsad i detta andliga
hål så är han fortfarande kapabel att kraftigt påverka mänskligheten
genom olika attityder. När han till slut blir helt förseglad i det bottenlösa hålet, vid starten av tusenårsriket, kommer han INTE ha någon
möjlighet att använda sina krafter på någon enda människa under
hela den tidsperioden.
Tidpunkten då Satan stiger upp ur det bottenlösa hålet och
tillståndet av andlig begränsning är under den sjunde och sista återuppväckelsen. Det är denna sista återuppväckelse som innefattar de
tio hornen och detta nämns igen några verser senare.
Odjuret som var och är inte mer
En del av dessa verser är formulerade nästan som en gåta, till exempel
så lyder en vers “odjuret som var och är inte mer, det skall stiga upp
ur avgrunden.” Odjuret som “var” kan referera till vilken tidsperiod
som helst då Satan var aktiv under återuppväckelserna i Europa, och
inte tillbakahållen i avgrunden. Dock handlar denna del av Bibeln om
en mycket specifik tidsperiod. Den hänvisar till den senaste tidsperioden då han var fri och han var aktiv och arbetade med Tyskland
och Italien genom den kraftfulla påverkan som han utövade på Hitler.
När så andra världskriget var över, bands Satan åter igen, och
det är i det nuvarande begränsade tillståndet som han “är inte mer”
kapabel att använda hela sin kraft eftersom han är begränsad av den
andliga avgrunden, så som han nu varit under nästan 70 år.
Trots denna andliga begränsning har Satan alltid haft möjligheten att bedra och använda sin kraft att genom attityder påverka på
ett andligt plan, men har inte tillåtits att använda sina mäktigaste
krafter för att frammana förstörelse, i det att han är Förstöraren.
Denna vers fortsätter sedan med att beskriva vad som kommer att
ske efter den här tidsperiodens slut, när han ”inte är” lika kapabel
längre eftersom han är återhållen. “Odjuret du såg, det var men är
inte mer, det skall stiga upp ur avgrunden och gå mot sin undergång” (Upp. 17:8).
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Satan beskrivs som att han stiger upp ur den andliga avgrunden,
sin begränsande plats, och går sedan mot sin “undergång”. Detta ord
“undergång” är ett ord som kan användas på många olika sätt och
kan betyda “avfall, förstörelse, att gå under, att dö.” Här används det
med ett dubbelt syfte eftersom när Satan väl släpps fri kommer han
snabbt driva människor och nationer in i ett tredje världskrig. Hans
aktiviteter leder till stor förstörelse, kaos och död. Men detta är också
sista gången Satan tillåts att skapa ett krig som leder till stor förödelse,
trots att han kommer försöka ytterligare en gång .
I det att Satan drar igång ett sista stort krig som orsakar kraftig
förödelse och död, driver han också sig själv mot sin egen undergång
och död, för när han en gång startat detta krig så kommer han gå mer
direkt mot sin egen undergång.
Språket i versen återgår på nytt till gåtans form i den senare delen
av versen: “Och de invånare på jorden som inte från världens skapelse
har sina namn skrivna i livets bok, de skall undra när de ser odjuret
som var och inte är men skall komma.” (Upp. 17:8) [I den engelska
King James-översättningen står “the beast that was, and is not, and
yet is”, dvs. “odjuret som var, och inte är, men ändå är”]
Detta är profetiskt och handlar om tiden, efter den 7e återuppväckelsen, då Satan slutligen placeras i det bottenlösa hålet [den andliga
avgrunden] under 1000 år, med början direkt efter Jesus Kristus
återkomst. Detta beskrivs i Uppenbarelseboken kap. 20, vers 1-3.
De som nämns, som erfar att Satan nu är bunden i tusen år och som
“skall undra” (eller förvånas) över det Satan gjort under de tidigare
6000 åren är de som jublar över att han inte längre finns i människans
närhet under hela tidsperioden i tusenårsriket.
De “som inte från världens skapelse har sina namn skrivna i livets
bok” är de som lever i tusenårsriket och som inte, under de tusen åren,
utsätts för Satan och demonernas påverkan.
De vars namn “är skrivna” från världens skapelse i livets bok är
de 144 000 som ankommer med Kristus vid hans återkomst. Denna
beskrivning innebär inte att vissa personer var förutbestämda till
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detta, eftersom denna förutbestämmelse inte existerar, vilket vissa
grupper lär ut. Detta handlar inte om vissa namn på personer som
skrevs ner i en bok innan människan skapades.
De “som har sina namn skrivna i livets bok” är ett specifikt antal
människor, 144 000, som Gud före världens skapelse planerat få del
i den första uppväckelsen till andligt liv vid Kristus återkomst. Namn
har skrivits i livets bok under de senaste 6000 åren. De är de som
Gud “utvalt” att utgöra del i den första uppväckelsen till andligt liv
vid Kristus återkomst.
I vers 9, som precis citerades, hänvisas det åter igen till Satan
formulerat som en gåta, då det står “de skådade odjuret som var och
är inte mer, men som skall komma”. Detta handlar om den specifika
tidsperioden när tusenårsriket slutligen blivit etablerat och “odjuret
som var” hänvisar till tidsperioden då han gav kraft till en 7:e och
sista återuppväckelse av ett europeiskt rike, men han “är” nu “inte
mer”. Så tidsangivelsen visar att han härskade över denna sjunde
och sista återuppväckelse, men så snart tusenårsriket börjat “är” han
“inte mer” kapabel att påverka eftersom han åter igen är bunden i den
andliga avgrunden.
Uttrycket “men skall komma” (eng. övers. “men ändå är”) handlar
helt enkelt om faktumet att han fortfarande är - att han fortfarande
existerar - men han kan inte längre bedra och påverka mänskligheten. Han är fortfarande den kraftfulla Förstöraren som fortfarande
lever och existerar, men han är nu “i” det bottenlösa hålet (den
andliga avgrunden), och den här gången är avgrunden förseglad
så att han aldrig någonsin kan stiga upp igen och leda några nya
återuppväckelser av något Europeiskt rike, men inte heller under
de kommande 1000 åren kunna påverka mänskligheten genom sina
tankar eller andra krafter.
Trots att mycket av det du hittills läst kan verka lite förvirrande
så kommer du allt eftersom tiden går förstå mycket mer, i det att allt
du erfar från och med nu kommer börja passa in i allt det som Gud
nu låter ske. När du börjar “se” dessa saker tydligare och “erfara”
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dem i ditt liv, kommer du bli mer och mer uppmuntrad och hoppfull
inför allt det som ligger framför i en ny tidsålder. Sedan, när du börjar
uppleva de sakerna du faktiskt hade börjat hoppas att de skulle ske,
kommer du börja uppleva en glädje, helhet och upprymdhet i livet
som du aldrig någonsin kunnat drömma om.
Uppenbarelse som gavs till Herbert W. Armstrong
Allt eftersom dessa bibelverser fortsätter ger de en översikt över
framtida händelser. Kapitlet fortsätter sedan att översiktligt beskriva
ordningen av händelserna som leder fram till en slutlig nedräkning
för Kristus återkomst.
“Här behövs både förstånd och vishet. De sju huvudena är sju
berg som kvinnan sitter på” (Upp. 17:9).
Denna vishet nämndes tidigare i boken som något som kommer
från Guds eget sinnelag, eftersom det är ordet (grek. logos) från Gud.
Endast Gud kan ge det till någon annan. I det här fallet gav Gud
förmågan att förstå dessa verser som handlar om sista tiden åt Mr.
Armstrong. Han gavs insikten att Gud använder bilden av berg för
att profetiskt tala om större nationer. I den här versen blev det också
mycket uppenbart att kvinnan, den katolska kyrkan, “satt” på var en
av dessa odjur under var och en av deras återuppväckelser.
“...och de är också sju kungar. Fem har fallit, en finns nu, och en
har inte kommit än, och när han kommer skall han stanna bara en
kort tid. [en kort period]” (Upp. 17:9-10).
Det fanns bara en enda tidsperiod, vilken endast varade några få
år, då denna specifika vers kunde läsas och ha den exakta betydelsen
som stämde med just den perioden. Dess betydelse uppenbarades för
Herbert W. Armstrong under det att den uppfylldes. Gud började visa
Mr. Armstrong att dessa verser sammanföll med en beskrivning som
gavs profeten Daniel. Gud uppenbarade att det skulle komma ytterligare en återuppväckelse av det gamla romerska riket (det skulle dock
inte bära det namnet) innan Jesus Kristus återkomst. Mr. Armstrong
hade förstått att det skulle totalt vara sju återuppväckelser.
Så vid en tidspunkt mot slutet av andra världskriget uppenbarade
Gud denna specifika vers för honom, och som var profetisk för exakt
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den tiden han levde. Han visste att det skulle ske sju återuppväckelser
och att det skulle vara en huvudsaklig härskare över var och en av
dessa tidsperioder, varav Napoleon och Hitler redan har nämnts här.
Vid den tiden, när denna versen uppenbarades för honom härskade
Hitler över den sjätte återuppväckelsen.
Utifrån den här versen kom Mr. Armstrong fram till att, ja, det
skulle komma sju kungar (en härskare per återuppväckelse), fem hade
redan fallit och den sjätte var aktiv just då i det andra världskriget. Så
utav de sju kungarna (återuppväckelserna) hade fem redan regerat
och fallit, en regerade för tillfället, Hitler, och den sjunde - den sjunde
och sista - “var ännu inte”.
Det står att den som kommer - den sjunde - “skall stanna bara en
kort tid”. Den sjunde återuppväckelsen kommer vara mycket kortare
i tid jämfört med de andra före den, men på grund av moderna vapen
så kommer förödelsen ändå bli större än alla de tidigare sex återuppväckelserna tillsammans.
Och nästa vers fortsätter gåtfullt: “Och odjuret som var och inte
mer är, han är den åttonde och ändå en av de sju, och han går mot sin
undergång.” (Upp. 17:11).
Som ett resultat av förståelsen av det som har givits fram till nu
blir det nu än mer uppenbart vad den här versen säger. Den som går
mot sin undergång är Satan. Satan är odjuret som ger kraft till varje
återuppväckelse. Han är känd som odjurskraften, vilken är aktiv
under återuppväckelserna. Satan är odjuret som “var och ännu inte
är” som beskrevs tidigare.
Så Satan är “en av de sju” på grund av att han är kraften bakom
varje period, och på grund av att han är “av” de sju och över alla dem
så räknas han som den åttonde.
Tio nationer enas
“Och de tio hornen som du såg är tio kungar som ännu inte har fått
sina riken men får kungamakt för en timme tillsammans med odjuret.
De har en och samma avsikt och lämnar sin kraft och makt åt odjuret.
(Upp. 17:12-13).
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De tio hornen som beskrivs som tio kungar som får kungamakt
tillsammans som “ett rike” är denna sjunde återuppväckelse. Dessa är
de tio länderna som kommer tvingas att i hast bilda Europas förenade
nationer. Strax före detta sker kommer Satan att ha stigit upp ur det
bottenlösa hålet (den andliga avgrunden). Han kommer snabbt styra
händelser på ett sådant sätt att dessa tio nationer kommer tro att de
i all hast måste enas för att överleva det som de ser hända i världen.
Det står att de ges kungamakt en timme tillsammans med odjuret. Det är dock inte ett starkt sammanflätat kungadöme som får
kraft igen när de enas. Efter att ha enats kan de inte få ogjort vad de
startat, trots att de kommer önska det. När allt har satts i rörelse och
följs av ett utökat världskrig så kan detta helt enkelt inte “stängas av”.
Daniels bok beskriver denna sista återuppväckelse på ett lite
annorlunda sätt, men ger mer insikt i några av dess interna svagheter.
Vid detta tillfälle gav Gud Daniel förmågan att förstå och tolka
Nebukadnessars dröm. Daniel berättade vad han hade sett i Nebukadnessars egen dröm, och han gav även uttolkningen av dessa ting. Han
hade sett en staty som bestod av flera olika metaller från huvudet till
tårna. Det första var det gyllene huvudet av guld. Daniel berättade för
Nebukadnessar att detta huvud stod för honom och det vidsträckta
riket han nu regerade, det Babyloniska riket.
Daniel fortsatte vidare att berätta för honom om tre ytterligare
riken som skulle existera senare och som skulle leda fram till slutet
av tidsåldern under vilken människan försökt regera sig själv, då
Gud istället skulle komma att ingripa och etablera Sitt eget rike på
jorden. Det andra riket beskrevs, vilket var det Medo-Persiska riket,
sedan det tredje, det Grekisk-Makedonska riket. Det fjärde var det
Romerska riket eller det Europeiska riket.
Det sista riket representerades av benen, som bestod av järn, med
fötter och tår som bestod av både järn och lera.
“Det fjärde riket skall vara starkt som järn: liksom järnet krossar
och slår sönder allt skall det riket krossa och bryta sönder alla de
andra. Fötterna som du såg, delvis av krukmakarlera, delvis av järn,
betecknar ett söndrat rike, med bara något av järnets fasthet; du såg
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ju att järnet var blandat med lera.
Tårna, delvis av järn och delvis av lera, betecknar ett rike som
är både starkt och svagt. Att järnet du såg var blandat med lera, det
innebär att man trots blodsband inte kan hålla samman – liksom järn
aldrig kan blanda sig med lera. Under dessa kungars tid [tio tår och
tio kungar, den sista återuppväckelsen och den sista delen av statyn]
skall himmelens Gud låta ett rike uppstå som aldrig någonsin skall
gå under. Inget annat folk skall få makten över detta rike [det skall
inte regeras av människor men av Kristus och de 144 000]. Det skall
krossa och tillintetgöra alla de andra rikena, men självt skall det bestå
för evigt” (Daniel 2:40-44).
I denna profetia som gavs till Daniel hundratals år innan Gud
avslöjade det som Johannes fick skriva i Uppenbarelseboken, visade
Gud vad som skulle komma att ske i uppgången och fallet av varje
betydande rike fram till Kristus återkomst i Guds rike. Daniels profetior leder fram till att Gud avslöjar ting som uppenbarar en exakt
tidsangivelse för Kristus första ankomst, men också mycket om
tidsangivelsen för Kristus återkomst.
Dessa verser i Daniels bok avslöjar att det Romerska riket skulle
vara starkt som järn ända till slutet då fötterna och tårna beskrivs
som en blandning mellan järn och lera. Detta är en exakt beskrivning
av något som Gud avslöjade angående denna sista del av statyn och
den sista delen av det gamla Romerska riket (ett Europeiskt rike) som
skulle återuppstå en kort period i slutet. Å ena sidan skulle det vara
väldigt kraftfullt men å andra sidan skulle det vara mycket bräckligt.
Det skulle inte hålla ihop speciellt väl, precis så som man kan se att
EU idag fungerar. Det är starkt i sin kombinerade styrka men ändå
bräckligt.
I verserna i Uppenbarelseboken 17 som beskriver dessa tio kungar
så står det att de får kungamakt under en timme tillsammans med
odjuret. Satan är givetvis odjuret som har fört ihop dessa kungar, och
när han gör detta enas de och “lämnar sin kraft och makt till odjuret”
- till Satan. Detta handlar mest om kraften att föra krig.
Även om de specifika tio ännu inte har avslöjats så finns det ett
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speciellt land som nu ingår i EU och som redan har kärnvapen. De
slutliga tio länderna kommer att ha tillgång till en stor mängd kärnvapen att använda i det kriget, vapen som kommer användas emot
Ryssland och Kina. Denna nation, Frankrike, trots att den är en ättling
till det gamla Israel, utgjorde den ledande nationen i en av de tidiga
återuppväckelserna. Även om Frankrike kanske inte kommer utgöra
en av de tio nationerna så har de stora mängder vapen som de slutliga
tio kan ta kontroll över. Det skall också noteras här att Tyskland inte
bara är en av de tio nationerna, Tyskland kommer också vara den
ledande nationen bland de tio.
Gud har ännu inte avslöjat tiden för när vissa av dessa händelser
kommer att ske, men vi kommer bli helt klara över detta när väl de
tio nationerna slutligen enas.
Det kan mycket väl hända att Gud inte kommer tillåta att all kraft
släpps lös i detta mäktiga krig förrän mot slutet av nedräkningen för
Kristus återkomst. Om det är så, så kommer Satan inte tillåtas att
släppas fri - att stiga upp ur det bottenlösa hålet - förrän nära slutet av
den tiden. Ett kärnvapenkrig kommer snabbt orsaka oanad förödelse
och förstörelse på mycket kort tid.
Den timmen som nämns i texten är definitivt en profetisk tid
och beskriver troligen en faktisk tidsperiod av 60 dagar, på samma
sätt som Gud har uppenbarat en liknande profetisk tidsbeskrivning.
Men just nu, när jag skriver detta, vet vi ännu inte exakt när denna
tidsperiod börjar.
Gud uppenbarar inte alltid något för mig direkt, men istället gör
Han det under en tidsperiod, och Kyrkan har kommit att förstå detta
som “pågående uppenbarelse”. Generellt kan man säga att det sker på
detta sättet så att Han kan uppenbara flera andra relaterade aspekter
och för att senare kunna ge en mycket klarare förståelse, ett fokus på
framtiden och en förmåga att förstå Hans vilja. Detta är en del i en
process genom vilken Gud även tränar och formar Sina tjänare till
att få starkare enhet i sinnet med Gud själv, i det att de tränas inför
framtida specifika uppdrag inom Hans familj.
Det kommer ett kapitel här i boken där fokuset ligger på tidsas-
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pekterna för dessa sista-tiden-händelser och de saker som nämnts
här kommer då beskrivas ytterligare. När det kapitlet väl har skrivits
kommer Gud troligen att ha uppenbarat mer, då det genom åren har
blivit min erfarenhet att Gud arbetar med mig på det sättet. I detta
finns mönster som jag vant mig vid, och det gör mig lugn, eftersom Gud
har gjort mig mer övertygad och stark, allt eftersom tiden gått, i det
att jag har erfarit hur Hans kraft uppenbarar Hans sanning och vilja.
Den katolska kyrkans öde
Något helt unikt händer med den katolska kyrkan under denna tidsperiod. Det är otroligt vad Gud har avslöjat runt detta. Kvinnan har
suttit på varje odjur som har givits kraft. Varje gång detta har skett
har historien visat något annat också, något som samtidigt hänt under
dessa återuppväckelser; kvinnan har tappat kraft och auktoritet för
varje återuppväckelse som kommit och gått.
Dock kommer hon i denna sista återuppväckelse att försöka utöva
större kraft och påverkan på de tio nationerna. Denna återuppväckelse
är helt unik i jämförelse med de andra i det att syftet bakom enandet
av nationerna är ett helt annat. Det är inte som de tidigare som hade
kungar (regenter) som var inriktade på erövringar, kraft, rikedom och
strävan efter inbillad eller verklig berömmelse. Napoleon och Hitler
har nämnts några gånger redan eftersom många människor känner
till dem. De flesta människor idag förstår inte mycket av historien.
Kungarna i de tidigare återuppväckelserna sökte krig och spred hotelser, precis som Kina och Ryssland under Putin nu gör, men ledarna
i denna sista återuppväckelse kommer inte att göra det.
Denna slutliga återuppväckelse handlar mer om vad som ses som
“en nödvändighet” och “ett ansvar” av de europeiska ledarna. De drivs
inte av drömmar om erövringar och krigshunger, ändå kommer de
gå in i detta krig. Många i västvärlden var mycket ovilliga att gå in i
andra världskriget, men Hitler gav inte nationerna något val. Det är
med samma ovillighet som dessa tio nationer går ut i krig.
Det är bra att återgå till Uppenbarelseboken 17 för att se vad som
mer är beskrivet skall ske under denna sista återuppväckelse av en
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stor europeisk makt:
“De har en och samma avsikt och lämnar sin kraft och makt åt
odjuret.” (Upp. 17:13). Tio ledare och nationer kommer motvilligt gå
samman och var och en kommer att ge upp sin suveränitet för en enda
regering som leder alla tio - “lämnar sin kraft och makt åt odjuret”. De
formar exakt det som Satan (“odjuret”) vill skapa genom dem, vilket är
en kärnvapenmakt som kan gå in i en upptrappad krigssituation med
två aggressiva nationer. Redan nu finns det demoner som påverkar
Ryssland och Kina att planera för ett världskrig.
Vad många kanske inte inser och skulle ha svårt att tro på just
nu, när jag skriver detta, är att det hittills inte nämnts något om
USA och Storbritannien i de sista-tiden-händelserna som beskrivs i
profetiorna som tagits upp här i boken. Det beror på att vi ännu inte
har behandlat profetiorna som beskriver den totala förstörelsen av
den styrande makten, rikedomen och kraften hos dessa länder, vilken
sker före de tio europeiska nationerna ens har enats. Själva enandet
av de tio nationerna har mycket att göra med resultatet av USA:s fall
och undergång.
“De skall strida mot Lammet, och Lammet med sina kallade och
utvalda och trogna skall besegra dem, eftersom det är herrarnas
herre och konungarnas konung.” [eng. “De ska strida mot Lammet
och Lammet ska besegra dem ty han är herrarnas Herre och konungarnas Konung och de som är med honom är de kallade, utvalda och
trogna”.](Upp. 17:14).
“De” som “skall strida” är de tio nationerna, eller kanske bättre
uttryckt, den sista odjurskraften, som de facto kommer att bekämpa
Jesus Kristus återkomst och de han har med sig – de 144 000. En kort
tid efter att denna slutliga europeiska makt har formats och redan
börjat kriga kommer Jesus Kristus att manifesteras fysiskt över hela
jorden tillsammans med de 144 000 som samlats ihop för att återkomma med honom. Trots att detta helt och hållet är en andlig händelse
som inte kan ses av en fysisk värld gör Gud detta till en storslagen
visuell händelse. Den kommer att präglas av sådan enorm kraft och
glans att den kommer skapa djupgående skräck hos alla som ser den.
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Den kan till någon liten del liknas vid en sciencefictionfilm där
man försöker visa någon slags invasion av utomjordingar i enorma
farkoster som närmar sig jorden. Denna händelse kommer få Hollywoods sciencefictionfilmer att blekna i jämförelse. Hur reagerar
människor och nationer på något sådant? Reaktionen från Ryssland
och Kina är kanske lite lättare att föreställa sig. Eftersom det är högst
otänkbart att de någonsin skulle tänka sig att något sådant skulle
ha med Gud att göra, är det mest sannolikt att de kommer tro att de
blir anfallna av utomjordingar. Vi lever i den typ av värld idag där
människor spekulerar kring möjligheterna för utomjordiskt liv, även
en utomjordisk invasion verkar tänkbar för dagens människor. Till
och med påven har pratat om detta, men om han verkligen trodde på
Gud skulle han aldrig gjort det.
Men vad kommer Europa att göra?
Det står mycket tydligt att de kommer gå in i krig med lammet.
Världens nationer kommer att skakas kraftigt av det de ser strax
ovanför jordens atmosfär. Det de ser är så massivt och färgsprakande att dessa världsmakter som krigar med varandra slutar att kriga
mot varandra och vänder tillsammans fokuset mot denna upplevda
“invasion”. De börjar kriga mot något de inte förstår eller ens tror är
verkligt.
Det är i detta ögonblicket som Gud börjar låta de sju sista plågorna, som nämns i Uppenbarelseboken, drabba jorden. Dessa kommer
framför allt drabba Ryssland och Kina, och deras allierade, och
kommer att fullkomligt förgöra deras regeringar, militärmakt och
stora delar av de större städerna. Gud kommer förgöra över en miljard
människor genom detta, ja mycket möjligt över 2 miljarder innan
plågorna är över.
De tio europeiska nationerna kommer också drabbas av dessa
plågor, som kommer direkt från Gud, i det att ett mönster liknande
det i Ryssland och Kina sker hos dem, men i mindre grad.
Gud och Kristus kommer börja att visa nåd mot dessa specifika
nationer i det att de börjar förstå att de har blivit grundlurade av
kvinnan och omvänder sig från sitt vansinniga misstag. De kommer
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börja förstå att de faktiskt har bekämpat Jesus Kristus återkomst, och
många kommer börja omvända sig. Deras ögon kommer börja öppnas
och se en kraftfull sanning om den katolska kyrkan då de börjar lära
sig att de (dessa europeiska nationer) har blivit lurade och bedragna
av henne under nästan 1700 år.
“Och han sade till mig: ”Vattnen som du såg, där skökan bor, de
är länder och människomassor och folk och språk. (Upp. 17:15).
Den stora falska kyrkan har utövat makt och inflytande över nationer i hela världen, över hav och hela kontinenter, som till exempel
Sydamerika.
“Och de tio hornen som du såg och odjuret, de skall hata skökan
och göra henne utblottad och naken, de skall äta hennes kött och
bränna upp henne i eld.” (Upp. 17:16).
När väl dessa nationer börjar inse att Jesus Kristus återkomst är
verklig och att de har blivit lurade kommer de börja avslöja kvinnan
som satt på odjuret och har lurat dem hundratals år. De kommer avslöja
lögner och berätta sanningen om de sakerna som citerades tidigare
i detta kapitlet rörande alla hennes falska läror. Uttrycket att “göra
henne utblottad och naken” är ett andligt uttryck som innebär att alla
lögner och påhitt kommer avslöjas och alla kommer sedan kunna se
den verkliga sanningen om henne.
Dessa nationer avslöjar inte bara vem hon verkligen är - en mäktig
andlig sköka - de vänder sig också emot henne med ett kraftigt hat
och börjar förstöra hennes kyrkor och hennes maktcentrum där hon
existerat under så många århundraden. Före det att Satan åter kastas
ner i det bottenlösa hålet (den andliga avgrunden), och som denna
gången även förseglas under tusen år, kommer de tio nationerna att
börja vända sig emot den kyrkan som har “seglat så högt” tack vare
deras och större delen av Europas hjälp under nästan 1700 år.
Den mäktiga kyrkan upphör hastigt. När världen väl ser hennes
nakenhet kommer den också se nakeheten hos hennes horande döttrar
i form av den traditionella kristenheten och vända sig emot den också.
Detta skeende inverkar starkt till att bereda väg för Guds sanna Kyrka
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att slutligen under kort tid etableras över hela jorden.
Men före världen kan ta till sig all den sanning som Gud önskar
ge den måste den först börja inse och förstå all lögn och bedrägeri
som den levt under i så många år. Så inte förrän människor börjar se
och förstå detta kan de verkligen börja omvända sig. När det händer
kan Gud ge av Sin heliga ande till mänskligheten så som Han planerat
från begynnelsen. Detta kommer utgöra starten på en världsordning
som endast har en enda styrande makt och en sann religion.
Det är verkligen goda nyheter, när en ängel några få verser senare
ropar ut med kraftfull röst: “Störtat, störtat är det stora Babylon”.

Kap 5

SIGILLEN OCH DEN
VANHELGANDE
SKÄNDLIGHETEN

U

n
. der det senaste årtiondet har världen rört sig närmre och
närmre en global ekonomisk kollaps. Hela Sydamerika befinner
sig i ekonomisk kris. Vissa nationer har återigen börjat spänna sina
militära muskler, medan andra befinner sig i krig. Mitt i detta snabbt
eskalerande tumult, har människor kommit att bli mer och mer nyfikna och intresserade av sista tiden-händelser, världens undergång
och förödande naturkatastrofer.
Detta har särskilt märkts på TV, i filmproduktioner och i vissa
religiösa kretsar, där det i det närmaste råder en fascination över
sådana områden. Ändå, dolt mitt i allt detta, har det i samhället
funnits en ökande rädsla och oro över att dessa händelser ska kunna
bli verklighet.
Trots att många i västvärlden verkar ha bestämt sig för att ”gömma
huvudet i sanden” när det gäller det ständigt ökande ekonomiska
kaoset, så har vissa människor gradvis börjat fyllas av fruktan för det
som de börjar ana är en annalkande “räkenskapens dag”.
USA har använt “kvantitativa lättnader” som svar på den globala
finanskrisen. Sanningen är att USA själva är ansvariga för det som
händer och har endast förvärrat det genom sitt sätt att, på så väl
nationell som internationell nivå, handskas med det globala bankväsendet och petrodollarn (reservvalutan). USA har också på ett mycket
avancerat och bedrägligt sätt fifflat med siffrorna de redovisat, speciellt
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när det gäller statistiken. USA har skapat det största Ponzibedrägeri
världen någonsin kunnat tänka sig, men har inte kallat det för det,
och övriga världen har inte öppet ifrågasatt USA för det.
Anledningen till att ekonomer, företag, världsomfattande banker
och till och med nationer låtit USA komma undan med detta är att
det har legat i deras eget själviska intresse. Om de inte hade stöttat
det på det sätt de gjort, genom att ”se genom fingrarna”, skulle USA
ha fallit samman mycket tidigare, men falla samman kommer det att
göra oavsett.
De som arbetar på Wall Street spelar sitt spel mycket väl. Som en
följd av dåliga nyheter har det inte varit ovanligt att aktier gått upp,
när de förut skulle ha fallit. Allt ser ut att ha vänts upp och ned. Precis
som det profeterats - bra är dåligt, och dåligt bra.
När du läser detta, kommer antagligen den amerikanska ekonomin
redan att ha imploderat, vilket betyder att även världsekonomin till stor
del kommer att rasa samman. Detta har också ytterligare konsekvenser,
eftersom nationer då står ansikte mot ansikte med verkligheten att
den mänskliga lösningen till att “återställa världsekonomin” innebär
ett världskrig.
Det har tidigare nämnts hur Kina och Ryssland redan har sett
“skriften på väggen” och under en längre tid har förberett sig för krig.
Sannerligen, om du var i deras situation och blev behandlad på det
sätt som de har blivit av USA, så skulle du troligen göra detsamma. På
många sätt har USA pressat in dem i ett hörn. Detta är inte, på något
sätt, god diplomati. De flesta skulle inte drömma om att försöka pressa
in en björn i ett hörn genom att peta på den med en pinne. Dessutom
är det ett sådant hyckleri som omger allt detta. När USA för många
år sedan ställdes inför att kärnvapen hade placerats på Kuba, var
världen nära att hamna i ett kärnvapenkrig. Däremot, när nu USA
har drivit idén att placera kärnvapen närmare Ryssland, så förväntas
de (Ryssland) att inte känna någon oro.
Rent ut sagt så är världen trött på USA:s lednings egoistiska sätt
och dess själviska och förtryckande attityd. USA är inte längre den
nation det en gång var känd för att vara. Många nationer har försökt
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att etablera andra system för att motverka den nedåtgående spiral som
orsakats av den politik som förts av USA och de institutioner USA
kontrollerar. Nationer har börjat handla direkt med andra valutor i takt
med att de sökt sig bort från att göra sina affärer med petrodollarn,
den reservvaluta genom vilken andra nationer har hållits fångna.
Kina har just organiserat ett nytt system för att väga upp och
motverka den negativa påverkan och kontrollen som institutioner som
IMF och andra centraliserade banksystem utövar, som i hög grad är
influerade och/eller i stort sett kontrolleras av USA. Trots att USA satt
enorm press på andra nationer att inte gå med i detta nya system, så är
Japan mer eller mindre den enda nation som har brytt sig om att lyssna
på dem, nu då den Asiatiska infrastruktursinvesteringsbanken (AIIB)
håller på att etableras och majoriteten av länderna i Europa plus Kanada,
Australien, Israel, Sydafrika och närmare 60 andra nationer går med.
Det har tagit världen en bra stund att börja diskutera sannolikheten för ett annalkande världskrig. När jag började skriva 2008–God’s
Final Witness år 2005 och berättade om det oundvikliga i att det
tredje världskriget snart skulle bryta ut, var det ingen som lyssnade på riktigt. Det fanns inga nyhetsartiklar eller världsledare som
varnade för något sådant. Men, till slut, har några personer detta år
(2015) börjat vakna upp och diskutera sådana farhågor. Inte desto
mindre, så vare sig lyssnar eller överväger de flesta att något sådant
verkligen skulle kunna ske. Det är nästan som att folk tänker att om
de ignorerar det, så kommer det att försvinna och aldrig hända. Den
metoden fungerade inte inför 2:a världskriget, och den kommer inte
att fungera den här gången heller.
Blind för profetia
Hur kommer det sig att Guds Kyrka har kunnat förutse det som nu
drabbar oss i denna värld och att världen har varit helt blind? I över 70
år har Guds sanna Kyrka förvarnat om ett sista stort världskrig — ett
fullskaligt kärnvapenkrig.
För det första, går det tillbaka till det som togs upp i början av
denna bok. Människor lyssnar inte till Gud. Det har de aldrig gjort!
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De skulle inte ens veta vem de skulle lyssna till om de var inställda
på att vilja veta sanningen och ville lyssna. Dock existerar varken
det ena eller det andra. Detta är det sanna vittnesbördet och det
är Guds slutgiltiga vittnesbörd som startade i slutet av 2008. Från
slutet av 2008 till mitten av 2012, etablerade Gud ett SLUTGILTIGT
sista tiden-vittnesbörd över hur mänskligheten har varit under de
senaste 6000 åren. Och precis som Gud har uppenbarat så kommer
människor endast börja lägga märke till, och mer uppriktigt vilja
lyssna, när katastrofer rasar över dem , världsekonomin imploderar
och ett sista världskrig bryter ut.
Även om människor läste verkliga profetior i Bibeln om sista tiden,
skulle de inte ens kunna börja förstå det som står skrivet. Däremot
är det många kyrkliga organisationer som tror att vi nu mycket väl
kan leva i det som benämns den sista tiden. De kan inte undgå att
märka att världen snabbare än någonsin blir mer och mer ond. Många
försöker tolka Uppenbarelseboken och har kommit fram till allsköns
idéer och spekulationer kring den.
Anledningen till att människor inte kan förstå det som står skrivet
i Bibeln är att det endast kan uppenbaras av Gud. Det är anledningen
till att Guds Kyrka inte har varit blind för vare sig profetiorna gällande Jesus Kristus eller Uppenbarelseboken, vilka ger successiv och
detaljerad information om det som leder fram till Messias ankomst
med sitt Rike som kungars Kung.
Ändå kan inte ens Kyrkan helt förstå det som är nedskrivet i
profetiorna om inte Gud först uppenbarar det för Sina profeter. Vi
har tidigare berört delar av profetior som Gud uppenbarade för Sin
apostel Herbert W. Armstrong. Detta var för att Gud uppenbarade
sanningen angående “Davids nyckel” för honom, vilken var profetiskt
förutbestämt att han skulle få uppenbarad.
Gud gav honom förståelse för Daniels profetia som beskriver uppgången och fallet av de kungadömen som föregår Kristus ankomst. Han
avslöjade också innebörden i de olika perioderna av återuppväckelse
av det Romerska riket (olika nationer i Europa) vilka också skulle
leda fram till Kristus återkomst. Dessa delar var nödvändiga för att
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kunna förstå vilka de moderna nationerna är som utgör de försvunna
tio israeliska stammarna.
Detta behövde han få uppenbarat för att kunna uppfylla Matteus
24:14 som handlar om att sprida evangeliet (de goda nyheterna) om
Guds kommande rike till hela världen.
Det finns även en profetia som Mr. Armstrong hänvisade till
då han talade om stora katastrofala händelser som skulle äga rum i
den sista tiden just före Kristus återkomst. Trots det kan man med
säkerhet säga att han inte insåg vidden av varför denna vers i Amos
hade sådan betydelse.
“Herren Gud gör aldrig något utan att [först] avslöja sina planer
för sina tjänare profeterna” (Amos 3:7).
Innan denna slutgiltiga nedräkning för Kristus ankomst började,
refererade Guds Kyrka ofta till denna vers som att den var upptakten
till att de faktiska sista-tiden-händelserna skulle starta och förmågan
att förstå vad dessa händelser skulle innebära. Kyrkan hade spekulerat
kring några av möjligheterna till vad en del av dessa skulle kunna
betyda, men förstod dem inte förrän den verkliga nedräkningen
för Kristus återkomst faktiskt började. Denna nedräkning och dess
tidsplan kommer att beskrivas längre fram i boken.
Kyrkan visste att Gud tids nog skulle utse två profeter för den
sista tiden som skulle bli kända som de två sista-tiden-vittnena. På
1970-talet spekulerades det om att dessa två till och med skulle kunna
vara de två som sågs som de främsta ledarna för Guds Kyrka vid
den tiden - Herbert W. Armstrong, som var Guds apostel, och hans
son Garner Ted Armstrong, den ledande evangelisten vid den tiden.
Dessa var dock emellertid inte vittnena, utan de två vittnena skulle
inte träda fram förrän nästan tre årtionden senare.
Från första början har Kyrkan sett fram emot Jesus Kristus återkomst. Den har gjort det under varje århundrade sedan han steg upp
till himlen tio dagar före pingsten år 31. Han har förblivit där sedan
dess. Guds folk har alltid längtat efter att Hans Rike ska etableras
under deras livstid.
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Sigillen i Uppenbarelseboken
När människor läst texterna om sigillen i Uppenbarelseboken, har
alla tidigare tolkat dem som bokstavliga fysiska händelser som ska
äga rum. Till och med idag har den sanna Kyrkan, som splittrades
1994 som ett resultat av det profeterade stora-avfallet-från-sanningen
[eng. the Apostacy], sett på sigillen på ett rent fysiskt sätt. Gud hade
ännu inte avslöjat detta för sina profeter eftersom det då inte fanns
några profeter i funktion i Hans Kyrka. Kyrkan var inte van vid något
sådant som profeter.
När Gud började avslöja den sanna innebörden hos sigillen i
Uppenbarelseboken för mig, som varande Hans profet, tog inte den
splittrade Kyrkan emot det. De kunde inte ta emot det som avslöjades
eftersom de inte kunde acceptera mig som en profet sänd av Gud. Det
har ännu inte förklarats i denna bok, men Gud har profeterat att Han
kommer att erbjuda 63 000 av de som splittrades möjligheten att se
sanningen i dessa profetior, innan Kristus kommer tillbaka.
Gud uppenbarar Sin sanning och Sina hemligheter för vem Han vill.
Dessa ting kommer inte från någon människa, vilket också profeten
Daniel klargjorde för Nebukadnessar då han förberedde sig att förklara
betydelsen av Nebukadnessars dröm om en stor staty för honom. Gud
uppenbarade i själva verket både drömmen och dess uttydning för Daniel.
“Daniel sade: Välsignat är Guds namn från evighet till evighet:
visheten och kraften är hans. Han låter år och tider skifta, han avsätter
kungar och tillsätter kungar [när Han har för avsikt att göra det], han
ger de visa deras vishet, de kloka deras förstånd. Han uppenbarar
det djupt fördolda, han vet vad som finns i mörkret, hos honom bor
ljuset.” (Daniel 2:20-22).
Det är Gud som uppenbarar profetior. När människor läste om
sigillen tolkade de dem på ett fysiskt sätt. Detta kan liknas vid det
tillfälle då några judar ville ha ett tecken på att Kristus var den han sa
att han var, att han verkligen kom från Gud, och talade Guds sanning.
“Jesus svarade: ”Riv ner detta tempel, så skall jag låta det uppstå
igen på tre dagar.” Judarna sade: ”I fyrtiosex år har man byggt på det
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här templet, och du skall låta det uppstå igen på tre dagar!” Men det
tempel han [Jesus Kristus] talade om var hans kropp.” (Joh 2:19-21).
Jesus hänvisade här till faktumet som han redan kände till gällande
hur länge han skulle vara i graven efter sin död. Han visste att eftersom han hade valt att överlämna sig själv till Guds syfte, att uppfylla
rollen som påskalammet så skulle Gud återuppväcka honom efter
tre dagar. Judarna kunde endast “se” en fysisk verklighet, då de inte
hade förmågan att “se” den andliga, om inte Gud valde att ge dem den.
På samma sätt är det när människor läser beskrivningen gällande
sigillen, så som till exempel det andra sigillet som citeras nedan:
“Och när Lammet [Jesus Kristus] bröt det andra sigillet hörde
jag den andra varelsen säga: ”Kom!” En annan häst, en eldröd, kom
fram, och han som satt på den fick rätt att ta freden från jorden så att
människor skulle slakta varandra, och ett långt svärd gavs åt honom.”
(Upp 6:3-4).
Vissa tolkar detta som att det handlar om krig och mycket dödande
som en konsekvens av detta krig då det står att “freden” tas bort.
Sedan har vi exemplet med det tredje sigillet.
“Och när Lammet bröt det tredje sigillet hörde jag den tredje
varelsen säga: ”Kom!” Jag såg, och se: en svart häst, och han som satt
på den höll en våg i handen. Och jag hörde liksom en röst mitt ibland
de fyra varelserna: ”Ett mått vete för en denar och tre mått korn för
en denar, men oljan och vinet skall du inte skada.” (Upp 6:5-6).
Detta är mycket riktigt en beskrivning av en stor hungersnöd,
men inte en fysisk hungersnöd som följer det krig människor tänker
sig är ett resultat av öppnandet av det andra sigillet.
Sanningen är att båda dessa beskrivningar är andliga till sin natur
och de handlar inte om denna fysiska värld. Dessa sigill har redan
öppnats och finns mer utförligt beskrivna i den första boken The
Prophesied End-Time. De handlar om Guds Kyrka och det som hände
med Kyrkan på ett andligt plan och gäller alltså inget som skulle ske
med den här världen på ett fysiskt plan.
Detta är anledningen till att världen inte har någon aning om att
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sigillen i Uppenbarelseboken redan har öppnats. Världen är helt och
hållet blind för denna verklighet, vilket även Kyrkan som splittrades
efter det stora avfallet är. Vi är för närvarande långt inne i den
profeterade sista tiden. Alla Uppenbarelsebokens sju sigill har redan
öppnats av Jesus Kristus. Vi närmar oss nu i snabb takt Jesus Kristus
faktiska återkomst.
Anledningen till att andra inte känner till eller tror att alla dessa
sigill redan har öppnats är att de inte erkänner Guds sanna Kyrka
eller de profeter Han och Kristus har sänt till den. Detta kommer
väldigt snart att förändras.
Om Guds Kyrka
Innan Johannes gavs uppdraget att skriva Uppenbarelsen hade Jesus
Kristus, långt tidigare, redan gett en profetisk parallell till det som
Johannes skulle komma att skriva ner.
“När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån kom hans
lärjungar fram till honom och pekade på tempelbyggnaderna. Då
sade han till dem: ”Se på allt detta – sannerligen, här kommer inte
att lämnas sten på sten, allt skall brytas ner.”
(Matt 24:1-2).
Åter igen, detta enkla profetiska uttalande av Jesus Kristus tolkas
av många på ett felaktigt sätt till att betyda den nästan fullständiga
förstörelsen av tempelområdet år 70. Vissa tror att det måste ske ännu
en förödande händelse så att de kvarvarande stenarna som fortfarande
skulle kunna vila på varandra flyttas.
Det var inte en fysisk händelse som Kristus talade om, men det
handlade om en framtida händelse som skulle äga rum i Guds Kyrka,
eftersom den händelsen skulle fungera som tecknet på hans nära
förestående återkomst och starten på den faktiska nedräkningen.
Stenarna i templet är en andlig bild. Det här handlar om Guds
Kyrka. “Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma
medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud [Guds Kyrka].
Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna

184

Sigillen och den vanhelgande skändligheten

till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls
hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren;
genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud.”
(Ef 2:19-22).
Petrus talade om Kyrkan på ett liknande sätt: “När ni kommer
till honom, den levande stenen [Jesus Kristus], ratad av människor
men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande
stenar i ett andligt husbygge [ett tempel]. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare
Jesus Kristus.” (1 Pet 2:4-5). Detta beskriver medlemmarna i Guds
Kyrka som varandes levande stenar vilka byggs upp till ett andligt
husbygge - ett andligt tempel.
När Kristus berättade för lärjungarna att ingen sten skulle lämnas
kvar ovanpå en annan, så visste de att han talade om tiden då han
skulle komma med sitt Rike som Messias.
“När han [Jesus Kristus] sedan satt på Olivberget och lärjungarna
var ensamma med honom kom de fram och sade: ”Säg oss när det skall
hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut?
[grek. - tidsålder, här syftandes till slutet på människans tidsålder
av självstyre]” (Matt 24:3).
Jesus Kristus började med att varna dem. Trots att detta säkerligen skulle vara något som de alltid skulle vilja vara på sin vakt mot,
så var detta en specifik varning för Kyrkan i den sista tiden. Man
bör komma ihåg att vid tidpunkten för den här diskussionen visste
lärjungarna inte att Jesus Kristus skulle dö som påskalammet. De
hade ingen aning om att Jesus Kristus skulle förbli i himlen med sin
Fader i nästan 2000 år innan han verkligen skulle komma med sitt
Rike som Messias. De trodde att Jesus Kristus skulle börja ta över
denna världens regeringar under deras livstid och de ville ha specifika
detaljer gällande denna tidsplan.
“Jesus svarade: ”Se upp så att ingen bedrar er. Många kommer
att uppträda under mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall
bedra många.” (Matt 24:4-5).
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Åter igen, så handlar detta om Kyrkan och inte om världen. Världen har alltid varit lurad. De enda som inte blir lurade är de som Gud
uppenbarar Sin sanning och Sina livsvägar för. Detta var en varning
till Kyrkan att många skulle komma och försöka bedra dem. Kom
ihåg att detta gäller den sista tiden - Kyrkan i den sista tiden. Endast
Guds Kyrka kan bli lurad eftersom de, när de en gång har fått Guds
sanning och ande, inte längre är lurade.
Kristus gav en tydlig varning att en del av tecknet på hans ankomst
skulle inbegripa att många skulle komma och försöka bedra Kyrkan.
Vem kan komma till Kyrkan i Jesus Kristus namn? Enbart ledarskapet!
Jesus sa att många skulle komma i hans namn och försöka att bedra
många i Kyrkan.
Det här tecknet var det första Jesus Kristus gav till lärjungarna
som avslöjade att den sista tiden var inne. En betydligt mer utförlig
beskrivning av allt det som nämns i Matteus 24 finns i den första
boken och det finns inget behov av skriva det här också. Däremot är
det ytterligare ett område som behöver tas upp som har att göra med
det första svaret som Jesus Kristus gav sina lärjungar.
Tidigare i boken nämndes det att Mr. Armstrong citerade en vers
som han visste gällde det uppdrag Gud hade givit honom när den sista
tiden närmade sig. Dessa verser berättar vad Jesus Kristus sa till sina
lärjungar gällande hans återkomst.
“Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till
ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma” (Matt 24:14).
Detta blir tydligt när man tar hänsyn till det som redan har
förklarats. Dessa slutgiltiga sista-tiden-händelser skulle inte komma
att äga rum under Mr. Armstrongs tid som Guds apostel. Men den
efterföljande versen skulle komma att tillämpas på det jag skulle börja
erfara UNDER den sista tiden och det jag skulle komma att behöva
göra som Guds nästa apostel för Hans Kyrka och för världen. Efter
att Mr Armstrongs uppdrag fullbordades, så lyder resten av versen i
Matteus 24:14: “och sedan ska slutet komma”.

186

Sigillen och den vanhelgande skändligheten

Den vanhelgande skändligheten
“När ni ser den vanhelgande skändlighet som profeten Daniel har
talat om stå på helig plats (må den som läser fatta det rätt), då måste
de som bor i Judeen fly upp i bergen” (Matt 24:15-16).
Denna hänvisning till den “vanhelgande skändligheten” i Daniels
bok är känd av de flesta och tolkas som en tid när Antiochos Epifanes
vanhelgade Guds tempel genom att tömma det på dess skatter och offra
svin på altaret. Detta hänvisar till den vanhelgande skändligheten i
templet.
Folk tänker väldigt fysiskt när det gäller den här profetian, till
och med den splittrade Kyrkan. De tror att någon form av fysiskt
vanhelgande av ett fysiskt tempel måste äga rum en andra gång. Till
och med en välkänd före detta evangelist i Guds Kyrka har sagt att
om inte det fysiska templet byggs upp så måste åtminstone ett altare
resas på plats i Jerusalem för att en andra vanhelgande skändlighet
ska kunna genomföras innan Kristus kommer tillbaka.
Detta visar klart och tydligt hur otroligt blind en människa kan
bli om hon lämnar Gud och blir fråntagen Hans ande. När det händer,
kan man bara se saker från ett fysiskt perspektiv och inte från ett
andligt. Det är absurt att tro att ett tredje tempel skulle kunna byggas
i Jerusalem där det första och andra stod. Det skulle ögonblickligen
resultera i ett stort krig med den muslimska världen om judarna
eller någon annan försökte lägga så mycket som en sten på det som
muslimerna anser vara en av deras mest heliga platser där en moské
nu står på det område där templet brukade vara.
Inte bara det, men judarna vet dessutom mycket väl att de inte kan
initiera någon form av offer-system eller resa upp ett altare för detta
ändamål. Det kräver ett levitiskt system och prästerskap. Judarna har
inget sådant system i funktion och de kan inte heller upprätta ett. De
vet detta. Så det här är bara en absurd idé.
Den evangelisten skulle ha vetat bättre om han bara hade lyssnat till
sin apostel, Herbert W. Armstrong. Innan Mr. Armstrong dog gjorde
han klart att ett andra tempel eller någon annan typ av konstruktion
som krävde ett levitiskt system inte kunde etableras i Jerusalem
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eftersom judarna inte har något levitiskt system eller präster som
kan utföra sådana uppgifter. Eftersom det inte kunde finnas någon
plats där Gud skulle sätta sitt namn, så kunde inget vanhelgande ske.
Antikrist
Det finns också en hänvisning till antikrist i Bibeln som folk varken
kan se eller förstå. En del tror att det handlar om en enskild individ
som kommer träda fram för att bedra världen i sista tiden, “Antikrist”.
Åter igen, världen är redan lurad, vilket har nämnts flera gånger i
denna bok. Enbart de som inte är lurade kan bli bedragna. Det här
handlar inte om någon falsk religiös ledare i världen som leder delar
av den traditionella kristenheten, vilka för övrigt också är lurade.
Åter igen handlar detta om Kyrkan. Varningen för “en antikrist”
gavs först av aposteln Paulus, vilket strax kommer att citeras. Han
använder inte specifikt termen “antikrist”, men beskriver det på det
sättet och ger därigenom djupare förståelse av det som Kristus talade
om när han varnade för att många skulle komma att bli bedragna i
den sista tiden av många “falska lärare”.
Av alla falska lärare som skulle komma att framträda skulle särskilt
en vara den mest skändliga av dem alla. Johannes refererar till det som
Paulus skrev om en man som skulle komma att “motarbeta” Kristus.
Han skulle bli antikrist. Så när Johannes skrev Första Johannesbrevet
hänvisade han till den antikrist-ande som redan fanns i Kyrkan vid
tiden han skrev det. Han talade inte om människor i världen som
redan är lurade, men han talade om människor som tillhörde Kyrkan
och som sedan hade vänt sig mot den och bort från sanningen Gud
hade gett den.
Johannes sa att det redan fanns många antikrist(er), och inte endast
en, då de hade förväntat sig att en specifik Antikrist skulle träda fram
innan Kristus återvände. Han visade att det fanns de som hade getts
möjligheten att leva på Guds sätt som nu vände sig bort från sanningen,
Guds Kyrka och andra i Kyrkan. Genom att göra detta motverkade de
själva syftet med att Kristus hade dött för dem, vilket är att de kunde
bli förlåtna för sin synd så att både Jesus Kristus och Gud kunde bo
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i dem genom kraften av den heliga anden. Så på Johannes tid fanns
det redan då individer som motarbetade Kristus - bli antikrist(er).
Men Jesus Kristus och Allsmäktig Gud uppenbarade för Paulus
att det fanns en man som skulle bli “antikristernas antikrist” och att
när han avslöjades så skulle tecknet för Kristus ankomst uppfyllas och
nedräkningen börja. Det skulle vara en faktisk nedräkning under ett
bokstavligt antal dagar, precis som Daniel gavs den exakta räkningen
i “Sjuttio veckors-profetian” som skulle uppfyllas i samband med
Messias första ankomst. Detta är vad Paulus skriver:
“När det gäller vår herre Jesu Kristi ankomst, då vi skall samlas
hos honom, ber vi er, bröder,att inte strax tappa fattningen och bli
uppskrämda, om man hänvisar till Anden eller till något som vi skulle
ha sagt eller skrivit och säger att Herrens dag är här. Låt inte lura er
på något vis. Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa
uppenbaras, undergångens son” (2 Thessalonikerbrevet 2:1-3).
Kontexten i det Paulus skriver borde inte undgå någon. Han säger
till Kyrkan att de inte ska låta någonting eller någon oroa dem gällande
Jesus Kristus ankomst eftersom en mycket specifik händelse behövde
äga rum först. Den beskrivs vara av en sådan betydelse att den på ett
kraftfullt sätt skulle komma att påverka hela Kyrkan. Den skulle vara
någonting som alla kunde se och erfara, så det fanns ingen anledning
för någon att oroligt fundera på ifall Jesus återkomst möjligtvis skulle
kunna äga rum före den händelsen.
Sammanhanget rör helt visst det som Kyrkan alltid har sett fram
emot ska hända - att Jesus Kristus kommer med sitt Rike, precis det
som lärjungarna såg fram emot, redan innan Jesus Kristus ens hade
blivit dödad. Det finns alltså exakta fraser i dessa verser som visar att
det rör sig om hans återkomst. För det första: “gällande Jesus Kristus
ankomst”. För det andra: “då vi skall samlas hos honom”, församlandet av Kyrkan vid hans ankomst. För det tredje: “att Herrens dag är
här”. Och för det fjärde: “Ty först måste avfallet ske…” Det torde vara
mycket uppenbart vilken tidpunkt detta rör sig om.
Paulus förklarar för Kyrkan att några specifika händelser måste äga
rum inom Kyrkan innan den sista tiden börjar - innan Jesus Kristus

PROFETERA MOT NATIONERNA

189

återkomst kan ske - precis före Guds Rike etableras. Nedräkningen
för Jesus Kristus återkomst och det slutliga uppfyllandet av sista-tiden-händelserna kunde inte börja förrän två mycket specifika saker
skedde inom Kyrkan.
Den första händelsen Paulus nämner är att slutet inte kan komma
“förrän avfallet sker”. Uttrycket avfallet gäller ett avfall från sanningen Gud ger till de som kommer in i Hans Kyrka. Ordet som översätts
till “avfallet” (eng. “falling away”, övers. anm.) kommer från det
grekiska ordet apostasy. Inte alla fortsätter i “kallelsen” som Gud ger
till dem som blir del av Hans Kyrka. Det har redan nämnts att Gud
inte tvingar Sin livsväg på någon och när en människa har påbörjat
processen av att låta sitt tankesätt förvandlas kan de när som helst
välja att stå emot eller vägra att fortsätta i den processen som verkar
i dem och därmed lämna Kyrkan och bli helt och hållet avskilda från
Guds heliga ande. Detta har kontinuerligt skett genom århundradena.
Dock hänvisar dessa verser till någonting som har enormt mycket
större betydelse när det gäller påverkan det skulle komma att ha på
Guds Kyrka.
Denna redogörelse som Paulus gav Kyrkan gäller en enskild
individ som skulle komma att motarbeta Jesus Kristus på ett sätt så
att det skulle utgöra orsaken till detta stora “avfall” inom Kyrkan. Ett
avfall från tron som nära nog skulle komma att förgöra Kyrkan. Den
man som skulle göra detta var den “antikrist”som Johannes hänvisade till i sina skrifter när han gjorde uttalandet till Kyrkan att: “ni
har hört att en antikrist skall komma”. Kyrkan hade gjorts medveten
genom undervisningen några årtionden tidigare om det som Paulus
hade skrivit om för så länge sedan.
Den andra händelsen som skulle behöva äga rum innan Jesus
Kristus skulle återvända nämns precis efter den första: “...Ty först
måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son” (2 Thess 2:3).. Alltså skulle det inte bara ske ett avfall
från sanningen Gud gett Sin Kyrka, men en syndens man, som också
skulle bli känd som en andra undergångens son, skulle komma att
uppenbaras för Kyrkan.
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Dessa två händelser skulle komma att bli synliggjorda enbart för
Guds sanna Kyrka. Resten av världen skulle inte se det och inte ens
Kyrkan som splittrades som ett resultat av avfallet skulle acceptera
det som sant.
När lärjungarna frågade Kristus om tiden för hans ankomst, var
det första han gav dem en varning och ett tecken för denna återkomst:
“Jesus svarade: ”Se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att
uppträda under mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall
bedra många” (Matt 24:4-5).
Detta skulle komma att tjäna som ett av de viktigaste tecknen
för Kristus ankomst — en allvarlig villfarelse orsakad av de som
kom i Kristus namn — tjänare som hade blivit ordinerade i Guds
Kyrka. Dessa är de enda som skulle kunna uppträda i hans namn.
Bara någon som är del av ledarskapet (eng “minister” övers. anm.)
kan göra detta. Det här beskriver alltså en tid när “många” av Guds
ministrar skulle komma att motarbeta den sanning Gud gett dem.
Även de skulle motarbeta Kristus och bli antikrist-er.
Men det skulle träda fram en verklig “antikrist” som skulle motarbeta både sanningen Gud gett honom och Kyrkans överhuvud, Jesus
Kristus. Den första personen som nämns som någon som motarbetade
Kristus, som ingått i hans inre krets från början av hans tjänst och hela
vägen till dess slut, den första undergångens son, var Judas Iskariot.
Han var en av de ursprungliga tolv apostlarna, och förrådde Jesus
Kristus för trettio silvermynt.
Den andra undergångens son skulle också bli känd som “syndens
man” och antikristernas “antikrist”. Han skulle få epitetet “syndens
man” eftersom han inte endast skulle synda, men skulle göra det på
en så pass hög nivå av förräderi och olydnad att han, som ett resultat
av det, skulle komma att få de flesta inom Kyrkans ledning och många
andra i Kyrkan att sluta lyda Gud.
Syndens man
Paulus avslöjade mer gällande denna syndens man. “...Ty först måste
avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens
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son, motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas gud eller
heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud” (2
Thess 2:3-4).
Detta handlar inte om det fysiska templet som förstördes år 70.
Det här skrevs till Kyrkan och handlar om Kyrkan och ett “avfall”
som skulle ske inom den. Det beskriver en som sitter i Guds tempel.
Det har redan nämnts här hur Kyrkan beskrivs i Bibeln som Guds
tempel. Det är andligt—ett andligt tempel som tillhör Gud.
Ingen kan befinna sig i detta tempel om de inte är en del av Guds
Kyrka. Ändå rymmer denna beskrivning så mycket mer. Detta är någon
som sitter i Guds tempel. Det innebär inte i det här sammanhanget
att någon sitter ner för att slappna av. Det syftar i det här fallet på
någon i ledningen som har auktoritet i Kyrkan. På Grekiska betyder
ordet i en sådan kontext i själva verket “att etablera någon” som i “att
tillsätta, utse, eller ge någon ett kungadöme”
Ett par exempel från Bibeln citeras nedan:
“Den som segrar skall jag låta sitta hos mig på min tron, liksom
jag har segrat och sitter hos min fader på hans tron” (Upp 3:21).
“Jesus svarade: ”Sannerligen, vid världens återfödelse, när Människosonen sätter sig på härlighetens tron, skall också ni som har följt
mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar” (Matt 19:28).
Endast en man i den sista tiden blev utsedd - satt - till att ha stor
auktoritet i Guds Kyrka, och ändå var han aldrig en Guds apostel.
Herbert W. Armstrong var strax över nittio år gammal och blev
gradvis svagare och oroade sig över vad som skulle hända med Kyrkan
eftersom han insåg att han troligtvis skulle komma att dö före Kristus
ankomst. Han sa att det aldrig hade blivit klargjort för honom vem
som skulle leda Kyrkan ifall han skulle dö.
Långt innan detta, redan sent på 70-talet och tidigt på 80-talet, behövde Mr. Armstrong ta itu med många stridigheter som börjat uppstå
inom Kyrkan, och dessa hade mestadels sitt ursprung i ledarskapet.
Men dessa strider kom inte bara från ledarskapet utan från de som
tjänade direkt under honom i auktoritet. De var de som under åren
blivit ordinerade till evangelister. Under denna tid fanns inga profeter
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i Kyrkan och därför var auktoritetsordningen som Gud fastställt inom
Kyrkan, som nämnts innan, först apostlar, sedan profeter, och efter
det evangelister. Mr. Armstrong var den ende aposteln och han hade i
själva verket tränat och lärt upp dessa evangelister, eftersom de flesta
av dessa var hans studenter i de klasser han personligen undervisade
när Ambassador College först bildades.
Underströmmar av maktbegär började röra sig inom Kyrkan när
det blev mer och mer uppenbart att Mr. Armstrong mycket väl skulle
kunna dö innan Kristus återkomst och att någon skulle komma att
sättas i hans ställe som den som skulle leda Guds Kyrka. Det är nästan
otänkbart att något sådant kunde ske inom Guds egen Kyrka, men
detta var en del av en process som Gud lät ske och om vilken det finns
mycket mer att säga, men inte i denna bok. Detta uppenbarade det
andliga tillståndet som många började glida in i inom Kyrkan—det
som präglade församlingen i Laodicea.
Det hade gått så långt att Mr. Armstrong inte upplevde att han helt
och fullt kunde anförtro Kyrkan till någon av dessa evangelister som
tjänat under lång tid, än mindre att han kunde anförtro dem några
av de viktigaste positionerna inom Kyrkan. Vid ett tillfälle införde
han till och med en pastor till kyrkan i Pasadena, Kalifornien, där
the Worldwide Church of God (den Världsvida Guds Kyrka) hade sitt
huvudkvarter. Jag kände honom ganska väl, eftersom han var pastor
i den kyrka jag gick till i Houston, Texas. Denne pastor var Leroy Neff
som hade visat sig vara en trogen och pålitlig man. Mr. Armstrong
gjorde honom till kassör för kyrkan, eftersom han inte ville ge detta
jobb till någon av evangelisterna.
Även när det kom till en av de andra mycket viktiga positionerna
inom Kyrkan så kunde Mr. Armstrong inte ge den till någon av evangelisterna, men gav den istället till en man som länge hade tjänat som
äldste i den lokala församlingen. Hans tjänst var endast i den lokala
församlingen av Kyrkan i Pasadena och han hade inte någon speciell
tjänst inom strukturen för Kyrkans administration. Denne äldste var
Joseph W. Tkach, Sr.. Mr. Armstrong satte honom att vara ledare för
alla de andra ledarna i Kyrkan, över hela världen.
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Inom själva huvudkontoret tillät Gud att Satan fick makt att röra
upp misstro, misstänksamhet, avundsjuka, maktlystnad och till
och med oenighet gällande doktriner. Kyrkan höll på att bli svagare
andligt och var på väg in i det som nämns i Uppenbarelseboken som
tidsperioden Laodicea, eftersom människor blev upplyfta i sin stolthet
och litade mer på sig själva än på Gud. Kyrkan närmade sig mer och
mer ett avfall från tron. Inget liknande hade någonsin hänt under
dess nästan 1950-åriga historia.
Joseph W. Tkach, Sr. var den som främst samtalade med Mr.
Armstrong när denne begränsades till sitt hem på grund av sin dåliga
hälsa. Mer och mer av administrationen för Kyrkan överlämnades till
Mr. Tkach. Mr. Armstrong dog i januari 1986. Joseph W. Tkach, Sr.
sa att han nu hade blivit tillsatt som Kyrkans fysiska ledare. I början
verkade han stödja Mr. Armstrongs ledarskap och undervisning. I
slutet av 1980-talet och under de första åren på 90-talet började detta
dock förändras. Litteratur och böcker skrivna av Mr. Armstrong
lades åt sidan och ersattes av andra publikationer. Administrativa
förändringar började göras som verkade relativt oskyldiga i början,
vilket de däremot inte alls var.
Bakom allt detta fanns emellertid Mr. Tkachs son och andra ledare
som hade blivit satta på viktiga positioner inom administrationen
inom Kyrkan. Dessa var inte gamla trogna ledare som varit med länge,
utan till största delen nya. Nu började en ännu större grupp ledare
att gå samman med dessa män och med ett sätt att tänka och med
idéer som inte stämde överens med det som gällt tidigare. Dessa män
ogillade starkt Mr. Armstrong och hans undervisning och började
därför arbeta på att få hela Kyrkan att gå i en annan riktning. 1992
hade denna grupp gått ihop, med samma sinnelag, i ett slags hemligt
brödraskap fast beslutat att göra Kyrkan mer “mainstream” så som
de traditionella kristna kyrkorna. Mycket av deras agerande “bakom
kulisserna” blev inte helt och fullt känt förrän 1995.
Joseph Tkach, Sr. var starkt influerad av denna grupp som hade
tagits in för att omge honom i hans nya administration, och med tiden
visade det sig att även han delade dessa tankegångar. Ändå var det
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mycket mer som spelade in här, eftersom Satan var mycket aktiv mitt
ibland dem. Precis som det som gavs åt Paulus att skriva gällande
denna händelse, vilken skulle komma att äga rum i den sista tiden.
Det stora avfallet
Det står vidare att syndens man, som också är undergångens son, är
den “som är en motståndare och upphöjer sig själv över allt som
kallas Gud eller som dyrkas, så att han sätter sig i Guds tempel såsom
Gud och utger sig för att vara Gud” (2 Thess. 2:4 - SRB)
I mer än två år konspirerade dessa individer på vilket sätt de
skulle kunna leda Kyrkan bort från den sanning Gud hade gett den
genom Herbert W. Armstrong. De hade börjat smida planer på att
ändra litteratur som då skulle spegla stora förändringar i läran, men
de hade ännu inte skrivit dem. De planerade att “ta” Guds Kyrka och
göra den till en kyrka som stämde överens med traditionell kristendom. Dessa planer var dock ännu inte redo att bli implementerade
när Joseph W. Tkach, Sr. var på besök hos församlingarna i Kyrkan
i Atlanta-området.
Trots att det inte blev känt förrän senare hade Mr. Tkach förberett sig för att hålla en helt annan predikan än den han faktiskt gav i
Atlanta. Vissa saker gick fortare än de hade planerat och Mr Tkach
kände sig tvungen att ge en helt annan predikan den där dagen, den
17:e december år 1994.
I den predikan, som senare skickades ut till alla Kyrkans församlingar över hela världen började Joseph W. Tkach, Sr. informera
Guds Kyrka att varje grundläggande doktrin höll på att förändras.
De flesta av dessa förändringar togs upp i tre predikningar som han
gav på tre olika platser.
Veckosabbaten på 7e dagen sades vara något som var upp till var
och en att följa. Individer kunde välja om de ville tillbe på den dagen
eller dagen därpå—söndagen. Veckosabbaten på 7e dagen ansågs inte
längre som ett bud som var nödvändigt att hålla inför Gud. Dessutom
behandlades Guds årliga högtider på samma sätt, då Kyrkan fick höra
att de inte längre var ålagda att hålla dem, men att en stor del av
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Kyrkan skulle fortsätta att göra det, fast mer av tradition. Inte heller
var jul och Easter förbjudna så som de varit förr. Ett flertal andra
förändringar nämndes också, inte ens Guds lagar för vad som var ren
och oren mat sades vara giltiga längre.
Självfallet innebar detta ett STORT AVFALL! Här var en man
som sågs sitta i auktoritet över Guds Kyrka på jorden och som nu
hade satt sig själv i Guds ställe, i det att han hade för avsikt att ändra
Guds egna lagar.
I sanning, det som Paulus konstaterade angående syndens man,
undergångens son, hade verkligen skett: “som är en motståndare
och upphöjer sig själv över allt som kallas Gud eller som dyrkas, så
att han sätter sig i Guds tempel såsom Gud och utger sig för att vara
Gud” (2 Thess. 2:4 - SRB). Gud ändrar inte Sin livsväg och sanning,
men Joseph W. Tkach, Sr. trodde att han själv kunde det.
Syndens man uppenbarad
Eftersom det kanske kan vara svårt för vissa att få tag på de två
böckerna som skrevs före denna bok, så återges nedan en sektion
från The Prophesied End-Time innan vi fortsätter belysa de viktigaste
delarna gällande avfallet. Sektionen som följer har samma titel som
ovan, “The Man of Sin Revealed” (“Syndens man uppenbarad”) och
den uttrycker på bästa sätt det som behöver sägas just nu.
Resterande text i denna sektion är hämtad från den boken:
Trots att Mr. Tkach visade sitt uppror mot Gud genom att ge en
predikan som gick tvärs emot sund lära så hade Gud ännu inte uppenbarat att han verkligen var “syndens man” — “undergångens son.”
Trots att vissa i Kyrkan kanske funderade på huruvida han uppfyllde
en sådan profetia, var det bara Gud som kunde säga att det förhöll
sig på det viset. Hade någon enda person gjort ett sådant uttalande
utan att Gud uppenbarat detta hade det varit mycket förmätet och
inneburit att man tog sig ett tolkningsföreträde som bara är Guds eget.
Det finns mer att hämta i Paulus profetia. Allt eftersom vi fortsätter
i Andra Thessalonikerbrevet, så borde det bli tydligare för oss varför
denna unika händelse är så avgörande för sista-tiden-profetior.
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“Och nu vet ni vad som hindrar [Gr. - hindra, hålla tillbaka, hålla
inne] så att han [syndens man]först kan uppenbaras [Gr. - göra känd,
att avslöja det som förut var dolt] i sin egen tid. För laglöshetens hemlighet är redan verksam, men bara till dess att han som nu hindrar
[Gr. - hindra, hålla tillbaka, hålla inne] har tagits bort. Och då ska
den laglöse uppenbaras [Gr. - göra känd, att avslöja det som förut var
dolt], han som Herren ska döda med sin muns anda och förgöra vid
sin synliga återkomst (2 Thess. 2:6-8, SRB).
Vad är det som hindras, hålls tillbaka och hålls inne från att hända?
Allt syftar tillbaka till det som Paulus belyste i början av denna profetia.
“Men vi ber er, bröder, angående vår Herre Jesu Kristi återkomst
och vårt församlande till honom, att ni inte så fort tappar fattningen
och blir skrämda, vare sig genom någon ande eller genom något ord
eller genom något brev, såsom det vore sänt från oss, som om Kristi
dag stod för dörren. Låt ingen bedra er på något sätt. För den dagen
kommer inte om inte avfallet först har skett, och syndens människa,
fördärvets son, har blivit uppenbarad” (2 Thess 2:1-3, SRB). Paulus sa
inte att denna händelse försenade Jesus Kristus ankomst, men att Jesus
Kristus ankomst inte skulle påbörjas förrän dessa ting hände. Själva
ankomsten hölls tillbaka - hölls inne - ända tills dess att dessa händelser
ägde rum i Kyrkan. Detta förhindrade inte någon specifik tidsplan för
när Jesus Kristus skulle komma med sitt rike, men dessa händelser
behövde först äga rum, innan det skulle uppenbaras för Kyrkan att den
sista tiden hade inletts och att det nu var tid för Kristus att återvända.
Denna profetia visar att syndens man—den laglöse—skulle uppenbaras: “...som Herren ska döda med sin muns anda och förgöra
vid sin synliga återkomst [eng.:”brightness of his coming.”]”. Många
som en gång fanns med i gemenskapen i Guds Kyrka har inte haft
möjlighet att förstå denna vers eftersom de bara kan tänka att den
kan uppfyllas på ett bokstavligt, fysiskt sätt. De tror att denna profetia
bara kan uppfyllas vid Jesus Kristus faktiska återkomst på självaste
dagen som den sista tiden når sitt slut.
Med det är just denna vers som visar hur Gud ensam skulle komma
att avslöja vem syndens man var och vad detta betydde för Kyrkan.
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Trots att de flesta hade vare sig öron att höra med eller ögon att se
med, så gjorde Gud det fullständigt klart att Han var den som skulle
komma att uppenbara vem syndens man var. Efter att Mr. Tkach
missbrukat förtroendet som getts honom, genom att hålla den där
upproriska predikan i Atlanta, blev Guds Andliga Tempel vanhelgat.
En styggelse av ej tidigare skådat slag hade ägt rum inom Kyrkan.
Precis som det kommer att beskrivas senare i boken, ledde detta till
en massiv ödeläggelse och förstörelse av det andliga templet. Kommer
du ihåg Jesus ord i det som är känt som “Olivbergetprofetian”? (eng:
the “Olivet Prophesy”) “När ni ser den vanhelgande skändligheten
som profeten Daniel har talat om stå på helig plats (må den som läser
det fatta det rätt)” (Matt. 24:15 NT-81)
Exakt 40 sabbater (på dagen och timmen) efter det att Mr. Tkach
gav den där predikan, dog han. Detta var Guds eget tillkännagivande.
Genom att ta hans liv, uppenbarade Gud att Mr. Tkach i sanning var
“undergångens son” — “syndens man”. Med detta uppenbarade Gud
även att Kyrkan och världen nu hade gått in i den sista- tiden. Tiden
var slutligen inne, efter 6000 år, för sista-tiden-profetior att börja gå
i uppfyllelse. Processen hade börjat. Allt startade på samma dag som
Mr. Tkach gav sin vanhelgande predikan, men det var endast Gud
som kunde uppenbara detta.
“Och då ska den laglöse uppenbaras [Gr. - göras känd, att avslöja
det som förut var dolt], han som Herren ska döda med Sin muns
anda och förgöra[det var Gud Själv som tog hans liv] vid sin synliga
återkomst [eng: the brightness (illumination) of His coming = ljuset
i Hans ankomst. övers. anm.] (2 Thess. 2:8, SRB). Denna profetiska
fullbordan, att Gud förintade syndens man, utgjorde själva händelsen
som förkunnade — lyste på — Jesus Kristus återkomst. Hans tid hade
nu kommit och hölls inte längre dold för Kyrkan. Tiden hade kommit
— den sista tiden var här!
Talet 40 används för att förkunna Guds dom. Kommer du ihåg
floden som varade i 40 dagar och 40 nätter på grund av människans
uppror? Kommer du ihåg Israels folks vandring i öknen i 40 år på
grund av deras uppror? Självaste personen som hade satts att leda
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Guds kyrka på jorden, direkt under Kristus, förkunnade att sjundedags-sabbaten inte längre var ett tecken på Guds folk. Är det då så
konstigt att Gud fällde en dom över Mr. Tkach som skulle komma att
gå i fullbordan exakt 40 sabbater senare — på timmen — från sabbaten
då Mr. Tkach sa detta?
Den verkligt vanhelgande skändligheten
Sektionen som nyss citerades från den första boken visar hur det
bara var Gud som kunde uppenbara denna syndens man för Kyrkan,
denna antikrist. Den predikan som Mr. Tkach gav i Atlanta den 17:e
december 1994, var början på en bokstavlig nedräkning för Jesus
Kristus ankomst.
Efter att den predikan hade getts, avföll en tredjedel av Kyrkan
från Guds sanning då de lämnade sanningen Gud hade gett till dem.
De tog till sig trosuppfattningarna som tillhörde just det som Gud hade
kallat dem ut ur — den traditionella kristendomen. Detta utgjorde en
massiv ödeläggelse av Guds tempel och det de gjorde var en verklig
skändlighet inför Gud.
Emellertid ägde mycket mer förödelse rum. En annan tredjedel
blev så desillusionerade över att något sådant kunde ske i Guds Kyrka
att de helt enkelt gav upp, eftersom de inte ägde något hopp. De tänkte
att om en sådan sak kunde hända i Guds Kyrka, då måste allt de trott på
vara felaktigt. De avsade sig helt enkelt all tro och började leva sitt liv
precis som de själva ville, precis så som de gjort innan de blev kallade.
Detta är ändå inte allt som hände som ett resultat av det stora
vanhelgandet, som var andligt och gällde Guds eget tempel—Guds
Kyrka. Den profetian var aldrig tänkt att ha något att göra med ett
andra vanhelgande av ett fysiskt tempel.
Den slutliga tredjedelen av Kyrkan splittrades, eftersom stor
förvirring drabbade Kyrkan. Dessa utgjordes av de som ville hålla
fast vid de läror och sanningar som de hade tagit emot från Gud när
de först blev kallade. Olika organisationer uppstod som ett resultat
av splittringen och Kyrkomedlemmar var tvungna att ta ställning
till vem de skulle ansluta sig till. Det fanns ingen enskild grupp som
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såg ut att vara en tydlig fortsättning på Guds Kyrka—någonstans där
Gud aktivt arbetade.
Många av grupperna som uppstod kunde inte komma överens om
att gå samman, eftersom det fanns alltför många skillnader bland dem
gällande vilken typ av styrelsesätt de önskade ha, vem som skulle leda
grupperna men även oenighet gällande läran. Efter Mr. Armstrongs död,
hade den sista av de sju Kyrkotidsåldrarna inletts, vilken Jesus Kristus
avslöjat skulle råda i Kyrkan fram till dess att han kom åter. Detta var
den sjunde och sista eran, som var känd under namnet Laodikeia. Det
var profeterat att den skulle präglas av andlig ljumhet, samtidigt som
den också utmärktes av stolthet, självtillit och självrättfärdighet i tron
dvs att anse sig “ha rätt” jämfört med andra runt omkring.
Kraftig förvirring började manifestera sig, och inom kort hade
närmare 600 organisationer bildats utifrån denna sista tredjedel av
de som blivit splittrade, vilket också var det som hade profeterats
skulle komma att ske med dem.
En av de två största grupperna hade redan bildats strax innan
avfallet eftersom dess ledare visste vad som höll på att hända i Pasadena, Kyrkans huvudkontor. De hade kännedom om dessa män som
försökte göra Kyrkan till en del av traditionell kristendom, och de kände
till deras trosuppfattningar och många av deras planer. De flesta av
ledarna som befann sig i andra områden runtom i världen kände inte
till speciellt mycket av det som ägde rum på huvudkontoret. Denna
grupp som bildades före avfallet hade bildats under ledarskapet av
en av de äldre evangelisterna, Roderick Meredith, i det som kom att
kallas the Global Church of God.
Fastän dessa individer hade känt till det som pågick i närmare
två år före avfallet verkligen ägde rum, tog de aldrig avstånd från det
eller försökte informera ledarskapet om vad som hände, men istället
bröt de sig ur och startade en egen organisation.
Några år efter att de bildats, splittrades även den kyrkogruppen,
då de flesta i ledarskapet och Roderick Meredith bildade en ny organisation med namnet the Living Church of God, medan andra behöll
det gamla namnet.
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Den största gruppen som bildades efter avfallet var den som jag
hade samröre med. Jag var även med i en annan grupp som ville att
jag skulle fortsätta som deras pastor. Den senare gruppen blev en
organisation, före den större gruppen blev det. Detta för att kunna
göra affärer som en fysisk organisation, med syfte att tjäna Guds
andliga Kyrkas behov. Vi var en liten grupp i Toledo, Ohio, och kort
efter att vi bildats anslöt sig en grupp i Detroit till oss. Vi hade blivit
en organisation som fick namnet the United Church of God - Toledo.
Vi samarbetade med den större gruppen som tog ett liknande namn
och kallade sig the United Church of God, ett internationellt samfund.
Men efter endast två års samarbete med denna grupp lämnade
vi dem, eftersom jag inte med gott samvete kunde stödja en del av de
administrativa beslut och den politik som började visa sig och som
påminde om hur Kyrkan hade blivit strax före avfallet.
I Uppenbarelseboken avslöjade Gud, långt senare, att det existerade
en profetisk tidsperiod, 1260 dagar, under vilken Han beskyddade
dessa skingrade grupper från Satan, så att Satan inte kunde förfölja oss
och fullständigt förgöra Kyrkan. Gud hade lovat, genom de profetiska
ord som skrivits ned av Hesekiel, att Han skulle rädda en liten rest
av de som blivit splittrade, och genom vilken Han skulle komma att
fullfölja Sitt verk.
Vi hade alla syndat genom att tillåta oss att bli andligt ljumma.
Gud kunde bara arbeta med de som genuint omvände sig från det
sinnelaget som rådde under Laodikeia-perioden. Det var dessa som
utgjorde den lilla rest som Han skulle komma att upprätta.
Sigillen i Uppenbarelseboken brutna
Gud upprättade den lilla resten av Sin Kyrka på pingsten 1998. Detta
var exakt 1260 dagar efter att avfallet ägde rum. Vi registrerade
organisationen Church of God - PKG (Preparing for the Kingdom of
God, ung. “som förbereder för Guds rike” övers. anm.). Det var här
som Gud började ge mig insikt i många profetior som rörde Kyrkan
och avfallet som vi hade upplevt. Det första uppdraget som Gud gav
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oss var att sträcka oss ut till den splittrade Kyrkan och försöka få dem
att inse vad som hade skett med Kyrkan och varför.
Anledningen till detta uppdrag var att ingen tog tag i det och
sanningen som hörde ihop med det. Gud välsignade Kyrkan med en
skrift med titeln, “Time is Running Out”, i vilken Gud gav svaren på
vad som hade skett med Kyrkan och varför. Men endast en handfull
väcktes ur sin andliga sömn, det berodde på att det var endast Gud
som kunde väcka dem eftersom det rörde sig om ett andligt skeende.
Han erbjöd detta uppvaknande till många andra, men de vägrade att ta
emot det. Vi brukade prata om detta andliga uppvaknande som något
som liknade att bli kallad en andra gång, men så var inte fallet. Det
var helt enkelt en fråga om att individer behövde Guds hjälp genom
Hans andes kraft för att bli väckta i sinnet—det sinne som Han tidigare
arbetat att förvandla, före avfallet.
Gud kan sätta stopp för förvandlingsprocessen och då kommer den
personen att gå in i ett slags neutralt andligt läge—en andlig sömn—och
kan bara bli väckt ur sin sömn när Gud erbjuder det. Den enda anledningen till att en sådan person går in i det tillståndet är någon synd
som hon/han inte omvänt sig från, vilket i detta fallet helt enkelt är
synd som de inte helt kan se eller ännu inte acceptera som synd. Gud
kan återuppta sitt verk i sådana individer när som helst. Det kan ske
före eller efter tusenårsriket börjat, eller i den andra uppståndelsen.
Gud uppenbarade för mig betydelsen av de 280 dagarna som löpte
från avfallet till Joseph W. Tkach Sr:s död och att dessa visade att
han verkligen var den “syndens man” och “undergångens son” som
Paulus beskrev.
Vidare uppenbarade Han betydelsen av stenarna i templet som
Kristus talade om i Matteus 24. Han uppenbarade betydelsen av “inte
en enda sten ska lämnas kvar”. Han uppenbarade att detta var andligt
och gällde Kyrkan, som skulle komma att splittras efter att ha upplevt
den andliga förödelsens styggelse.
Han började även avslöja att samma dag som Mr Tkach gav sin
predikan bröts det första sigillet i Uppenbarelseboken och att det inte
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gällde något som fysiskt skulle hända i världen, utan att det gällde
något andligt som skulle ske med Kyrkan.
“Och jag såg när Lammet [Jesus Kristus] bröt ett av de sju sigillen,
och jag hörde en av de fyra varelserna säga med en röst som åskan:
”Kom!” Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en
båge, och en segerkrans gavs åt honom, och han kom fram som segrare
och för att segra” (Upp 6:1-2).
Gud hade uppenbarat för Herbert W. Armstrong att svåra prövningar skulle drabba världen när väl sigillen från Uppenbarelseboken
började brytas. Men han gavs inte kunskapen att detta först skulle
börja som svåra tider för Kyrkan, och inte förrän vid en senare tidpunkt
drabba världen fysiskt.
Gud uppenbarade att det första sigillet gällde Kyrkan och motsvarade det Jesus Kristus varnade för då han talade med sina lärjungar
på olivberget om hur “många” falska lärare skulle lura “många”. Gud
uppenbarade även att det Paulus skrev om “syndens man” också
handlade om det första sigillet. De handlade alla om samma sak—den
vanhelgande skändligheten som skulle ske inom Guds Kyrka och som
skulle fungera som ett tecken för Guds folk att tiden var inne för
Kristus efterlängtade återkomst.
Det första sigillet handlade inte om Kristus, men om en anti-Kristus som skulle ha för avsikt att förstöra Kyrkan. Det första sigillet
handlade om denne ledare som blev satt i Guds tempel med stor
auktoritet. När Guds tid var inne för detta sigillet att brytas klev denne
syndens man fram för att erövra—för att förstöra Kyrkan—och utföra
den vanhelgande skändligheten.
“Och när Lammet bröt det andra sigillet hörde jag den andra
varelsen säga: ”Kom!” En annan häst, en eldröd, kom fram, och han
som satt på den fick rätt att ta freden från jorden så att människor
skulle slakta varandra, och ett långt svärd gavs åt honom” (Upp 6:3-4).
De fyra första sigillen är egentligen närbesläktade i det att de alla
hänger samman genom det som hände när det första sigillet bröts och
Joseph W. Tkach, Sr. gav den där predikan i Atlanta vilken resulterade
i den kraftiga förödelsen i Guds egen Kyrka.
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Så snart detta andra sigill hade brutits togs friden snabbt bort från
Kyrkan, och inte från världen. Efter Mr Tkach gav den där predikan
anslöt sig, nära nog dagen efter, en stor mängd ledare till hans rörelse
och nästan tre fjärdedelar av dem antog till fullo den nya undervisningen, vilken egentligen var den gamla undervisningen hämtad
från den traditionella kristendomen. Även de som inte accepterade
undervisningen i sin helhet, tog ändå till sig delar av vad som sades
och vände sig bort från Kristus och många fler falska lärare försökte
förleda så många de kunde inom Kyrkan.
På grund av att det klev fram så många falska ledare spreds den falska
undervisningen och lärorna snabbt. Dessa ledare använde inte längre
svärdet - Guds ord - i ande och sanning, utan ett falskt svärd som tog
bort sanningen för medlemmarna och som förstörde deras andliga liv.
“Och när Lammet bröt det tredje sigillet hörde jag den tredje
varelsen säga: ”Kom!” Jag såg, och se: en svart häst, och han som satt
på den höll en våg i handen. Och jag hörde liksom en röst mitt ibland
de fyra varelserna: ”Ett mått vete för en denar och tre mått korn för
en denar, men oljan och vinet skall du inte skada” (Upp 6:5-6).
På grund av att så många ledare själva blev antikrist-er så matades inte folket längre med Guds ord, vilket ledde till att en andlig
svält drabbade Kyrkan. Medlemmar hamnade i andlig svält, och blev
svagare och svagare på grund av bristen på sann andlig föda som de
annars skulle fått varje sabbat.
“Och när Lammet bröt det fjärde sigillet hörde jag den fjärde varelsens röst som sade: ”Kom!” Jag såg, och se: en gulblek häst, och han
som satt på den hette Döden, och han hade dödsriket [Gk. – graven] i
följe. De fick makt över en fjärdedel av jorden, till att döda med svärd
och med svält och med pest och genom vilda djur på jorden” (Upp 6:7-8).
Åter igen, detta har behandlats mer i detalj i den första boken,
så här kommer det bara ges en sammanfattning av innebörden i det
fjärde sigillet. Men, sedan den boken skrevs har Gud avslöjat mer, så
det kommer att beskrivas här.
Gud hade bestämt att den splittrade Kyrkan skulle beskyddas
från Satan under de första 1260 dagarna efter det stora avfallet. Satan

204

Sigillen och den vanhelgande skändligheten

tilläts inte förfölja de som utgjorde den tredjedelen av den splittrade
Kyrkan som strävade efter att hålla sig till buden och de grundläggande sanningarna Gud hade gett sitt folk då Han först kallade dem.
Men under de tre och ett halvt åren växte inte de övriga splittrade
grupperna utan blev däremot allt svagare, genom att de satt fast i
sina egna sätt att tänka och blev allt blindare för hur det verkligen
stod till med dem.
De vägrade erkänna att de utgjorde en del av orsaken till avfallet
på grund av att de blev allt mer ljumma på ett andligt plan. Trots
att många hade blivit rejält omskakade till en början och arbetade
hårdare med att hålla sig till de grundläggande doktrinerna och de 18
sanningarna som Gud hade gett genom Herbert W. Armstrong blev de
gradvis svagare igen, precis som före avfallet. På grund av att de inte
erkänt eller omvänt sig från det ljumma sinnelaget som rådde under
Laodikeia-perioden, så började de åter igen bli ljumma och kunde då
lättare bli lurade genom sina egna livsvägar och bli andligt besegrade.
De nöjde sig med att rutinmässigt utföra de religiösa handlingarna från förr och de ansträngde sig hårt för att kopiera ett “uppdrag”
som de var övertygade om att det var tvunget att fortsätta. Det var
det “uppdrag” som Herbert W. Armstrong såg som sitt uppdrag att
sprida “de glada nyheterna” i hela världen. Ingen av dessa grupper kom
någonsin att acceptera en mycket uppenbar sanning, Mr Armstrong
hade redan fullbordat det uppdraget, och Kyrkan hade nu kastats
in i tidsperioden som följde det uppdraget, vilket var tiden för den
vanhelgande skändligheten (Matt 24:14-15).
Ingen av de splittrade grupperna kunde erkänna att Filadelfia-tidsperioden för Guds Kyrka avslutades då Herbert W. Armstrong dog
och att den följdes av Laodikeia-tidsperioden. Mr Armstrong hade
kommit till insikten, långt före sin död, att 90 procent av Kyrkans
medlemmar redan hade hamnat i Laodikeia-sinnelaget.
Den kvarvarande lilla resten av Kyrkan etablerades på pingsten
1998, exakt 1260 dagar efter avfallet. En annan sak skedde också vid
den tidpunkten. Satan hölls inte längre tillbaka från att attackera
Kyrkan, eftersom tiden för Guds beskydd var över. Det var vid den
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tidpunkten, efter de första 1260 dagarna, som det fjärde sigillet bröts.
Om du läser om hur detta sigillet beskrivs i Bibeln så märker du att
det låter som en beskrivning av resultatet av det andra och tredje
sigillet. Det står att “De fick makt över en fjärdedel av jorden, till att
döda med svärd och med svält och med pest och genom vilda djur på
jorden” (Upp 6:8).
Uttrycket “genom vilda djur på jorden” är helt enkelt en referens
till vilda djur som är asätare, och att de gick ut och plockade bort det
som fanns kvar.
Två tredjedelar av Kyrkan hade redan besegrats andligt som ett
resultat av effekterna av det andra och tredje sigillet. Detta nästa
sigill utgjorde helt enkelt en upprepning av samma typ av händelser
som ägde rum i de två föregående sigillen, men nu i kombination,
dock skulle den här gången händelserna utgöra sättet på vilket större
delen av den lilla resterande splittrade tredjedelen av Kyrkan skulle
komma att besegras andligt under åren efter avfallet. Dock tillät
inte Gud att hela Kyrkan besegrades, utan erbjöd istället runt tusen
personer möjligheten att bli en del av Hans resterande Kyrka i den
sista tiden. Gud har arbetat med en liten rest av alla splittrade medlemmar, vilka består av de som Han har kallat, tagit emot och erbjudit
möjligheten att förbli i Kyrkan hela vägen fram till Kristus återkomst
som kungars Kung.
Dock har många som getts en sådan möjlighet, alltsedan den tiden,
vänt sig bort från Guds lilla resterande Kyrka och dess ledarskap,
medans andra helt enkelt fallit offer för sin egen mänskliga natur och
lämnat på grund av svaghet. De flesta som Gud hade beskyddat och
sedan erbjöd möjligheten att bli en del av den lilla resten accepterade
aldrig ens Hans erbjudande att bli väckta ur sin andliga sömn. De var
helt enkelt för stolta för att acceptera möjligheten att Gud kanske
arbetade med en så pass liten grupp, och de uppskattade inte vad
Gud inspirerade sin profet att skriva rörande sanningen i det som
beskrivits i detta kapitel.
De första fyra sigillen i Uppenbarelseboken resulterade verkligen
i ett stort antal andligt förolyckade inom Guds Kyrka. Allt som är kvar
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av cirka 96 000 döpta medlemmar som upplevde avfallet är i runda
tal 150 personer. Men sedan den tiden (efter att det sjätte sigillet
öppnades) har Gud kallat nya personer till Sin Kyrka, vilka håller på
att förberedas till att utgöra grunden i Kyrkan vid tusenårsrikets start.
De som läser detta kommer troligen bli mycket överraskade av
faktumet att nästan 30 000 människor från den splittrade slutliga
tredjedelen av Kyrkan alla har vägrat att acceptera att de någonsin
upplevt ett avfall från tron. Ändå vittnar deras liv i sanning om detta
genom att de är med i bara en av de över 600 organisationerna som
bildades när Kyrkan splittrades vid avfallet. Deras ynkliga storlek,
jämfört med de 96 000 döpta medlemmarna som existerade vid tiden
för avfallet, är det verkliga beviset att avfallet är en sanning.
Ändå finns det goda nyheter som rör alla de som splittrades och
detta skall strax avhandlas. Det har redan sagts att 63 000 personer av
de som splittrades kommer ges möjligheten att leva in i tusenårsriket
om de accepterar det Gud erbjuder dem under början av år 2019. Men
även då kommer det finnas personer som inte kommer att acceptera
erbjudandet och som därför inte kommer ges möjligheten att leva in
i den nya tidsåldern vid Kristus återkomst. Det behöver sägas här att
INGEN av dessa kommer utgöra del av de 144 l000.
De flesta av dessa människor som Gud erbjuder detta till kommer
från någon av de fler än 600 organisationerna som splittrades från
Kyrkan. Det kommer också vara många från den tredjedelen av
Kyrkan som bara gav upp när avfallet skedde, men de kommer vara
många färre än de som kommer från den tredjedelen som splittrades.
Den gruppen som kommer få minst antal människor andligt väckta
kommer att vara den som räknas som den tredjedelen som trodde på
lögnen och gick tillbaka till den traditionella kristendomen. Därifrån
kommer det vara ganska få.
Femte sigillet
Gud har inte avslöjat det exakta datumet då detta sigillet bröts, men
vid tiden då det bröts hade de första fyra sigillen redan lett till den
andliga förödelsen av nästan 90 000 döpta medlemmar i Guds Kyrka.
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“Och när Lammet bröt det femte sigillet såg jag under altaret
själarna [Eng. - lives; Sv. - liven] av dem som hade blivit slaktade för
Guds ord och sitt vittnesbörd. Och de ropade med hög röst: ”Hur länge,
du helige och sannfärdige härskare, skall du dröja med att hålla dom
och utkräva hämnd för vårt blod på jordens invånare?” Och åt var och
en gavs en vit klädnad, och de blev tillsagda att vara stilla ännu en
liten tid, tills deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom
de själva, hade nått sitt fulla antal” (Upp 6:9-11).
Det femte och sjätte sigillet markerar en tidsövergång då större
delen av de andliga svårigheterna orsakade av de första fyra sigillen
når sitt slut. Det är en övergång som leder till den sista tidens fysiska
prövningar som drabbar jorden.
I detta femte sigill är människorna som det talas om inte levande,
utan döda. Det handlar inte om människor som dött och nu är i himlen
och ropar ut sin klagan.
Det här är på samma sätt som när Gud berättar om den rättfärdige Abel: “I tro bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain och
fick vittnesbördet att han var rättfärdig – Gud vittnade själv om
hans offer – och tack vare tron talar han ännu, fast han blev dräpt”
(Hebreerbrevet 11:4).
Denna text är något liknande. Den återspeglar faktumet att nästan
144 000 redan har dött och kommer snart att återuppväckas vid
Kristus återkomst, men att det fortfarande finns några nu levande
som behöver bli helt förberedda så de kan ingå i de 144 000. Detta
är en uppmuntran riktad till Kyrkan om att det inte är lång tid kvar
nu tills Kristus återkomst. Uppmuntran till Kyrkan består i att det
fortfarande finns några få som måste göras redo och förseglas för
att det totala antalet skall bli 144 000.
Sjätte sigillet
Jag nämnde tidigare hur Gud uppenbarar sina profetior för mig genom
“stegvis uppenbarelse”, en ökad uppenbarelse där allting inte avslöjas direkt. Istället är det som exemplet som Herbert W. Armstrong
använde för att beskriva hur vi växer och ser mer och mer av Guds
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plan i det att Han avslöjar den, vilket Mr Armstrong liknade med att
sätta ihop ett pussel så vi ser helhetsbilden klarare. Mycket av profetia
som uppenbaras är som att få olika pusselbitar som sedan läggs på
sina rätta platser, eller mycket nära, där de passar. Allt eftersom fler
pusselbitar läggs på rätt plats framträder bilden klarare och klarare.
Detta stämmer när det gäller hur Gud har uppenbarat den djupare
meningen i det sjätte och sjunde sigillet. Denna process kan tydligt
märkas i hur dessa två sigillen beskrevs i den första boken jämfört
med tydligheten i beskrivningen i den andra boken som skrevs några
år senare.
För en förstagångsläsare kan allt som avslöjas i Uppenbarelseboken
ibland upplevas som något överväldigande, men allt eftersom tiden
går klarnar bilden.
Viss förståelse av dessa två sigill ökade vid tiden då den andra
boken skrevs. Dock har det givits ännu mer förståelse gällande dem
inför att den här boken skrevs. Jag hade inte helt getts förståelsen att
händelserna i det sjätte sigillet fortgår under tidsperioden för det sjunde
sigillet. Vissa av händelserna i det sjätte sigillet sker faktiskt samtidigt
som det sjunde sigillet, detta hela vägen fram till Kristus återkomst.
Till och med när den andra boken skrevs fanns en sektion med
titeln, “Uppdelningen av de sju sigillen” i vilken det stod “Det sjätte
sigillet (den nuvarande tidsperioden) har sju åskmuller som ljuder
om vart annat under denna period, och som växer sig starkare, och
fortsätter in i det sjunde sigillets tidsperiod.”
Vad jag då inte helt förstod var att det sjätte sigillet inte avslutades
när det sjunde bröts. Istället så överlappar de varandra och fortsätter
uppfylla profetiorna som ryms inom dem.
“Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Och det kom en
väldig jordbävning [skalv], och solen blev svart som en tagelsäck, och
hela månen blev som blod. Och himlens stjärnor föll ner på jorden,
liksom höstfikonen faller från trädet när det skakas av stormen. Och
himlen drogs undan som när en bokrulle rullas ihop…” (Upp 6:12-14).
Det här är endast cirka hälften av vad som citeras gällande brytandet av detta sigill. Det är klokt att begrunda vad som sägs här först.
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Sjätte sigillet bröts den 11:e september 2001. Alla runt om i världen
torde vara bekanta med uttrycket 9/11. När det sjätte sigillet bröts
kungjordes en övergång till den tid då fokuset blir de svåra prövningarna på jorden vilka har profeterats.
Denna dag utgjorde inte bara tillfället när det sjätte sigillet bröts,
men den var också början på det första åskmullret som nämns i
Uppenbarelseboken. Mycket mer om de sju åskmullren kommer att
behandlas i nästa kapitel. Brytandet av detta sigill är en förvarning
om vad som skulle ske över hela jorden när det väl var tid för fullbordandet av händelserna som utgör det sjunde sigillet.
Det sjunde sigillet bröts den 14 november 2008 och kommer nu
snart börja fullbordas. Från det här datumet började situationen i
världen föra folk och nationer närmare och närmare de händelserna
som kommer bli fullbordade i den dramatiska konflikt som drabbar
mänskligheten genom en global ekonomisk kollaps, och ett tredje och
sista världskrig. Dessa fruktansvärda händelser i sista tiden kommer
fullborda det sjunde sigillet.
Men det som hände när det sjätte sigillet bröts den 11:e september
2001 var en profetisk händelse som fullbordades. Det var faktiskt den
FÖRSTA fysiska händelsen som inte bara utgjorde en försiktig början
på sista-tiden-prövningarna som precis börjat, men den fungerade
också som ett profetiskt tecken på det som skulle följa och komma
att leda världen in i ett tredje världskrig - ett kärnvapenkrig.
Allting som skedde den dagen utgjorde en förvarning - en profetisk
glimt - av USA:s framtid. Människor kommer inse, när väl tusenårsriket har etablerats, att USA:s uppgång och fall utgjorde fokuset för
sista-tiden-profetiorna. USA är en av Israels förlorade stammar. De
är en av Josefs söner, Manasse. De var genom profetia förutsagda att,
vid tidsålderns slut, bli den enskilt mäktigaste nationen som världen
någonsin skådat. USA har större rikedom, starkare militärmakt och
fler naturresurser än någon annan enskild nation, och allt detta har
de fått av Gud.
På grund av USA:s starka stolthet och dess synder kommer Gud
ta bort allt det Han gav dem. Det är i USA:s nation som Gud placerade
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båda sina sista apostlar. Herbert W. Armstrong erkändes aldrig av
Guds egna fysiska nation som Gud ensam gjorde mäktig. USA gjorde
sig inte mäktigt av egen kraft. Och istället för att tas emot som Guds
sändebud har dessa båda blivit förföljda, förlöjligade och förnekade.
Men sanningen är att detta motstånd riktades inte enbart emot män,
utan det var mot Gud som sänt dem som det riktades.
Tänk på vad som hände den dagen 11:e september. Inget land i
världen tänkte sig att det kunde finnas någon starkare symbol för
USA:s enorma rikedom, makt och status än World Trade Center.
Sju byggnader förstördes, och det är sju trumpeter i det sjunde
sigillet. Detta säger en hel del, mer än vad många kan förstå.
World Trade Center var mest känt för sina ikoniska 110-våningar
höga Twin Towers. Alla byggnaderna i komplexet förstördes i attackerna den 11:e september 2001. Första och andra tornet kollapsade
och de andra (nr 3,4,5 & 6) förstördes bortom några möjligheter att
repareras och revs senare. Byggnad sju kollapsade sent under eftermiddagen samma dag som attackerna skedde. Meningen bakom World
Trade Center och symboliken i detta för Wall Street och ett globalt
ekonomiskt system borde inte undgå någon, eftersom det första som
kommer ske har att göra med den globala handeln, i det att en global
ekonomisk implosion först av allt krossar USA:s ekonomi, före alla
andra länder.
Till och med flygplanet som kraschade in i Pentagon är en profetisk
förvarning om vad som kommer ske när de första fyra trumpeterna i
det sjunde sigillet släpps lösa över USA eftersom dessa först och främst
handlar om USA:s fall, men även om hur den största militärmakten
i världen faller.
Här följer symboliken som beskrivs i första delen av det sjätte
sigillet. När de två tornen föll från skyn så formades ett olycksbådande
moln som rullade ut över New York, som en bokrulle som öppnas i skyn
och som senare rullades ihop igen. För alla som befann sig i molnet
blev himlen svart när solen försvann. Effekten av allt damm i luften
fick månen att se röd ut, och stjärnorna verkade helt ha försvunnit.
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Alla dessa saker utgör förvarningar om vad som kommer ske över
hela jorden, men allt börjar med USA:s kollaps.
Resten av hur det sjätte sigillet beskrivs följer här:”...och alla berg
och öar flyttades från sina platser, och jordens kungar och de höga
herrarna och härförarna och de rika och mäktiga och alla, slavar som
fria, gömde sig i hålor och bland klippor i bergen och sade till bergen
och klipporna: ”Fall över oss och göm oss för honom som sitter på
tronen och för Lammets vrede. Ty deras stora vredesdag har kommit,
och vem kan då bestå?” (Upp 6:14-17).
Ja, på den dagen 11:e september skakades varje nation och land
av vad som skedde, både stora och små länder (profetiska berg och
öar). De var chockade och insåg allvaret. Det var en försmak av tiden
då detta bokstavligen kommer drabba hela nationer, men det drabbar
USA först. Ja, tiden för Guds stora vredesdag står för dörren. Vem kan
då bestå? Det är vad det sjätte sigillet proklamerar.

Kap 6

OM DU VILL LYSSNA, KOMMER
GUD ATT LYSSNA

M

ycket
.
har redan skrivits i den här boken om hur mänskligheten under de senaste 6000 åren inte har lyssnat till Gud.
Det borde vara enkelt att se resultatet av mänsklighetens själviska val
att vägra lyssna. Kraftigt mänskligt lidande, olycka, fattigdom, svält,
världsvida sjukdomar, brottslighet, förtryck, dekadens, ojämlikhet,
orättvisor, krig och så mycket mer som är ren ondska.
Nog är NOG! Det är precis vid den vändpunkten mänskligheten
befinner sig. Gud börjar nu gripa in och berätta för den här världen
att, efter 6000 år, får det verkligen vara nog!
Finns det någonting som kan motivera mänskligheten att börja
lyssna till Gud? Under de senaste åren är det exakt det som Gud har
arbetat på, att föra människor till en punkt då de kan bli mer motiverade och villiga att lyssna till Honom så att de kan bli räddade och
leva vidare in i en ny tidsålder.
Detta är en nästan omöjlig uppgift eftersom hela den mänskliga
historien vittnar om det faktumet att människor inte vill lyssna till
Gud. Hur som helst så kommer Gud, på ett eller annat sätt, göra så
att det beteendet nu förändras. Oavsett på vilket sätt det än kommer
ske kommer det innebära svårigheter och fruktansvärd fysisk prövning för människan. I denna sista-tid kommer mänskligheten att
orsaka stor förödelse för sig själv, och om Gud inte grep in skulle
människan utrota allt liv på denna planet. Detta har sagt förr, men
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behöver upprepas igen, eftersom alla människor någon gång måste
inse detta faktum.
Utöver det mänskligheten gör mot sig själv i denna sista-tid,
kommer Gud även låta specifika katastrofer ske på ett sådant sätt att
de drabbar dem som står emot Gud som kraftigast, de som bär ett
större ansvar och/eller aktivt sprider mycket av desinformationen,
orsakar lidandet, bidrar till korruptionen, orättvisorna, förvirringen
och ondskan, vilket skadar familjer, samhällen och nationer. Gud
kommer göra detta på det mest nådefulla sättet som går för att genom
detta hjälpa människor att bli motiverade till förändring. Trots detta
kommer det vara många bland dem som direkt berörs av sådana händelser som inte kommer inse att de står emot Gud, utan snarare tro
att de bejakar Honom. Det är dock inte Gud de bejakar, utan istället
deras falska religiösa uppfattningar om Gud, på samma sätt som i den
traditionella kristendomen och andra falska religiösa övertygelser.
Tragiskt nog är människor dock inte generellt motiverade att
lyssna till Gud, såvida inte allting de litat på förstörs och/eller upphör
att existera. Endast då börjar potentiellt människor att verkligen
söka svar och att lyssna. Ordet “potentiellt” används här eftersom
de, även efter att Gud ger människor alla möjligheter att lyssna till
Honom, fortfarande har samma fria val i sitt liv som de alltid haft.
Därför ligger potentialen för förändring helt och hållet i deras egna
händer. Gud har visat att detta är det enda sättet att få människor att
börja lyssna men till och med då kommer många välja att inte lyssna.
Så, när pengarna eller besparingarna en person satt sin tillit till
blir värdelösa, vad kommer de hitta på? När aktier och obligationer
mister sitt värde, vad kommer då folk göra? När transporterna av
mat till livsmedelsaffärerna och bränsle till mackarna stannar av, vad
kommer då folk göra? När det inte längre finns någon som styr landet
och inte ens någon militär, vad kommer då folk göra? Vad kommer
människor ta sig till när de inte längre har något jobb eller arbetsplats?
Vad kommer människor göra när deras religion inte kan ge dem några
svar, något hopp eller frid? Vad kommer människor göra när det inte
finns någon TV, radio, mobiltelefonitäckning, internet, Facebook etc?
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Dessa saker kommer helt försvinna från många områden på jorden
och endast fungera tillfälligt i andra områden.
Mänskligheten håller på att åstadkomma sin egen globala ekonomiska kollaps. Mänskligheten håller på att skapa sitt eget stora
krig—ett kärnvapenkrig. Ändå är dessa händelser i sig inte tillräckliga
för att få folk att börja lyssna till Gud. Man skulle kunna tro att detta
skulle räcka. Några få kommer dock börja lyssna, som ett resultat av
denna mänskliga ondska, men det rör sig inte om några miljoner eller
miljarder tyvärr.
Gud kommer inte tillåta att människan utrotas helt, men Han
kommer tillåta människan att starta ett kärnvapenkrig som slutligen
kommer leda till en sista avgörande kärnvapenkonfrontation. Han
avslöjar att enbart den händelsen i sig kommer innebära att strax över
2,3 miljarder människor dör. Detta är människans eget verk och Gud
kommer tillåta att det sker. Om Gud inte skulle tillåta det att nå denna
chockerande nivå av ödeläggelse skulle majoriteten av mänskligheten
ändå inte lyssna till Honom, även efter att det avslöjats att det bortom
alla tvivel var Han som stoppade kriget. Gud kommer dock stoppa det
innan ytterligare fler än dessa 2,3 miljarder människor dör.
Även efter att Gud griper in och stoppar ytterligare ödeläggelse
från fler kärnvapen, efter att en tredjedel av jordens befolkning har
dött på grund av dessa vapen, måste det till mycket mer för att sinnelaget hos de flesta människor ska förändras—till ett som är ödmjukt
och villigt att lyssna till sin Skapare. Världen är full av stolthet, och
ödmjukas inte i första taget. På grund av detta vägrar den att lyssna
till Gud.
Gud är på gång att ta kontrollen i denna värld. Människans självstyre kommer upphöra! Gud sänder sin son till en värld som blivit
ödmjuk och är redo att lyssna. Han kommer etablera en ny ordning—
den som innebär Hans sätt att styra på denna jord.
Vad som än krävs för att ödmjuka denna värld till en nivå som
är nödvändig för att Guds ordning skall etableras utan något mer
upproriskt motstånd kommer att ske. Om det finns något motstånd
mot den kommer detta helt enkelt att krossas. Människans 6000-åriga
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period av självstyre kommer slutligen och definitivt att upphöra, och
Gud kommer etablera sitt rättfärdiga, rättvisa och nådefulla styre
över mänskligheten för de kommande 1000 åren.
Det kommer inte längre spela någon roll huruvida någon gillar
detta eller ej, eller om de håller med eller inte. Mänsklighetens självstyre närmar sig sitt slut.
Guds starka önskan i allt detta är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för så många som möjligt att potentiellt bli ödmjuka och
börja lyssna till Honom, snarare än att förgöras. Motstånd mot Gud
och vägran att lyssna till Honom är det som fört mänskligheten till
en punkt där den kan utrota sig själv. Den typen av kraftigt motstånd
kommer äntligen att få sitt slut.
Guds ingripande
Gud arbetar för att skapa den bästa möjliga miljön för att potentiellt
göra fler människor ödmjuka så de blir mer villiga att lyssna till
Honom. Vad kommer då Gud göra för att skapa en sådan miljö? Han
kommer gripa in på många olika sätt och vid olika tidpunkter för att
maximera potentialen för så många som möjligt att ödmjukas så de
kan börja välja att lyssna till Honom.
Det kommer innebära mycket mänskligt lidande eftersom det
inte kan ske på något annat sätt. Men, mängden döda och förödelsens
omfattning kan minskas radikalt om människor gensvarar med en
sann attityd av ödmjukhet. Ett exempel som hjälper oss att förstå
människans hårda hjärta och hennes envisa stolthet är det som
handlar om varför Gud inte kan gripa in direkt när människan går
mot sin självorsakade undergång i ett fruktansvärt kärnvapenkrig.
Om Gud skulle gripa in på ett relativt tidigt stadium skulle människan helt enkelt förneka hur det verkligen skulle ha slutat om Gud
inte gripit in och stoppat kriget. De skulle hålla sig till sin egen stolthet och självtillit och säga att de aldrig skulle gått så långt som att
utrota sig själva. De skulle aldrig tro sanningen om vad som verkligen
skulle hänt—människan skulle utrotat sig själv. Så Gud vet när det är
dags att gripa in för att förhindra en stor del av mänskligheten från
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att avfärda och ignorera det som är sant. Gud har bestämt att gripa
in efter att detta slutliga kärnvapenkrig har gjort att en tredjedel av
människorna har mist livet. Till och med då kommer det fortfarande
finnas stora mängder människor som inte kommer ödmjuka sig och
erkänna sanningen. Människans stolthet är så enormt stark.
När nu Gud tillåter människan att ödelägga sig själv i så pass hög
grad att 2,3 miljarder människor dör, så skulle vissa kanske säga:
“Gud är inte nådefull, eftersom Han inte stoppat detta tidigare.”
Men i själva verket förhindrar Gud nådefullt människan från att
utrota sig själv. Om Gud inte tillät denna grad av förstörelse skulle
aldrig människan ödmjukas tillräckligt mycket. Om människan inte
blev ödmjukad, utan istället fortsatte att stå emot Gud och bekämpa
Honom och Hans styrande grupp, som kommer regera hela jorden,
skulle resultatet bli att större delen av mänskligheten upphörde att
existera eftersom de som står emot Gud och insisterar på att fortsätta
förstöra jorden själva kommer förstöras. Det finns inget utrymme för
kompromisser när Gud tar kontroll på jorden och etablerar Sitt styre
och därmed avslutar människans självstyre.
Anledningen till att Gud kommer att stoppa kärnvapenkriget borde
nu vara uppenbar, så att människan inte utrotar sig själv; men sättet
och med vilka metoder Gud kommer göra detta har ett mycket större
bakomliggande syfte och det behöver man förstå. Åter igen handlar det
om hur anden i människan kan bli ödmjukad så att den börjar lyssna
till Gud och genom det få möjligheten att räddas till livet. Guds starka
önskan, över allt annat, är att visa nåd mot mänskligheten, men nåd
betyder endast något om människor söker den. Om de verkligen lyssnar
med en önskan att förändras och leva in i tusenårsriket, så kommer
Gud att lyssna. Ju fler som börjar lyssna och söker förändring, desto
fler kan få beskydd och möjlighet att leva vidare istället för att dö.
Vidare så kommer Gud inte bara gripa in för att stoppa kärnvapenkriget, men Han kommer också gripa in i människans olika
förehavanden på många andra sätt. Åter igen med syftet att krossa
människans stolthet så människor kan föras till ödmjukhet och börja
lyssna. Det som Gud kommer göra kommer definitivt inte uppskattas
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av de som påverkas mest av Hans direkta ingripande eftersom detta
kommer innebära mycket lidande.
Det har tidigare nämnts att det finns en profetisk dag då Gud
kommer hälla ut det som i Uppenbarelseboken beskrivs som de sju
sista plågorna. Dessa är vad Gud kommer använda för att gripa in
och stoppa kärnvapenkriget. Det står att genom dessa plågor kommer
Gud “förgöra de som förgör jorden.” Dessa plågor har potentialen att
åsamka större förödelse än allt som kärnvapenkriget kommer förstöra;
men, det faktiska resultatet av plågorna beror helt på hur människan
responderar på dem.
Dock, i allt detta så är, åter igen, Guds högsta önskan att visa nåd
så att människor får leva. Men inte bara fortsätta leva i en annars sjuk
och förorenad värld som de varit vana vid, men att de får möjlighet att
leva in i en ny tidsålder präglad av fred, överflöd, välsignelser, rikedom,
sann rättvisa och jämlikhet, lycka och mer därtill i ett otroligt rikt liv.
Syftet med de sju sista plågorna
Guds syfte med att direkt ingripa genom dessa plågor är först och
främst att stoppa kärnvapenkriget - det tredje världskriget. Dock
finns det mer att säga om hur plågorna nu kan styras så att så många
människor som möjligt kan ödmjukas och få möjlighet att räddas
och leva vidare in i tusenårsriket. Det här är ett skeende som Gud nu
förändrar och som endast blivit möjligt genom tillägget av ytterligare
sju år efter 2012.
Om Gud hade tillåtit det tredje världskriget att börja strax efter
2008 skulle Hans plan att stoppa det kriget genomförts under en
dag, vilket skulle inneburit pingsten 2012. Detta hade utgjort en
sådan kraftfull händelse att mänskligheten skulle tvärstannat, djupt
chockad, och verkligen redo att lyssna till Gud. Men om världen hade
blivit ödmjukad på denna enda dag skulle dödstalet och ödeläggelsen
varit enorm.
Gud uppenbarar profetiskt att den sjätte trumpeten i Uppenbarelseboken symboliserar tiden då den slutliga kärnvapenkonfrontationen
börjar. Det har redan sagts att denna konfrontation kommer förgöra
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en tredjedel av jorden, vilket innebär att en tredjedel av mänskligheten
kommer dö, 2,3 miljarder människor.
Dock består nästa trumpet, den sjunde trumpeten, av de sju sista
plågorna, vilket är när Gud griper in och stoppar kriget. Det står att
Guds syfte med dessa sju sista plågor är att Han ska “förgöra de som
förgör jorden.” Dessa plågor kommer drabba de folk och nationer
som är med i, och stödjer, det kriget - ett krig som förgör jorden. Om
denna händelse och sändandet av plågorna skulle skett 2012 så skulle
det inneburit att ytterligare åtminstone 3,5 miljarder människor hade
mist sina liv den dagen, och mycket troligt ytterligare flera hundratals
miljoner människor.
Dessa händelser som sker i slutskedet av denna sista-tid borde
fylla människor med fruktan, precis som floden på Noas tid borde
fyllt människor med fruktan. Gud kommer utdela kraftiga domar på
denna jord mot de som så till den grad har förstört sina hjärnor att
de blint hjälper till i förstörelsen av den här planeten.
Men tänk om dessa plågor kunde sändas av Gud på ett annat sätt
som skulle innebära att många fler människor skulle ha potentialen att
bli räddade? Tänk om antalet döda potentiellt skulle kunna halveras
eller minskas ytterligare jämfört med om det hade skett 2012? När
man ställer sig dessa frågor är det mycket viktigt att förstå att det enda
sättet att dödsantalet minskar i så hög grad är OM “de som förgör
jorden” börjar lyssna till Gud och upphör med sina onda gärningar.
Denna möjlighet att bli räddad är precis vad Gud nu förbereder att
erbjuda till de som annars skulle ha drabbats av plågorna och förintats.
Men som alltid är valet deras och endast deras.
Som redan många gånger sagts här är det primära syftet med
plågorna att stoppa det tredje världskriget och att förgöra de som
förgör jorden. Dessa profetiska händelser är förutbestämda och kan
inte ändras. Men Gud uppenbarar nu ytterligare ett syfte med plågorna. Han avslöjar svaret på följande fråga: “Hur kan dessa plågor
sändas på ett annorlunda sätt så att de potentiellt kan skapa en större
längtan inom många människor, och kanske till och med inom en hel
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nation, att ödmjuka sig, börja lyssna till Gud och sedan upphöra med
sina onda gärningar som förstör jorden?”
Genom att förstå hur Gud nu har förändrat sättet som Han kan
sända dessa plågor, när Han väl börjar att direkt gripa in, kommer
också möjligheten ges att förstå andra saker Gud gör och förändrar
för att erbjuda fler människor möjligheten att leva in i en ny tidsålder.
Åter igen, som alltid, så beror det faktiska resultatet i människors liv på
deras egna fria val och är därför totalt avhängigt av hur de gensvarar.
Ursprungligen visade Gud att pingsten 2012 var datumet för
Kristus återkomst. Det datumet var inte fastställt som något absolut
och var inte heller det enda datumet Han kunde sända sin son för att
regera på jorden, även om Guds Kyrka, under de fyra åren innan 2012,
var fast övertygade att det var det enda möjliga datumet för Kristus
återkomst och därför levde sina liv i enlighet med det, i tro, hela vägen
fram till den dagen. Som ett resultat av detta blev Kyrkan kraftigt
hånad för sin tro. Inte desto mindre var det det första datumet som
Guds Kyrka gavs för Kristus återkomst. Men Gud är inte låst av tid
för att förverkliga profetiska händelser, såvida Han inte gett något
som är absolut då ingen mer tid eller nåd kan ges. Dock finns det
många områden inom det profetiska som har inbyggda undantag, om
människan vill lyssna och vända sig till Gud.
Men för tillfället är det viktigt att veta att Gud hade sagt, gällande
dagen för pingsten 2012, att det var en “profetisk dag” då han skulle
sända de sju sista plågorna.
Det fanns en tidsperiod i mitten av 2008 som Gud hade bestämt
som den tiden då Han skulle slutgiltigt avgöra när Kristus skulle
återkomma, huruvida det var det första datumet Han hade avslöjat
för sin Kyrka, pingsten 2012, eller om det skulle ske sju år senare på
pingsten 2019.
Det är viktigt att förstå skillnaden i hur dessa sista plågorna
skulle sändas ut beroende på vilket av dessa datum Gud ansåg bäst
för att etablera sitt Kungadöme på jorden. Om plågorna hade sänds ut
under den sista “profetiska dagen” i maj 2012, skulle det ha inneburit
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en sådan enorm förstörelse och skulle så chockat världen att de den
följande dagen skulle varit redo att lyssna till Gud. Men oberoende
av datumet, så kommer världen att ha gjorts redo att lyssna till Gud
när Jesus Kristus återkommer.
Det är nödvändigt att förstå användandet av termen “profetisk
dag” eftersom den är mycket viktig för det som nu skall beskrivas. Det
är helt enkelt ett profetiskt uttryck för en mycket specifik tidsperiod
som endast Gud kan avslöja vilken exakt tid det rör sig om. Dessa
perioder varierar beroende på Guds syften och design, och åter igen,
ingen kan veta den exakta tidsperioden för en “profetisk dag” som
nämns, förrän Gud avslöjar den.
Veckan med dess sju dagar, vilka Gud gav människan, symboliserar profetiskt 7000 år, och en “profetisk dag” innebär i det här fallet
1000 år. I det här exemplet är den sjunde dagens sabbat en symbol
för tusenårsriket med Jesus Kristus som regent.
Det finns många exempel då en profetisk dag motsvarar ett år
för människan. Bland dom finns också den sjunde heliga dagen som
kallas den sista stora dagen. Det är en profetisk dag som förutsäger
en 100-årig period som följer efter tusenårsriket då större delen av
mänskligheten som någonsin levt och dött under människans historia
ges möjligheten att leva en andra gång.
Vilken tidsperiod som helst kan representeras av en “profetisk
dag” och dess faktiska längd som Gud har avsatt för att förverkliga
den kan bara förstås efter att Gud avslöjat den. När det gäller de sju
sista plågorna så står det att de sänds ut under den sista “profetiska
dagen” i tidsperioden för människans själv-styre, men det innebär
inte att det bokstavligt är en en-dags period.
Sju sista plågor under en förutbestämd “profetisk dag”
Som nämnts tidigare så var den “profetiska dagen” som Gud bestämt
som det första möjliga datumet för Kristus återkomst bokstavligen
en dag, pingsten 2012.
Men på grund av alla de orsaker som beskrivs i det här kapitlet
bedömde Gud att människan skulle få ytterligare sju år innan de
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slutliga händelserna i den sista tiden drogs igång, och att pingsten 2019
utgjorde nästa datum som bestämdes för Kristus återkomst till jorden.
Det är på den dagen som han återigen kommer stå på Olivberget, som
Bibeln också förutsäger. I och med denna förändring har Gud också
förändrat längden på tidsperioden för den sista “profetiska dagen”.
Istället för att den perioden skulle utgöra en bokstavlig dag, vilket
den gjorde före 2012, definierar nu Gud den “profetiska dagen” som
50 faktiska dagar.
På den faktiska dagen som Jesus Kristus börjar sin återkomst
till jorden kommer han manifesteras ovanför jordens atmosfär, och
efter det kommer Gud börja en process av att sända ut plågorna. Men
istället för att sända ut alla samtidigt under en enda dag kommer Gud
nu göra det under en tidsperiod av 50 faktiska dagar. Dock kommer,
precis innan plågorna sänds ut, de 144 000 att bli återuppväckta.
Denna händelse då Kristus uppenbarar sig i atmosfären ovanför
jorden börjar mitt under Guds heliga dagar under det osyrade brödets
högtid. Det sker på samma dag som viftoffret årligen offrades inför
Gud i templet. Det här har en helt otrolig betydelse och mening som
nu har adderats till tiden för Kristus återkomst, i det att det på ett
fantastiskt sätt knyter ihop offrandet av viftofferskärven under det
osyrade brödets högtid med offrandet av de två viftoffersbröden
på pingsten.
Offrandet av viftofferskärven i Gamla testamentet symboliserade
Jesus Kristus som den förste av förstlingsfrukten, och offrandet av
de två viftoffersbröden på pingsten symboliserade resten av Guds
förstlingfrukt - de 144 000. Jesus Kristus var den första av Guds
förstlingsfrukt, och de 144 000 utgör den resterande förstlingsfrukten för Gud. Trots att de återuppväcks på dagen för viftofferkärven
kommer de inte stå på jorden förrän 50 dagar senare på pingsten,
tillsammans med Jesus Kristus. Den pingsten uppenbarar att de till
fullo har blivit erkända av Gud och nu är satta att regera i Guds rike
på jorden från den dagen och i all framtid.
Detta har en mycket avgörande betydelse i det större fullbordandet
av Guds stora frälsningsplan.
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Från den dagen, som representerar tiden då viftofferkärven offrades, kan de sju sista plågorna nu sändas ut på ett helt annat sätt än
det hade skett 2012. Nu kan de spridas ut under de 50 dagarna, och
så kommer det att bli. Var och en av dessa plågor kan också drabba
vid olika tidpunkter, olika områden, med olika tidslängd och varje
enskild plåga kan upprepas om Gud finner det nödvändigt.
Hela den här processen är ett av de sätten genom vilka Gud
uppenbarar sin önskan att visa stor nåd till så många människor
som möjligt i denna sista-tid. Hur Gud kommer göra detta speglar
önskan och syftet Han har, att så många fler människor kan ges
potentialen att räddas in i tusenårsriket. Trots att detta kommer
innebära mycket lidande och död så kan antalet drabbade radikalt
minskas under denna tidsperiod om människor bara vill ödmjuka
sig inför Gud. Gud ger mycket nåd genom denna process i det att
många fler erbjuds en möjlighet att överleva. Om de däremot inte
vill ödmjuka sig genom denna process och börja lyssna till Gud
kommer de sista dagarna drabba dessa som förstör jorden ännu
värre, eftersom människan skall ödmjukas innan Kristus kommer
tillbaka till jorden igen.
Hela denna process, även fast den är fylld av katastrofer, är utformad för att öka potentialen för människan att bli ödmjuk och sedan
bli motiverad att vilja lyssna. Människor måste föras till den punkten
då de börjar se på sig själva realistiskt och mycket mer sanningsenligt,
allt för att kunna erkänna att det måste till en kraftig förvandling av
deras sinnelag.
Men, åter igen, beror måttet av förödelsen från plågorna helt
på hur de som förstör jorden gensvarar. Om de fortfarande vägrar
ödmjuka sig kommer de helt enkelt bli förintade, och antalet döda
skulle fortfarande kunna överstiga 3,5 miljarder människor. Denna
tiden av plågor kommer vara människans sista möjlighet att börja
lyssna till Gud. Gud har varit oerhört tålmodig och full av nåd. Det
är människan som har vägrat lyssna till Honom, och hon går därför
mot sin egen undergång.
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Nationer drabbade av oerhörd fruktan
På den dagen då Kristus återkommer i atmosfären ovanför jorden,
kommer de 144 000 bli återuppväckta från de döda för att samlas
med honom. Denna händelse kommer kunna ses över hela jorden.
Gud kommer att fysiskt manifestera delar av denna andliga händelse
eftersom Jesus Kristus är ande och de 144 000, som uppväcks för att
vara med honom, också är andliga varelser. Och i och med att de är
andliga så kan de ju inte ses av människor, förutom på det sättet som
Gud väljer att fysiskt manifestera detta.
Denna fysiska manifestation kommer se ut så som den beskrivs
i Uppenbarelseboken, där den på ett andligt plan beskrivs som ett
glashav blandat med eld. Det kommer vara enormt stort, med starkt
sken och gnistrande färger som dansar över hela ytan. Det uppstår
bara helt plötsligt och ligger still under en tidsperiod precis ovanför
jordens atmosfär under tiden jorden roterar under det.
Sett från jorden kommer människorna se detta enorma ting med
dess fantastiskt gnistrande ljus, men de kommer inte kunna avgöra
vad det är. Inga mätinstrument kommer kunna mäta dess storlek,
massa eller form, och detta på grund av att det inte har några av dessa
fysiska egenskaper. Detta i sig skapar ytterligare fruktan, eftersom
det enda man kan avgöra är att det är synligt för det mänskliga ögat.
Synen från jorden kommer skapa förundran, bävan, chock, oerhörd
fruktan och panik. Intensiteten i detta kommer vara så pass kraftfull
att de nationer som legat i krig kommer sluta kriga med varandra.
Det enda som de flesta kommer kunna tro om detta är att det är en
invasion, och många nationer kommer därför enas för att tillsammans
kämpa för människans överlevnad mot detta hot. I den stunden lågpriotiteras det pågående världskriget i det att länderna går samman
för att strida mot det som de inte kan tro något annat än att det är en
invasion. Vissa kommer tro att det är utomjordingar från en annan
planet, medan andra kommer tro på vad de får höra om detta, dvs.
att det är Antikrist som invaderar jorden.
De som känner till innehållet i den här boken har redan blivit

224

Om du vill lyssna, kommer gud att lyssna

förvarnade om vad som kommer uppenbaras i atmosfären, och många
kommer ha vetskap om det exakta datumet för när det sker. Dessa
står utan ursäkt och måste då bestämma sig om de skall tro på en stor
falsk kyrka och strida mot det som den kommer hävda är Antikrist
som kommer för att förstöra mänskligheten, eller om de väljer att tro
det som många redan innerst inne vet - att detta verkligen är från
Allsmäktig Gud.
Dessa har möjligheten att omedelbart gensvara och agera på det
som många redan börjar tro är sant, eller också kommer de drabbas
av den första plågan. Den plågan är tydligt beskriven i profetian: “Och
det slog upp onda och svåra bölder på de människor som bar odjurets
märke och tillbad dess bild. (Upp 16:2)
Denna beskrivning av den första plågan handlar primärt om en
specifik grupp människor. Den är inte riktad mot Ryssland, Kina
eller deras allierade.
Vid det här laget i läsningen av den här boken borde det inte
längre vara något mysterium vilka denna första plåga riktas mot. Den
riktas helt mot de tio nationerna i ett Förenat Europa som, utifrån
EU, slutligen gått samman och bildat en enda enhet. Vid tiden för
den första plågan, som drabbar dem kort efter manifestationen av
Kristus återkomst, har Gud gett dem stor potential att börja lyssna
till Honom, men om de inte har gett något gensvar, så kommer många
börja dö av denna plåga. Det kommer dock inte bara vara några få som
dör, utan snarare tiotusentals, och detta kommer ske mycket snabbt.
Vid det här laget så skulle det kunna innebära att fler än tio miljoner
människor dör av denna plåga om flertalet av människorna i denna
nya union fortsätter att trotsa Gud och vägrar ödmjuka sig.
Om människor ändå inte börjar lyssna efter att denna plåga drabbar
dem, kommer de utsättas för den andra plågan och sedan nästa o.s.v.
tills dess att de ger ett gensvar.
Den första plågan är först och främst riktad mot dem som har
visat sitt stöd för Odjuret under flera århundraden, speciellt under
de senaste sex perioderna av återuppväckelser av det romerska riket,
fyllda av europeisk aggression och kontinentala krig med början år
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554 genom Justinianus. Denna plåga är riktad mot de som beskrivs
som att ha “tillbett odjuret och dess bild.” Detta är speciellt riktat mot
Tyskland som är det ledande landet bland dessa tio slutgiltigt enade
europeiska nationer. Plågan kommer även drabba många andra länder
i Europa som alla har mottagit “odjurets märke” genom en mycket
lång historia som är religiöst kopplad till de tio nationerna.
Detta handlar helt enkelt om märket eller tecknet för detta
stora falska religiösa system, allt sedan dess början, det som blev det
primära tecknet för skillnaden mellan det falska religiösa systemet
och Guds sanna Kyrkas tecken. Guds sanna Kyrka har alltid haft den
sjunde dagen som börjar vid solnedgången på fredagen (den 6:e dagen)
till solnedgången på lördagen (den 7:e dagen) - sabbaten - som sitt
tecken. Den stora falska kyrkan som bildades år 325 antog sitt eget
tecken och det tecknet stod för att man tillbad på den första dagen i
veckan - söndagen.
Vissa människor som vuxit upp under de senaste 30 - 40 åren i
olika länder i världen har svårt att inse skillnaden mellan det som
beskrivs som 7:e dagens sabbat och den falska motsvarigheten på
veckans 1:a dag, söndagen. Under slutet av 1970-talet började många
europeiska nationer använda en kalender som var annorlunda än den
som använts under hundratals år fram till dess. Dock förändrades
inte kalendern i länder som till exempel USA, där veckodagarna
visas på rätt sätt, med början den 1:a dagen i veckan, söndag. Den
6:e dagen är fredagen som följs av den 7:e dagen, lördagen (Guds
sanna sabbat).
Förändringen i de europeiska kalendrarna innebar att måndagen
blev den första dagen i veckan. Genom denna förändring kunde de
visa att söndagen nu utgjorde den 7:e dagen, och genom detta göra
den sanna sabbaten, lördagen, till den 6:e dagen. En stark önskan
att förvirra låg bakom denna förändring. Det handlade inte om att
göra det enklare att organisera femdagars-arbetsveckan genom att
sätta dessa dagar först i veckan, vilket de hävdade var anledningen. I
själva verket var den sanna anledningen att de ville införa söndagen
som sabbat. Nu kunde de äntligen låta söndagen framstå som den 7:e
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dagen i veckan. Många andra länder, som influerades av den stora
Europeiska kyrkan antog samma kalender, den som hade söndagen
som den 7:e dagen.
Så, ett Enat Europa som bär “odjurets märke”, dvs söndagen,
kommer nu ha mycket större potential att lyssna till Gud och överleva.
Det är viktigt att komma ihåg att om Kristus hade återkommit år 2012
så skulle alla plågorna drabbat jordens befolkning på en enda dag med
syftet att helt enkelt “förgöra de som förgör jorden.”
Det är också viktigt att inse att de flesta av jordens länder kommer
bli indragna i detta sista krig, och detta skulle bli sant oavsett datumet
för Kristus återkomst. Stora delar av Afrika, Syd- och Mellanamerika,
hela mellanöstern, östra Europa och speciellt länder över hela Asien
kommer på ett eller annat sätt bli involverade i att stödja detta krig
och de kommer drabbas av vissa eller alla plågorna som Gud Själv
sänder ut över dem.
Potentialen för länder och folk att bli räddade
Förödelsen som dessa plågor kommer orsaka har nu potentialen att
minska. Omfattningen av förödelsen är inte bestämd på samma sätt
som den var 2012, då förödelsen från alla plågorna skulle ha drabbat
jorden på en och samma dag. Omfattningen av förödelsen kan nu
förändras OM några av länderna och dess folk börjar lyssna till Gud.
OM några av dessa länder börjar lyssna och folk börjar förändra
sina liv innan Kristus blir synlig i atmosfären ovanför jorden, så finns
det stark potential att dessa kan räddas på ett tidigt stadium. Om
människor, och då speciellt nationella ledare, börjar lyssna till Gud
kommer Gud, oavsett när detta sker, börja lyssna till dem.
För de som börjar lyssna innebär detta att de ödmjukar sig inför
Gud och börjar återspegla och uttrycka en genuin önskan att lyssna
till Honom och göra verkliga förändringar i sina liv. Om de börjar ropa
till Gud och upphör med sin ondska i det att de börjar söka Hans nåd
och hjälp, kommer Han lyssna till dem.
Dock finns det vissa folk och nationer som så förstört sitt sätt att
tänka att det redan är känt att dessa inte kommer förändra sig och
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ödmjuka sig, precis som det var i Noas dagar. Vissa av de länderna
kommer nästan helt förintas.
Ett av de landsområden där den största förändringen skulle kunna
ske på grund av att alla dessa profetiska händelser flyttats fram sju år
är Europa. Detta område i världen kommer nu ges den kraftigaste
potentialen till att dramatiskt minska omfattningen av förödelse
och död. Om flertalet av dessa länders ledare börjar lyssna till Gud
kan det leda till att många hundra miljontals människor blir räddade,
inklusive dem själva och deras familjer. Om de däremot vägrar lyssna
kommer deras familjer vara några av de som drabbas först.
Men Europa kommer inte bara behöva börja på ett tidigt stadium
lyssna till Gud, dess länder kommer också behöva ta kraftigt avstånd
från det som under hundratals år har medfört dess blindhet. Allt
sedan Romarrikets uppgång under Kejsar Konstantin och dennes
etablerande och upprätthållande av en enda statsreligion så har den
religionen spridits över Europa med stor kraft och förmåga att bedra.
Europas länder kommer upptäcka att de behöver komma ur detta och
börja förgöra det inflytandet och avslöja den falska religionen och visa
vad den egentligen handlar om. Detta innebär att den stora falska
kvinnan (den katolska kyrkan) och hennes döttrar (de kyrkorörelser
som kommit från henne) som har bedragit världen med denna falska
religion måste få ett slut.
Ryssland och några av dess grannländer har också större potential
att bli ödmjukade och börja lyssna till Gud, men det är inte troligt att
det sker förrän relativt långt efter att de 50 dagarna har inletts och
de sju sista plågorna börjat drabba människor. Valet är som alltid
deras eget.
Omfattningen av hur dessa plågor drabbar olika länder i världen
hänger helt på hur länderna gensvarar, speciellt deras ledare, men
även dess folk, fastän i mindre utsträckning. Om Europa och Ryssland
börjar lyssna och gör ett slut på den massiva förstörelsen som de själva
orsakat alltsedan det tredje världskriget startat, och OM majoriteten
av de länderna börjar omvända sig och be om förlåtelse för den ondska
de tillåtit påverka sina liv, så står det klart att Gud kommer börja
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lyssna till deras rop. Detta gäller självklart vilket land som helst och
dess folk, men vissa länder kommer nu ges mycket större möjlighet
att göra detta, än vad som var fallet före 2012.
Tragiskt nog verkar det för närvarande inte som att någon av de
muslimska nationerna kommer visa något som helst intresse av att
lyssna till orden i denna bok. Två av dessa länder förbjöd till och med
de två första böckerna att publiceras i resp land, dock kunde de inte
hindra att böckerna gick att ladda ner via internet. Detta i sig visar hur
djup deras övertygelse är att inte ta emot det som givits av Abrahams
Gud att upptecknas här. Om dessa nationer fortsätter att stå emot
och envist vägrar lyssna till den som Gud sänt till dem är det mycket
möjligt att de kommer att vara bland de länder som drabbas hårdast.
Kina och Indien, men också många andra asiatiska länder, kommer
i första hand vara de som tenderar att stå emot Gud som starkast,
och dessa kommer också utgöra några av de nationer som orsakar
den kraftigaste förödelsen under det tredje världskriget. Några av
dessa länder står redan fast i sitt motstånd mot Gud och kommer till
största delen vägra lyssna till Honom och kommer som ett resultat
av detta vara några av de nationer som drabbas hårdast av plågorna.
Det finns dock några få områden och folkslag i dessa länder som bär
på en stark potential att lyssna och vända sig till Gud, och om de gör
det så kommer de ha möjlighet att få Guds beskydd mitt under den
värsta förstörelsen runt dem. Gud är allsmäktig och kan lätt beskydda
någon som vänder sig till Honom i sann ödmjukhet.
Hur profetior kan uppfyllas
Gud har många sätt att uppfylla profetior som Han gett i Bibeln. Mer
än en tredjedel av Bibeln handlar om profetiska händelser, och nästan
90% av profetiorna handlar om denna sista-tid. En stor del av profetiorna om sista tiden har handlat om Guds Kyrka, men inte ens Guds
egen Kyrka kände till detta förrän efter det stora avfallet hade skett.
Den stora mängden profetior som gäller slutet på mänsklighetens
självstyre och etablerandet av millenniet visar tydligt vilken tyngd
Gud har gett händelserna som leder fram till Hans sons återkomst. Så,
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denna tidsperiod som du nu lever i råkar faktiskt vara den viktigaste
och mest omvälvande tidsperioden i människans historia.
Profetior är något som människor brottas med i det att de försöker klura ut vad olika profetior betyder och på vilket sätt de kommer
uppfyllas. Vanligtvis anses det att något som beskrivs i en profetia
aldrig kan förändras och att den bara kan uppfyllas på ett enda sätt.
Detta stämmer inte. Gud har många olika sätt att uppfylla sitt eget
ord och det enda sättet att förstå vad en profetia betyder är vad Gud
uppenbarar genom sina egna profeter.
När Gud har gett profetior i Bibeln har Han beskrivit saker som
Han kommer låta ske. “Hur” Han kommer göra det är inte alltid
förutbestämt. Det finns inte bara ett sätt att göra det även om många
tror att det är så. Men det finns undantag och ett exempel på detta var
det som var profeterat gällande Messias och när han levde på jorden
(hans första ankomst) för att fylla funktionen som påskalammet för
hela mänskligheten. Det fanns specifika saker som gällde Kristus,
som Gud uppfyllde detaljerat och exakt utan någon variation eller
förändring gällande när och hur de sakerna uppfylldes.
Dock finns det för det mesta en enkel grundstruktur som Gud
gett för uppfyllandet av händelser i profetior. Gud kommer göra så
att dessa sker, precis som man följer en ritning när man bygger ett
hus. Den primära strukturen i huset kan vara fastställd, men det
finns stor flexibilitet vad gäller olika detaljer som kan läggas till eller
förändras i huset.
När det gäller profetior så finns det många detaljer som kan ändras
även om den primära strukturen inte ändras gällande ett specifikt
profetiskt område. Detta gäller speciellt profetior där effekten eller
syftet med profetian är kopplat till olika varierande faktorer, som kan
uppkomma som ett resultat av människors respons. Den responsen
handlar oftast om ifall människor väljer att lyssna till Gud eller ej.
Utan att gå in alltför mycket i detalj, så kan vissa exempel som
handlar om det som redan tagits upp vara hjälpfulla.
Under Noas tid så gav Gud människorna 100 år, under vilka de
skulle kunnat välja att börja lyssna till Honom om de önskade att
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göra det. Gud visste dock redan att deras sinne hade blivit så förstört
att ingen skulle börja lyssna, ändå så fanns valet där. De valde att
inte lyssna. Gud visade Noa vad som skulle komma att ske genom
att sända en stor flod, och det faktum att floden skulle förverkligas
kunde inte ändras eftersom Gud redan kände till graden av förfall
hos människorna.
Under mer än 50 år av Herbert W. Armstrongs varningar till
mänskligheten så lyssnade ingen på riktigt, förutom de som Gud specifikt kallade att utgöra delar av Hans Kyrka. Gud har tydligt uppenbarat
tjurskalligheten hos människan som står emot Gud och vägrar lyssna
till Honom. Endast under tider då människan åsamkar sig själv stor
förödelse eller då Gud griper in för att pröva mänskligheten, visar
den något slags tecken på att börja lyssna till Honom. Men till och
med under sådana tider vägrar många att lyssna, hur illa det än blir.
Detta är anledningen till att Gud nu arbetar för att skapa den bästa
möjliga miljön som har den största möjliga potentialen att ödmjuka
och motivera människor till att lyssna. Den processen kommer bestå
av en kombination av stor förödelse som människan åsamkar sig
själv och det som Gud drabbar människan med. Alla dessa kraftigt
destruktiva händelser kommer samverka för att maximera möjligheten
för en mänsklighet fylld av stolthet att börja ödmjukas eftersom detta
är det enda som faktiskt kan hjälpa mänskligheten att förändras så
den kan bli räddad.
Det sättet Gud väljer att göra detta på är det enda sättet som ger
det största möjliga antalet människor potentialen att bli ödmjukade
till den grad att de blir motiverade att lyssna till Gud. Det här är ingen
lätt sak eftersom det fortfarande krävs mycket mänskligt lidande och
död. Tragiskt nog är detta det enda sättet att etablera en tusenårig
tidsperiod under vilken människor kommer börja att vilja ta emot det
som Gud erbjuder dem i det att de börjar känna sann djup avsmak för
människans sätt att leva och det lidande det har resulterat i.
Så, åter igen. Det finns viss profetia som är fast, som exemplet när
Gud kungjorde att det skulle existera en profetisk struktur i sista tiden
av tio länder med stark militärmakt som skulle enas i en sjunde och
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sista återuppväckelse (av det romerska riket) i Europa. Denna profetiska struktur kan inte ändras. Sju återuppväckelser var bestämda av
Gud att existera under en månghundraårig period. Dessa var absoluta.
I den sista återuppväckelsen kommer det finnas tio länder i ett enat
Europa som kommer samarbeta under en mycket kort tidsperiod i
det att de startar ett tredje världskrig. Den profetian är en struktur
som inte kommer ändras, det kommer ske exakt så som Gud har sagt.
Jesus Kristus kommer att återkomma till jorden och stå på Oljeberget på en pingst. Det kan inte förändras.
Vid Kristus återkomst kommer det uppväckas 144 000 som kommer
regera med Honom i Guds rike, den profetian är fast och kan inte
ändras.
Vissa profetior kan ändras
Som det redan sagts så kommer Gud börja sända de sju sista plågorna
efter att Kristus återkomst kan ses i skyn ovanför jorden. Den strukturen kan inte ändras eftersom den står fast. Men omfattningen av
förödelsen som följer, och hur länge den varar kan ändras eftersom
detta inte står fast. Men som i alla dessa fall så beror en eventuell
förändring på om människor börjar gensvara på ett riktigt sätt till
Gud - om de börjar lyssna till Honom eller ej.
Profetian om ett tredje världskrig står fast. Omfattningen av
förödelsen orsakad av människan är fast eftersom Gud kommer
tillåta människan att använda de kärnvapen hon har tillverkat. Syftet
med detta är att människor skall tvingas erkänna att om inte Gud
grep in så skulle människan utrota sig själv. Om inte Gud lät det gå
så långt som Han kommer låta det göra skulle aldrig människan lära
sig något om sin sanna potential att helt kunna utrota sig själv. Fler
än 2,3 miljarder människor kommer dö enbart av den sista kärnvapenkonfrontationen. Detta står fast, och om Gud inte ingrep skulle
ingenting överleva på jorden.
Tidigare, när det talades om alla de olika länderna som skulle
drabbas av de sista sju plågorna, så nämndes inte USA, och vissa kanske
undrar varför. Anledningen är att de sju sista plågorna är resultatet
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av den sjunde trumpeten i Uppenbarelseboken. USA kommer redan
ha upphört att vara en fungerande nation när den femte, sjätte och
sjunde trumpeten uppfylls.
De sju trumpeterna i Uppenbarelseboken är fasta, och USA
kommer ledas till kollaps som ett resultat av de första fyra profetiska
trumpeterna. Detta kommer inte ändras. Dock kan omfattningen av
förödelsen från dessa fyra trumpeter ändras. Detta är ett exempel på
hur en av de viktigaste faktorerna för förändring i profetior potentiellt
kan ske, men åter igen, omfattningen av förödelsen beror på vem och
hur många som är villiga att lyssna och börja arbeta på sin förändring.
Det finns en välkänd historia som visar på hur profetia kan ändras.
Många känner säkert till historien om Jona, en profet sänd av Gud, och
hur han försökte smita från ansvaret Gud givit honom att profetera
mot den stora staden Nineve på grund av deras ondska. Gud visade
först för Sin profet vad Han tänkte göra med Nineve, och Jonas
uppdrag var att berätta detta för folket i Nineve.
Men Jona klev ombord på ett skepp och försökte fly från det ansvaret. När de väl hade kommit ut på havet sände Gud en kraftig storm
som hotade att förstöra skeppet. Efter en kort stund leddes besättningen
till Jona och blev övertygade att stormen berodde på honom. Så de
slängde Jona överbord, och stormen avstannade och havet blev lugnt.
Det här är en historia som vissa människor har mycket svårt att
tro på, men den är sann. Gud hade förberett en stor fisk att svälja
Jona, och efter det befann han sig i fiskens buk i tre dagar och tre
nätter. Det är denna händelse som Kristus hänvisar till då han säger
att han skulle komma att vara i jordens inre [buk] (graven) under
exakt samma tidsperiod.
Det tog inte lång stund innan Jona började ropa till Gud att rädda
honom i det att han erkände sitt misstag. Denna historia beskriver
hur hans huvud omgärdades av sjögräs och hur vatten konstant
sköljde över honom. Så där han nu var i fisken så hade han möjlighet
att andas, men han utsattes ändå av en del av fiskens magsyra som
blekte mycket av hans hud.
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Efter de tre dagarna och tre nätterna spydde fisken ut Jona och
han hamnade på stranden i närheten av Nineve. Åter igen sa Gud till
honom att varna folket och berätta samma profetia som han fick som
uppdrag att berätta första gången. Så Jona började vandra mot staden,
som låg cirka en dags vandring bort. Nineve var så stort att de tog tre
dagar att vandra från ena sidan till den andra.
Något som är värt att notera i detta är att Nineve hade en religiös
övertygelse och en tillbedjan som inbegrep många bilder på olika fiskar,
speciellt fiskhuvuden. När folk fick höra talas om Jona och hur han
hade blivit utspydd på stranden av en stor fisk, och de såg honom och
såg att hans hud var fläckvis blekt, så var inte bara Jona mycket lätt
att känna igen, men historien om vad som hade hänt honom spreds
mycket snabbt, så även profetian från Gud.
Jona vandrade till Nineve och började sitt uppdrag att varna folket.
Han berättade för folket att han var en profet som Gud sänt till dem
med en varning. De fick veta att de skulle förgöras inom 40 dagar på
grund av deras onda sätt att leva.
Folket drabbades av fruktan och trodde på det Jona berättade.
När sedan varningen nådde kungen i Nineve, steg han ner från sin
tron och började fasta och be om Guds nåd. Han skickade också ut en
kungörelse i hela Nineve att de skulle fasta, dvs att varken folket eller
några av deras djur skulle äta eller dricka. De beordrades av kungen
att sluta med sitt onda sätt att leva och alla deras våldshandlingar.
Kungen avslutade kungörelsen med att säga, “Vem kan veta om
Gud möjligtvis kommer rikta bort sin vrede så vi inte förintas?” Folket
ödmjukade sig så som kungen befallde. Och Gud lyssnade till deras
ord och upphävde Sin tidigare dom.
Det här är ett perfekt exempel på hur Gud sände en profet mot
ett folk, och de ödmjukade sig, lyssnade, och började vända sig bort
från sitt onda sätt att leva. Annars hade de blivit förintade. Det var
profetia som kunde ändras, eftersom resultatet av profetian avgjordes
av hur folket gensvarade, men allt på grund av Guds nåd. Det är den
nåden som Gud nu erbjuder världen för de som vill lyssna till Honom.
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En möjlighet att lyssna
Det vore klokt av det tyska folket att ta speciell notis om den här
historien då en stor del av dem i rakt led härstammar från det antika
Nineve. OM de vill lyssna till Gud kan de åter igen (precis som i Nineve)
söka Hans nåd, och Han kommer lyssna. För det är precis som om
Gud frågar, “Varför skulle ni bli förintade?”
Det som nu kommer sägas riktar sig till Tyskland och de nio andra
länderna som tillsammans kommer bilda en slutlig militärallians
utifrån EU som ett slags “Europas förenade stater”. Gud ger var och
en av er möjligheten att lyssna till Honom. Ni kommer inse att tiden
för att bestämma sig för att lyssna eller ej har kommit när de tio av er
är enade. Hur skulle annars det exakta antalet länder kunna ha varit
känt av Guds Kyrka i över 66 år om inte Gud var den som avslöjade det?
Denna kunskap och förståelse av de tio enade länderna skrevs först
ned av profeten Daniel som skrev det flera hundratals år före Kristus.
Gud gav även Johannes mer att addera till den profetian i Uppenbarelseboken. I tillägg till detta har Guds Kyrka i över 60 år nu
berättat för världen att Tyskland skulle komma att utgöra den ledande
nationen bland dessa tio som enas politiskt, ekonomiskt och militärt.
Detta kommer helt uppfyllas under de sista månaderna som leder
fram till uppenbarelsen av Kristus återkomst. Var och en av er tio
länder bär ett stort ansvar att använda er slutliga kraft på bästa sätt
för ert folk och resten av världen. Huruvida ni börjar lyssna till Gud
och till vilken grad ni kommer lyssna kommer vara den avgörande
faktorn till om många hundratals miljoner människor kan bli räddade
i världen eller om era egna länder nästan kommer bli helt förstörda.
Förutom att Guds Kyrka under så lång tid känt till att tio länder
från EU till slut kommer enas, hur skulle någon kunna veta, om inte
Gud avslöjat det, att när uppenbarelsen av Kristus återkomst börjar
synas ovan atmosfären så kommer den katolska kyrkan hävda att det
är Antikrist, och inte Jesus Kristus?
Den femte trumpeten i Uppenbarelseboken handlar helt om tiden
då de tio länderna enas, men omfattningen av förödelsen som följer och
drabbar dem kommer till största del vara ett resultat av deras egna val.
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När de sju sista plågorna börjar sändas mot jorden, efter att Kristus
återkomst börjar manifesteras ovan jorden, om de då fortfarande
INTE valt att lyssna till Gud, så måste jag som varande Guds profet
berätta att de sju sista plågorna kommer börja att förgöra dem. Och
om de fortsätter att vägra lyssna kommer plågorna att fortsätta och
orsaka dessa nationer mycket mer förstörelse och mänskligt lidande
än vad som till och med skulle drabbat Nineve.
Översikt över sista-tiden-händelser
Om människor kan börja inse att Gud kan uppfylla sina profetior på
vilket sätt Han än väljer så kommer de kunna bättre förstå vad som
kommer beskrivas här näst. Det har redan sagts i enkla ordalag att
Gud har givit en grundläggande struktur vad gäller viktiga profetior
som handlar om den sista tiden, men hur detaljerna kan komma att
se ut lämnar många möjligheter till förändringar.
Vissa exempel har getts på saker som är fasta och andra på saker
som kan förändras eller redan har förändrats. Uppenbarelseboken ger
en tydlig översikt över den grundläggande strukturen hos profetiska
sista-tiden-händelser. Här är den översikten:
SJU SIGILL: ÖPPNADE AV JESUS KRISTUS
• 6e sigillet öppnat, 7 åskmuller följer
• 7e sigillet öppnat, 7 trumpeter följer
• Vid tiden för den 7e trumpeten börjar de 7 sista plågorna
Detta är de facto en detaljerad struktur som inte kan förändras
eftersom den är fast. Ändå finns det många detaljer i detta som kan
förändras eftersom de är beroende av tidsaspekter och hur människor
gensvarar.
Först i översikten finns sju sigill. Jesus Kristus uppenbarades vara
den som skulle komma att öppna varje sigill, och under de senaste åren
har han öppnat vart och ett av dem. Dessa har inte uppmärksammats
av världen, och inte heller av Kyrkan som splittrades efter det stora
avfallet. Anledningen till detta är att den splittrade Kyrkan tror att de
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första fyra sigillen handlar om en svår prövotid som kommer drabba
världen. Då dessa däremot handlar om en svår prövotid som redan
skett, vilken drabbade Guds Kyrka när väl det stora avfallet från
sanningen började. Världen känner inte till Guds Kyrka, och Kyrkan
som splittrades har inte erkänt organisationen genom vilken Gud har
återbyggt den. Som en referenspunkt, kan avslöjas att det sista sigillet,
det sjunde, öppnades den 14 november 2008.
Det sjätte sigillet öppnades sju år tidigare, den 11 september 2001.
Händelsen i New York den 11/9 utgjorde det första mullret från det
första åskmullret av totalt sju. Dessa åskmuller kan mullra var som
helst och vid vilken tidpunkt som helst. De kan mullra enskilt eller
tillsammans med andra åskmuller. Även om det första av dessa åskmuller började mullra den 11/9, så kommer åskmullren mullra som
starkast (och ske allt oftare) i den sista tidens slutskede, som började
den 7 november 2015 och avslutas i början av 2019.
De sju åskmullren är starkt kopplade till uppgiften för Guds två
vittnen i den sista -tiden.
Inom det sjunde sigillet finns sju trumpeter som ljuder. Varje
trumpet avslöjar en specifik struktur för vad som skall uppfyllas
som ett resultat av den trumpeten. De sju trumpeterna ljöd den 14
december 2008, men den fysiska prövningen som de betecknar har
inte skett än, men kommer så ske under de slutliga tre- och ett halvt
åren före Kristus återkomst.
Den sjunde trumpeten pekar mot den tidsperioden då Gud kommer
börja sända de sju sista plågorna. Dessa kommer nu drabba jorden inom
de sista femtio dagarna före Jesus Kristus och de 144 000 etableras
på jorden som de som skall regera på jorden.
Det har redan förklarats att metoden för hur de sju sista plågorna
skall sändas redan har ändrats i det att Gud ändrade tiden för Kristus
återkomst. De plågorna kommer nu sändas under de sista 50 dagarna
istället för att sändas på en enda dag.
Det är sannerligen förändringar i många av detaljerna inom den
huvudsakliga strukturen för trumpeterna, åskmullren och plågorna
som ännu inte har uppenbarats och uppfyllts på det fysiska planet.
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Slutet för USA som nation, under de fyra första trumpeterna
De första fyra trumpeterna i det sjunde sigillet handlar om Förenta
Staternas fall. Det har varit den mäktigaste nationen i den sista tiden,
och dessa fyra trumpeter är ämnade att avsluta dess dominans,
påverkan och makt i världen. Det är den första av alla nationer att
börja ödmjukas av Gud eftersom den har getts mest av Honom och
har getts den största möjligheten att lyssna, men har inte gjort det.
Denna ödmjukningsprocess som kommer drabba USA kommer bli
mycket kraftfull.
Flera länder i västra Europa, Storbrittanien, Canada, Australien
och Nya Zeeland kommer också till viss mån drabbas av dessa första
fyra trumpeter och kommer också erfara kraftigt lidande; men,
omfattningen av deras lidande beror helt på i vilken grad varje land
kommer lyssna och börja gensvara till Gud när de börjat inse effekten
av den första trumpeten. Om de inte börjar lyssna när kraften i varje
trumpet börjar släppas lös, så kommer de bara öka sitt eget lidande.
Sedan tiden då de andra två böckerna skrevs har en del av hur
dessa trumpeter kommer uppfyllas förändrats. Tidigare, när tiden
för uppfyllandet av sista-tiden-händelserna skulle ske före pingsten
2012, var förödelsen mer förutbestämd. Det beror på att omfattningen
av förödelsen som hade profeterats över dessa länder utgjorde en
bestämd dom för den specifika tidsperioden, och detta skulle ske
snabbt och slutgiltigt.
Dessa engelsktalande länder, tillsammans med några av de västeuropeiska länderna, hade stor förödelse uttalad över dem, precis som
USA, eftersom de valde att inte lyssna till Guds varningar som Han
gett dem genom sin tidigare apostel, Herbert W. Armstrong. Dessa
nationer, så även USA, har getts mycket större möjlighet att lyssna
till Gud än de andra länderna i världen. Domen från de första fyra
trumpeterna var därför riktad emot dem, men i mindre omfattning
än USA. Även om dessa länder fortfarande har en dom uttalad över
dem som kommer förverkligas genom dessa fyra trumpeter, kan den
minskas betydligt i omfattning, och tiotals miljoner människor kan nu
räddas. Gud avslöjar nu att om dessa länder vill börja lyssna till Gud
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och vända sig bort från sin envisa stolthet, och omvända sig från sin
ondska, kommer Han börja lyssna till dem. Om de gör detta kommer
de slippa erfara samma omfattning av förödelse som kommer drabba
USA. Dessa länder kommer nu ges möjligheten att ändra sitt sätt att
leva, beroende på huruvida om och när de väljer att börja lyssna och
vända sig till Gud. Vidden av förödelsen och prövningarna som drabbar
dem från dessa fyra första trumpeter beror på dem själva och är ett
resultat av deras egna val.
Förödelsen som drabbar USA har inte förändrats, utan kommer
slå mycket hårt mot landet eftersom dess stolthet bara har växt sig
starkare och starkare sedan 2008. Om USA inte börjar lyssna på ett
tidigt stadium kommer det drabbas mycket hårdare nu än vad som
skulle varit fallet före 2012. De fyra första trumpeterna kan nu göra
så att halva dess befolkning dör.
Innan dessa fyra första trumpeter blir fysiskt uppfyllda över USA
så kommer det fjärde åskmullret ha enormt stor påverkan på resten
av världen i det att USAs ekonomi imploderar i en global ekonomisk
krasch. Denna händelse kommer ensam skapa så pass mycket kaos i
USA att dess styrande står helt handfallna. Allt detta bereder vägen
för kraftig fysisk förödelse orsakad av de fyra första trumpeterna. Och
nu, då detta skrivs, börjar redan det fjärde åskmullret öka i styrka och
kommer snart nå sin kulmen.
Ytterligare en förändring av profetiska händelser gäller den
hårdaste attacken mot USA som sker någon gång mellan dessa fyra
första trumpeter, den kommer inte vara ett resultat av terrorism
som det tidigare profeterats, utan den kommer vara resultatet av
en direkt och förödande militär attack mot landet. En elektromagnetisk puls (EMP) från ett kärnvapen kommer slå ut de flesta av
kommunikationsmöjligheterna och kommer därför kraftigt begränsa
möjligheten till en motattack. Den totala kollapsen av USA som en
stark nation kommer resultera i omfattande förödelse och död i alla
de 52 staterna.
På grund av att USA har blivit så mycket värre de senaste sju åren
kommer landet nu erfara ett mycket starkare lidande än vad som var
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fallet under perioden efter 2008. Det korrupta sättet att tänka hos
ledare och gemene man har vuxit så fort att förödelse och död NU
kommer drabba landet mycket värre till en början. Stoltheten i USA
har växt under dessa senaste sju åren och dess vägran att lyssna till
Gud har också blivit starkare och fast mot Honom. Ändå kan detta
lidande avta, efter den första intensiva perioden, om landet börjar
ändra sig och börjar lyssna och genom detta minska lidandet från de
efterföljande trumpeterna.
Gud har nu placerat USA:s hopp om räddning helt i händerna
på Sina två vittnen som ensamma har givits kraften att bidra till
att rädda USA. Omfattningen av förödelsen som varje trumpet och
åskmuller kan orsaka beror nu helt och hållet på i vilken grad landet
vill ödmjuka sig och lyssna till Guds två vittnen. Om de inte vill lyssna
kommer de inte bara drabbas av en kraftfull militärattack, men olika
naturkatastrofer och sjukdomar kommer också kunna åsamka minst
lika stor förödelse. De har till och med potentialen att orsaka ännu
mer död och förintelse än de vapnen som kommer användas mot
landet. Men allt detta beror på landets respons till Gud och de som
Han har sänt till dem. Det amerikanska folkets öde vilar helt i deras
egna händer och huruvida de blir ödmjuka tillräckligt snabbt eller
ej beror även det på dem.
USA är det första landet att drabbas på ett sådant oerhört destruktivt sätt av sista-tiden-händelser. Det beror på att det är det land
i världen som Gud har givit den största rikedomen och makten som
något enskilt land någonsin har haft i världshistorien, och ändå har
det varit det landet som stått emot Gud hårdast. Det lyssnade inte till
Gud när det, under de senaste 70 åren, gavs den största möjligheten
av alla länder att kunna lyssna.
USAs styrande och landets folk vägrade erkänna Herbert W.
Armstrong som Guds apostel eller lyssna på hans varningar, de försökte istället ta kontroll över och förgöra Kyrkan i slutet på 70-talet
- Kyrkan som Mr Armstrong var Guds apostel för. De försökte åter
igen förgöra Kyrkan år 2012. Gud har inte tagit lätt på detta aktiva
motstånd emot Honom.
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Däremot kan USA och/eller dess folk när som helst börja ödmjuka
sig och börja lyssna, om de så vill. De har fått stor möjlighet att göra
det, mer än någon annan nation. Något som dock står klart är att Gud
kommer att ödmjuka USA. Om de inte börjar ödmjuka sig efter att
den stora ekonomiska implosionen skett, vilket är ett resultat av det
fjärde åskmullret, kommer de erfara den fulla kraften av den första
trumpetstöten. Om de inte omvänder sig och fortfarande vägrar lyssna,
kommer de uppleva den fulla kraften av den andra trumpetstöten,
etc. Förutom detta, kommer de börja erfara kraften i farsoter och
förödande åskmuller som drabbar dem med ökad styrka ända tills de
börjar lyssna. Denna process kommer till största del styras av Guds
två vittnen.
Ju mer USA håller fast vid sin stolthet desto mer kommer det lida
ända tills det är ödmjukat. Det här handlar om Guds dom och hur
Han har bestämt att USA skall bli ödmjukat. Det påminner mycket om
hur Gud ödmjukade Farao på Mose tid. Gud ödmjukade Egypten för
att befria Israel, men det stod Egypten och dess folk dyrt, på grund av
deras stolthet. Det mesta av Egyptens jordbruk totalförstördes, nästan
alla boskapsdjur dog och slutligen dog till och med alla förstfödda
i Egypten, till sist blev även Farao och hans arme’ förintade i Röda
Havet. Stolthet är kraftig ondska och en envis motståndare mot sunt
tänkande.
Den femte trumpeten
USA har blivit så mycket mer korrupt i sitt sinnelag under de senaste
sju åren att det nu verkar mer troligt att de tio enade europeiska nationerna börjar lyssna och förändra sig före folket i USA börjar göra
detsamma. Trots att den femte trumpeten betecknar tiden då Satan
och demonerna får kraft att bedra och framkalla denna sista formation
av de tio länderna, så har de länderna nu större potential att bryta sig
fria från det onda inflytandet när de väl börjar lyssna till Gud.
Det är bra att känna till vad profeten Daniel fick skriva om dessa
tio nationer som enas under det att den femte trumpeten uppfylls.
Daniel beskriver dem som järn som är blandat med lera. De har till-
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gång till kärnvapen som de kan kontrollera och använda. Däremot
är de mycket bräckligt enade om huruvida de skall använda dessa
vapen, och för vilket syfte, då deras samarbete inte kommer från en
önskan att erövra, så som de tidigare återuppväckelserna i Europa
hade som mål. Deras motivation nu handlar mer om självbevarelse
och deras handlingar kommer ur en nödvändighet att bekämpa
Ryssland och Kina, vilka kommer att ha enats och redan gett sig in
i krig. Det kommer redan vara krig då nästa trumpet börjar uppfyllas, eftersom den leder till ett öppet kärnvapenkrig. Det är vad den
sjätte trumpeten betecknar - ett totalt kärnvapenkrig precis innan
Kristus återkomst.
Den profetiska strukturen som den femte trumpeten betecknar,
att dessa tio nationer enas i en slutlig militär upprustning i Europa
står fast. Men detaljerna runt hur detta exakt kommer att kunna ske
är just nu helt öppna för förändring och kan förändras från en extrem
till en annan. Detta ligger helt i händerna på dem själva, kopplat till
hur de väljer att agera. Det i sig kommer bestämma omfattningen av
den förödelse de kommer erfara. De har möjligheten att börja lyssna
till Gud och använda sin makt på ett klokt sätt eller också kan de
använda makten för onda syften så som Satan försöker påverka dem
till. Även om de till en början inte enas utifrån ett ont syfte så kommer
det förändras om de inte börjar lyssna till Gud.
Även om Satan står bakom bildandet av denna enade grupp av
tio nationer så är det inte säkert att det kommer att bli så som Satan
planerat. Dessa nationer är profeterade att samarbeta som järn och
lera under en kort tidsperiod som beskrivs som en profetisk timme.
Återigen så är detaljerna runt den femte trumpeten mycket lösa och
det finns stor potential att allt inte sker som den där kraftfulle fienden, Djävulen, har tänkt. Dessa händelser kan visa sig bli tvärt emot
vad han önskar, precis som vissa händelser redan har gjort i det som
uppfylldes vad gällde Kyrkan under den sjätte profetiska tidsperioden
på 1260 dagar, som är känd som tidsperioden då templet, Kyrkan,
skulle mätas. Även fast Satan försökte förstöra Kyrkan så blev den
istället mycket starkare och han blev mycket svagare.
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Än har Gud inte avslöjat den exakta betydelsen av denna profetiska
“timme”, som går av stapeln före den sjätte trumpeten börjar uppfyllas.
Men det finns något liknande i den tidsperioden som benämns “30
minuter av tystnad” i Bibeln, som varade under 30 dagar. Om detta
visar sig vara på samma sätt så skulle dessa händelser ske under en
60-dagarsperiod, och de kommer uppfyllas kort före Kristus börjar
sin återkomst till jorden.
Den huvudsakliga händelsen som för dessa tio europeiska nationer
samman kommer inte göras känd förrän den faktiskt händer. När
det sker kommer dessa länder enas om att kombinera sina krafter,
kombinera all sin militära makt och samtidigt ta över och ta kontroll
över en stor mängd kärnvapen.
Den sjätte trumpeten
Den här trumpeten är tydlig och fast när det gäller den typ av förödelse som kommer av en slutlig konfrontation och upptrappning av
det tredje världskriget i vilket en tredjedel av mänskligheten kommer
förgöras (2,3 miljarder människor). Ett krig som redan börjat kommer
växa till en allt mer omfattande konfrontation mellan ett Förenat
Europa och en militärpakt mellan Ryssland och Kina.
Den massiva förödelsen från denna konfrontation sker i tillägg
till de redan många miljontals döda. Den sjätte trumpeten beskriver
tidsperioden då denna militärpakt mellan Ryssland och Kina visar
mer aggression mot världen än de tidigare gjort.
Kina kommer fortsätta sin upptrappning av krig runt om i världen
och kommer börja fokusera mer och mer på Europa. I vilken grad
Ryssland kommer delta i detta och “hur” är nu en faktor som kan
förändras, och detta hela vägen fram till den stora konfrontationen
som sker strax före Kristus syns i atmosfären ovanför Jorden. Även
om Ryssland vägrar lyssna kommer de fortfarande behöva bestämma
sig för hur de slutligen gör med Kina och vice versa. De kanske går
samman under en tidsperiod, men de litar inte på varandra, och det
gör de helt riktigt i.
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Varför 2012 ändrades
Detta leder oss tillbaka till några av de sakerna som beskrevs i början
av detta kapitlet rörande hur Gud först avslöjade att pingsten 2012 var
tiden för Kristus återkomst. Dock förändrades det till ett annat datum
exakt 7 år senare, pingsten 2019. Varför ändrades detta? Vad hände?
För att förstå detta och allt annat som sker och förändras inför
denna sjunde och slutliga profetiska sista-tid, så är det nödvändigt
att återigen se bakåt i historien. Gud förverkligade sin dom över
världen på Noas tid eftersom människorna hade blivit så korrupta i
sitt sinnelag. Många hade så förstört sina hjärnor som Gud gett dem
att de inte längre hade möjligheten att backa denna korrupta process
i sina sinnen.
När människor en gång getts förmågan att se deras mänskliga
natur genom att Gud visar den för dem så är Hans önskan att ge dem
möjligheten att då börja förändra deras själviska natur, om de vill det.
Om en persons sinnelag blir helt korrupt finns det inga som helst
möjligheter att någonsin hjälpa dem att backa från den livsväg de valt
och deras existens kommer helt enkelt komma till ett slut - för evigt.
Efter floden förändrade Gud människans livslängd. Före floden var
livslängden för människor hundratals år. Genom att leva så länge i en
helt självisk existens så skedde det en djup förstörelse i människornas
sinnen och ondskan flödade. Om hjärnan blir så pass korrupt att den
fastnar i ondska kommer det inte finnas någon process som kan backa
från ondskan och förändra den hjärnan att tänka annorlunda, till att
bli motsatsen till självisk motivation och stolthet. I kontrast till detta,
genom att förkorta människans livslängd, så kommer många aldrig
sjunka så djupt ner i ondska och korruption så att de fastnar. Ändå
väljer vissa människor att söka ondska och en ond livsväg så att deras
sinnen oundvikligen blir korrupta ändå.
Gud gav människan 6000 år att styra sig själv så att en kraftfull
erfarenhet skulle befästas som bevisar vad den mänskliga köttsliga
naturen alltid kommer leda till. Gud kommer nu etablera en erfarenhet (ett vittnesbörd) av vad människan kan åstadkomma under
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endast 1000 år när hon styrs av Hans regering och när alla människor
har tillgång till sanningen och har förmågan att slutligen lära sig att
leva enligt Guds livsväg. Men trots detta kommer vissa även under
den tidsperioden inte välja att följa Gud.
På Noas tid hade människans sinnelag blivit så ont att Gud helt
enkelt arbetade med den enda människan som lyssnade till Honom.
Så Gud kallade Noa för att kunna återbefolka jorden genom honom
och hans närmaste familj. Nu är människan åter igen på gränsen
till samma nivå av oåterkallelig förstörelse av sinnet, och även om
korruptionen och ondskan verkar lika illa nu som då, och ibland även
värre, så har inte människors hjärnor förstörts i samma grad och
fastnat i ondskan så som på Noas tid.
Eftersom de levde i flera hundra år på Noas tid blev människor
oerhört drivna i sin själviskhet och ondska, och efter att ha levt så
länge fastnade deras sinnelag i korruptionens. Idag lever människor
mycket kortare tid och förstörelsen av sinnelaget har inte gått så
långt, även om det i hög takt är på väg åt samma håll som på Noas tid.
Även om livslängden nuförtiden är ca en tiondel av vad den var på
den tiden så går förstörelseprocessen av sinnelaget så oerhört mycket
fortare idag än på Noas tid. Anledningen till detta är den moderna
teknologin. Under nästan 5800 år gavs inte människan förmågan att
göra den typ av större vetenskapliga framsteg som hon har fått göra
under de senaste 200 åren.
Gud gav vetenskapliga framsteg till människan. Det är inget som
människan upptäckte på egen hand genom sin egen förmåga. Det är
istället så att Gud började ge människan kunskap om sådant inom en
mycket kontrollerad tidsram mot slutet av denna tidsålder. Om det
hade givits för tidigt så skulle människan ha förintat sig själv alldeles
för tidigt och hon hade aldrig nått fram till de 6000 åren som Gud
gett henne att styra sig själv.
Det är Gud som gav människan förmågan att avancera i modern
teknik. Människan gjorde inte detta på egen hand, som hon gärna vill
tro. Gud visste vilket slags sinnelag människan skulle utveckla när
hon väl getts den teknik vi nu har. Teknik har utgjort vägen till djup
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korruption av det mänskliga sinnelaget i en ökad takt, till nivåer som
inte existerat sedan Noas tid.
Det är bara på grund av att Gud tillåter människan att uppleva
teknologi som hon helt kan se sig själv som hon verkligen är. Allt eftersom tiden fortgick och den tekniska utvecklingen skedde och med
den människans missbruk av tekniken, så ökade även korruptionen i
människans hjärna. Och ju häftigare teknik, desto värre korruption,
och desto snabbare har människan rört sig mot sin egen undergång.
Ju mer avancerad tekniken har blivit och utvecklingen ökat farten,
så har människan desto mer och än värre missbrukat tekniken. Det har
nu gått så långt att människan helt enkelt har tappat kontrollen över
hur tekniken används. Människor har förslavats av sina lustar mer
än någonsin. Missbruket av internet, sociala media, mobiltelefoner,
videospel, kemi (droger), reklam, underhållning och så mycket mer
har helt enkelt placerat människan i större fångenskap och misär än
någonsin förr. Hastigheten på hur människans sinne förvärras är
svindlande.
Nivån av korruption hos det mänskliga sinnelaget som tidigare
tog hundratals år på Noas tid tar nu oerhört mycket kortare tid på
grund av missbruket av teknik.
Så för att göra en lång historia kort så vid tiden år 2008 hade
världen blivit så pass korrupt att Guds dom över mänskligheten redan
bestämts och var redo att utdelas. Jorden skulle renas genom en kraftig
fysisk prövning som skulle leda fram till pingsten 2012 och Kristus
återkomst, i det att Gud då skulle gripa in och hindra mänskligheten
från att utrota sig själv.
Flera år före 2008 drog Gud igång allt som skulle leda till slutet
på denna tidsålder. Mänskligheten var redan så korrupt att största
delen av jorden skulle komma att bli fördärvad. Gud låter nu världen
veta att detta skulle ha varit Hans rättmätiga och rättvisa dom att så
rensa jorden vid den tidpunkten.
Den processen skulle ha inneburit att människan tilläts påbörja
sin egen undergång medans Guds dom skulle lagts till detta, vilket
skulle resulterat i massiv förstörelse som lätt kunde ha inneburit att
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över 6,5 miljarder människor dog. Det kan fortfarande bli så, men
nu ger Gud större möjlighet för människan att först bli ödmjukad så
att hon kanske börjar lyssna och genom det kan räddas och få leva.
Den avgörande faktorn för Kristus återkomst: Kyrkan
Det finns en faktor bland allt detta som skulle komma att avgöra vilket
datum Gud skulle sända Sin son att regera i Sitt rike. Den faktorn var
Kyrkan - Hans Kyrka.
Före år 2008 hade världen redan fått domen att den förtjänade att
genomgå en kraftig reningsprocess, och den skulle ha utsatts för en
än kraftigare dom fram till 2012 genom ett pågående sista vittne. Vid
den tiden, strax före 2008, rörde sig allting i hög takt mot en världsvid
ekonomisk kollaps, ett tredje världskrig och kraftiga sista-tiden-katastrofer. Till och med vissa åskmuller började bli starkare och mer
destruktiva fram emot 2008. Trots att världen redan hade dömts till
att genomlida vad som var planerat så fanns en otydlighet i hur det
stod till med Guds resterande Kyrka. Den otydlighetsfaktorn skulle
komma att avgöra om Gud skulle fortsätta sin pågående dom eller om
de svåra prövningarna skulle skjutas upp sju år.
Som det redan sagts handlade de första fem sigillen i Uppenbarelseboken om Guds egen Kyrka i den sista tiden. Den Kyrkan var
profeterad att genomgå massiv förödelse på ett andligt plan i det att
den genomgick kraftig andlig prövning. Genom den tidsperioden skulle
Gud komma att ödmjuka och föra en liten rest av Sin Kyrka genom
den sista tiden. Det innebar inte bara att föra den lilla resten genom
den stora andliga prövningen som drabbade Kyrkan med början den
17 december 1994, men också att föra den genom den kraftiga fysiska prövningen som skulle komma att ske just före Kristus faktiska
återkomst.
Genom alla sista-tiden-händelser som skulle leda fram till Kristus
återkomst var Guds första och största önskan att få sända sin son att
regera på jorden i början av 2019. Detta för att i första hand kunna visa
stor nåd mot den Kyrka som hade splittrats och att erbjuda räddning
för de flesta av de människorna så de kunde få leva in i tusenårsriket.
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Förutom detta önskade Gud också att visa nåd och ge större möjlighet
för miljontals andra människor i hela världen att bli ödmjukade så att
de också kunde räddas och leva in i samma tusenårsrike.
Dock var det den stora otydligheten runt hur det stod till med
Guds egen resterande Kyrka andligt och i vilket tillstånd den skulle
befinna sig i mitten av 2008 som bestämde möjligheten till förändring.
Det skulle utgöra den tiden då Gud slutligen skulle avgöra när Kristus
skulle återvända.
Allt som beskrivits fram till den här punkten har bara varit översiktligt. Allt som utgjorde anledningen till hur Gud bestämde när
Kristus slutligen skulle återkomma är långt ifrån något enkelt att
förklara. Det handlar om Guds dom, planer, förverkligandet av de
planerna, den andliga tillväxten och tillståndet hos Hans Kyrka
sommaren 2008.
Den mycket komplicerade processen att koordinera länder, ekonomier, teknologier, utvecklingen och växten hos Guds folk och så
väldigt mycket mer skulle kunna nämnas men är helt enkelt bortom
mänsklig förståelse. Ändå är allt detta något som Gud gör i det att
Han förbereder sig för att avsluta mänsklighetens period av självstyre
och att etablera Sitt rike på jorden. Mänsklig påhittighet, design,
planering och koordination i konstruktionen av stora byggnader kan
inte jämföras med detta; dock är det det enda fysiska exempel jag kan
ge som en jämförelse så att kanske några läsare kan börja att bättre
förstå vidden av vad som sagts här. En jämförelse mellan människans
förmåga att planera och bygga och Guds förmåga skulle vara som att
jämföra ett barns försök att bygga ett hus av några klossar med den
mest välbyggda och prestigefulla byggnaden människan någonsin
byggt. Men till och med denna jämförelse haltar betänkligt.
Guds avgörande beslut för när hans son skulle återkomma berodde
på en viktig okänd faktor. Och den var hur det exakta andliga skicket
skulle komma att vara på Kyrkan sommaren 2008. Det var tiden då
detta på ett eller annat sätt var nödvändigt att beslutas. Kyrkans tillstånd kunde inte garanteras och därför kunde inte ett sådant beslut
fattas förrän detta hade klargjorts.
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Det exakta tillståndet hos Kyrkan var omöjligt att känna till på
grund av allt lidande som drabbade Kyrkan efter avfallet från sanningen och all den andliga prövningen som skulle följa. Den nödvändiga
styrkan som Kyrkan behövde ha och var folket skulle befinna sig i sitt
andliga tillstånd sommaren 2008 skulle utgöra viktiga faktorer för
hur saker skulle fortskrida i fullbordandet av sista-tiden-händelser.
Kyrkans verkliga tillstånd skulle utgöra den avgörande faktorn för
vid vilken tid Gud skulle sända sin son till jorden att regera den. Detta
skulle uppenbara om det hela skulle gå i fullbordan pingsten 2012
eller om mänskligheten och den splittrade delen av Kyrkan skulle
kunna ges ytterligare sju år.
Efter det stora avfallet från sanningen inom Kyrkan började Gud
förbereda och arbeta med en liten rest av Kyrkan från splittringen
efter den destruktiva händelsen. Denna lilla rest skulle komma att
existera fram till Jesus Kristus återkomst, och Gud hade förutbestämt
att Hans son kunde återkomma antingen pingsten 2012 eller pingsten 2019. Guds främsta önskan och plan från det stora avfallet från
sanningen var att sända sin son till jorden pingsten 2019. Även om det
var Guds önskan att sonen skulle återvända pingsten 2019 så skulle
det fortfarande vara okänt om Kyrkan skulle nå en tillräcklig andlig
styrka som skulle krävas för att fullborda ett högre syfte genom detta
tillägg av ytterligare sju svåra och mycket prövande år.
Trots att det redan var säkert att Kyrkan skulle överleva och
fortsätta fram till Kristus återkomst så var det omöjligt att veta
hur andligt stark den var sommaren 2008. Detta var tiden då det
var nödvändigt att till slut avgöra och bestämma när Kristus skulle
återkomma. Sommaren 2008 var Kyrkan kraftigt fokuserad på att
Kristus skulle återkomma pingsten 2012 och allt i deras liv inriktades
mot detta datum. Och på grund av att Kyrkans andliga tillstånd inte
hade bedömts förrän vid denna tidpunkt och eftersom datumet för
Kristus återkomst ännu inte var känt hade Gud förberett sin Kyrka
för Kristus återkomst pingsten 2012.
Men om Gud istället skulle flytta fram Kristus återkomst med
sju år, och genomföra det som skulle behövas på ett andligt plan
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i Kyrkan under den tidsperioden, skulle det på ett andligt plan
krävas en mycket stark tro, förtröstan och övertygelse för Kyrkans
del. Detta på grund av att de extra sju åren skulle komma att öka
graden av förföljelse, prövningar och svårigheter för Guds folk. För
att Kyrkan skulle kunna klara av allt detta krävdes det att den hade
nått en mycket specifik nivå i sin andliga mognad och utveckling
under mitten av 2008.
Gud hade bestämt och fastställt ett första datum under 2012 för
Kristus återkomst, och Han såg till att Kyrkan skulle överleva andligt
fram till den tidpunkten. För att Kyrkan skulle ha möjlighet att erfara
det den skulle komma att behöva utstå efter den tidpunkten kunde dess
andliga tillstånd inte bedömas förrän sommaren 2008. Det datumet
skulle utgöra den optimala tidpunkten för att bedöma huruvida Kyrkan
kunde uppfylla det som krävdes av den för att fullborda ett mycket
viktigare arbete som skulle leda fram till pingsten 2019.
För att göra denna bedömning lät Gud specifika saker ske för
att uppenbara Kyrkans sanna andliga tillstånd vid den tidpunkten
och säkert veta huruvida Kyrkan hade den utveckling, mognad och
andliga kraft som ytterligare sju år skulle kräva.
Om inte Kyrkan, sommaren 2008, hade uppnått den andliga styrka
och utveckling som behövdes skulle Gud fortsätta att utkräva sin
redan fastställda dom mot världen. Gud tänkte aldrig utsätta sitt folk
för mer än vad de klarade av. På det här området sattes Kyrkan först!
Världen hade redan blivit rättvist dömd och så även den splittrade
delen av Kyrkan.
Sedan det stora avfallet hade Guds Kyrka genomgått kraftiga
omvälvningar och oroligheter. Detta var sådana turbulenta tider att
någon, såvida denne inte hade erfarit det, inte till fullo kan förstå djupet
av denna händelse som Kyrkans medlemmar erfarit och fortsatte
att erfara. Det som Kyrkan erfor låg på ett andligt plan och innebar
kraftig andlig prövning. Det är något som endast till fullo kan förstås
genom att man erfar det. Gud har fastställt att ingen i hans Kyrka har
någonsin erfarit något sådant innan och ingen kommer erfara något
liknande igen.
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Det är en sak att lida fysiskt, som så många har gjort i historien,
men att på det här sättet lida på ett andligt plan är en helt annan sak.
Allt Guds folk har i alla tider lidit andligt under andliga prövningar,
men det har aldrig varit med en sådan styrka eller med ett sådant
resultat som efter det stora avfallet.
Kyrkan var nästan helt förstörd efter december 1994 då det stora
avfallet skedde, men Gud tillät inte att Kyrkan helt förstördes. Men
Han tillät en aldrig förr skådad förstörelse. Denna händelse kommer
utgöra ett av de bästa exemplen och ett lysande verktyg för folk att lära
sig av. Detta kommer användas som ett tillnyktrande exempel genom
hela milleniet och en varning för framtida generationer, eftersom det
rymmer oerhört viktiga andliga verkligheter som alla måste komma
att inse och förstå, innan de kan ingå i Guds familj.
Vid den tiden 1994 så uppgick antalet gudstjänstbesökare i Kyrkan
till 150 000 varav 96000 var vuxna som var döpta. År 2008 var Kyrkan
decimerad och bara några få fanns kvar. Efter det stora avfallet i
december 1994 lämnade två tredjedelar av Kyrkans medlemmar
tron och den resterande tredjedelen splittrades upp i olika grupper.
Av den senare tredjedelen samlades till slut de flesta i fyra större
grupperingar (organisationer), och resten spreds i över 600 andra
grupper. Bland alla dessa grupper fanns gruppen som Gud använde
för att återuppbygga Sin lilla resterande Kyrka, vilket hade profeterats
långt tidigare av profeten Hesekiel.
När Kyrkan splittrades efter det stora avfallet så beskyddades
den från Satan den första profetiska perioden av 1260 dagar, precis
som Gud sagt skulle ske. När den tidsperioden avslutades och under
de kommande åren började många av de små splittrade grupperna
falla sönder ännu mer och helt lämna tron. De stora grupperna hade
svårigheter och oenigheter men kom till slut in i en rutin av att fortsätta “arbetet” som de upplevde var en fortsättning av det Herbert
W. Armstrong hade gjort genom Worldwide Church of God. Dessa
“hamnade” inte bara i rutiner men de gled också in i en mycket djupare andlig sömn, en sömn som bara Gud kan väcka dem ur - i hans
tid - en tid som vi nu snabbt närmar oss.
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Men för Guds lilla resterande Kyrka ökade de andliga striderna
och attackerna mer och mer. Under största delen av tiden som följde
efter att den resterande Kyrkan hade startats pingsten 1998 (exakt
1260 dagar efter det stora avfallet) hade Kyrkan minskat till färre än
300 döpta vuxna som hade erfarit det stora avfallet. Under de följande
åren anslöt sig många till Kyrkan och kom med i den gemenskapen,
men många lämnade också. Striderna var för tuffa för de flesta. Om
alla de som anslöt hade stannat kvar i Kyrkoresten hade Kyrkan varit
många gånger större än vad den var, men det skulle inte ske så. Det
var helt enkelt för mycket för alltför många.
Gud har profetiskt visat att Han gav fler än 3000 människor
möjligheten att bli en del av den lilla Kyrkoresten. Det ligger en stor
lärdom i detta eftersom trots att en mycket större grupp erbjöds detta
innebar det inte att alla skulle komma att acceptera möjligheten och
gjorde det inte heller.
Denna genomgång av historian har varit nödvändig för att hjälpa
var och en att bättre förstå anledningen till varför Kyrkans andliga
tillstånd inte gick att att känna till sommaren 2008. Kyrkan var
tvungen att ha uppnått en tillräcklig andlig styrka och förtröstan
som bara Gud kunde “mäta” vid den tidpunkten. Detta skulle avgöra
om Kyrkan kunde föras vidare i sin mognad så pass att den skulle
kunna ha förmågan att fullborda ett mycket större syfte genom att
erbjuda stor nåd och liv, både till världen men också till den gamla
splittrade delen av Kyrkan.
Gud visste vilken våldsam förödelse som skulle drabba hans Kyrka
när han en gång tillät det stora avfallet att ske. Gud visste vilken
sorts andlig strid och förstörelse som skulle ske och att det skulle bli
många förluster längs vägen. Men även när det gällde den då stora
Kyrkan som splittrades genom det stora avfallet så skulle Guds större
plan göra det möjligt för de flesta av dem att räddas under en annan
tidsålder - i de sista 100 åren efter millenniet.
Guds syfte och vilja har alltid varit att Han skulle ha möjligheten
att leda en stark liten rest inom Kyrkan genom den kraftigaste andliga
prövoperiod som Kyrkan någonsin upplevt sedan dess början år 31.
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Men Guds vilja var inte bara att först och främst leda en liten rest från
sin Kyrka vidare efter sommaren 2008 fram till pingsten 2012, men
det var också Guds vilja att inom dem skapa en mycket starkare tro
och en kraftigare andlig styrka. Detta skulle sedan göra det möjligt
för dem att utföra ett mycket viktigare verk under de 11 åren efter
2008 hela vägen fram till pingsten 2019.
Det allra viktigaste att veta i detta är att Guds önskan alltid varit
att mesta möjliga antal människor skulle bli räddade i den sista tiden,
både människor från den splittrade Kyrkan och vanliga människor i
världen. Men sådana saker hänger alltid till slut på individens val, och
på grund av det finns det ingen garanti för vad folk kommer välja. När
Gud skapade änglarnas värld fanns det ingen garanti för hur många
som skulle välja att följa Honom eller hur många som inte skulle göra
det. Ändå visste Gud att genom att skapa dem med en egen fri vilja så
de kunde välja fritt så skulle resultatet kunna bli att många tillslut
skulle välja att inte följa Guds livsväg. Allt eftersom tiden gick valde
tillslut en tredjedel av änglarna att förkasta Gud och Hans livsväg.
Alla människor har skapats med samma förmåga till egna val och
med en fri vilja. De flesta som Gud väckte ur deras andliga sömn från
den splittrade Kyrkan klarade inte av den andliga prövningen som
Kyrkan nu levde i allt sedan det stora avfallet. De klarade helt enkelt
inte av att stå kvar i striden. Några föll till föga för sina mänskliga
svagheter såsom stolthet, hunger efter makt och/eller erkännande,
själviskhet, sexuell lusta, andlig förslappning, avundsjuka och/eller
allmän trötthet i kampen. Alla som erfor det stora avfallet befann sig
i en andlig dvala tills Gud väckte dem, och de inom den lilla resten
som gav upp striden hamnade snabbt åter i dvala.
Men det har hela tiden under denna period funnits en kärngrupp
av människor som förblivit mer andligt vakna och på sin vakt. Och
som ett resultat av det så har Gud kunnat arbeta med dem på ett andligt plan som har gjort dem starkare i tron och i den andliga striden.
Exakt hur Kyrkans allmänna andliga tillstånd var sommaren 2008
förblev en okänd faktor de år som föregick detta. Utvecklingen, det
andliga tillståndet och Kyrkans tro skulle inte mätas förrän vid denna
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specifika tidpunkt för att kunna avgöra vad mer som skulle kunna
skapas inom dem genom att låta 2012 komma och gå.
Det avgörande testet för Kyrkan
Genom historien har Gud gjort saker i livet hos dem Han har kallat som
har prövat dem för att uppenbara vad de bär på innerst inne - djupast
inne i sinnet. Dessa test fungerar som en slags väckarklocka för en
person vid en viss tidpunkt att ta itu med någon specifik svaghet i sitt
liv och ta beslutet att agera för att börja en förändring. Ett sådant test
avslöjar tydligt var en människa befinner sig andligt i sin relation med
Gud och Hans Kyrka. Den faktiska graden av styrka eller svaghet som
en människa visar när hon konfronteras med en sådan sak kommer
visa sig i hennes respons, och den responsen är mätbar av Gud.
Det finns svårigheter och prövningar som tydligt avslöjar en
människas andliga styrka eller svaghet och hur hennes andliga liv
egentligen ser ut. Dessa prövningar kan uppenbara styrkan i en persons
övertygelse, tro och graden av överlåtelse till Gud. Men testerna kan
också avslöja sådana allvarliga svagheter så att det blir uppenbart att
personen inte kommer kunna klara av vidare prövningar och tester.
Det existerar ingen “stå-och-titta-på-mentalitet” i en relation med
Gud. Det finns ingen möjlighet att fortsätta en relation med Gud om
personen är ljummen i sin ande, och definitivt ingen möjlighet om
personen inte är enig med Gud.
Ett bra exempel på ett sådant test är det då Gud tillät Abraham
tro att Gud krävde att han skulle offra sin son Isak. Men det är här
viktigt att förstå att människooffer går emot Guds vilja och livsväg,
men Abraham kände inte till detta än i sitt liv. Men Gud lät Abraham
tro att Gud krävde detta. Abraham var stark i sin övertygelse och
trodde att Gud var fylld av så mycket nåd och rättfärdighet att Han
skulle kunna återuppväcka Isak från de döda om det behövdes för att
hålla sitt löfte angående Isaks framtid till Abraham. Den här historien
berättar hur Gud hindrade Abraham från att döda sin egen son och
hur Gud sände ett djur till Abraham som han kunde offra istället.
Abraham blev prövad för att tydligt uppenbara (manifestera) vad
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som fanns i hans innersta när det gällde hans tro, övertygelse och
överlåtelse till Gud. Denna händelse ägde rum för att hjälpa världen
att förstå kärleken Gud har för mänskligheten eftersom Han var villig
att offra Sin egen son för att rädda mänskligheten.
Efter denna händelse sa Gud till Abraham, “Nu känner jag dig.”
Den uppenbarade det sanna sinnelaget och den andliga skapelsen som
hade utvecklats inom Abraham fram till det ögonblicket. Den uppenbarade vilken grad av övertygelse Abraham hade inför Gud i enighet
och lydnad, oavsett vilka prövningar han skulle komma att möta.
I likhet med hur Gud arbetade med Abraham i den händelsen
så tillät Gud Kyrkan tro att Kristus återkomst fortfarande skulle ske
2012, även efter att Han, sommaren 2008, hade bestämt att skjuta
fram tiden för Kristus återkomst med ytterligare sju år. Gud beslutade
detta efter att ha prövat Kyrkan och uppenbarat dess andliga tillstånd
och nivån av faktisk andlig utveckling i dess medlemmar fram till
den tidpunkten. Detta var ett test för att avgöra vilken typ av val var
och en i Kyrkan skulle göra och som i sin tur visade deras sanna tro
på Gud. Det var ett test som skulle framtvinga en respons som, på ett
eller annat sätt, skulle uppenbara vad som fanns allra djupast i sinnet
hos varje person.
Testet kom när Gud uppenbarade en ny sanning för sin Kyrka, att
Kristus skulle återkomma på en pingst och inte på en basunhögtid [eng.
Trumpets övers anm] som Kyrkan trott fram till dess. Under hela min
tid i Kyrkan så har tron och undervisningen varit att Kristus skulle
återvända på en basunhögtid. Det här var ingen liten förändring för
Kyrkan, och den skulle komma att uppenbara var varje medlem stod
andligt. Doktrinerna som rör de heliga dagarna är mycket grundläggande, och Kyrkan vet mycket väl att Gud inte kommer förändra
någon sanning om de dagarna och dess mening. Och trots att Gud
hade givit sin Kyrka mycket sanning om de heliga dagarna så fanns
det vissa saker om dessa dagarna som han aldrig helt avslöjat. Allt
enligt Guds plan.
Allt eftersom tiden går så avslöjar Gud fler och fler sanningar till
sitt folk. Så har det varit allt sedan Adam och Eva skapades. Under
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de senaste 6000 åren har Gud undan för undan avslöjat sanningar
om Sig själv, Sin plan, syfte och livsväg. Som ett exempel på detta kan
nämnas hur Gud på Moses tid uppenbarade mer om Sig själv, Sitt
syfte och den sanna livsvägen som människan skulle hålla sig till.
Gud hade arbetat med ett fåtal individer och familjer flera hundra år
tidigare, men på Moses tid började Han avslöja mycket mer för Israel
än Han hade gjort för de som levt tidigare.
Allt eftersom tiden gick började Gud avslöja mer genom sina
profeter och sedan genom den störste profeten av alla som sändes till
mänskligheten - Jesus Kristus. Det var vid den tidpunkten, nästan
4000 år efter att människan skapades, som Gud började uppenbara
en större mängd av kunskap och förståelse. Jesus Kristus började
avslöja det andliga syftet med Guds lagar och livsväg. Även efter att
Kyrkan startades år 31 fortsatte Gud att i ökande grad avslöja mer för
Sin Kyrka genom Sina apostlar och profeten Johannes.
Under de senaste 80 åren har det bara skett en liknande förändring
i Kyrkan med samma betydelse som denna, och med samma potential
att pröva Kyrkan. Den skedde när Gud visade Herbert W. Armstrong
sanningen att Kyrkan skulle fira pingsten på en söndag och inte en
måndag, så som Kyrkan hade gjort i närmare 40 år innan dess. 1974
när Gud ledde Mr. Armstrong att göra denna förändring i Kyrkan så
utgjorde den en prövning som tvingade människor att undersöka var
de stod när det handlade om deras “tro” på Guds Kyrka, hur djupt de
trodde på Guds kallelse för dem och hur övertygade de var om hur
Gud arbetade med dem.
När den förändringen gjordes så uppenbarade den verkligen var
folk befann sig andligt. Responsen från medlemmarna i Kyrkan visade
mycket tydligt inför Gud var de befann sig i sin andliga utveckling.
Ett stort antal människor, inklusive många från ledningen, lämnade
Kyrkan på grund av förändringen. Även gällande detta fanns det de
som opponerade sig mot denna förändring, dessa var uppdelade i två
grupper, men oavsett detta visade det tydligt var de befann sig andligt.
Vissa vägrade göra förändringen eftersom de inte kunde acceptera
att Gud hade avslöjat något sådant för Mr. Armstrong eftersom de
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inte kunde tro att de själva hade haft fel alla år innan detta. Andra
lämnade på grund av att de tyckte att Mr. Armstrong inte hade
infört förändringen snabbt nog. Detta test var något som tvingade
människor att reagera, på ett eller annat sätt, och i det avslöja deras
verkliga övertygelse och tro.
Gud kunde avslöjat denna sanning för Kyrkan redan från början,
men Han valde att inte göra det, och det var helt enligt planen, så att
den förändringen skulle kunna längre fram användas för att pröva
och förfina hans Kyrka. Testen gjorde att Kyrkan renades andligt,
och som ett resultat kvarstod en starkare grupp som fortsatte att följa
Guds apostel, så som han följde Jesus Kristus.
Det var genom detta test 1974 som många rensades ut från Guds
Kyrka, dock tog majoriteten av medlemmarna denna förändring med
ro och var tacksamma för ytterligare en viktig sanning som Gud
uppenbarat. De var upprymda över vad Gud givit dem.
Sådana tester är designade som prövningar som tvingar personer
att respondera på något som de aldrig hittills ställts inför i sitt liv. Vid
ett sådant ögonblick så är de tvingade att bestämma sig och välja det
de tror på. I det här fallet rörde det en förändring gällande vilken
dag pingsten skulle firas på och förkunnandet av denna förändring
tvingade medlemmarna att respondera utifrån sin innersta övertygelse. Varje person konfronterades med att tvingas göra ett eget
val som ett gensvar på det som undervisades. Detta test, som var ett
resultat av förkunnandet av en stor förändring gällande firandet av
en av Guds heliga dagar, fungerade som en utlösande faktor i sinnet.
Den startade ögonblickligen en reaktion som visade var varje medlem
stod. Den uppenbarade var och ens tro och grad av överlåtelse, eller
brist på överlåtelse.
Oftast är det så att en individ inte känner sitt innersta sanna jag
och sina djupaste övertygelser förrän ett sådant test kommer som
uppenbarar detta.
I det här speciella exemplet blev människor ögonblickligen prövade utifrån sin djupaste övertygelse och tro på Guds Kyrka och sin
egen grad av förtröstan att Gud ledde Herbert W. Armstrong som
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sin apostel. Detta skulle uppenbara var och ens grad av överlåtelse,
deras tro på Kyrkans doktriner men också deras egen tro på hur Gud
uppenbarar sanning för sitt folk.
Det var på pingsten 2008 som Gud började avslöja en ny sanning
- den femtionde sanningen för sin Kyrka, som handlade om vilken
helig dag som Kristus åter skulle stå med sina fötter på Olivberget vid
sin återkomst. Responsen på denna sanning skulle utgöra den avgörande faktorn för vilket år Gud skulle sända Sin son för att etablera
Sitt Rike på jorden.
Gud hade två specifika tankar för sin Kyrka om återkomsten skulle
ske efter 2012. Guds syfte var dock inte att medlemmarna i Kyrkan
helt enkelt skulle fortsätta leva på samma sätt som de gjort de senaste
13 åren, att enbart fortsätta en process av den normala förändringen
av sinnet som var igång inom var och en av dem. Kyrkan hade redan
haft en lång turbulent resa sedan det stora avfallet, och det fanns ingen
poäng med att den skulle lida mer, såvida det inte fanns ett mycket
högre syfte med något sådant.
Så om Kyrkan skulle fortsätta ytterligare 11 år fram till pingsten
2019 skulle Gud först se till att den blev en Kyrka som var mycket,
mycket starkare i sin tro och sin andliga styrka, starkare än någonsin.
Detta skulle kräva en kreativ process som aldrig någonsin förr hade
skett på en sådan nivå i Kyrkan.
Och det andra var Guds större syfte att låta den ökade förändringsprocessen inom dem göra att de skulle ha förmågan att kunna
utföra ett mycket större verk än vad som skulle skett från 2008 till
2012, om det hade varit tidpunkten för Kristus återkomst.
Om Kyrkan inte var där den behövde vara i sin utveckling sommaren 2008 så att dessa ytterligare saker skulle kunna ske inom den
så skulle det inte vara någon vits att fortsätta längre än 2012. Det vore
istället bättre att helt enkelt låta de profetiska sista-tiden-händelserna
ske i världen, en värld som redan hade förtjänat sin dom.
Denna nya sanning som skulle utgöra ett test för Kyrkan gavs den
28 juni 2008. Det var då som förändringen gällande Kristus återkomst
på en pingst avslöjades för hela Kyrkan. Detta visade sig göra några
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oroliga, vissa av dessa fanns inom ledningen. Dessa responderade inte
väl och detta började uppenbara deras verkliga andliga tillstånd. Allt
eftersom tiden gick så började de flesta av dem att försvagas på grund
av andra händelser och tappade till slut tron. Detta var ett test som
startade en äkta respons inom dem som sedan började manifestera
sig och visade sig vara en kraftig vändpunkt i deras liv i det att de
vände sig bort från Gud.
Men för andra i Kyrkan blev detta ett kraftigt andligt uppvaknande,
i det att de började upptäcka att en ljum andlig inställning (så som
under Laodicea) hade börjat krypa in i deras liv. Detta motiverade
dessa individer till omvändelse och starkare andlig utveckling.
För de flesta som aktivt växte på ett andligt plan så blev denna
nya sanning en stark inspirationskälla, speciellt som de började se
en mycket viktigare aspekt i detta. Kyrkan blev mer upprymd över
denna förändring allt eftersom veckorna gick och den visade sig bli
en kraftig katalysator för en mycket starkare andlig utveckling.
Det låg mer i denna nya sanning än att den visade den faktiska
heliga dagen som Kristus skulle stå på jorden åter igen. Den avslöjade också en stor förändring som skulle komma att ske gällande den
faktiska dagen för Kristus återkomst. Detta i sig själv visade sig bli
oerhört inspirerande för Guds Kyrka.
Som jag tidigare sagt så, innan denna förändring av förståelsen att
Jesus Kristus skulle återvända på en pingst, trodde man att han skulle
återkomma på en basunhögtid, vilken, på det norra halvklotet, firas på
hösten. Flera månader innan förändringen, som gavs i juni 2008, var
Kyrkan övertygad om att Kristus skulle återkomma på basunhögtiden
2011. Anledningen till varför man trodde att det måste vara just det
specifika året var att Gud hade avslöjat att 2008 var året då ett sista
vittne inför världen skulle starta, därav även titeln på den andra boken
(2008, God’s Final Witness). I och med att 2008 hade avslöjats som
året då Gud skulle börja etablera ett sista-tiden-vittne och Kyrkan
visste att vittnet skulle fullbordas inom en tidsperiod av 1260 dagar,
som det profeterats, så var den enda möjliga basunhögtiden den som
skulle komma 2011, för att räkningen från 2008 skulle stämma.
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Så med denna nya sanning att Kristus skulle återkomma på en
pingst kom också en nödvändig förändring av datumet för Kritus
återkomst. Den enda tidspunkten som då kunde räknas fram genom
1260 dagar från år 2008 var pingsten 2012.
Trots att det nu skedde en förändring av vår förståelse av Kristus
återkomst till en annan helig dag, blev detta något oerhört inspirerande.
Denna räkning med 1260 dagar är direkt relaterad till Daniels profetia
gällande tidspassningen för sista-tiden-händelser som inkluderar
tre olika tidsperioder i räkningen. Förutom räkningen av de 1260
dagarna finns även en period av 1290 dagar och en period av 1335
dagar nämnda i Daniel kap 12. Plötsligt började dessa dagar passa in
i ett mycket meningsfullt mönster, vilket de inte gjorde tidigare när
det var basunhögtiden 2011 som gällde.
Om man räknar bakåt 1335 dagar från pingsten 2012 hamnar
man på den 30 september år 2008, basunhögtiden det året. Detta var
mycket inspirerande för de flesta i Kyrkan, eftersom detta hade en
fantastisk betydelse som alla förstod. Basunhögtiden är en bild på det
tillfället när trumpeterna ljuder och ankomsten av kungars Kung
basuneras ut - Messias återkomst. Det är den primära betydelsen
av den heliga dagen, och det är anledningen till att Kyrkan tidigare
trodde att basunhögtiden var dagen då Kristus skulle återvända.
Men med den nya sanningen som Kyrkan gavs sent i juni 2008 fick
detta en ännu djupare betydelse. Detta beror på att man nu trodde
att förkunnandet (annonseringen) av Kristus återkomst skulle äga
rum på basunhögtiden 2008 och att han 1335 dagar senare skulle
börja sin återkomst till denna jord precis när pingsten inleddes 2012.
Detta test av Guds Kyrka under 2008 var långt viktigare än vi
någonsin kunde ana. Det var på ett sätt dubbelt så viktigt eftersom
det innebar två tester i ett. Det handlade inte bara om att en sanning
gällande en helig dag hade förändrats, men nu hade också tiden för
Kristus återkomst justerats, eftersom Kyrkan nu förstod att han inte
skulle återkomma på basunhögtiden 2011, men på pingsten 2012. Detta
var ett kraftigt test av Kyrkan som snabbt och effektivt uppenbarade
var och en av medlemmarnas tro, övertygelse och överlåtelse.
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Gud startade verkligen en respons som visade tydligt Kyrkans
andliga tillstånd, vilket då kunde mätas. Det var då som Gud fortsatte förverkliga sin plan och syfte att skapa något mycket större i sin
Kyrka, detta på ett sätt och till en grad som aldrig skett förut. Eftersom
Kyrkan klarade testet med bravur så kunde Gud nu inte bara skjuta
fram tiden för Kristus återkomst från pingsten 2012 till pingsten 2019,
men han kunde också börja förbereda världen att ges potentialen för
att många fler människor kunde bli räddade och leva in i millenniet.
Fastän Gud förändrade denna tidspassning, avslöjade Han inte det
för Kyrkan. Det i sig självt skulle visa sig utgöra det viktigaste verktyget som Gud skulle komma att använda för att fortsätta en mycket
viktigare andlig skapelse inom Sin Kyrka. Som ett resultat av detta
formades Kyrkans tro och andliga styrka till en nivå där medlemmarna
kunde stå stadigt och fasta mot Satan, den demoniska världen och den
vanliga världen, oavsett vad dessa attackerade Kyrkan med.
Enig med Gud
Denna erfarenhet av detta dualistiska test som Kyrkan genomlevde
i slutet av juni 2008 innebar att Kyrkan fördes framåt med starkare
övertygelse och fokus än någonsin tidigare. Efter ett halvår hade
Kyrkan utvecklat en mycket starkare andlig enighet med Gud. Detta
visade sig i det som Kyrkan gjorde i början av januari 2009.
Trots att Gud hade avslöjat en viktig sanning för sin Kyrka att
Kristus återkomst nu skulle ske på en pingst, så avslöjade Han aldrig
för Kyrkan att 2012 inte längre var datumet som gällde. Det skulle dröja
några år till innan Gud avslöjade att allting hade flyttats fram sju år.
Allt igenom de fyra åren som följde efter testet och hela vägen
fram till pingsten 2012 trodde Kyrkan fortfarande att Kristus skulle
återvända den dagen. Den levde den övertygelsen utifrån en tveklös
tro, liknande den som Abraham visade då han var totalt övertygad om
att Gud skulle återuppväcka hans son om han offrades. För Kyrkan
så var deras liv helt inriktade på den dagen för Kristus återkomst.
Medlemmar hade gjort viktiga finansiella planer, framtida familjeplaner och karriärbeslut grundade på att denna världens system skulle
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få sitt slut maj 2012. För många blev dessa planer något som gjorde
deras liv svårare de närmast följande åren, men faktumet kvarstår,
alla gjorde det i tro.
Trots att Kyrkan gick igenom månaderna, veckorna och dagarna
som ledde fram till den dagen utan att någonting hände, så utgjorde
den erfarenheten faktiskt möjligheten för Gud att utföra en mycket
viktigare andlig skapelseprocess inom dem på ett sätt som inte skulle
kunnat ske på något annat sätt. Det är den verkliga orsaken till att
Gud inte avslöjade att allt hade flyttats fram sju år. Faktum är att Gud
lät det gå ganska lång tid efter pingsten 2012 innan Han avslöjade
vad Han hade beslutat. Under åren som ledde fram till det datumet
utvecklades Kyrkan till en mer responsiv och enad grupp som hade
förberetts att följa Gud åt vilket håll Han än ledde den och genom
vilka förändringar den än ställdes inför.
Kyrkan är Guds skapelse och nu var Han igång med att skapa
något på ett mycket högre plan genom hela den här processen. Det
oerhörda syftet bakom allt det som Gud var i färd med att göra inom
medlemmarna i Kyrkan började uppenbaras i det Han inspirerade
sin Kyrka att göra strax efter att de sju trumpeterna i Uppenbarelseboken ljöd i mitten av december 2008. I början av januari gick Guds
Kyrka in i en två dagars fasta. Detta hade aldrig hänt i Kyrkan förr.
Det undervisades att fastan endast gällde döpta medlemmar. Ändå
fanns det vissa personer, som inte var döpta än, samt några yngre,
som också fastade och några av de unga fastade en dag istället för två,
men de deltog hur som helst.
Denna fasta utgjorde ett kraftfullt verktyg för att föra Kyrkan till
en mycket större enhet och samförstånd med Guds verkliga syfte med
att ge ett andra datum för Kristus återkomst. Under den här fastan
för Kyrkan var fokuset, som vid all fasta, att komma närmare Gud
genom att ödmjuka sig själv inför Honom, i det att man fokuserar
på sitt eget behov att växa andligt, förändring genom omvändelse
och en förvandling av ens sinnelag (sättet att tänka). Men under den
här fastan var det också många böner som uttryckte en önskan till
Gud om att Han skulle ordna så att många fler människor kunde bli
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räddade från att gå under i den sista tiden, både människor i världen
men också de från den gamla splittrade Kyrkan.
Detta var Guds syfte allt ifrån början för världen och den splittrade
Kyrkan. Genom denna fasta hade Kyrkan förts till större enighet och
till starkare enhet med Guds syfte. Ändå skulle inte Kyrkan få lära sig
om allt som Gud hade utfört förrän de fick läsa det i denna bok, och
detta långt efter att Gud redan hade implementerat sina planer att
utföra precis det som fastan hade som fokus - att många fler skulle få
möjligheten att bli räddade och leva in i millenniet.
Men Gud avslöjade faktisk en liten del av detta för Kyrkan före
2012 gällande den delen av Kyrkan som var splittrad. Gud avslöjade
att många fler ur den gruppen människor skulle ges potentialen att
kunna bli räddade, även om vi inte insåg då att detta inte skulle ske
förrän minst sju år senare från det att detta avslöjades. Om Kristus
återkomst hade skett 2012 så hade många färre haft möjligheten att
bli räddade in i millenniet.
Det finns en profetia i Uppenbarelseboken som talar om förstörelse
som kommer ske i Jerusalem där totalt 70 000 människor drabbas.
Gud sa att 7000 av dessa skulle gå under i en stor jordbävning (skakning). Om datumet 2012 hade fullbordats så skulle detta hänt där i
den fysiska staden, i det att detta då skulle ha blivit uppfyllt på ett
fysiskt sätt för den fysiska staden.
Men efter att datumet ändrats till 2019 gav Gud möjligheten för
den gamla splittrade Kyrkan (Jerusalem är en andlig bild på dessa)
att 63 000 människor ur den gruppen skulle kunna leva in i millenniet
istället för att behöva vänta tills de blev återuppväckta till ett andra
fysiskt liv i hundraårsriket. Men denna profetia avslöjar också att, av de
totalt 70 000 som räknas som del av denna splittrade grupp, kommer
7000 välkända personer (märkta och namngivna) definitivt att dö.
Dessa kommer inkludera många som inte “stod upp” som de borde
gjort för Guds Kyrka när de hade möjligheten före det stora avfallet
och åren strax efter. Även om 63 000 nu erbjuds potentialen att leva
in i MIllenniet så innebär detta inte att alla kommer ta emot det Gud
erbjuder dem, vilket innebär att de också måste erkänna Guds lilla
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rest av Kyrkan och Hans två sista-tiden-vittnen, som är Hans profeter
och de ledare som Han satt över sin Kyrka.
I denna två dagar långa fasta som Kyrkan gick in i tidigt i januari
2009 hade Kyrkan även tänkt fortsätta en dag till, en tre dagars fasta.
Anledningen till att den inte gjorde det var utifrån önskan att inte
förminska den fantastiska historien om Drottning Ester som kallade
till en tre dagar lång fasta för alla de tillfångatagna judarna så att de
skulle räddas från en annalkande förintelse. Dessa fångar ödmjukade
sig själva under tre dagar genom att fasta inför Gud och varken åt
eller drack under den perioden. Det är en fantastisk historia om hur
Gud sedan befriade dem.
Ett av de starkaste verktygen Gud gett för människor att använda
då de söker Hans favör, nåd, hjälp och ingripande i deras liv är att
ödmjuka sig inför Honom genom fasta, bön och omvändelse. Det är
ett kraftfullt verktyg.
Guds kärlek och nåd
Om människor inte får ut något annat än en enda sak från denna bok,
så hoppas jag personligen att de skulle kunna börja att ta emot denna
fantastiska sanning. Den är att Gud är rättvis och är en Gud som är
fylld av oändlig kärlek och stor nåd. Psaltaren talar ofta om detta
faktum och jag kommer citera några av de verserna här.
“Nådig och barmhärtig är Herren (den Evige),sen till vrede och
rik på kärlek. Herren är god mot alla, barmhärtig mot allt han har
skapat.” (Psaltaren 145:8-9).
Skapelsen och syftet Gud har för mänskligheten är det största av
hans verk. Denna vers beskriver den sanna önskan Gud har för alla
människor.
“Ja, Herre, du är god, du förlåter, rik på kärlek till alla som
åkallar dig. (Psaltaren 86:5).
Den versen säger så mycket. Gud är alltid redo att förlåta och visa
nåd, men problemet ligger hos människor som helt enkelt inte vill
närma sig Gud i omvändelse så att Han kan förlåta och ge dem nåd.
Människan är så stolt, självisk och envis, det är precis det som denna
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sista tid avslöjar. Hur länge kommer människor vägra att frivilligt
ödmjuka sig och omvända sig från sitt sätt att leva och börja ta emot
Guds sanna livsväg? Människan har inte gjort bra ifrån sig på detta
området de senaste 6000 åren.
“Skulle jag önska den gudlöses död? säger Herren Gud. Skulle jag
inte hellre se att han upphörde med sina gärningar och fick leva?
(Hesekiel 18:23).
Den avslutande sektionen av det här kapitlet är skriven för att
förtydliga och i än högre grad uppenbara djupet i den kärlek som
Gud har för mänskligheten. Människor har, till att börja med, aldrig
känt till det stora syftet med VARFÖR de skapats och satts här på
jorden. De har aldrig känt till varför de har fått liv. Detta på grund
av en kärleksfull Faders plan, vilken har löpt på under biljontals år
och inte förrän nu börjat bli synlig.
Guds sanna vilja för mänskligheten - att bli Elohim
Det finns så mycket jag skulle vilja dela med mig av i den här boken,
men det finns inte plats att skriva ner allt. Det finns mycket mer i de
två tidigare böckerna som jag inte heller vill repetera ytterligare i
den här boken. Så jag ska försöka summera Guds syfte och vilja för
mänskligheten så kortfattat som möjligt. Det är dock väldigt mycket
runt detta som behöver berättas.
Viss information som gavs tidigare i den här boken förklarar en
andra skapelse (till andligt liv) som Gud har designat för mänskligheten
att få möjlighet att erfara, och för att den skapelsen över huvud taget
skulle vara möjlig gjorde Gud först människan till en fysisk skapelse.
Låt oss hoppa framåt lite och visa vad Guds vilja och stora syfte är
med att skapa människan över huvud taget. Genom att förklara detta
och sedan fokusera på det stora målet som, potentiellt, står framför
oss alla, så borde det bli lättare att förstå varför Gud har en 7100-årig
plan för fysiskt mänskligt liv här på på jorden.
Alldeles i början av 1 Moseboken ger Gud oss en bild av en planet
som skapades långt långt tidigare, men som hade hamnat i totalt
kaos och blivit helt förstörd. Det fanns inget liv på den över huvud
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taget, och solens strålar kunde inte ens nå ner till dess yta. Detta kaos
och livlösa tillstånd var resultatet av vad Satan och en tredjedel av
änglarna hade gjort med den.
I den första berättelsen i de två första kapitlen i 1 Moseboken
används ett ord som på engelska helt enkelt översatts till “Gud”. Detta
ord används sedan upprepade gånger när det beskrivs hur denne
Gud gör jorden levande igen. Sedan skapar samme Gud de två första
människorna. Efter att ha skapat den första mannen och kvinnan på
sjätte dagen, vilade Gud på den sjunde dagen.
Det ordet som översatts som “Gud” är det hebreiska ordet “Elohim”.
Denna fas i en åter-skapelse på jorden avslöjar hur Elohim omdanar
jorden så att den kan hysa liv igen och sedan hur Elohim skapar liv
på den.
Dock finns det andra delar i Gamla Testamentet där Gud ibland
beskrivs genom det enklaste och mest grundläggande hebreiska
ordet för Gud, vilket är “El”. Men oftast används det hebreiska
ordet “Yahweh” som bär meningen av “Den Evige”, eller mer exakt
betyder den “Evige Självexisterande”. Men, Guds mest kompletta
namn används också mycket ofta i Gamla Testamentet, dvs. “Yahweh
Elohim”.
Gud gav inspiration att enbart det grundläggande ordet “Elohim”
skulle användas för Honom själv i de första kapitlen i 1 Moseboken
och det Han skapade, men det används också på ett profetiskt sätt
för att avslöja så mycket mer.
När denna avgörande händelse beskrivs i det att jorden åter blir
beboelig och liv återskapas på jorden så kan det verka som att fler än
en utför detta verk genom att ordet “Elohim” används. Och eftersom
översättarna inte förstod vad Gud gjorde och varför, så översatte de
helt enkelt på ett logiskt mänskligt sätt. De översatte detta på ett
sådant sätt att det kan verka som en konversation skedde mellan fler
varelser än en, beskrivna som Elohim eller att någon slags relation
existerar mellan fler än en varelse. Gud använde detta ordet i dessa
två kapitel för att avslöja ett mycket viktigt syfte med Sin skapelse av
människan, och Han gjorde det på ett profetiskt sätt.
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Gud började inte med att presentera sig själv som El eller som
Yahweh, utan Gud började från början - början på 1 Moseboken - att
avslöja sitt fantastiska syfte med mänskligheten profetiskt.
Som tidigare sagts så används ordet Elohim oftast när Gud presenterar sig med sitt hela namn Yahweh Elohim. Yahweh kan bäst
översättas “Evig”, men betyder ändå så mycket mer. Det avslöjar
faktiskt den Ende Evige Självexisterande Guden. Detta beskriver
bättre hela betydelsen av ordet Yahweh.
Elohim, å andra sidan, är ett mycket unikt ord. Det är ett namn
i pluralform för en “familj” och bär med sig betydelsen av en familj
med flera medlemmar. Det fungerar på samma sätt som de flesta efternamn, vilka beskriver ett släktförhållande - som ett familjenamn.
Faktum är att det är exakt vad detta ordet Elohim är. Det identifierar
en “familj”, men här gäller det “Gudsfamiljen”. Elohim är ordet som
beskriver “Gudsfamiljens” namn med dess ursprung El - Gud som
familjeöverhuvud och den genom vilken den familjen existerar. Det
är anledningen till varför människan skapades. Gud uppenbarar
sig själv som varande Yahweh Elohim - Yahweh som är början på
Gudsfamiljen.
I hebreerbrevet citerar Paulus psalm 8 som skrevs av David. Det är
ett citat från David när han ser upp i skyn och betraktar den oerhörda
mängden stjärnor som han kan se. Han ställer sedan denna fråga till
Gud, “Vad är en människa att du bryr dig om honom?” Paulus går
sedan vidare med att förklara att Gud sedan gav David svaret på hans
fråga i den psalmen profetiskt.
Dessa verser i hebreerbrevet kapitel 2 förklarar att Gud aldrig lade
den kommande världen (tidsåldern) i änglarnas våld (under änglarnas
kontroll). Den fortsätter med att förklara hur Gud gjorde människan
lite lägre stående än änglarna, och ändå var Hans syfte att kröna dem
(människan) med ära och härlighet över änglarnas nivå. Till skillnad
från syftet med änglarna så står det att Gud satte människan att råda
över Hans verk och att “allting” kommer sättas under människans
kontroll och att det inte finns något som inte människan skall råda
över. Detta betyder att Guds plan är att i sinom tid låta allt som Han
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skapat styras av människan, men det gäller då bara kopplat till vad
människan kan bli - en del av Elohim.
När Paulus avslöjar vad Gud gav till David att skriva ner i psalm 8,
så fortsätter han i samma ordalag att förklara att vi ännu inte ser detta
fullbordat, förutom i Jesus Kristus som redan har krönts med ära och
härlighet, och att allting har satts under hans fötter, och att det inte
finns något som inte har satts under hans fötter (under hans kontroll).
Poängen med detta är att alla som blir del i Gudsfamiljen, så som Jesus
Kristus blev då han förvandlades från att ha fysiskt liv till att få andligt liv, kommer ärva det som har givits till Kristus. Alla som blir del i
Gudsfamiljen kommer tillsammans erfara hur allting sätts under deras
kontroll, i det att de också blir krönta med ära och härlighet. Så vid den
här tiden då Paulus skrev Hebreerbrevet hade bara en enda människa
blivit del i familjen med Gud Fader och det var Jesus Kristus Elohim.
Änglar är skapade andliga varelser. Men de som kan bli del av
Elohim beskrivs först som människor som kan få del av Guds heliga
ande och som sedan måste växa andligt som embryon, och sedan
senare, födas som andliga varelser in i Guds familj. Guds andliga
familj består av de som föds in i den familjen genom något som bäst
kan beskrivas som en andlig födsel och inte genom en andlig skapelse
som änglarna. Det är därför Bibeln säger att människan måste komma
till en tidpunkt då de låter sig döpas för att ta emot - befruktelsen - av
Guds heliga ande in i dem. Det rör sig om en andlig skapelse, men inte
någon som är ögonblicklig som när änglarna skapades.
Det har redan delvis förklarats varför Gud först gjorde oss fysiska
så att när väl Hans heliga ande börjar arbeta i den andliga delen i den
mänskliga hjärnan (när den väl fått del av Guds ande) så kan en total
andlig förvandling börja. På detta sätt beskrivs bäst den kreativa
processen som människan måste genomgå: genom andlig befruktning,
senare andlig födsel in i - återuppväckt till - evigt andligt liv INOM
Elohim - Gudsfamiljen. Vår potential är inte att bli Gud så som vår
Fader är Allsmäktig Gud, men vi är tänkta att bli gudar i Guds familj.
Det var när Kristus avslöjade något om det här som judarna ville döda
honom på grund av det han sa.

268

Om du vill lyssna, kommer gud att lyssna

Satan gjorde uppror när han fick veta vad Gud hade planerat
genom att skapa mänskligheten. Det är anledningen till att Satan
har hånat Guds familj med historier och livsåskådningar som han
har hittat på som handlar om gudafamiljer i religioner och mytologi.
Det finns mycket mer att lära sig om detta, men det här har varit en
kort sammanfattning.
Guds kärlek för Sin skapelse, människan, är långt större än vad
vi kan förstå om vi inte får Hans hjälp. Om du nu föreställer dig den
starkaste och bästa kärleken som en förälder kan känna för sitt ännu
ofödda barn, förhoppningarna inför barnets framtid, så, snälla, försök
förstå att Gud, i sin allsmäktiga önskan och kärlek för oss alla, har en
kärlek och förhoppning för mänskligheten som är så mycket, mycket
starkare och så oerhört mycket mer än mänsklig kärlek.
Guds vilja har alltid varit att varje människa skulle ges möjligheten att födas in i Hans familj - Gudsfamiljen, men detta kan inte
ske automatiskt, eftersom varje människa är en egen varelse med
fri vilja, och därför, har fria val. Och precis som med Satan och en
tredjedel av änglarna, kommer det vara miljontals, troligen flera
miljarder, människor som helt enkelt inte väljer Gud och Hans familj.
Precis som Satan kommer dessa människor vilja gå sina egna vägar
och kommer vägra gå Guds livsväg.
Gud känner inget behag när själviska människor lider, men det
finns inget annat sätt att Elohim kan bli en verklighet än exakt på det
sättet som Gud gör detta genom att låta mänskligheten leva fysiska
liv först. Mänskliga livet är inte lätt men det var aldrig tänkt att det
skulle vara det heller. Det var tvunget att människan skapades som
en fysisk varelse som skulle komma att utveckla självisk mänsklig
natur, så som förklarats tidigare.
Ett andra fysiskt liv
Gud har ett fantastiskt syfte med att ge de flesta som någonsin har
levt en möjlighet till ett andra liv med fysisk form. Det var aldrig
Guds tanke att stora mängder människor genom de senaste 6000 åren
skulle kallas till en andlig relation med Honom i Hans Kyrka under
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deras första liv. Anledningen är att om mängder av människor hade
blivit kallade under människans tidsålder så skulle det varit oerhört
många färre som kunde fått potentialen till andligt liv. Med andra
ord hade det liknat ett scenario med enorma mängder aborter och
missfall, som aldrig skulle kunna utvecklats färdigt.
Gud har “kallat” många fler genom de senaste 6000 åren än de som
till sist blev “utvalda”. Under hela den långa perioden har bara några
få (144 000) de facto blivit “utvalda” att utgöra de som återuppväcks
först - föds in i Hans familj när Kristus återkommer. Mer om hur
denna process av “många har kallats, men få har utvalts” fungerar,
och anledningarna till att denna process har fungerat som den gjort
skulle ta flera kapitel att tydligt förklara. Men det är tillräckligt att
veta att Gud inte vill förlora någon, och att bli “kallad” under den här
tidsåldern när världen sett ut som den gjort har varit extremt prövande för dessa individer. Så genom att Gud har gjort detta på exakt
det sättet Han gjort och planerat innebär att största möjliga antalet
människor har fått möjligheten att bli del i Hans familj.
Gud kallade många och bestämde sedan en specifik mängd (144
000) under den långa tidsperioden för att kunna forma, pröva, förfina
och förbereda dem att tjäna i Hans styrande grupp under Kristus
ledning i tusenårsriket (MIllenniet), då allt kommer läggas under
deras fötter. I och med att de blev kallade och arbetade med i en ond
tidsålder, då människan styrde sig själv, fick de genomgå ett kraftigt
andligt lidande, svårigheter och förföljelse för att kunna bli del i den
framtida styrande gruppen. Det har skett många offer för att förbereda
den familjen så att potentialen att rädda flera miljarder människor
kunde höjas kraftigt och göra det mycket lättare för dem som får leva
i tusenårsriket och för de som återuppväcks efter det till ett andra
fysiskt liv. De människor som lever under någon av dessa två senare
tidsperioder kommer vara välsignade att leva under en rättfärdig,
rättvis och gudomlig styrande grupp - Gudsfamiljen.
Men vad är då detta andra liv och vad innebär det?
Många miljarder människor har levt de senaste 6000 åren i en
värld som styrts av människan. Det har inte varit en god tidsålder
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att leva i eftersom människan inte valt att leva utifrån Guds livsväg,
som är den enda som kan leda till fred, överflöd, välsignelser och
sann rikedom i livet. Människan har levt precis tvärt om, i en värld
av själviskhet, krig, förtryck, orättvisor, omoral och ondska.
Det enklaste sättet att förklara syftet med ett andra fysiskt liv är
helt enkelt att säga att Gud erbjuder mänskligheten den bästa möjliga
formen att utvärdera livet genom att de får välja mellan människans
vägar och Guds vägar. De kommer kunna jämföra det första livets
erfarenheter med det andra livets erfarenheter.
Mänsklighetens första fysiska liv är fyllt av erfarenheter av konsekvensen av själviskheten och stoltheten inom sig själva och andra.
Det är det enda sättet som någon någonsin levt sitt liv, förutom de
få som genom tidsåldern blivit kallade av Gud till att erfara och leva
ett annorlunda liv - att följa Guds livsväg, som är raka motsatsen mot
människans.
Satans livsväg bygger på stolthet och själviskhet, så Gud skapade
människan att först erfara hur det är att leva ett sådant liv i en tillfällig
fysisk existens. Sedan när Gud ger ett andra liv i en långt bättre värld
som styrs av Hans livsvägar och Hans styrande grupp, så är möjligheten mycket större för människor att välja Guds livsväg och det blir
också mycket lättare att välja den. Det är på detta sättet som den största
mängden människor kommer ha den bästa möjligheten att välja och bli
del i Guds familj och därigenom få evigt liv i andlig form i den Familjen.
De flesta av dem som kommer ges möjligheten till ett andra fysiskt
liv har redan upplevt människans själviska värld under deras första
fysiska livstid. Majoriteten kommer att ha sett och personligen levt
på ett själviskt och stolt vis, förutom de som dog mycket unga. I en
andra möjlighet till fysiskt liv kommer de som blir återuppväckta
att bättre kunna jämföra det själviska, stolta och onda sättet att leva
som mänskligheten gjorde de första 6000 åren med det sätt Gud har
gett dem möjlighet att leva i ny och överlägset bättre värld. De flesta
människorna som uppväcks till ett andra fysiskt liv igen kommer att
ha erfarit det sättet att leva som Satan valde - ett liv fyllt av stolthet,
synd, själviskhet, egoism, lögnaktighet, bedrägeri, omoral etc etc.
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Men före tiden då dessa miljarder människor väcks upp igen till
ett andra fysiskt liv så kommer människorna i tusenårsriket att ha
fått en mycket klar och sann historia om vad 6000 år av människans väg resulterade i. De kommer ha mycket lättare att lära sig från
historien under det att de styrs av en perfekt, rättvis och rättfärdig
grupp. De kommer inte utsättas för någon förvirring så som det sker
idag, speciellt den förvirring religionerna skapar. Det kommer istället
bara finnas en sann Kyrka över hela världen och en rättvis styrande
grupp som styr och hjälper människorna.
Äntligen kommer mänskligheten efter 6000 år att få lära sig
Guds livsväg, för att sedan vara mycket bättre utrustade för att kunna
göra ett sunt val att följa Gud istället för att gå sina egna vägar, som
människan har valt att göra i alla tider. I slutet av tusenårsriket - slutet
av Gudsfamiljens styrande - kommer flera miljarder människor levt
och dött och samtliga haft potentialen att välja Guds livsväg. Alla
som väljer Guds livsväg och är trogna i sitt val kommer kunna födas
in i Guds familj precis innan tusenårsriket tar slut, precis som de 144
000 gjorde tusen år tidigare.
Men det finns ju många miljarder människor som levde före tusenårsriket? Detta för oss in på frågan om deras öde och anledningen
att Gud förberedde och planerade för ett andra fysiskt liv för de flesta
av människorna som levde och dog under de första 6000 åren av
människans historia.
Olika verser i Bibeln som tidigare citerats avslöjar inte bara faktumet
om de 144 000 som återuppväcks till ett andligt liv i den första uppväckelsen, men de avslöjar också att Gud kommer ge ett andra fysiskt liv
till de flesta som levde sina liv under någon del av de första 6000 åren.
För att återgå till några av de verserna som talade om de 144
000, så stod det, “ ...De fick liv igen och var kungar med Kristus i
tusen år. De andra döda fick inte liv förrän de tusen åren hade gått.”
(Uppenbarelseboken 20:4-5). Det står ingenting om att någon lever
eller att de for till himlen.
De flesta av de 144 000 levde och dog under någon del av de första
6000 åren. Undantaget från detta är en liten handfull människor som
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fortfarande kommer att vara vid liv när Kristus återkommer eftersom
de är med i Kyrkan i den sista-tiden och ännu inte hunnit dö. Dessa
få, som också kommer ges evigt andligt liv vid den tiden, ingår inte i
de döda som talas om i versen, men är de facto en del av de 144 000.
Gud förklarar helt enkelt för dessa fåtalet människor som lever vid
den tidpunkten att de kommer förvandlas från fysiska till andliga
genast, “i ett ögonblick” som Paulus beskriver det. De kommer helt
enkelt inte uppleva döden.
Men verserna som nyss citerades talar också om “andra” utöver
de flesta av de 144 000 som levde och dog under de 6000 åren: “De
andra döda fick inte liv förrän de tusen åren hade gått.”
Dessa verser i Uppenbarelseboken beskriver två huvudsakliga
grupper av mänskligheten som levde och dog någon gång under de
första 6000 åren i människans tid på jorden. Den första gruppen som
talas om, som är mycket färre i antal, är de 144 000 som beskrivs som
de som först återuppväcks till ett andligt liv i Elohim vid Kristus
återkomst.
Sedan finns det en mycket större grupp som beskrivs: “De andra
döda fick inte liv förrän de tusen åren hade gått.” Detta beskriver
en stor grupp bestående av många miljontals människor som skall
återuppväckas efter tusenårsriket. Men eftersom de aldrig hade någon
möjlighet att få del av Guds heliga ande så kommer de återuppväckas
till ytterligare ett fysiskt liv så att de kan få möjligheten att göra ett
sådant val i deras andra fysiska liv, om de så önskar.
Den sista av Guds heliga dagar kallas den Sista Stora Dagen. Den
är en bild på denna 100-årsperiod, vilken alla kommer ges som lever
ett andra fysiskt liv. En bebis som dog strax efter födseln kommer
återuppväckas som en hel och frisk bebis, och det kommer vara flera
människor som är släkt med det barnet och, högst troligt, en eller båda
föräldrarna som nu kommer kunna uppfostra sitt barn i en ny värld.
Denna tidsperiod beskrivs som en tid då människor kommer
beskyddas från att dö, så att de kan leva ett helt och friskt liv i hundra
år. Bibeln talar om ett speciellt beskydd för barnen under denna tidsperiod. Det står att ingenting kommer kunna skada dem, i motsats
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till dagens värld. Det beskrivs bland annat hur ett barn leker vid en
giftig orms grop men den kan inte skada barnet.
Gud kommer se till att alla människor får leva hela hundraårsperioden så att de har den tiden att leva under och erfara den nya världen
som är resultatet av de förändringar som tusenårsriket inneburit på
jorden. Och under dessa hundra år kommer alla ha möjligheten att
med fri vilja välja Guds livsväg, eller ej.
Till och med djurriket beskrivs som att det inte längre är vilt och
farligt för människan. Gud kommer förändra deras natur och något
av deras fysiska struktur, det talas till och med om att lejon äter hö.
Beskrivningar av den nya världen, trots att vi inte ännu helt förstår
dem, innefattar bland annat det som Gud avslöjar i Bibeln när det talas
om bilden av ett lejon och ett lamm, tillsammans ledda av ett barn.
Människor som hade missbildningar, skador, råkade ut för svåra
sjukdomar, saknade kroppsdelar, hade mentala handikapp, var blinda
och/eller döva eller hade andra fysiska svagheter i sitt första liv
kommer återuppväckas totalt hela och friska. En person som levt
till den blev hundra år kommer i det riket ha långt mycket bättre
hälsa när de uppväcks än vad de hade i sin ungdom och kommer då
ha möjligheten att leva ytterligare hundra år med perfekt hälsa och
vara fulla av kraft.
Sedan, mot slutet av de hundra åren, kommer alla som har valt
Guds livsväg och som upplevt en ny skapelse inom dem, genom den
andliga förändringen i deras sinne, att kunna uppgå i Gudsfamiljen.
De kommer då förvandlas till andliga varelser med evigt liv precis
som de i den första återuppväckelsen vid Kristus återkomst.
Det är den store och nådefulle Allsmäktige Guden som har planerat
Sin familj, Elohim, och som också kommer förverkliga den. Som vår
Fader har han planerat och skapat de bästa möjliga förutsättningarna
för att alla som väljer Honom och hans livsväg kan bli räddade och
leva ett komplett, lyckligt och överflödande liv, som sedan leder till
ett liv som aldrig kan ta slut, men åter igen, allt detta om de slutligen
väljer att gå den vägen.

Kap 7

NEDRÄKNINGEN TILL
KRISTUS ÅTERKOMST

F

r. ån och med Gamla testamentet och hela vägen genom det
Nya testamentet har det getts profetior som handlar om Kristus
första tid på jorden och hans återkomst, men också tidsplanen för
dessa två händelser.
Genom profeten Daniel berättade Gud i förtid den exakta tidpunkten då Messias skulle komma till jorden första gången och
fullborda ett uppdrag. Dessa bibelverser talade även om tidpunkten
för när han skulle dö. Men som med de flesta profetior skrevs detta
på ett sätt som inte var möjligt att förstå rakt av.
Gud gav även ytterligare en profetia som beskriver en speciell
händelse, och den skulle avslöja början på nedräkningen för Kristus
återkomst. Den nedräkningen kommer förklaras i detta sista kapitel.
De som inte uppskattar matematik eller att räkna ut datum kommer
kanske inte gilla eller förstå vissa delar framöver, men det kan ändå ge
en nyttig överblick. Den detaljrika processen och precisionen som Gud
har avslöjat genom denna tidsplan borde ses som mycket meningsfull
och förhoppningsvis också väcka förundran. Den har ett oerhört djup
och är ett kraftfullt bevis för Kristus återkomst.
Det specifika uppdraget Messias hade att utföra på jorden den
första gången han var här och det faktum att han skulle dö före han
etablerade Guds rike var något profeter eller religiösa ledare hela vägen
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fram till Kristus uppståndelse från de döda aldrig kunde förstå. Till
och med lärjungarna, som Jesus Kristus berättade om sin kommande
död för, förstod inte vad han då berättade för dem. De förstod inte
heller uppdraget som han fullbordade som Messias, förrän efter hans
död och uppståndelse.
70-veckorsprofetian
Denna profetia i Daniels bok, ofta kallad “70-veckorsprofetian”, ger
information gällande nedräkningen för Kristus första tid på jorden.
Gud avslöjar att i den här profetian motsvarar varje “profetisk dag”
ett bokstavligt år.
Profetian börjar med att tala om en specifik tidsperiod: “Detta
skall du veta och besinna: från det att ordet utgick om att Jerusalem
skall återställas och uppbyggas, till dess att den som är smord till
furste kommer [då tiden var inne för Messias att börja sitt verk, sin
tjänst], skall det gå sju veckor. Under sextiotvå veckor blir sedan staden
återuppbyggd, med gator och vallgravar. (Daniel 9:25).
Den första perioden som nämns är “sju veckor”, vilket motsvarar
49 dagar. Dessa profetiska dagar motsvarar 49 bokstavliga år. År 457
före Kristus gav Artaxerxes påbudet att Jerusalem skulle återuppbyggas, detta skedde under tiden för Esra och Nehemja. Det tog 49 år att
återuppbygga gatorna och murarna, vilket fullbordade denna första
sju-veckors-profetia (49 år), och som avslutades år 408 före Kristus.
Nästa tidsperiod som nämns är “sextiotvå veckor.” Om man multiplicerar detta tal med sju, dagar i veckan, så motsvarar de ytterligare
434 profetiska dagar eller 434 bokstavliga år. Om man lägger till 434
år med början år 408 f.K. kommer man till år 27e.Kr. (man får lägga
till 1 år eftersom det inte finns något år 0). Jesus Kristus började sin
tjänst år 27 och dödades 3,5 år senare på den ursprungliga påsken år 31.
De 3,5 åren är vad nästa vers handlar om: “efter de sextiotvå
veckorna, kommer han som är smord [Messias] att förgöras [dödas]
men inte för sig själv [eftersom han skulle dö för hela mänskligheten
som offerlammet]”. (Daniel 9:26). Nästa vers lägger till ytterligare
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information: “För en veckas tid kommer han [Messias] att sluta ett
starkt förbund med många. Under en halv vecka [3,5 dagar] avskaffar
han både slaktoffer och matoffer….” (Daniel 9:27).
De gamla profeterna från förr, olika religiösa ledare och lärjungarna själva visste inte att Messias först skulle komma till jorden för
att dö som världens påskalamm, inte heller kunde de förstå att genom
att göra detta gjorde han så att fysiska “slaktoffer och matoffer” avskaffades, vilket betyder att hans död skulle fullborda och avskaffa
de gamla lagarna som gällde offersystemet. När Bibeln talar om lagar
som avskaffades, speciellt i Hebreerbrevet, så handlar det inte om de
10 budorden, utan det handlar om offerlagarna, offersystemet och dess
lagar, vilka symboliserade det som senare skulle komma.
Denna profetia som handlar om tiden då Kristus var på jorden
första gången och fullbordade ett uppdrag som varade 3,5 år, efter
vilka han skulle förgöras (dödas), är lätt att förstå. Dock innehåller
denna profetia även information om händelser i den sista tiden, även
om allt inte blivit helt avslöjat än. Det som är känt kommer beskrivas
senare i detta sista kapitel.
Den slutliga nedräkningen börjar
En del av historiken gällande en specifik nedräkning till Kristus
återkomst kommer behandlas i det här kapitlet. Det har redan nämnts
tidigare i boken, men det är viktigt att förstå allt som en helhet, för att
inse hur alla dessa tidsperioder på ett sådant perfekt sätt passar ihop.
Till och med efter att Kyrkan startats på pingsten år 31 visste fortfarande inte de som var en del av den att Kristus inte skulle återkomma
under deras livstid. Generation efter generation inom Kyrkan väntade,
det blev nästan 1900 år. Det var inte förrän Gud kallade Herbert W.
Armstrong att bli Hans apostel som Han började avslöja för Kyrkan
att de levde i slutet av människans tidsålder - i den sista tiden.
Gud avslöjade för Mr. Armstrong att det existerade sju specifika
tidsperioder för Guds Kyrka, så som det beskrivs i början av Uppenbarelseboken. Den första perioden och tiden för de ursprungliga
apostlarna bar namnet Efesus-eran. Mr Armstrong kallades att leda
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Kyrkan i den sjätte perioden som bar namnet Filadelfia (Upp. 3). När
han dog år 1986 avslutades den eran och den sjunde och sista började
- Laodikeia.
Ungefär halvvägs in i Laodikeia-eran (9 år) uppfylldes en profetia
som Gud gav Paulus att nedteckna. Denna profetia var tecknet för
Guds Kyrka att Kristus nu var på väg. Detta beskrevs i kapitel 5 och
handlade om vad som står skrivet i Tessalonikerbrevet 2 om det stora
avfallet som var tvunget att ske i Guds Kyrka innan Kristus kunde börja
sin återkomst. På grund av de verserna visste Kyrkan sedan årtionden
tillbaka att ett stort avfall från tron skulle ske i den sista tiden, men
den hade ingen aning om avfallets omfattning och destruktiva kraft.
För att kunna förstå nedräkningen som började vid tiden för det
stora avfallet är det nödvändigt att bekanta sig mer med vissa profetiska tidsperioder som är kopplade till den sista tiden.
1260 profetiska dagar
Kyrkan har länge förstått att det existerar specifika tidsperioder
kopplade till Kristus ankomst som inbegriper 1260 dagar. Profetiskt
existerar det en beskrivning utifrån 42 månader som handlar om en
specifik tidsperiod under nedräkningen för Kristus ankomst. Den
perioden är 1260 dagar lång. Med andra ord så motsvarar 42 månader
en 1260 dagar lång profetisk period.
Andra verser i Bibeln använder uttrycket tid, tider och en halv
tid, vilket även det motsvarar 1260 dagar, i det att en “tid” definieras
som 360 dagar, “tider” motsvarar 720 dagar och “en halv tid” innebär
180 dagar, vilket tillsammans blir 1260 dagar. Dessa är alla profetiska
tidsperioder som Kyrkan under de två senaste erorna förstått som
specifika tidsperioder som skulle komma att uppfyllas i sista tiden
innan Kristus återkomst. Det är bara det att Kyrkan inte känt till hur
alla dessa perioder passar ihop.
Innan jag går vidare är det också viktigt att nämna att det finns
ytterligare profetisk mening inom ramen för dessa perioder av 1260
dagar. Denna period har också en underdelning till en annan räkning
där 280 dagar avslöjar Guds direkta dom i en speciell fråga.
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Denna tidsperiod av 280 dagar betecknar en period av dom
från Gud. Den resterande tiden, det vill säga 980 dagar (1260-280)
avslöjar mer om varför domen har uttalats. Den resterande perioden
bestående av 980 dagar kan också benämnas “tid, tider och en halv
tid” då det gäller en dom. I detta fallet är 280 dagar en “tid”, 560
dagar är “tider” och 140 är “en halv tid”. Alla dessa tidsperioder har
betydelse och mening, men än har Gud inte avslöjat allt om detta för
Sin Kyrka. Trots detta är den kompletta summan fortfarande 1260
dagar (280 + 980).
I det här exemplet står de 280 dagarna för domen och perioden
av “tid, tider och en halv tid” betecknar de resterande 980 dagarna
(280+650+140=980). Dessa 980 dagar plus de 280 dagarna av dom
motsvarar 1260 dagar. Det är inte nödvändigt att helt begripa allt om
denna period av “dom” inom de profetiska 1260 dagarna i den sista
tiden, men detta hjälper till att åskådliggöra hur Gud är väldigt exakt
och metodisk i allt Han gör. Uppfyllandet av profetia handlar inte om
något chansartat, utan om ordning, organisation, planering, design
och det som är stabilt och konstant.
Tillbaka till nedräkningen
Efter att det stora avfallet skedde den 17 december 1994 fick Kyrkan
veta att en nedräkning för Kristus återkomst hade börjat. Men i allt
detta visste vi ännu inte när den skulle ske eller hur alla dessa profetiska tidsperioder passade in i den nedräkningen.
Det första Gud avslöjade för sin Kyrka handlade om en dom och
betydelsen av en tidsperiod om 280 dagar som avslöjade Guds dom.
När Joseph Tkach Sr. gav sin predikan som förorenade Guds tempel,
Guds Kyrka, så fullbordades profetian gällande den vanhelgande
skändligheten i Guds andliga tempel. Paulus profetia gällande det
stora avfallet hade börjat. Gud avslöjade en kraftfull dom som Han
personligen verkställde över syndens man, undergångens son, exakt
280 dagar senare. På samma klockslag som Joseph W. Tkach Sr. hade
gett sin predikan, tog Gud hans liv.
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När väl den lilla resten av Kyrkan blev medveten om betydelsen
av denna dom över den profeterade syndens man, undergångens son,
började mer förståelse ges gällande viktiga tidsperioder som stämde
överens med vad Kyrkan gick igenom.
Gud avslöjade till slut för Kyrkan att den hade erfarit en specifik
sista-tiden-period av 1260 dagar efter det stora avfallet. Detta var den
första av flera sådana perioder som Gud skulle komma att avslöja.
Det visade sig vara mer än en tillfällighet att från dagen då det stora
avfallet började, den 17 december 1994, till pingsten 1998, så hade
det gått 1260 dagar. Gud avslöjade senare att pingsten 1998 utgjorde
datumet då den lilla resten av Kyrkan hade återupprättats som den
enda sanna Kyrkan som Gud skulle komma att arbeta med fram till
Kristus återkomst. Trots att detta avslöjades långt senare för Kyrkan
var det på den pingsten, 1998, som Gud gjorde mig till apostel för Hans
Kyrka - den sista aposteln under denna sista tid.
Denna första period avslöjades också utgöra den som nämns i
Uppenbarelseboken 12:14. Detta bibelställe talar om Kyrkan som var
kvar efter det stora avfallet och som blev andligt matad av Gud och
beskyddad från Satans attacker under en tid, tider och en halv tid
(1260 dagar). Denna period av beskydd efter det stora avfallet var
nödvändig för Guds Kyrka för att kunna återuppbygga, stärka och
förbereda den för arbetet som skulle komma att följa.
2012 - Det första datumet för Kristus återkomst
Under åren som följde efter återupprättandet av Kyrkan på pingsten
1998 arbetade Gud med att forma och förbereda Kyrkan för större
verk, som den skulle komma att utföra under denna nedräkning. Jesus
Kristus inspirerade Kyrkan att producera två kortare böcker som
fokuserade på att ropa ut till de som hade splittrats på grund av det
stora avfallet. Den första bar titeln Time Is Running Out. Den avslöjade
för de splittrade grupperna vad som hade hänt dem eftersom de inte
hade några svar själva. De kunde inte ens se att det hade skett något
avfall, trots att två tredjedelar av Kyrkan inte längre existerade och
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de som var kvar hade splittrats och blivit uppdelade i över 600 olika
grupperingar.
Dessa splittrade grupper accepterade inte att Joseph W. Tkach
Sr. var den profeterade syndens man i 2 Thessalonikerbrevet 2. De
kunde inte se att hela Kyrkan hade blivit utspydd ur Guds mun, som
profetian gällande kyrko-eran Laodikeia talade om.
Den andra boken, Time Has Run Out, innehöll ett mycket kraftfullare
budskap till de splittrade grupperna och fungerade som en varning till
dem att de behövde erkänna sanningen om vad som hänt med dem.
Detta var också ett kraftigt uttalande mot alla i Kyrkans ledarskap
som misslyckades att erkänna det Gud hade avslöjat, och som genom
detta även hade misslyckats att i sanning betjäna och varna Guds folk.
Sedan skrevs boken The Prophesied End-Time som sändes ut över
världen i flera översättningar. Det gjordes reklam för den i flera länder,
den gavs ut gratis till den som ville ha den och den kunde även laddas
utan kostnad från hemsidan.
Efter det började Gud avslöja att 2008 utgjorde nyckelåret i nedräkningen för Kristus återkomst och boken 2008 - God’s Final Witness
skrevs. Även den sändes ut i många översättningar och erbjöds gratis
på nätet eller som tryckt bok. Kyrkan stod för hela kostnaden för
publiceringen och frakten, för att göra det så enkelt som möjligt att
få veta mer om sista-tiden-katastroferna, för den som hade intresse
av att veta mer om dem.
I det förra kapitlet beskrevs hur Kyrkan kom att tro att Kristus
återkomst skulle ske pingsten 2012. Under tidsperioden mellan det
stora avfallet och datumet för pingsten 2012 började Gud avslöja viktiga
profetiska tidsperioder. Åter igen väckte alla dessa uträkningar, och
datumen dessa sammanföll med, en stor förundran i Kyrkan eftersom
uträkningarna började uppenbara mönster och ordningar som inte
bara kunde vara en slump, de var uppenbart planerade. Den i princip obefintliga matematiska sannolikheten att så många profetiska
perioder fullbordades, samtidigt som många av datumen för dessa
perioder hade sådan djup mening, var helt enkelt överväldigande
och djupt inspirerande.
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För att nu göra en kort återblick så nämndes det tidigare att 2008
utgjorde nyckelåret som avgjorde huruvida datumet för Kristus återkomst skulle förbli detsamma och alltså ske under 2012, eller om det
skulle kunna flyttas fram ytterligare sju år till 2019. Dock insåg inte
Kyrkan hur viktigt 2008 verkligen var.
Det hade avslöjats att de tre profetiska tidsperioderna i Daniel
12 (1335, 1290 och 1260 dagar) skulle börja under 2008. Den första
perioden om 1335 dagar skulle komma att leda fram till den specifika
heliga dagen som Gud hade avslöjat som datumet för Kristus återkomst,
pingsten 2012. När man då räknade baklänges från pingsten 2012 med
1335 dagar så hamnade man på 30 september 2008. Detta var dagen
för den årliga basunhögtiden år 2008 - en fantastisk uppenbarelse.
Dessutom hade meningen i basunhögtiden stor betydelse eftersom
den handlar om att Messias återkomst basuneras ut.
Gud avslöjade sedan att det sista sigillet i Uppenbarelseboken, det
sjunde sigillet, skulle brytas den 14 november 2008 (1290 dagar före
pingsten 2012). Och den 14 december 2008 (1260 dagar), ljöd sedan de
sju trumpeterna som nämns i Uppenbarelseboken. Detta innebar att
de fysiska prövningarna de annonserar nu skulle komma att ske när
det, enligt Guds plan, var dags för var och en av dem att förverkligas.
70 veckor
Tiden mellan det stora avfallets början hela vägen fram till pingsten
27 maj 2012 blev ytterligare en fantastisk uppenbarelse av tid. Trots
att Gud senare avslöjade att Han hade ändrat tidpunkten för Kristus
återkomst från 2012 till 2019, uppenbarade Han tydligt syftet med det
första datumet och dess viktiga betydelse. Den tidsperioden bestod
av 6370 dagar.
När man räknar dagarna fram till pingsten 2012, så ingår inte den
27:e i den räkningen eftersom Kristus återkomst skulle skett i slutet
av den 26:e, precis innan pingsten började den 27:e.
Detta tal 6370 är en produkt av tre olika specifika tal som har
stark profetisk betydelse. Gud avslöjade dessa tre som 7, 70 och 13.
När dessa multipliceras med varandra blir summan 6370 (dagar).
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Det beskrevs tidigare att Guds dom över syndens man uppenbarades när denne dog 280 dagar efter det stora avfallet. Detta tal är
produkten av 7-dagarsveckan gånger 40, där 40 är ett tal som används
profetiskt för att påvisa en dom. Syndens man försökte ändra Guds
sjundedags-sabbat. Gud verkställde sin dom över honom på grund
av detta genom att ta hans liv exakt 7 x 40 dagar senare (280 dagar),
exakt på timmen då han förkunnade att det inte längre var nödvändigt att fira sabbat. Talet 7 som används här är talet som profetiskt
symboliserar något som är komplett - något fullständigt.
När helst talet 70 har använts profetiskt har alltid kopplingen till
Kristus återkomst funnits. Detta på grund av den välkända profetian
från Daniel som är känd som profetian om de 70 veckorna. Men
när det gäller räkningen efter det stora avfallet så var det inte år som
räknades, utan det var dagar. Med 7 dagar i veckan, gånger 70, som
är talet för Kristus återkomst, blir summan 490 dagar.
Sedan finns det ytterligare en faktor i produkten 6370 dagar och
den är talet 13. Detta tal har en mycket viktig betydelse och står för
avfall och uppror. Det bekräftas i många olika referensböcker. Men
utöver det är det också ett tal som profetiskt är kopplat till Satan, som
ju är den totala personifieringen av uppror och avfall.
Alla dessa datum och tal betydde mycket för Guds Kyrka eftersom
Kyrkan redan visste att Kristus vid sin återkomst skulle binda Satan i
drygt tusen år. Satan och demonerna kommer inte tillåtas att existera
i människans närhet under tusenårsriket, men inte heller under de
slutliga etthundra åren då “resten” av mänskligheten återuppväcks
till ett fysiskt liv en andra gång.
Så detta tal (6370) hade inte bara en viktig betydelse kopplad till
Kristus återkomst (70) men det speglade också att Satans makt (13)
över jorden skulle upphöra och Kristus skulle ta över makten, vilket
slutför (7) Guds plan för fastställandet av Hans rike på jorden (7 x
70 x 13 = 6370).
Dessutom hade talet 13 en djup mening gällande det som hade hänt
i Kyrkan genom ett profeterat uppror av syndens man, undergångens
son, i det stora avfallet. Den här tidsperiodens betydelse, från det
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stora avfallet till det första datumet för Kristus återkomst, visade sig
bli oerhört inspirerande för Guds Kyrka.
Dessa tal fortsätter att fascinera och uppenbara mer allteftersom
vi undersöker dem. Det sätt på vilket dessa tal sitter ihop med varandra är långt bortom chans och slump, mönstret är så enastående
att det utmanar vårt förstånd. Sannolikheten att hitta andra datum
som stämmer lika bra ihop med dessa tal minskar exponentiellt allt
eftersom ny information läggs till. Talen som har använts, och som
ger dessa slutsiffor, är i sig själva fantastiska, men det faktum att var
och en av dem har en “exakt mening” tar dem till en dimension av
oerhörd osannolikhet och utgör därför ett kraftfullt vittnesbörd om
vem som är designern bakom allt detta.
Ytterligare användning av talet 70
Hela denna period av 6370 dagar vittnar otvivelaktigt om Guds plan
och design. Men Gud stannade inte vid att bara ge en tidsperiod som
visade på Kristus återkomst med hjälp av en bokstavlig profetia gällande 70 veckor. Gud avslöjade också vikten av 1260-dagarscykeln som
påvisar profetiska sista-tiden-perioder. Denna tidscykel nämndes
tidigare i boken och beskrevs då på olika sätt, men alltid i kontexten
av specifika profetiska perioder som varar 1260 dagar.
För att kunna förstå allt detta är det nödvändigt att först förklara
användandet av två tal som används för att symbolisera mänskligheten.
Det är talen 5 och 6, som båda bär en egen unik betydelse kopplat till
mänskligheten.
Så som talet 7 används för att symbolisera “fullkomlighet” i
Guds plan används talet 6 för att symbolisera “ofullkomlighet”, och
i detta fallet handlar det om att människan är “ofullkomlig” i hur
hon skapades. När Gud återskapade fysiskt liv på jorden under de 7
dagarna, som ofta benämns som skapelseberättelsen, skapade Han
människan på den sjätte dagen. Den sjunde dagen vilade sedan Gud
och fastställde därigenom den dagen som veckosabbaten, given till
mänskligheten att högtidlighålla för all framtid som en speciell dag
för tillbedjan.
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Människan skapades den sjätte dagen, men dock som ofullkomlig
fysisk varelse som inte hade Guds heliga ande inom sig. För att göra
Guds skapelse av människan fullkomlig krävs det att Guds heliga
ande bor INOM människan - och genom det möjliggörs potentialen
att kunna födas in i Elohim, Guds familj.
Talet 6 används alltså för att uppenbara människans ofullkomlighet. Det är under de första 6 tusenårsperioderna som människan har
tillåtits att styra sig själv och själv välja på vilket sätt hon lever sitt liv.
Lärdomen är att under 6000 år har människan visat att hon inte kan
styra sig själv med någon vidare framgång. Varje mänsklig regering
har misslyckats. Mänsklighetens “levnadssätt” har lett till kraftig
förvirring, lidande, orättvisor, krig och många olika perverterade sätt
att leva. Förvirringen som människan skapat har genomsyrat varje
del av livet och visar sig i misslyckanden hos regeringar, diverse olika
religioner, ekonomier, samhällen och familjer. Och i denna tid, med
den moderna teknologin, kommer människan utrota sig själv om inte
Gud själv griper in och stoppar henne. Människan är ofullkomlig och
behöver Gud och Hans livsväg om hon skall kunna överleva.
Talet 5 handlar också om mänskligheten, men används för att
uppenbara en annan aspekt hos mänskligheten och relationen med
Gud. Detta tal uppenbarar människans “vägar” i kontrast till Guds
“vägar”. Människans sätt att leva står i rakt motsatsförhållande till
Guds sätt att leva. Människans sätt att leva uppenbarar den själviska naturen som människan har. Den själviska naturen drivs av vad
kroppen begär, vad ögonen åtrår och vad högfärden skryter med (1
Johannes 2:16). Guds levnadssätt bygger däremot på total osjälviskhet
och utåtriktad kärlek gentemot andra - vilket innebär nåd, förlåtelse,
vänlighet, tålamod och kärlek som är genuin, självuppoffrande och
alltid “utgivande”.
I det tidigare användandet av talet 70, som används för att förkunna
återkomsten av Jesus Kristus, skrev jag tidigare att Gud även avslöjade den viktiga betydelsen av 1260-dagarscyklerna som utmärker
profetiska sista-tiden-perioder. Talet 5 används också kopplat till
dessa cykler om 1260 dagar.
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Användandet av talet 5 har stor betydelse i detta då det uppenbarar
“människans levnadssätt” som har lett till Guds dom på jorden på
grund av att mänskligheten inte lyssnat till Honom. Och mänskligheten har nu gått så långt att den riskerar att utrota sig själv. Även om
människans levnadssätt uppenbaras symboliskt genom användandet
av detta tal så uppenbarar också talet 5 “Guds sätt” att arbeta med
människan från begynnelsen, vilket handlar om enormt tålamod,
stor nåd och kärlek för mänskligheten.
Det nämndes också tidigare i boken att om 2012 hade förblivit
datumet för Kristus återkomst hade förödelsen och det stora antalet
döda över hela jorden blivit oerhört mycket större. Vid det första
datumet för Kristus återkomst hade människan redan blivit dömd
och förverkligandet av den domen skulle varit så mycket värre än
om datumet kunde flyttas till 2019. Så Gud har avslöjat vidden av sin
nåd och kärlek genom att förskjuta datumet för domen sju år framåt
så att miljontals människor kan bli räddade.
Inom dessa 6370 dagar finns det 5 perioder om 1260 dagar (med
70 dagar kvar som symboliserar Kristus återkomst). Gud avslöjade två
mycket viktiga och specifika profetiska sista-tiden-perioder om 1260
dagar i nedräkningen från det stora avfallet till det första datumet för
Kristus återkomst. Den första sträckte sig från datumet för det stora
avfallet (17 december 1994) till pingsten 1998 (30 maj 1998).
Den andra specifika profetiska sista-tiden-perioden om 1260
dagar som Gud avslöjade som mycket viktig är den som då ansågs
vara den sista perioden som skulle leda fram till Kristus återkomst.
Den började då de sju trumpeterna tillhörande det sjunde sigillet
ljöd (14 december 2008); och 1260 dagar senare var datumet 27 maj
2012 (Pingsten).
Gud har inte avslöjat vilken betydelse eller mening det eventuellt
ligger i de tre perioderna om 1260 dagar som ligger mellan den första
och femte perioden, eller om de har någon annan viktig betydelse mer
än att de ger stor mening i att det blir totalt 5 tidsperioder. Summan
av dessa fem perioder om 1260 dagar är 6300 dagar. Det innebär att
det fattas 70 dagar till de 6370 dagarna. Detta är inte heller en slump
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utan ett bevis på design och bekräftar Guds syfte - att mänskligheten hade blivit dömd och att Kristus kunde återkomma på pingsten
2012, om tiden skulle kortas av. Dock har det redan påvisats att Guds
starkare önskan var att Kristus skulle kunna återvända på pingsten
2019 istället.
FÖRSTA RÄKNINGEN till 2012:
Med två profetiska tecken på Kristus återkomst
1:a tecknet:

7 x 70 x 13 = 6370
Från det stora avfallet till pingsten 2012
• 17 december 1994 till 27 maj 2012
• Totala antalet profetiska dagar = 6370

2:a tecknet:

5 x 1260 + 70 = 6370
1:a profetiska 1260 dagarna
• 17 december 1994 till 30 maj 1998

		

2:a, 3:e & 4:e perioden + 70 dagar
• 31 maj 1998 till 13 december 2008
5:e profetiska perioden om 1260 dagar
• 14 december 2008 till 27 maj 2012

TAL:
Profetisk betydelse
5 = mänskligheten
7 = fullständig, komplett
13 = uppror & avfall från tron / Satan
70 = Kristus återkomst
280 = Verkställande av Guds dom
1260 = Profetisk tidsperiod som markerar sista tiden
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Bortom 2012
Efter att Kyrkan hade erfarit 2012 och sedan fortsatt vidare började
Gud slutligen avslöja att nedräkningen för Kristus återkomst hade
förlängts med ytterligare sju år, från pingsten 2012 till pingsten 2019.
Han avslöjade att syftet med detta var att kunna skapa en större
förändring inom de som utgjorde del av Hans Kyrka, så att de skulle
vara förberedda för att utföra ett ännu viktigare arbete i den sista
tiden som var kvar.
Att Kristus nu skulle återvända 2019 gav Kyrkan ett nytt fokus.
Gud kunde nu skapa en mycket större potential för de från Kyrkan
som splittrades efter det stora avfallet att kunna bli räddade och leva
in i tusenårsriket. Detta senare datum gjorde det också möjligt för
ett mycket större och mer komplext arbete som ökade potentialen
för att hundratals miljoner fler människor skulle kunna räddas och
leva in i tusenårsriket.
Denna period av tillagd tid avslöjade ytterligare ett anmärkningsvärt antal dagar som hade en ännu viktigare betydelse. Detta
skulle kunna beskrivas som en utökad, djupare mening med Kristus
återkomst. Förändringen från 2012 till 2019 adderade ytterligare 2570
dagar till nedräkningen för Kristus återkomst. Detta är mycket viktigt
eftersom det nu innebar att det tillkom två mycket specifika profetiska
sista-tiden-perioder om 1260 dagar till den totala räkningen .
Den första av dessa två nya perioder inom detta tidstillägg till Kristus återkomst sträckte sig från 27 maj 2012 till 7 november 2015. Gud
avslöjade tidigt att denna första extra period om 1260 dagar utgjorde
de 42 månaderna som beskrivs i Uppenbarelseboken 11. Där beskrivs
hur Gud under den tidsperioden ”mäter templet”, vilket handlar om
den slutliga förberedelsen av Guds Kyrka inför dess slutliga arbete,
vilket leder fram till Kristus återkomst.
Den andra tillagda sista-tiden-perioden om 1260 dagar sträcker
sig från den 8 november 2015 till den 20 april 2019. Denna räkning
avslutas på veckosabbaten som ligger mitt i den första perioden av
heliga dagar det året, det osyrade brödets högtid. Den specifika sista-
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tiden-perioden är nu bekräftad som tiden för Guds två vittnen att
fysiskt fullborda sina uppdrag i världen.
Uppenbarelseboken 11:3-6 avslöjar att under en tidsperiod av 1260
dagar kommer Gud sända sina två sista-tiden-vittnen att profetera
under hela den tidsperioden. Mycket av det vittnesbördet och den
kraft det har getts handlar om det som står skrivet i den här boken.
Mot slutet av den tidsperioden kommer de ges förmågan att stänga
skyarna så det inte kommer regna över de områden som de bestämmer
och de kommer även att kunna bestämma tidsomfattningen för det
väderfenomenet . De kommer slå jorden med plågor när helst de önskar.
Mycket av det som fullbordas under den tidsperioden kommer att
inbegripa åskmullren i Uppenbarelseboken, vilka kommer fullbordas
i ytterligare omfattning genom de händelser de förkunnar.
I denna utökade tidsperiod av ytterligare sju år finns alltså dessa
två sista-tiden-perioder som adderades till nedräkningen för Kristus
återkomst om vardera 1260 dagar. De fem 1260-dagarsperioderna som
föregick pingsten 2012 plus dessa två ger ett totalt antal av 7 kompletta
sista-tiden-perioder om 1260 dagar. Åter igen ligger det stor betydelse
i det talet eftersom talet 7 symboliserar fullkomligheten i Guds plan.
Veckan blir komplett med den 7:e dagens vila [sabbaten]. De årliga
heliga dagarna är 7 stycken och de visar på Guds kompletta plan för
mänskligheten. Gud har gett 7 stycken tusenårsperioder (7000 år)
för människor att leva det första livet Han gett dem.
Dock finns det ytterligare en tidsperiod i allt detta som också
måste förklaras. De två extra tidsperioderna om 1260 dagar som
lades till efter pingsten 2012 ger ytterligare 2520 dagar att addera
till nedräkningen för Kristus återkomst. Dock är det 2570 dagar från
den 27 maj 2012 (medräknat den dagen) till pingsten 9 juni 2019. Det
innebär att det finns en period om ytterligare 50 dagar efter de två
sista profetiska perioderna.
Den 50-dagars perioden har redan nämnts i boken. Det är tiden
då Gud börjar tömma ut de sju sista plågorna, vilket kommer leda
fram till Kristus återkomst till en värld som har gjorts ödmjuk och
redo att lyssna till honom. Som det redan sagts så är dagen då hans
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återkomst manifesteras i atmosfären ovanför jorden den 21 april 2019.
Det verkar som om den manifestationen kommer att ske vid tidpunkten
då viftoffret traditionellt viftades inför Gud, vilket skedde i mitten av
perioden av de heliga dagarna som kallas det osyrade brödets högtid
(3 Mos 23). Denna manifestationen av Kristus återkomst kommer
ske på morgonen den första dagen i veckan efter den ursprungliga
påsken det året.
Viftoffret var symbol för tidpunkten då Jesus Kristus skulle komma
att uppfylla dess mening genom att bli erkänd av Gud som den första
av förstlingsfrukterna i Guds stora skörd - av dem som har utvalts att
ingå i Hans familj - Elohim. Jesus Kristus dog på den ursprungliga
påsken och lades i sin grav precis före solnedgången på den 4:e dagen
i veckan (onsdagen) år 31. Efter solnedgången började den årliga
högtiden som kallas det osyrade brödets högtid. Sedan mot slutet av
den 7:e dagen (veckosabbaten) precis före solnedgången uppväcktes
Jesus Kristus från de döda, efter att ha legat i graven under exakt tre
nätter och tre dagar.
Sålunda uppväcktes Kristus precis före solnedgången den veckosabbaten. Så snart solen gick ner började den 1:a dagen i veckan (söndagen). Men inte förrän på söndagsmorgonen, vid tiden då prästerna
viftade viftoffret, kunde Kristus uppstiga till Gud. Kristus accepterades
då som giltigt offer av Gud Fadern och i detta fullbordade Kristus
viftoffret på ett andligt plan. Senare samma dag efter att han uppstigit
till Gud och accepterats som viftoffret, nedsteg han åter till jorden för
att umgås med sina lärjungar, men också många andra människor,
under de följande fyrtio dagarna.
Tidpunkten för viftoffret gäller inte endast starten på Guds andliga
skörd med Jesus Kristus som den första av förstlingsfrukten, men
den dagen innebär även starten på en specifik nedräkning som Gud
befallt människor att utföra, så att människor tydligt skall veta när
den heliga pingsten ska firas. Pingsten är den dagen då de två viftoffersbröden viftades. De är en symbol för förstlingfrukten (de 144
000) som lyfts upp inför Gud för att accepteras av Honom på samma
vis som viftoffret lyftes upp inför Gud för att Han skulle acceptera
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Jesus Kristus.
Paulus beskrev Jesus Kristus som den första av Guds förstlingsfrukt att bli återuppväckt. I 1:a Korintierbrevet finns en beskrivning
av ordningen för alla bland förstlingsfrukten och deras respektive
uppväckelse - alla de som skulle komma att utgöra de första att bli
återuppväckta in i Guds familj - Elohim. Kristus beskrivs som den
förste att bli återuppväckt och sedan skulle de andra bli återuppväckta
vid hans återkomst.
“Men i tur och ordning; först Kristus [förstlingsfrukten] och därefter, vid hans ankomst, de som tillhör honom [resten, de 144 000]” (1
Kor 15:23). Kristus beskrivs mycket tydligt som den som återuppväcks
först, och sedan de resterande av förstlingfrukten vid hans återkomst.
Kapitel 14 i Uppenbarelseboken börjar med att nämna de 144
000 som kommer bli återuppväckta för att möta Kristus vid hans
återkomst, de beskrivs på följande sätt:
“Det är de som följer lammet vart det än går. De är friköpta från
människorna [under 6000 års tid] som en första skörd för Gud och
lammet” (Upp 14:4).
Pingsten är alltså den årliga heliga dagen som utgör symbolen för
Guds första skörd - de 144 000 - vilka återuppväcks med andligt liv
i den första återuppväckelsen vid Kristus återkomst, och som sedan
återvänder med honom till Olivberget på den dagen, på pingsten 2019.
De första fem perioderna (om 1260 dagar) som föregick pingsten
2012 hade 70 ytterligare dagar adderade som symboliserade Kristus
återkomst. Det är två ytterligare perioder som lagts till efter detta som
nu ger oss sju kompletta tidsperioder om 1260 dagar sedan det stora
avfallet. Dessa två nya perioder har 50 extra dagar tillagda, och dessa
symboliserar ankomsten av förstlingsfrukten (de 144 000) tillsammans med Kristus. Dessa dagar har stor betydelse gällande Kristus
återkomst som regent i Guds rike under de kommande 1100 åren.
Men det ryms ännu mer i detta, i det att pingsten uppenbarar
instruktionen Gud gav för hur man skall kunna avgöra när den
heliga dagen skall firas. Pingst (eng. Pentecost) betyder bokstavligen
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“räkna till femtio”. Det är dessa sista 50 dagar som på ett otroligt
sätt knyter samman betydelsen av Jesus Kristus som den första av
förstlingsfrukterna med resten av förstlingsfrukterna - de 144 000
- som alla nedstiger till jorden på den femtionde och sista dagen pingsten 2019.
ANDRA NEDRÄKNINGEN till 2019:
Pingsten 2012 till pingsten 2019 (2570 dagar)
• 27 maj 2012 till 9 juni 2019
6:e profetiska tidsperioden om 1260 dagar
• 27 maj 2012 till 7 november 2015
7:e profetiska tidsperioden om 1260 dagar
• 8 november 2015 till 20 april 2019
De slutliga 50 dagarna före Kristus återkomst
• 50 är räkningen från viftoffret till pingsten
• 21 april 2019 till 9 juni 2019
Två starka tecken
Nedräkningen för Kristus återkomst, med början vid det stora avfallet
och till 2019, sträcker sig över en tidsperiod av nästan tjugofyra och
ett halvt år. Den första delen i det här kapitlet beskrev mycket av den
matematiska uppdelningen, som i sig innehåller viktig profetisk betydelse i den fullständiga nedräkningen. Men utöver denna exakta och
ordnade nedräkning gav Gud sin Kyrka ytterligare två starka tecken
som skulle komma att fungera som markörer för Kristus återkomst:
det ena i början och det andra i slutet av nedräkningen. Det första
tecknet handlade om det stora avfallet vilket fungerade som ett
tecken för starten av nedräkningen för Kristus återkomst.
Händelserna runt det stora avfallet sträckte sig över många år
och var till största delen ett resultat av de fyra sigillen i Uppenba-
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relseboken, som ofta beskrivs som de fyra apokalyptiska ryttarna.
Dessa händelser gällde inte världen, så som många trott, utan de
gällde Guds Kyrka och ett profeterat uppror som skulle komma att
ske i sista tiden. Upproret innebar ett kraftigt avsteg från sanningen
Gud hade gett sin egen Kyrka. Detta uppror symboliseras av de fyra
ryttarna.
Det andra och sista tecknet som Gud gav sin Kyrka var uppenbarelsen av Guds två sista-tiden-vittnen och det arbete de skulle
uppfylla som skulle leda fram till slutet på nedräkningen för Kristus
återkomst. De två vittnena skulle komma från Guds Kyrka och deras
arbete skulle bli tecknet för sista tidens fullbordan.
Trots att Kyrkan under årtionden hade förstått att tidsperioden
för de två vittnena innan Kristus återkomst skulle utgöra 1260 dagar,
så visste inte Kyrkan att deras arbete i själva verket skulle ske under
tre av dessa profetiska sista-tiden-perioder av 1260 dagar och inte
bara under en av dem.
Arbetet som dessa två vittnen fullbordar beskrivs översiktligt i
Uppenbarelseboken. Det var inte förrän detta sista kapitel i boken
som du nu läser skrevs, som Gud avslöjade att den här boken i själva
verket utgör fokuset och sättet genom vilket en av de verserna i Uppenbarelseboken kommer uppfyllas.
Efter att ha skrivit klart vart och ett av kapitlen i denna bok brukade jag skicka det till Kyrkan för genomläsning, som en dubbelkoll
av grammatiken, stavningen och tydligheten. Om något jag skrivit
inte var helt klart för de som redigerade texten så fortsatte jag jobba
mer med texten tills den blev tydligare. Däremot finns det fortfarande
vissa delar som inte kommer bli tydliga förrän senare, eftersom de är
profetiska till sin natur och inte bara kan förstås direkt. När jag skrev
detta sista kapitel så skickade jag först in den första hälften, den som
handlade om de olika räknekombinationerna som Gud hade avslöjat
i den övergripande nedräkningen för Kristus återkomst. Men jag
visste då att det var en sista del kvar som jag behövde skriva - denna
del. Dock var jag inte säker på vad det var som behövde förklaras
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ytterligare för att kunna avsluta boken.
Inte förrän ca tre veckor senare började jag skriva på denna sista
del, som fått namnet “Två starka tecken”. Min fru, som är det andra
sista-tiden-vittnet, läste boken och gav mig respons på det jag skrivit.
Efter att hon läst boken så här långt så sa hon till mig att jag behövde
läsa en specifik vers i Uppenbarelseboken som hon upplevde att den
här boken uppfyller. När jag läste den versen blev det klart för mig
att den precis handlade om det som just hade skrivits och att boken
skulle komma att fungera som det huvudsakliga verktyget för den
versens fullbordan.
Den resterande delen av den här boken kommer ge en översikt
över de händelser som Gud har fullbordat, och kommer fortsätta att
fullborda, genom sina två vittnen. Vetskap och kunskap om dessa två
vittnen kommer hjälpa människor att bättre förstå de händelser som
kommer ske hela vägen fram till Kristus återkomst.
Den första delen av det här kapitlet fokuserade på uppdelningen
av nedräkningen och den djupa meningen i hur Gud fastställde de
matematiska tal som leder fram till Hans sons återkomst. De matematiska kombinationerna uppenbarar att detta handlar om Guds
design och att bara Gud kan åstadkomma något sådant. Denna sista
del avslöjar något av den profetiska uppfyllelsen och det arbete som
Gud kommer utföra genom sina två vittnen. Gud kommer genom
dessa slutföra arbetet som är kopplat till nedräkningen för Kristus
återkomst.
Två av kapitlen i Uppenbarelseboken, vilken Gud gav till Johannes
att nedteckna för nästan 2000 år sedan, beskriver arbetet som Gud
förberett genom sina två vittnen. De kapitlen kommer här beskrivas
eftersom de är kopplade till händelser som redan skett och händelser
som snart kommer börja förverkligas och som kommer innebära slutet
på den sista tiden. De händelserna som ännu ligger framför oss och
som kommer verkställas genom de två vittnena är oerhörda, och de
kommer ske inom samma tidsperiod som sista-tiden-katastroferna
och det tredje världskriget.
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De sju åskmullren
Allt detta börjar i Uppenbarelseboken 10 där Johannes skrev något
unikt gällande de sju åskmullren, och även om han hörde vad de handlade om så blev han tillsagd att inte skriva ner dem. Detta berodde på
att de inte skulle avslöjas förrän under tidsperioden som kallas den
sista tiden, eftersom Guds syfte var att de skulle uppenbaras genom
sista-tiden-vittnet som är Johannes motpart. Johannes och det vittnet
är de enda två i Kyrkans historia som Gud unikt kallat att fungera
både som apostel och profet.
Historien som leder till introduktionen av Guds två vittnen börjar
med att Johannes ser en ängel komma ner från himlen, som ropar ut
de sju åskmullren.
“och i sin hand höll han [ängeln] en liten bokrulle som var öppnad.
Han satte högra foten på havet och den vänstra på jorden och ropade
med hög röst som ett lejon ryter. Och när han hade ropat talade de sju
åskornas röster. När de sju åskorna hade talat tänkte jag skriva [det
de hade sagt], men jag hörde en röst från himlen säga: ”Försegla vad
de sju åskorna har talat och skriv inte upp det.” (Upp 10:2-4).
Beskrivningen som Johannes ger av detta som en liten bokrulle
är i den engelska översättningen mycket otydlig, då de inte valt ordet
bokrulle, utan snarare en liten bok. Detta leder till att läsaren får en
felaktig bild av hur detta skulle föreställa en liten bok. Däremot var
det inte en alls en bok, utan en mycket liten bokrulle som Johannes
senare blev tillsagd att äta upp. Denna lilla bokrulle innehöll vad
ängeln hade sagt, vilket var de sju åskornas röster [åskmullren].
“Och rösten som jag hade hört från himlen talade till mig igen och
sade: ”Gå och ta den öppna boken [bokrullen] ur handen på ängeln
som står på havet och på jorden.” Och jag gick bort till ängeln och
bad honom ge mig bokrullen. Han sade till mig: ”Ta den och ät upp
den. Den skall svida i din mage, men i din mun skall den vara söt som
honung.” Och jag tog emot bokrullen ur ängelns hand och åt upp den,
och i min mun var den söt som honung. Men när jag hade svalt den
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sved det i min mage.” (Upp 10:8-10).
Johannes beskriver hur han åt denna lilla bokrulle och hur den
påverkade honom fysiskt, men det är helt enkelt en bild av någonting
som senare skulle uppfyllas på ett andligt plan av Johannes motpart
i den sista tiden.
När jag skrev boken, 2008 - God’s Final Witness, fick jag uppdraget att avslöja de sju åskmullren. Att få det uppdraget var verkligen
inspirerande och spännande, speciellt när jag förstod att detta skulle
kunna hjälpa mängder av människor att börja förändras och att omvända sig, så att de kunde få möjligheten att leva in i tusenårsriket.
Detta kunde verkligen liknas med att äta något som smakade sött.
Men när så dessa saker hade skrivits ner och publicerats, så blev
upplevelsen av att bli hånad, hatad och förlöjligad, av nästan alla som
läste det, en bitter erfarenhet. Trots att detta är den normala responsen
från mänskligheten på det Gud gett till sina profeter genom tiderna,
så är det en helt annan sak att personligen uppleva sådant hat och
ondska från andra. Det är en bitter upplevelse.
Hatet och förlöjligandet - bitterheten - nådde sin kulmen under
den 5:e profetiska perioden om 1260 dagar. Boken gavs ut i världen
i det antal som Gud ansåg tillräckligt för att uppfylla ett sista tidens
vittnesbörd av mänsklighetens sedvanliga respons gentemot Honom.
Detta bekräftades genom responsen gentemot den som Gud givit
uppdraget att skriva boken, till den Han hade sänt till världen. Boken
togs emot av några miljoner i ca 170 länder och sändes ut på sju olika
språk. Inte bara de sju åskmullren beskrevs i den boken, men även
de sju trumpeterna, de sju slutliga plågorna och de katastrofala händelserna de avslöjar.
Vissa av de som läste boken frågade sig om dessa händelser verkligen skulle kunna ske, men de trodde inte riktigt på dem. När så år
2012 kom och gick växte bitterheten hos människor och de gensvarade
med ännu kraftigare ilska, hån och avsky över vad som hade skrivits.
Dock kommer alla dessa händelser ändå ske, sju år senare, men nu
med vissa förändringar på grund av vad Gud så nådefullt erbjuder
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människor, om de vill lyssna.
SJU ÅSKMULLER:
• Den lilla bokrullen
• Tydligt beskrivna i 2008—God’s Final Witness
• Mullren ökar i antal, frekvens och intensitet
• De sju åskmullren:
1) Krig och terror
2) Jordbävningar: med ökad styrka och förstörelsekraft
3) Väder: extrema förekomster av torka, översvämningar, samt
extrema temperaturer och vindar
4) Global ekonomisk omvälvning
5) Död: farsoter och död, framför allt bland kända människor
6) Avslöjandet av Guds sista-tiden-vittnen
7) Ökad uppenbarelse av Gud till människan
Templet mäts
Efter att Johannes berättade om de sju åskmullren började han beskriva vissa händelser som skulle komma att ske mitt under de tre
profetiska sista-tiden-perioderna. Den 6:e tidsperioden gällde Guds
Kyrka, och sträckte sig från pingsten 2012 till den 7 november 2015.
“Och en måttstock som var som en stav gavs åt mig med orden:
”Gå och mät Guds tempel [Kyrkan] och altaret och räkna dem som
tillber där.” (Upp 11:1).
Denna tidsperiod fungerade som en sista förberedelse för Guds
Kyrka att göras helt redo inför Kristus återkomst. Denna period
kännetecknas av en slutlig rening av Guds tempel (Guds Kyrka), men
också av en tid av träning för Guds folk inför slutet, detta genom
undervisning och prövningar så att de skulle kunna stå starka i sista-tiden-prövningarna, och göras fullkomligt redo för återvändandet
av Kyrkans ledare - Jesus Kristus. Gud kommer att ha en renad,
andligt stark och trofast Kyrka som gjorts redo att möta Kristus när
han återvänder.
Denna slutliga rening innebar att Kyrkan skulle formas så den
ägde den karaktär som Gud planerat att Hans folk skulle komma
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att ha vid Hans sons återkomst. Detta betydde också att de som inte
ödmjukade sig genom denna process och inte förblev trofasta gentemot
sin kallelse skulle komma att rensas bort ur Kyrkan.
“Men templets yttre gård skall du lämna därhän och inte mäta,
ty den har getts åt hedningarna, och den heliga staden [Kyrkan - det
andliga Jerusalem] skall trampas av dem i fyrtiotvå månader.” (Upp
11:2).
De som befann sig “på templets yttre gård” handlar om de som gav
ett sken av att vara i Kyrkans miljö och gemenskap men som inte var
trofasta den kallelse de fått. Dessa var inte trogna Guds sanningar inte trogna Gud. Under den här tidsperioden arbetade inte Gud med
dessa människor och de gavs inte heller någon hjälp att nå den nivå
av karaktär som Gud krävde av sitt folk, och därför ingick de inte i
mätningen av templet.
Dessa människor beskrivs som de som inte håller måttet vid
mätningen, eftersom de befinner sig på yttre gården av templet.
Med andra ord gav de intrycket av att vara en del av Kyrkan, men
de utövade inte sann tillbedjan av Gud inom templet. Att de befann
sig på yttre gården avslöjade att de inte utgjorde en del av Kyrkan
utan levde ett falskt liv inför Gud och inför de som tillhörde Kyrkan.
Så instruktionen gavs att separera dessa från templet, eftersom de
inte skulle mätas tillsammans med de som befann sig inom templet.
Istället skulle det avslöjas var de verkligen var, dvs. på yttre gården
- i Kyrkans miljö - men inte i templet, inte i Kyrkan. Genom att bara
hålla till på yttre gården var de i sanning del av hedningarna (en term
som används för icke troende). Dessa avvisades av Gud och togs på
ett eller annat sätt bort så det blev uppenbart att de inte utgjorde en
del av Guds Kyrka.
Detta är precis vad som hände under den tidsperioden, och nu
när detta skrivs är det bara några månader kvar av den tidsperioden
för mätningen av templet. När den väl är gjord kommer världen att
gå in i den sjunde och slutliga sista-tiden-perioden av 1260 dagar före
Kristus återkomst. Gud har uteslutit medlemmar inom Kyrkan som
inte varit trofasta. Av dessa har en hel del varit ledare inom Kyrkan,
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inklusive flera äldste, ja till och med en evangelist.
Denna period har inte bara inneburit en kraftig rening av Kyrkan,
men de som fortsatt att vara trofasta har gått igenom en mätningsprocess som inneburit att de har blivit tränade, andlig stärkta och gjorts
redo för Kristus återkomst. Under denna tidsperiod har Kyrkans
medlemmar kommit närmare Gud och varandra andligt, detta på ett
sätt som inte skett på flera hundra år i Kyrkans historia. Innan den
här boken publiceras kommer Kyrkan att ha gjorts helt redo inför
återkomsten av sin överstepräst, påskalamm och äldre broder - Jesus
Kristus.
42 månader
Det finns ytterligare en profetia som fullbordats under denna 6:e profetiska sista-tiden-period som dessa verser beskriver. Den handlar först
och främst om vad som skulle ske med Guds två sista-tiden-vittnen
under denna tidsperiod, och som ett resultat av detta även erfaras
av Kyrkan.
I det sista citatet gällande denna tidsperiod gavs instruktionen att
inte mäta de som befann sig på yttre gården utanför templet (de falska
tillbedjarna), men att istället räkna dem som hedningar (icke-troende).
Sedan beskriver den sista delen av den versen vad hedningarna skulle
komma att göra under den tidsperioden. För att förstå detta krävs det
att man kommer ihåg att hedningarna nu inkluderade de som inte
längre ingick i templet, eftersom de blev uteslutna ur Kyrkan. Det
står om dessa hedningar, “...och den heliga staden (Guds Kyrka) skall
trampas av dem i fyrtiotvå månader.” (Upp 11:2).
Detta är tiden då hedningarna, och speciellt de som inte mättes
som en del av templet, har haft den största möjligheten att trampa
på och attackera Guds Kyrka, och framför allt dess ledarskap. Detta
är också en tid då Satan och den demoniska världen har arbetat som
hårdast på att attackera Guds folk, vilket mest gjorts genom att påverka
de som versen kallar hedningar att bli negativa mot Kyrkan.
Trots att Kyrkan verkade svagare än någonsin i dessa hedningars
ögon, var detta en tid då Gud formade Kyrkan att bli starkare och stå
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stadigare än förr, i det att medlemmarna stärktes andligt och gavs
slutlig träning och förberedelse inför Kristus återkomst. Attackerna
från andra förstärkte snarare denna process av bli starkare.
I dessa hedningars ögon verkade Kyrkan befinna sig i sitt svagaste
tillstånd då en domare dömde Guds apostel och sista-tiden-profet till
42 månader i federalt fängelse för försök att smita från skattebetalning.
Och trots att en domstol och jury gav en fällande dom gjorde detta
ingen skillnad för vad som var sant gällande Guds tjänare och Guds
Kyrka. Den 6:e sista-tiden-perioden inkluderade händelser runt den
rättegången, domen, husarresten och tiden i fängelset. Dessa händelser
är alla delvis eller helt inkluderade i denna faktiska profetiska period
av 42 månader (1260 dagar). Det gick inte obemärkt förbi att domen
för Guds profet blev 42 månader, och trots att tidperioden för uppfyllandet av straffet inte helt skedde inom denna 6:e tidsperiod, så, när
man inkluderar alla händelser runt detta, inklusive efterdyningarna
av rättegången, domen och det mesta av fängelsetiden, blev profetian
om de 42 månaderna uppfylld.
Som jag nämnt tidigare så gjorde hela denna tidsperiod då hedningarna trampade på Guds Kyrka inte Kyrkan svagare, snarare tvärt om.
Den förstärkte beslutsamheten, tron och den andliga övertygelsen hos
Guds folk. Åter igen tjänade allt detta bara Guds större syfte att forma
och designa en starkare Kyrka, samtidigt som det också förberedde
Hans två sista-tiden-vittnen att bli grundligt utrustade så att de på
ett bättre sätt kunde verkställa det som låg framför dem, under den
7:e och slutliga profetiska tidsperioden.
De två vittnena
Den 7:e och sista sista-tiden-perioden om 1260 dagar kommer utgöra
den perioden då Gud ger sina två sista-tiden-vittnen det primära
uppdraget som de har profeterats att uppfylla. Alltigenom den 5:e
och 6:e profetiska sista-tiden-perioderna har dessa två individer varit
måltavla för mycket förlöjligande, hat och hån, och genom var och
en av dessa profetiska perioder kommer dessa två att ha fullbordat
en specifik typ av vittnesbörd, men deras huvudsakliga vittnesbörd
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sker under den sista perioden om 1260 dagar.
“Och jag [Allsmäktig Gud] skall låta mina två vittnen [få kraft att]
profetera under tolvhundrasextio dagar, klädda i säckväv” (Upp 11:3).
Att vara klädd i säckväv symboliserar att man vandrar ödmjukt
inför Gud. Denna vers beskriver hur Guds två sista-tiden-vittnen är
iklädda ödmjukhet under det att de verkställer uppdraget Gud gett
dem. Ödmjukhet är motsatsen till stolthet, och Gud har förberett båda
dessa individer så att de kan fullborda uppdraget som ligger framför
dem på ett sätt som speglar sann rättvisa, nåd och aktiv levande tro.
Syftet med kraften som Gud ger dessa två är att ödmjuka andra som
är fyllda av stolthet och vägrar att lyssna till Gud.
Dessa två vittnen kommer använda den kraft som givits dem på
det sätt de själva önskar, enligt vad de själva beslutar att använda
mot andra med syftet att klä av dem deras stolthet, precis som det
skedde på Moses tid mot Egypten och farao.
Trots att dessa två ges sådan mäktig kraft att använda som de
vill, på det sätt de väljer, så kommer de inte fyllas av någon stolthet på
grund av detta. Användandet av den kraften kommer istället spegla
deras ödmjukhet eftersom de förstår att kraften kommer från Gud
och har ett viktigt syfte, och att det är genom Hans stora kraft, och
ingen annans, som sådana saker verkställs. Dessa två vittnen förstår,
på djupet, att allt som sker handlar om vad Gud gör för att ödmjuka
denna värld så att Han kan etablera Sin son som kungars Kung.
Detta med att de är klädda i säckväv - klädda i ödmjukhet - är
helt enkelt ett resultat av hur Gud format och tränat dem med hjälp
av allt det som de var tvungna att erfara under de tidigare sju åren i
de två tidigare profetiska perioderna (den 5:e och 6:e om 1260 dagar).
Det var under dessa två tidsperioder, när dessa två blev förlöjligade,
hånade, hatade och senare trampade på, som de lärde sig ödmjukhet
på ett starkt andligt plan.
På grund av vad dessa två ledare av Guds Kyrka upplevde, erfor
Kyrkan mycket av det samma, och lärde sig också djupare ödmjukhet
i sin tjänst inför Gud, i det att de också utsattes för liknande attacker
från andra. Allt som skedde under de två profetiska sista-tiden-peri-
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oderna skapade på ett starkt sätt en mycket kraftigare andlig styrka
hos Guds folk. Detta utgjorde ett kraftfullt verktyg för att förbereda
dem för Kristus återkomst.
Det står i versen jag nyss citerade att dessa två “skall profetera
tolvhundrasextio dagar.” Mycket av detta uppdrag att profetera
handlar om det som skrivits i den här boken och boken före denna.
Den här boken kommer att vara färdigställd och erbjudas världen
under den första delen av den sista 7:e profetiska sista-tiden-perioden
om 1260 dagar. Profetia som har behandlats i denna och den förra
boken, 2008 - God’s Final Witness, kommer att ske på det sätt som
beskrivits. Detta kommer utgöra det huvudsakliga sättet på vilket
denna vers fullbordas eftersom det är under denna sista period som
de flesta av dessa profetior kommer uppfyllas.
Ändå finns det mycket mer skrivet om vad dessa två vittnen
kommer vara inblandade i under denna sista profetiska sista-tiden-period.
“Vittnena är de två olivträden och [av] de två lampställen som
står [är etablerade] framför jordens herre.” (Upp 11:4).
Trots att Gud ännu inte har avslöjat hela vidden av betydelsen
av denna vers, så är den dock mycket viktig för Honom. Det står att
dessa två är av de två lampställen och de två olivträden, vilka nämns
i Sakarjas bok gällande Guds två smorda, till vilka Han kommer ge
stor kraft att fullborda många profetiska skeenden som kommer leda
fram till Kristus återkomst. Gud gav denna profetia till Sakarja några
århundraden före Kristus födelse. Så, det arbetet som dessa två har fått
att utföra är mycket viktigt för Gud och Hans syfte med sista tiden.
Verserna som följer beskriver vad Gud har fastställt eller etablerat
att de skulle komma att utföra inför Honom på jorden.
“Om någon vill skada dem kommer det eld ur deras mun och
förtär deras fiender. Var och en som vill skada dem måste bli dödad
på det sättet.” (Upp 11:5).
Gud avslöjar att vissa kommer hata dessa två vittnen så pass mycket
att de kommer försöka skada dem, och till och med försöka döda dem.
Men Gud gör mycket klart att dessa två inte kommer dö förrän Gud
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tillåter det. Elden som beskrivs som att den kommer ur deras munnar
är en symbol för kraften de fått att uttala vilken förödande dom som
helst över den som försöker skada dem.
“De har makt att stänga himlen så att inget regn faller under den
tid då de profeterar, och de har makt att förvandla allt vatten till blod
och att slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill.” (Upp 11:6).
Gud kommer ge sina två vittnen kraft att orsaka förödande skada
från vilken plåga som helst som de själva bestämmer. Detta betyder
att de kommer bestämma var, när, på vilket sätt, och hur länge specifika plågor kommer sändas och om dessa plågor behöver upprepas.
Vissa av dessa plågor som uttalas kommer att kopplas till händelser
beskrivna i de sju åskmullren.
Det står ännu mer om dessa två sista-tiden-vittnen som Gud
refererar till som sina profeter. För den som önskar läsa om detta i
Bibeln, så står det efter verserna som jag citerat i Uppenbarelseboken
kapitel 11.
Boken uppfyller en profetia
Precis som de tidigare böckerna så kommer också denna bok erbjudas
människor på olika språk och nå de flesta länder i världen. Tidigare i
det här kapitlet skrev jag att min fru sa att jag behövde läsa en profetia
som den här boken kommer uppfylla. När boken väl är klar kommer
den uppfylla den profetian.
Den här boken kommer marknadsföras och översättas till fler
språk än tidigare. Syftet med detta är att försöka nå miljontals fler
människor och ge större möjlighet för fler människor att bli räddade.
Ändå finns det ett flertal länder och folk med andra språk som inte
har någon önskan överhuvud taget att läsa en bok som denna, oavsett
vad som står i den eller hur illa det blir i världen. Gud vet vilka dessa
länder och folk är och detta kommer inte göras direkt tillgängligt för
dem, trots att de blivit förvarnade.
Var och en av er som nu har läst den här boken och kommit ända
hit behöver inse verkligheten att just du, just nu, står vid det viktigaste
vägskälet någonsin i ditt liv. Detta är tidpunkten då endast du kan
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välja hur du kommer leva ditt liv från och med nu. Det handlar om
att antingen fortsätta som förut - din egen väg - eller ta emot det Gud
har berättat genom denna bok. Hur det nu än blir kan livet inte längre
fortsätta som förut. Världen går igenom kraftiga förändringar och
jämfört med dagens folkmängd kommer långt färre leva in i den nya
tusenåriga tidsåldern som Gud kommer etablera.
Gud är just nu å färde med att föra människor mot de viktigaste
val de någonsin ställts inför, där var och en måste fatta stora livsförvandlande beslut gällande hur de väljer att leva resten av sina liv.
Det kommer antingen innebära ett liv där man lyssnar till Gud och
börjar förändra sitt liv i enhet med Honom och Hans livsvägar eller
ett liv där man vägrar ta emot vad Han erbjuder.
Endast du, och ingen annan, kan göra det livsvalet. Det ansvaret
ligger inte på någon annan.
Om någon önskar leva in i Guds nya tidsålder och leva på det sättet
Han visar, så måste de förändras. Ingen kan fortsätta leva på samma
sätt som förr. Ingen kan hålla fast vid sina falska religiösa vanor eller/
och omoraliska handlingar, dessa måste förkastas.
Hela anledningen till att världen går igenom dessa sista-tiden-katastrofer är att mänskligheten konstant har levt i olydnad inför Gud
under 6000 år, och har nu nått tiden då den, på grund av den tekniska
utvecklingen, har möjligheten att utrota sig själv.
Olydnad inför Gud och Hans lagar leder bara till lidande, sorg och
ondska i livet. Gud håller på att sätta stopp för detta, i det att Han inte
längre kommer tillåta människan att styra sig själv, göra uppror och
leva på sitt själviska sätt - detta som orsakat så mycket lidande och
sorg under tusentals år.
Det är på grund av människans själviska och stolta levnadssätt
som Gud nu griper in för att avsluta det självstyret och etablera Sin
regering i det att Hans rike etableras med Jesus Kristus som regent
över varenda nation på jorden. Gud kommer inte bara etablera sin
regering på jorden, Han kommer också etablera Sin enda sanna Kyrka
i världen. Den kommer vara den enda Kyrkan och det enda religiösa
utövandet som kommer tillåtas på jorden. När väl tusenårsriket är
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etablerat kommer det inte längre existera någon hinduism, buddhism,
judendom, islam, traditionell kristendom eller någon annan falsk
religion, men endast den som är sann och kommer från Guds enda
sanna Kyrka.
Oavsett om människor tycker om detta eller inte så är detta vad
som sker. De som tillhör gruppen som inte tycker om detta är de som
med största sannolikhet kommer dö, och det innan Jesus Kristus
kommer tillbaka. De som överlever det som är på gång och lever in i
tusenårsriket men som sedan börjar återgå till sina gamla religiösa
vanor kommer inte heller undkomma döden. Gud avslöjar att de också
mycket hastigt kommer möta sitt slut om de inte snabbt gensvarar
positivt på det Gud etablerar efter 6000 år av människans miserabla
regeringar, religioner och sätt att leva, som orsakat sådant enormt
lidande genom alla tider.
När tusenårsriket är här och Jesus Kristus och de 144 000 åter
står på denna jord kommer halva jordens befolkning blivit förintade.
Men tragiskt nog, när man känner till den mänskliga naturens envishet, upproriskhet, själviskhet och stolthet, kommer troligen antalet
döda uppgå till många fler. Om det behövs kan Gud reducera jordens
befolkning till några få miljoner eller till och med till några få hundra
tusen innan tusenårsriket etableras. Detta hänger helt på de olika
länderna, de nationella ledarna och folken som lever i denna sista tid.
Omfattningen av förödelsen, och det totala antalet döda, beror
helt på hur människor i världen gensvarar på Gud och huruvida de
kommer börja lyssna till Honom eller ej. Det är där du befinner dig
just nu. Endast du kan besluta om du skall börja gå Guds livsväg som
leder till osjälviskhet snarare än själviskhet, till ett liv av att ge i kärlek
istället för att ta och hata, visa avundsjuka och vara fördomsfull. Guds
livsväg, och endast den, är det enda sättet att leva som kan leda till sann
enhet, omsorg, vänskap, fred och genuin kärlek mot andra människor.
Människans sätt att leva har aldrig producerat något sådant, det är
nämligen omöjligt. Människans levnadssätt producerar det motsatta
jämfört med Guds livsväg.
Just nu har du nått en tidpunkt i livet där du måste välja om du
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skall följa Guds livsväg eller fortsätta din egen väg. Det här är ingenting
du kan skjuta upp och göra senare. Tiden är nu, och handlar om vad
varje människa väljer att göra - kommer de lyssna till Gud eller ej?
Detta liknar mycket det Gud berättade för Israel efter att Han hade
lett dem ut ur fångenskapen i Egypten. Gud gav dem Sin livsväg
som de skulle följa och sa sedan till dem, “Denna dag har jag ställt
framför er liv eller död.” Sedan avslöjade Han Sin starka önskan för
dem, precis som Han gör för var och en av er nu, och Han sade, “Välj
liv!” Det valet lades i deras händer. Om det resulterade i liv eller död
hängde helt på varje individs val.
För Israeliterna handlade inte valet den gången om ögonblicklig
död som skulle drabba dem. Men den här gången är det annorlunda.
Varenda en lever nu i en tid präglad av mycket död och förödelse på
den här planeten, och endast Gud kan ingripa på ett sätt som kan
beskydda och rädda människor från döden och förödelsen, så att de
kan leva in i tusenårsriket.
Så den här boken uppfyller verkligen en profetia, vilken uppenbarar det verkliga syftet till varför den skrivits. Den är också anledningen
till bokens titel. Guds önskan är att människor kommer ta emot orden
i den här boken och lyssna till vad Han avslöjat för dem, så att många
fler kan bli räddade och få möjlighet att leva in i tusenårsriket, som
snart kommer etableras.
Det här är orsaken till att Gud har riktat sig mot specifika nationer
och deras ledare, eftersom ledarna bär det största ansvaret och den
potentiella möjligheten att påverka andra att åtminstone lyssna till
det som står skrivet i den här boken, precis som kungen av Nineve
gjorde på Jonas tid. Gud gav uppdraget att den här boken skulle skrivas
för att förklara varför Han har givit världen ytterligare sju år så att
många fler kan få potentialen att bli räddade under det slutliga stora
världskriget och de katastrofala händelserna, som slutligen kommer
äga rum på jorden.
Den här boken kommer avslutas med den profetiska versen som
den här boken uppfyller. Trots att detta gavs till Johannes var det inte
hans uppdrag att uppfylla det. Det uppdraget gavs Johannes motpart,
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som är Guds profet, apostel och sista-tiden-vittne. Denna vers gavs
profetiskt till Johannes motpart att uppfylla genom att skriva den här
boken. Trots att den tidigare boken, 2008 - God’s Final Witness, också
sändes ut till de flesta länderna på jorden, i flera översättningar till
de folken och dess ledare, så är Guds syfte med den här boken att ett
kraftigare budskap sänds ut igen, en sista gång.
Ängeln sade till mig, “Du måste profetera på nytt om [mot]
många länder och folk och språk och kungar” (Upp 10:11).

