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Satan og hans
forbundsfæller
”Og dragen rasede mod kvinden og gik hen for at føre krig mod
hendes øvrige børn, som holder fast ved Guds bud og ved Jesu vidnesbyrd“ (Åb 12,17).
Åbenbaringen 12 beskriver Satans angreb på Kristi trofaste folk,
gennem forfølgelser fra det hedenske Rom og senere pavekirken i de
1260 dage/år (538-1798 e.Kr.; se Åb 12,6. 13-14; og tirsdagsafsnittet i lektion 7). Kapitel 13 beskriver mere detaljeret Satans angreb
ned igennem kristendommens historie, hvor han har hjælp fra to forbundsfæller, der begge beskrives som vilde dyr. I endetiden forenes
dragen og disse to dyr under Satans ledelse for at modarbejde Guds
frelsende handlinger og forsøger at vinde verdens troskab.
Her er det nødvendigt med et advarende ord. Det er let at fortolke
profetier, der allerede er gået i opfyldelse. Men når det drejer sig om
profetier, der endnu ikke er gået i opfyldelse, som det gør i tirsdagsafsnittet, er vi nødt til at være mere forsigtige. Gud viser os, hvad der
skal ske i endens tid, så vi ikke skal overraskes; men han giver os ikke
alle de detaljer, som vi måske gerne ville kende til.
Vi må altid huske, at disse profetier fortæller os, hvad der skal ske
til sidst; men de siger intet om, hvornår eller nøjagtigt hvordan de
sidste begivenheder vil ske. Vi må derfor være forsigtige med ikke at
spekulere over ting, som profetierne ikke siger noget om. Lad os ikke
glemme, at profetierne i Åbenbaringsbogen har to praktiske formål:
de skal lære os, hvordan vi skal leve i dag, og forberede os på fremtiden.

Ugens tekster
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Åb 13
Åb 17,8
Dan 7,24
2 Thess 2,2-12
Åb 12,14-16
1 Kong 18,38

SØNDAG

24. FEBRUAR 2019

Dyret fra havet
Åb 13,1-4.8
Åb 17,8

Hvad kendetegner dette dyr, og hvilke faser har dette dyrs eksistens?
Johannes ser, hvordan et udyr stiger op af havet. Dyret repræsenterer en politisk magt; men beskrivelsen af dette dyr peger på en
politisk magt, der har religion som et dominerende kendetegn. Havet
symboliserer de store beboede områder i Europa, hvorfra dyret fra
havet stiger op og får magt efter Romerrigets fald (se Åb 17,15).
Johannes beskriver dyret, der stiger op af vandet. Det har syv
hoveder og ti horn, det samme som dragen i Åb 12,3-4. Det viser, at der er en tæt forbindelse til det hedenske Rom. Dyret har
gudsbespottelige navne på sine hoveder og kroner på sine ti horn.
Dyrets hoveder kan evt. tolkes som de riger, som Satan har brugt
ned igennem historien til at forfølge Guds folk (se Åb 17,9-11). De
gudsbespottelige navne peger på den guddommelige titel, som dyret
påberåber sig. De ti horn henviser til Dan 7,24, og symboliserer de
nationer, der opstod i kølvandet på Romerrigets fald. Dyret fra havet
har egenskaber, der peger på pavemagten, der voksede frem fra
Romerriget.
Dyret fra havet ligner en panter med en bjørns fødder og en
mund som en løve. Dyret forener egenskaberne hos de fire dyr (symboler på verdensriger) i Dan 7,2-7: Babylon, Medien-Persien, Grækenland og Rom. Men Johannes nævner dem i omvendt rækkefølge,
som fra hans perspektiv i det første århundrede viser, at dyret fra
havet har forbindelse med det fjerde dyr i Daniel 7, Romerriget.
Dragen gav dyret sin magt, sin trone og stor styrke. På samme
måde, som Faderen har givet Kristus sin trone og magt (Åb 2,27-28),
indsætter Satan dyret til at være sin medregent og repræsentant på
jorden.
Åb 13,5-7 siger, at perioden for dyrets forfølgende aktiviteter i
den kristne historie er 42 ”måneder“. Som vi har set, varede forfølgelsen af den rene kvinde i ”én tid og to tider og en halv tid“ – det
er tre og en halv tider eller profetiske ”år“ (Åb 12,13-14; sml. med
Dan 7,25). 42 profetiske ”måneder“ svarer til 30 dage gange 42,
som er 1260 dage/år (Åb 12,6). ”Én tid og to tider og en halv tid“,
42 ”måneder“ og 1260 ”dage“ henviser altså alle til den samme periode på 1260 år. Denne fase afsluttes, da et af dyrets hoveder bliver
dødeligt såret. Det fører til dyrets midlertidige død. Men såret bliver
lægt og dyret kommer til live igen. Det er årsag til verdens beundring, og de tilbeder både dragen og dyret.
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MANDAG

25. FEBRUAR 2019

Dyret fra havet og dets gerninger
Vi så i søndagsafsnittet, at Åb 13,5 taler om en bestemt tidsperiode
med forfølgelse. De 42 måneder med dyrets gerninger svarer til
tidsperioden på 1260 dage/år med forfølgelse af kvinden/kirken i
Åb 12,6.14. Profetiske dage symboliserer år (4 Mos 14,34; Ez 4,6).
Året 538 e.Kr. markerer meget passende begyndelsen på denne
profetiske periode, hvor den romersk katolske kirke, med paven som
dens leder, etablerede sig som en kirkelig statsmagt, der dominerede
den vestlige verden i middelalderen. Den franske revolution gav den
et dødsstød i 1798 e.Kr., og bragte dermed kirkens undertrykkende
styre og den statsoprettede religion til en midlertidig ende.
Åb 13,5-8
Dan 7,24-25
2 Thess 2,2-12

Sammenlign de tre tekster. Hvordan svarer dyret fra havet i dets aktiviteter til beskrivelsen af det lille horn og lovløshedens menneske?
Dyret fra havets gerninger i de 1260 dage/år beskrives som forskellige former for blasfemi. I Det Nye Testamente kan blasfemi betegne
en påstand om at være lige med Gud (Joh 10,33; Matt 26,63-65) og
en handling, hvor man tilraner sig Guds autoritet (Mark 2,7). Dyret
fra havets blasfemi retter sig ”mod Gud, det spottede hans navn og
hans bolig og dem, der har bolig i himlen“ (Åb 13,6). Guds bolig er
himlens helligdom, hvor Kristus gør tjeneste for vores frelse. Dyret
fra havet fornægter Kristi tjeneste som vores mellemmand og forsøger at erstatte den med et menneskeskabt præsteskab, som påstår at
kunne bringe frelse og syndstilgivelse. At overtage denne magt, som
kun tilhører Gud, er i sandhed essensen af blasfemi.
Åb 13 taler om en tid med stort frafald i den kristne kirke. Det blev
opfyldt, da den romerskkatolske kirke med paven som sit overhoved
påberåbte sig den stilling og de rettigheder, som kun tilhører Gud.
De, der nægtede at underkaste sig Rom, blev udsat for forfølgelse
og martyrdød. Selv om sådanne udtalelser i dag bliver betragtet som
barske og til og med fordomsfulde, kan nutiden ikke udviske historien, uanset hvor meget nogle mennesker måtte ønske det.

Til at
tænke over
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Hvordan kan vi være tro mod profetier om den kristne kirkes historie og samtidigt vise venlighed og varsomhed, når vi præsenterer
disse sandheder for andre?

TIRSDAG

26. FEBRUAR 2019

Dyret fra jorden
Første halvdel af Åb 13 beskriver pavekirkens magt, som var aktiv i
den profetiske periode på 1260 dage/år. Med den franske revolution
fik dette religiøse/politiske system et dødssår. Men dette dødssår vil
med tiden blive lægt og give dette system nyt liv. Den anden halvdel
af kapitel 13 beskriver, hvordan helbredelsen af dyrets dødssår vil ske.
Åb 13,11

Hvilke egenskaber kendetegner det andet dyr? I lyset af Åb 12,
14-16, hvad er betydningen af, at dette dyr kommer op af jorden?
Johannes ser endnu et dyr. I modsætning til det første dyr stiger det
andet dyr op af jorden. Dette andet dyr er en verdensmagt med
samme slags indflydelse som det første. Men i modsætning til dyret
fra havet, som så frygteligt ud, ser dyret fra havet meget fredeligt
ud, i hvert fald til at begynde med. ”Det havde to horn som et lam“
(Åb 13,11), som i Åbenbaringsbogen er et symbol på Kristus. Denne
magt i endens tid ser altså ud til at ligne Kristus.
Denne magt opstår i et område, der beskyttede kvinden, som er
et symbol på Guds sande menighed, mod dragens forfølgelse ved
afslutningen af de 1260 profetiske dage/år (Åb 12,14-16). Dyret fra
jorden er tydeligvis en ny nøglefigur på scenen, der opstår som en
verdensmagt, efter at dyret fra havet fik sit dødssår under den franske revolution. Det betyder, at dyret fra jorden udelukkende er en
magt i endens tid.
”Hvilken nation i den nye verden, der var ved at få magt i 1798,
gav løfte om rigdom og styrke og tiltrak sig verdens opmærksomhed? Symbolerne lader os ikke i tvivl. Kun én nation svarer til profetiens enkeltheder; den peger umiskendeligt på Amerikas forenede
Stater“ (Ellen White, Mod en bedre fremtid, s. 355).
Åb 13,11 viser, at Amerika, som i stor grad er protestantisk, med
tiden vil begynde at tale som dragen, som Djævelen selv, med en
verdensomspændende indflydelse, der ligner Romerrigets. Denne
magt i endens tid vil få hele verden til at tilbede det første dyr, som
fik et dødssår. USA, som på et tidspunkt beskyttede kirken og gav
den et sikkert tilflugtssted, vil altså på et givet tidspunkt blive en forfølgende magt i de sidste tider.

Til at
tænke over

På det tidspunkt, da USA blev identificeret som det andet dyr i Åb
13, havde landet slet ikke den magt og indflydelse, som det har i
dag. Hvordan er dette med til at bekræfte identificeringen af USA
som den magt, der beskrives i denne profeti?
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ONSDAG

27. FEBRUAR 2019

Dyrets billede
Åb 13,12-13

Hvordan kan 1 Kong 18,38 og ApG 2,3 hjælpe os til at forstå, hvor
forførende de aktiviteter er, som dyret, der ligner et lam, udfører –
det får til og med ild til at falde ned fra himlen?
Ved at udføre mirakler vil dyret, der ligner et lam, overbevise mange
om, at dets ord er sande til trods for, at de ikke helt er i overensstemmelse med Bibelen. Helbredelsen af dødssåret som dyret fra havet
fik, henviser til genoprettelsen af pavekirken som en religiøs-politisk
magt. Dyret, der ligner et lam, vil begynde at tale som en drage og
udøve dyret fra havets magt – det vil blive lige så intolerant som de
nationer, der repræsenteres ved disse symboler.
”En sådan handling ville være i direkte modstrid med forfatningens principper, med selve frihedsbegrebet og med uafhængighedserklæringens direkte og højtidelige løfter … Men manglen på logik
ved en sådan handling er ikke større end den, der fremgår af selve
symbolet: et dyr med horn som et lam – der fremtræder rent, blidt
og harmløst – men taler som en drage. Det ‘siger til dem, der bor på
jorden, at de skal lave et billede af dyret.’
Det er tydeligt, at her er tale om en styreform, hvor den lovgivende magt er hos folket – et slående vidnesbyrd om, at De forenede
Stater er den nation, der omtales i profetien. Men hvad betyder ‘et
billede af dyret’, og hvordan skal det fremstilles? Billedet laves af dyret med de to horn, og er et billede af det første dyr. For at finde ud
af, hvordan det ville se ud, og hvordan det skal udformes, må vi se
nærmere på selve dyrets – pavedømmets – særlige kendetegn.
Da den første kirke blev demoraliseret ved at afvige fra evangeliets enkelhed og antage hedenske skikke og ritualer, mistede den
Guds ånd og kraft, og den måtte søge den verdslige magts støtte for
at herske over folkets samvittighed. Resultatet blev pavedømmet, en
kirke der beherskede statsmagten, og benyttede den til at fremme
sine egne planer, og ikke mindst til at straffe ‘kætteri’ …
Når det lykkes for De forenede Staters ledende kirker, der har
forenet sig om de læresætninger, de er enige om, at få statsmagten
til at gennemtvinge deres forordninger og opretholde deres institutioner, vil det protestantiske Amerika have skabt et billede af det romerske præstevælde – og resultatet vil uvægerlig blive, at anderledes
tænkende bliver dømt efter straffeloven …
‘Billedet af dyret’ symboliserer den form for frafalden protestantisme, som vil opstå, når de protestantiske kirker søger statens hjælp til
at gennemtvinge deres dogmer“ (Mod en bedre fremtid, s. 357-359).
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TORSDAG

28. FEBRUAR 2019

Dyrets mærke
Åb 13 viser, at dyret, der ligner et lam, vil indtage en ledende rolle i
den sidste afgørende krise. Denne verdensmagt vil oprette et verdensomspændende system i et forsøg på at kontrollere menneskenes tro.
Åb 13,16-17
5 Mos 6,4-8

Hvilken sammenhæng er der mellem Guds bud og det at sætte et
mærke på sin pande og sin højre hånd?
Mennesker fra alle samfundslag vil blive presset til at modtage dyrets
mærke på deres højre hånd eller deres pande. På samme måde som
seglet identificerer dem, Gud regner som sine (Åb 7,3-4), vil dyrets
mærke identificere dem, der tilbeder dyret.
Dyrets mærke er ikke et synligt tegn. Placeringen af tegnet på hånden eller i panden er en forvrængning af den instruks, som Moses gav
til israelitterne om at binde Guds lov som et tegn om deres hånd og et
mærke på deres pande (5 Mos 6,8). Den højre hånd har at gøre med
opførsel, mens panden har at gøre med sindet eller en mental enighed. Nogle vil modtage dyrets mærke for at undgå dødstrusler, andre
vil være enige med dette frafaldne tilbedelsessystem.
Det centrale spørgsmål i den sidste og afgørende krise vil handle
om tilbedelse og lydighed mod Gud ved at holde hans bud (Åb
14,12). Sabbatsbuddet vil i særlig grad blive en prøve på trofasthed.
Idet sabbatten bliver det afgørende tegn på Guds folks lydighed (Ez
20,12. 20) vil dyrets mærke blive et tegn på loyalitet mod dyret.
Dyrets mærke indbefatter, at Guds bud erstattes med et menneskebud. Det største bevis på den kendsgerning er den menneskelige
oprettelse af søndagshelligholdelse (se Dan 7,25) i stedet for sabbatshelligholdelse, som Skaberen pålægger os i Skriften. Forsøget
på at forandre tegnet på Guds autoritet til en anden dag er et forsøg
på at tilrane sig Guds egen rolle og magt. ”Dyrets mærke er den
pavelige sabbat … Når befalingen udgår, som påtvinger den falske
sabbat, og den tredje engels høje råb advarer mennesker mod at
tilbede dyret og dets billede … vil de, som fortsætter i overtrædelse,
modtage dyrets mærke“ (Ellen White, Evangelism, s. 234-235).
Åb 13,18 siger: ”Her kræves der visdom! Den, der har forstand,
må regne på dyrets tal, for det er et mennesketal. Dets tal er 666.“
Hvem er dette menneske? Paulus beskriver ham som ”lovløshedens
menneske“ (2 Thess 2,3). Denne beskrivelse peger på pavemagten,
symboliseret ved dyret fra havet, hvis hoveder har gudsbespottelige
navne, som henviser til den titel, det påberåber sig, hvor det hævder
at tage Guds Søns plads på jorden.
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FREDAG

1. MARTS 2019

Til videre studium
Åbenbaringsbogen viser, at ved afslutningen af jordens historie vil
sabbatten blive et tegn på lydighed. Men vi må huske, at en persons
fejring af søndagen nu ikke betyder, at vedkommende har dyrets
mærke. Søndagshelligholdelse vil kun blive ”dyrets mærke“, når
mennesker på trods af de bedrag, der findes i dag, tydeligt har forstået, hvad det indebærer at vælge en tilbedelsesdag og at følge Gud
eller ej. Men det tidspunkt ligger endnu i fremtiden.
”Ingen har endnu modtaget dyrets mærke. Prøvetiden er endnu ikke
kommet. Der findes sande kristne i enhver kirke, også i den romersk
katolske. Ingen er fordømt, før de har fået lys og set det fjerde buds
forpligtelse. Men når befalingen udgår, som gennemtvinger den falske sabbat, og den tredje engels høje råb vil advare mennesker mod
at tilbede dyret og dets billede, vil linjen mellem det falske og det
sande blive tydeligt trukket op. De, som på det tidspunkt stadigvæk
fortsætter med at overtræde Guds bud, vil modtage dyrets mærke“
(Ellen White, Evangelism, s. 234-235).
Lad os huske, at søndagshelligholdelse i dag ikke gør en person
mere fortabt, end sabbatshelligholdelse frelser nogen. Men tiden vil
komme, hvor ”dyrets mærke“ vil blive det centrale spørgsmål, og
hvor valget af helligdag vil blive en troskabsprøve. Åbenbaringsbogen appellerer til Guds folk om at tage Bibelen og med en hjerteransagende ånd selv studere det profetiske ord samtidigt med, at de gør
alt, hvad de kan, for at nå de mennesker med evangeliet, som i dag
ikke er vundet for Kristus.
Spørgsmål til
drøftelse

1. Hvilke tendenser ser du, når du betragter verden i dag, med
hensyn til religion og politik, der ser ud til at gå i retning af en
opfyldelse af profetien i Åb 13?
2. ”Vores præster bør søge at have kontakt med præster i andre
kirkesamfund. Bed for og med disse mennesker, som Kristus går
i forbøn for. De har et alvorligt ansvar. Som Kristi budbærere bør
vi udvise en dyb og inderlig interesse for disse hyrder for hjorden“ (Ellen White, Testimonies for the Church, 6. bind s. 78).
Hvordan kan vi i undgå at udvise en ukristelig overlegen holdning mod kristne i andre kirkesamfund? Hvordan kan vi vise respekt for dem og deres personlige tro uden at gå på kompromis
med vores egne trospunkter?
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DIALOG

Aktiviteter og dialog
Guds Ord

Tænk over følgende sammenligning:
Lammet

Dyret fra havet

Har 7 horn (5,6)

Har 10 horn (13,1)

Er slagtet, dræbt (5,6)

Er slagtet, dræbt (13,3, på græsk
det samme udtryk som i 5,6)

Har købt mennesker af alle
folk (5,9)

Har magt over alle folk (13,7)

Gud og Lammet prises
(4,9-11 og 5,9-13)

Dragen og dyret prises (13,4)

Al skabningen tilbeder (5,13)

Hele jorden tilbeder (13,8)

Livets bog omtales i 3,5; 5,1

Livets bog omtales (13,8)

De beseglede følger Lammet
(14,4)

Hele jorderig følger dyret (13,3)

Jesus virkede i 3,5 år, døde,
men opstod igen

Dyret fra havet virker i 3,5 profetisk
år, dør og opstår igen (13,3.5.12.14)

• Dyret ligner Lammet. Det efterligner Kristus og forsøger at indtage hans plads. Dets efterligning er specielt knyttet til Jesu offer.
• For at identificere denne magt skal vi altså finde en tilsyneladende
religiøs, kristen magt, der i særlig grad efterligner Jesu offer.
Uddybende
spørgsmål

• I Bibelens profetiske sprogbrug symboliserer ”dyr“ politiske magter, som udøver religiøs myndighed, jf. de fire store rovdyr i Dan 7.
For adventisters forståelse har betydningen af personlig frihed og
adskillelsen af kirke og stat (eller lov og religion) altid været afgørende for vores profetiske fortolkninger.
- Hvordan vil du ud fra evangeliet begrunde adskillelsen af kirke
og stat?
- Hvordan skal vi vurdere vores situation i Danmark, når det
kommer til religiøs frihed? God, dårlig, ok – forbedret, truet?
- I hvor høj grad skal vi som adventister i Danmark kæmpe for
andres religiøse frihed, som fx muslimers, Jehovas Vidners etc.?
- Tror du, der ville være religiøs frihed i et land, hvor vi som adventister har flertal?
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Forstå det
bedre
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• Den katolske kirke bygger sin autoritet på sin forståelse af det kirkelige embede, kaldt magisterium. Gennem hvad der kaldes apostolsk succession hævder man først, at paven som biskop i Rom
har sin autoritet og sit læreembede fra apostlen Peter. Dernæst
hævder man, at præster, som er blevet ordinerede, princippet via
pave, kardinal og biskop, gennem selve ordinationen har modtaget et særligt træk – et uudsletteligt præg, character indelebilis
– som betyder, at præsten ved messen er i stand til at forvandle
brødets og vinens substans til substansen af Jesu legeme og blod.
• Den katolske messe er altså at betragte som en offertjeneste, og
det ordinerede præsteskab har dermed via det kirkelige embede
en utrolig magt. Det er naturligvis derfor, at kun mænd kan ordineres.
• Protestantiske fortolkere har i denne forvanskning af Jesu offer
set en opfyldelse af Åbenbaringens Bogs profeti om dyret fra
havet, traditionelt kaldt Antikrist, selv om ordet som sådan ikke
findes i Åbenbaringens Bog.

Noter

96

NOTER

TIL SABBATTEN | 2. MARTS 2019

97

