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”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).

I sin bog Outnumbered: Incredible Stories of History’s Most Surpris- 
ing Battlefield Upsets genfortæller Cormac O’Brien fortællinger 
om hære, som på trods af, at de var alvorligt i undertal, alligevel 
sejrede. Han fortæller om Hannibals hær på 55.000 soldater fra 
Kartago, som besejrede den ”uovervindelige“ romerske hær på 
80.000 mand. Han fortæller den fantastiske historie om Alexander 
den Stores græske hær, som slog det persiske rige.

Også vi befinder os i en kamp på liv og død med en udspekuleret 
fjende. Vi er i undertal og kæmper imod utrolige odds. Det ondes 
magter synes uovervindelige. Sejren ser umulig ud. Fra et rent 
menneskeligt synspunkt ser det ud til, at Satans magter vil over-
vælde os.

Men Gud være lovet, selv om vi er i undertal, selv om alle odds 
menneskeligt set er imod os, selv om Satans angreb er ondskabs-
fulde, vil vi til sidst ved Jesus vinde sejr. Temaet i Bibelens sidste 
bog, Åbenbaringsbogen, er følgende: Jesus vinder, Satan taber. 
Det afgørende i denne strid beskrives i Åb 12, som er fokus for vo-
res studie i denne uge. Dette studie vil give os en god forberedelse 
for forståelsen af Åb 14 og de tre engles budskaber.

· Åb 12
· Ef 5,25-27.32
· Fil 3,9
· Dan 7,25
· Es 14,12-14
· Åb 13,14-17
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SØNDAG

 
 Åb 12,7-9

 

Til eftertanke

26. MARTS 2023

STRIDEN I HIMLEN

Åb 12 præsenterer en række dramatiske episoder, glimt fra den 
årelange konflikt mellem godt og ondt, som begyndte i himlen, 
men vil ende her på jorden. Disse episoder leder os ned gennem 
tiden fra åbningsscenen med Satans oprør i himlen til hans ond-
skabsfulde angreb på Guds folk i de sidste dage.

Her beskrives den kosmiske strid mellem godt og ondt. Hvor-
dan var det muligt, at noget sådan kunne ske i himlen? Hvad 
viser disse vers om, at skabninger har en fri vilje, friheden til at 
vælge?

Friheden til at vælge er et grundlæggende princip i Guds styre, 
både i himlen og på jorden. Skabt i Guds billede kan vi som men-
nesker foretage moralske valg.

Friheden til at vælge er nært knyttet til evnen til at elske. Hvis 
man fjerner friheden til at vælge, ødelægger man evnen til at el-
ske, for kærlighed kan aldrig tvinges. Kærlighed er et udtryk for fri 
vilje. Hver eneste engel i himlen skulle vælge enten at svare posi-
tivt på Guds kærlighed eller vende sig bort i selviskhed, arrogance 
og stolthed. På samme måde, som himlens engle blev stillet over 
for kærlighed med et evigt valg, præsenterer Johannes’ Åbenba-
ring hver eneste af os med evige valg i jordens sidste strid.

I den store strid har der aldrig været neutral grund (se Luk 
11,23), og der vil heller ikke være det i jordens afsluttende kamp. 
På samme måde som hver eneste engel valgte enten Jesu side el-
ler Lucifers side, vil hele menneskeheden blive ført til deres afslut-
tende, uigenkaldelige valg ved tidernes ende. Hvem vil vi være tro 
imod, hvem vil vi tilbede, hvem vil vi adlyde? Dette har altid været 
menneskenes spørgsmål, og det vil det også være, omend mere 
dramatisk, i den sidste krise i jordens historie.

Men her kommer de fantastisk gode nyheder: Åb 12 beskriver 
Kristi sejr i striden, og det eneste, vi skal gøre, er at bruge vores 
frie vilje og vælge at stå på hans side, den sejrende side. Hvor er 
det stort at kunne vælge en side i kampen, som vi på forhånd ved 
vil blive den vindende side.

Tænk over, hvor meget fri vilje og frihed til at vælge må betyde for 
Jesus, som, selv om han vidste, at det ville føre ham til korset (se 
2 Tim 1,9), alligevel gav os frihed til at vælge. Hvad siger det om, 
hvor forsigtige vi bør være, når vi bruger denne gudgivne gave?
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MANDAG

 
 

 Åb 12,4-6.9
Ef 5,25-27.32

 Sl 2,7-9

Til eftertanke

27. MARTS 2023

SATANS ANGREB

Lige fra begyndelsen forsøgte Satan at ødelægge Kristus. Men ved 
hvert eneste forsøg led Satan nederlag. Ved Kristi fødsel, for ek-
sempel, advarede en engel Josef og Maria om Herodes’ ondskabs-
fulde planer, og de flygtede til Egypten. Jesus mødte Satans mest 
attraktive fristelser i ørkenen med ”der står skrevet“ og fandt på 
den måde beskyttelse i Guds Ord. Ved sin død på korset åbenba-
rede han, hvor stor hans kærlighed er, og han befriede os fra syn-
dens fordømmelse og straf. I sin opstandelse befrier han os som 
vores ypperstepræst fra syndens magt i vores liv.

Læs teksterne og definer følgende symboler:

Drage Kvinde

Drengebarn Jernscepter

I Bibelen er et scepter et symbol på herredømme. Et jernscepter 
er et symbol på et ubrydeligt, enevældigt, uovervindeligt herre-
dømme. Jesus blev fristet i alt ligesom vi, men han vandt sejr. Djæ-
velen er en besejret fjende. Kristus har sejret over ham i sit liv, sin 
død og opstandelse. Fordi Jesus allerede har sejret over Djævelen 
på Golgatas kors, kan vi også vinde sejr. Kristus’ sejr over Satan 
var fuldstændig, men den store strid mellem Kristus og Satan er 
endnu ikke afsluttet.

Men når vi ved tro tager imod, hvad Jesus har gjort for os, vil 
vores syndeskyld blive fjernet og vores synder tilgivet. Vi står fuld-
komne for Gud, dækket med Kristi retfærdighed. Som Paulus skri-
ver, kan jeg ”findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den 
fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdig-
heden fra Gud grundet på troen“ (Fil 3,9). Hvis vi er blevet tilgivet, 
er der intet, vi kan anklages for. Jesus besejrede og vandt for evigt 
over det værste, som synd og ondskab kunne gøre imod ham. Han 
gik helt og fuldt til angreb på det onde, og han sejrede over det. 
Når vi i tro tager imod Jesus, bliver hans sejr vores.

Hvorfor er visheden om frelse på grund af Kristi sejr over Satan 
så afgørende for os? Hvordan kan vi få den erfaring, som Paulus 
skrev om i Fil 3,9?
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 Åb 12,10

 Åb 12,11

 

28. MARTS 2023

TAG IMOD JESU SEJR

Bibelen beskriver, at Jesus aldrig har tabt en kamp mod Satan. Han 
er den mægtige vinder, sejrherren over de onde magter. Men ét er 
at tro, at Jesus vandt over Satans fristelser; det er noget helt andet 
at tro, at Kristi sejr også er vores sejr.

Hvilken opmuntring er det for os, at vores anklager ”er styrtet“?

Selv om kampen stadigvæk raser på jorden, har Satan tabt. Dette 
gælder ikke kun med hensyn til Kristi endelige sejr ved det endelige 
klimaks i menneskehedens historie, men det er også sandt i vores 
kamp mod det ondes magter og myndigheder i vores personlige liv. 
Nogle kristne lever i frustreret nederlag. De håber på sejr over en 
eller anden holdning eller vane, men forstår aldrig, hvad Kristi sejr 
betyder for dem i deres personlige liv.

Hvilken forsikring om sejr giver Kristus os i dette vers?

Syv gange i budskaberne til de syv menigheder i Johannes’ Åben-
baring finder vi udtrykket: ”Den, der sejrer“. Her i Åb 12,11 møder vi 
igen tanken om at sejre. Ordet ”sejre“ på tekstens originalsprog er 
nikao. Det kan oversættes med ”besejre“, ”vinde over“, ”sejre“ eller 
”triumfere“. Læg mærke til, hvordan det er muligt for os at være 
sejrvindere. Åb 12,11 bekræfter, at det kun er ”ved Lammets blod“.

I Åb 5,6, mens Johannes har et profetisk syn, ser han ”et lam … det 
så ud som slagtet“. Hele himlens opmærksomhed er fokuseret på 
Kristi offer. Der findes ikke noget mere storslået end korset til at 
vise Guds evige, ufattelige kærlighed.

Når vi i tro tager imod, hvad Kristus har gjort for os, bliver vores 
skyld fjernet, og Gud ser os som fuldkomne. Vores synder er tilgivet 
(Kol 1,14; Ef 1,7; Kol 2,14), og ”vore brødres anklager er styrtet“ (Åb 
12,10). Vi er genløst, sejrvindere og frelst, ikke på grund af vores 
egen fortjeneste, men på grund af Kristi sejr for os.

TIRSDAG
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 Åb 12,6
 Åb 12,14-16

 

Til eftertanke

29. MARTS 2023

KVINDEN I ØRKENEN

Sammenlign de to tekster. Læg specielt mærke til tidsperioden, 
Satans angreb på ”kvinden“ (Guds menighed), og hvordan Gud 
sørger for sit folk. Hvad taler disse vers om?

De 1260 dage i Åb 12,6 står parallelt med perioden på én tid og 
to tider og en halv tid i Åb 12,14. Denne tidsprofeti beskriver den 
samme tidsperiode, som vi finder i Dan 7,25; Åb 11,2-3 og Åb 
13,5. Dette er profetiske symboler; det var jo ikke en bogstavelig 
kvinde med vinger, der flygtede ud i ørkenen. Derfor anvender vi 
profetisk tidsregning, år-dag princippet (se fx 4 Mos 14,34 og Ez 
4,4-6) på disse profetier. Det betyder ganske enkelt, at en profetisk 
dag svarer til et år. I en kommentar til denne samme profetiske 
tidsperiode i Åb 11,2 siger Andrews University Study Bible: ”Histo-
ricistiske fortolkere har derfor generelt opfattet perioden på 1260 
profetiske dage som 1260 bogstavelige år, som strakte sig fra 538 
e.Kr. til 1798 e.Kr.“ (s. 1673 kommentar til Åb 11,2). En korrupt kirke 
sammen med en korrupt stat forfulgte og nedslagtede til tider 
Guds trofaste folk.

Denne voldsomme sataniske forfølgelse af bibeltroende kristne 
var en udløber af den store strid mellem godt og ondt. På refor-
mationens tid, hvor man kom ud af Middelalderens mørke, blev 
mænd og kvinder stillet over for et valg. Ville de være trofaste mod 
Gud Ord, eller ville de acceptere præsternes og prælaternes lære? 
Igen sejrede sandheden, og Gud havde et folk, som var tro imod 
ham, selv om de mødte stor modstand.

Disse vers indeholder nogle fascinerende og meget opmuntrende 
udtryk om Guds omsorg. Åb 12,6 bruger udtrykket ”et sted, som 
Gud har gjort rede“. Åb 12,14 siger, at kvinden ”fik … sin føde“ 
i ørkenen, og Åb 12,16 siger: ”jorden kom kvinden til hjælp“. På 
tidspunkter med alvorlig forfølgelse sørger Gud for sin menighed. 
Som han gjorde dengang, vil han også gøre for sin rest i endens 
tid.

Beskriv en periode med prøvelse eller vanskeligheder i dit eget 
liv, hvor du let kunne være blevet modløs, men hvor Gud sør-
gede for et sted til dig og gav dig føde i dine udfordringer. På 
hvilken måde sørgede Gud for dig, da du havde allermest brug 
for det?

ONSDAG
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 Åb 12,17

 

Til eftertanke

30. MARTS 2023

GUDS REST I ENDENS TID

Djævelen har ført krig mod Kristus siden hans oprør i himlen (Åb 
12,7). Satans hensigt dengang som nu er at overtage magten i 
universet (se Es 14,12-14). Det, han fokuserer på i de sidste dage 
af jordens historie, er Guds folk. Åb 12,17 siger udtrykkeligt, at 
dragen (Satan) var vred (rasede) på kvinden (menigheden) og ”gik 
hen for at føre krig mod hendes øvrige børn“. Udtrykket ”hendes 
øvrige børn“ oversættes også med ”resten“ i nogle oversættelser. 
Guds rest forbliver trofast mod Kristus, lydige mod hans sandhed 
og tro mod hans opgave.

Hvilke egenskaber beskriver Guds rest, hans menighed i de  
sidste dage, i dette vers?

I Åb 12,17 er Satan (dragen) vred på kvinden, Guds menighed. 
Djævelen er rasende over de mennesker, som holder Guds bud, og 
han vil gøre alt, hvad han kan, for at ødelægge dem.

Til sidst får han udstedt en befaling, så de ikke kan købe eller 
sælge og vil blive dræbt, hvis de ikke tilbeder dyrets billede (se Åb 
13,14-17). Hvis Satan ikke kan ødelægge Kristus, vil han forsøge at 
ødelægge dem, der har Kristi allerdybeste hengivenhed – Kristi 
menighed. Jordens sidste krig handler ikke om Mellemøsten og de 
forskellige konflikter der. Den handler om Guds folk, som er spredt 
ud over hele verden; den drejer sig om deres indstilling. Det er en 
kamp mellem to modsatte kræfter, Kristus og Satan. Og igen kan 
ingen forholde sig neutral.

Det afgørende spørgsmål i denne afsluttende krig er: ”Hvem 
er vi loyale over for? Hvem er vi tro imod?“ Himlen kalder troende, 
som er så fortryllet af Kristi kærlighed, frelst ved hans nåde, over-
givet til hans opgave, styrket af hans Ånd, og så lydige mod hans 
bud, at de er villige til at møde døden for hans skyld.

Vores verden er på vej mod en enorm krise. Men i Jesus, ved 
Jesus, gennem Jesus, og på grund af Jesus er vores sejr sikret, så 
længe vi har forbindelse med ham. Det gør vi i tro; en tro, som fø-
rer til lydighed. I sidste ende handler det om vores eget valg.

Hvordan oplever du sandheden i Åb 12,17 i dit eget liv, i din egen 
kristne erfaring? Hvordan ser du den store strid komme til syne 
i dit eget liv?

TORSDAG
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31. MARTS 2023

TIL VIDERE STUDIUM

På en måde kan man sige, at Gud ikke havde noget valg: hvis han 
ønskede væsener, som kunne elske ham og elske andre, var han 
nødt til at skabe dem med frihed. Hvis de ikke havde frihed, kunne 
de ikke elske, og hvordan ville vores univers være uden kærlighed? 
Det ville være, som nogle har påstået: intet andet end en menings-
løs maskine, som fungerer i overensstemmelse med skrappe love 
om årsag og virkning, og hvor vi ikke har en fri vilje, friheden til 
at vælge. Vi vil være bundter af kød og blod bestående af subato-
mare partikler, som kun følger fysikkens love. Det er ikke et særligt 
flatterende billede, og det svarer heller ikke til det, vi i os selv ved, 
er sandt. For hvem iblandt os mener fx, at vores kærlighed til vo-
res forældre, vores børn, vores ægtefælle ikke er andet end kemi?

”Da kærlighedens lov er grundvolden for Guds regering, afhæn-
ger alle fornuftsvæseners lykke af deres fuldstændige overens-
stemmelse med dens store retfærdighedsprincipper. Gud ønsker 
kærlighedens tjeneste af alle sine skabninger – en tjeneste, der ud-
springer af en korrekt vurdering af hans karakter. Han finder ingen 
glæde i tvungen lydighed, men han giver alle en fri vilje, så de kan 
tjene ham frivilligt.

Så længe alle skabte væsener anerkendte kærligheden som 
lydighedens grundvold, var der fuldkommen harmoni i hele Guds 
univers. Det var de himmelske hærskarer en glæde at opfylde 
deres skabers hensigt. De frydede sig ved at genspejle hans herlig-
hed og forkynde hans pris. Og så længe kærligheden havde første-
pladsen, var kærligheden til næsten tillidsfuld og uegennyttig. In-
gen mislyd kunne forstyrre den himmelske harmoni“ (Ellen White, 
Patriarker og profeter, s. 11-12).

1. Hvorfor er Åb 12 en passende introduktion til de tre engles 
budskaber, især i lyset af den kommende konflikt i endens 
tid?

2. Hvordan er Åb 12 en opmuntring for dig personligt i de fristel-
ser og prøvelser, du dagligt møder?

3. Nogle tror, at vores handlinger stort set bestemmes af vores 
arv og miljø. Er du enig eller uenig? Drøft forholdet mellem 
vores baggrund, vores valg og Guds kraft i vores liv.

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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