
1
”De vil føre krig mod Lammet, men Lammet vil sejre over dem, 
fordi det er herrernes herre og kongernes konge, og sammen 
med det sejrer de kaldede og udvalgte og trofaste, der er i dets 
følge“ (Åb 17,14).

Temaet om den store strid opsummeres i Johannes’ Åbenbaring 
gennem symbolet med to kvinder. Den ene, i Åb 12, er klædt i so-
len, og den anden, i Åb 17, er klædt i skarlagen.

Det usædvanlige billede af kvinden klædt i solen, i Kristi blæn-
dende herlighed, finder vi i Åb 12. Hun er trofast mod sin sande el-
sker, Jesus. Hun er ikke besmittet af falske læresætningers korrup-
tion. Overalt i Bibelen symboliserer en ren kvinde Jesu brud eller 
den sande menighed. I Jer 6,2 siger profeten: ”Jeg udsletter Zions 
datter, den yndige og forvænte.“ Profeten bruger udtrykket ”Zions 
datter“ eller en trofast kvinde til at beskrive Guds folk. (Se også Ef 
5,25-32 og Hos 2,22.)

Bibelen sammenligner frafald med utroskab eller prostitution ( Jak 
4,4). Idet Ezekiel taler om Israels oprør og utroskab, klager han: 
”Når en kvinde begår ægteskabsbrud, tager hun fremmede mænd 
i stedet for sin egen mand, og skøger får betaling. Du derimod gi-
ver gaver til alle dine elskere, du køber dem til at komme til dig alle 
vegne fra, så du kan hore“ (Ez 16,32-33).

I denne uges materiale vil vi studere disse to kvinder i Johannes’ 
Åbenbaring og gå mere i dybden med konflikten mellem sandhed 
og vildfarelse.

· Åb 17,1-2.15
· Åb 18,1-4
· Åb 17,4-6
· Matt 16,18
· Jer 50,33-38
· Sl 115,4-8
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SØNDAG

 Åb 12,17
Åb 17,14

 

 Åb 14,8
Åb 17,1-2

 

Til eftertanke

21. MAJ 2023

TO MODSTRIDENDE SYSTEMER

Hvordan beskrives Guds menighed, og hvordan er Satans  
reaktion på den beskrivelse?

Ned igennem århundrederne har Gud altid haft et folk, som har 
været trofast mod ham. Åb 12,17 beskriver deres trofasthed, når 
de omtales som mennesker, ”som holder fast ved Guds bud“. En 
anden tekst beskriver dem som ”de kaldede og udvalgte og trofa-
ste“ (Åb 17,14).

Hvilken alvorlig bekendtgørelse giver englen, og hvad havde  
Babylon gjort, som fremkaldte en sådan udtalelse?

Johannes skrev sin bog Johannes’ Åbenbaring i slutningen af det 
første århundrede e.Kr. På det tidspunkt var byen Babylon en 
stendynge. Da Johannes skrev budskaberne i Johannes’ Åbenba-
ring, havde det bogstavelige Babylon været ødelagt i flere århund-
reder. I profetierne i Johannes’ Åbenbaring repræsenterer Babylon 
et falsk religiøst system, som vil have lignende egenskaber som 
Babylon i Det Gamle Testamente. De principper, som styrede det 
gamle Babylon, vil være den underliggende struktur i det mo-
derne, åndelige Babylon.

I Åb 17,1-6 sidder en kvinde klædt i purpur og skarlagen og rider 
gennem tidernes landskab. Denne kvinde rider på et skarlagen-
rødt dyr. Bibelen omtaler hende som en skøge. Hun har forladt sin 
sande elskede, Jesus Kristus. Så giver apostlen Johannes en ud-
penslet beskrivelse af et frafaldent religionssystem, som har stor 
magt og indflydelse på verden. Læg mærke til ordvalget: denne 
magt var en magt, som ”jordens konger drev utugt med, og i hen-
des utugts vin har de, der bor på jorden, beruset sig“ (Åb 17,2). 
Beruset? Det er altid noget negativt i Bibelen. Og utugt? Et symbol 
på falsk lære, falske doktriner og skikke.

Både ledere og almindelige mennesker er blevet negativt  
påvirket af denne magt. Hvori ligger vores eneste beskyttelse? 
Læs Ef 6,10-18.
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MANDAG

 Åb 17,1-2.15
Åb 18,1-4

 

Til eftertanke

22. MAJ 2023

VREDENS VIN

Hvor omfattende er Babylons indflydelse?

Den faldne kirkes system har en international rækkevidde og ind-
flydelse på mennesker i hele verden med sine bedrag. Satan er 
rasende over, at evangeliet vil blive forkyndt ”for alle folkeslag og 
stammer, tungemål og folk,“ og at dette ”evangelium om Riget skal 
prædikes i hele verden,“ så han benytter ethvert muligt bedrag for 
at fange de menneskers sind, ”der bor på jorden“ (Åb 14,6; Matt 
24,14; Åb 17,2).

Åb 17,2 fortsætter sin forklaring på det store Babylons myste-
rium ved at erklære, at hun har drevet utugt med jordens konger. 
Hvad er utugt? Det er en utilladelig forbindelse. I det faldne kir-
kelige system betyder det en forbindelse med statsmagten. I det 
sande kirkelige system er kirken forbundet med Jesus Kristus. Den 
faldne kirke henvender sig til politiske ledere om magt og auto-
ritet. Den forsøger at få staten til at gennemføre dens dekreter. I 
stedet for at få sin styrke fra Jesus som dens sande hoved, søger 
den sin støtte fra statsmagten.

Åb 17,2 går videre med den dramatiske beskrivelse. ”I hendes 
utugts vin har de, der bor på jorden, beruset sig.“ Symbolikken 
med druernes rene saft bruges mange steder i Det Nye Testa-
mente til at repræsentere Kristi rene blod, som blev udgydt på 
korset for vores frelse (Matt 26,27-29). I Luk 22,20 siger Jesus: 
”Dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer.“ 
Når evangeliets rene nye vin bliver forvrænget, og Guds ords lære 
bliver udskiftet med religiøse menneskelige lederes lære, bliver 
det til ”Babylons vin“. (Se Matt 15,9.)

Bemærk også, at Gud kalder sit folk ud af Babylon. Uanset hvor 
korrupt og ondt systemet er, er dets rækkevidde så stor, at det i 
hvert fald for en tid også indbefatter Guds trofaste, eller ”mit folk“ 
(Åb 18,4), som han kalder dem. Men der kommer en tid, hvor Gud 
vil kalde dem ud af et system, der kommer til at falde på grund 
dets korrupte og onde natur, og som ”er blevet bolig for dæmoner, 
skjul for alle urene ånder, skjul for alle urene fugle og skjul for alle 
urene og afskyelige dyr“ (Åb 18,2).

Hvilken rolle spiller de mennesker, som forkynder de tre engles 
budskaber, når Gud kalder sit ”folk“ ud af Babylon?
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 Åb 17,4-6

 

 Til eftertanke

23. MAJ 2023

EN HEMMELIGHED: DET STORE BABYLON

Hvad lærer disse vers os om, hvordan dette onde system er?

Som vi har set, beskriver Åb 17 et frafaldent religiøst system, der 
introducerer mange af Det Gamle Testamentes Babylons principper 
i kristendommen.

”For at kunne søge efter en forståelse af Babylons natur må vi gå 
tilbage til dets første omtale i den bibelske tekst i Første Mosebog. 
Det hele begyndte på sletten i landet Sinear, et område i den sydlige 
del af Mesopotamien, det nuværende Irak, som kaldtes Babylon. 
Det var her, Babelstårnet blev bygget, et symbol på menneskelig 
selvtilstrækkelighed, selvopholdelse og uafhængighed af Gud (1 
Mos 11,1-4)“ (Àngel Manuel Rodriguez, The Closing for the Cosmic 
Conflict: Role of the Three Angels’ Messages s. 43).

Dette system er så ondt, at det beskrives som ”beruset af de 
helliges blod og af Jesu vidners blod“ (Åb 17,6). Dette er skrække-
lige billeder på, hvor korrupt Babylon er (se også Es 49,26).

Det åndelige Babylon repræsenterer i virkeligheden en religion, 
som er baseret på menneskelige læresætninger, grundlagt på 
menneskelige ideer og støttet af menneskelige traditioner. Det er 
en form for menneskeskabt religion, som er opbygget af de måske 
dygtigste religiøse ledere, men den står i modsætning til evangeli-
ets kraft og til den kirke, Jesus oprettede, en kirke, som bygger på 
kærlighed, ikke vold.

Johannes’ Åbenbaring beskriver disse to religionssystemer. Det 
første åbenbarer total tillid til Jesus og afhængighed af hans ord. 
Det andet afslører tillid til menneskelig autoritet og afhængighed 
af menneskelige religiøse lærere. Det ene er en Kristus-centreret 
tro med fuldstændig afhængighed af Kristi nåde, offer og forso-
ning for frelse. Det andet er en humanistisk tilgang til tro, som 
erstatter den totale afhængighed af Kristus for frelse med en af-
hængighed af kirkens traditioner.

Hvordan kan vi beskytte os mod Babylons sofistikerede ind- 
flydelse som fx tendensen til at stole på os selv og ikke helt på 
Gud?

TIRSDAG
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 Matt 16,18
 Åb 17,14

Til eftertanke

24. MAJ 2023

ET KALD TIL OVERGIVELSE

Johannes’ Åbenbarings appel er et indtrængende kald til overgi-
velse. Det opsummeres i symbolerne med de to kvinder i bogen. 
Selv om det til tider ser ud til, at Guds folk vil blive besejret i den 
kosmiske strid mellem sandhed og løgn, lover Gud, at hans menig-
hed vil sejre til sidst.

Sammenlign teksterne. Hvilket løfte gav Jesus til sine disciple 
mht. sin kirke?

Kristus er den faste grundvold, som hans kirke er bygget på. Hans 
kirke er baseret på læren i hans ord og vejledt af Helligånden. 
Babylon derimod er bygget på menneskeskabte lærdomme og tra-
ditioner. Enhver religiøs leder, som sætter menneskelige meninger 
eller traditioner i stedet for eller over Guds vilje, som den er åben-
baret i Skriften, er med til at fremme Babylons forvirring.

På det gamle Babylons tid var kirke og stat en og samme ting. 
Når kong Nebukadnezar sad i sit tempel på sin trone, regnede man 
med, at han talte på gudernes vegne. Ved en anledning udstedte 
den babyloniske konge, som en provokerende handling mod den 
sande Gud, et universelt dekret, der påbød tilbedelse, og han befa-
lede alle sine undersåtter at bøje sig for sin befaling. Beretningen er 
et stærkt billede på, hvad Guds trofaste folk, som nægter at tilbede 
det falske billede, vil blive udsat for i de sidste tider (se Dan 3).

I de sidste dage af jordens historie vil der opstå et kirke-stat 
system, et åndeligt Babylon, med en åndelig leder, der hævder at 
tale som Gud. Hans ord vil blive anerkendt som Guds egne ord, 
og hans befalinger som Guds befalinger. Ned igennem århundre-
derne har de romersk-katolske paver sagt, at de er Guds stedfor-
trædere på jorden. I sit hyrdebrev den 20. juni 1894 fastslog pave 
Leo XIII: ”Vi besidder på denne jord den almægtige Guds plads.“ 
Ferraris Ecclesiastical Dictionary tilføjer: ”Paven har en så stor 
værdighed og er så højt ophøjet, at han ikke kun er et menneske, 
men så at sige er Gud og Guds stedfortræder.“ Apostlen Paulus 
har følgende udtalelse, som afslører denne magt: ”… der ophøjer 
sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter 
sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud“ (2 Thess 2,4).

Vi har allerede set, at Gud har trofaste mennesker i ”Babylon“. 
Hvorfor må vi være forsigtige med, hvordan vi taler om det, og 
ikke dømme mennesker individuelt i modsætning til systemet?

ONSDAG
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 Jer 50,33-38
Jer 51,17.47

 

 2 Mos 20,4-6
Sl 115,4-8

25. MAJ 2023

BABYLON: CENTRUM FOR AFGUDSDYRKELSE

Her er endnu et indicium til at identificere ”hemmeligheden om 
det store Babylon“. Afgudsdyrkelse var kendetegnende for babylo-
nisk gudstjeneste.

Hvad finder du i disse vers ud af om det gamle Babylons tilbe-
delse af afgudsbilleder, og hvordan reagerede Gud på det?

Jeremias kapitel 50 og 51 forudsiger medernes og persernes 
ødelæggelse af Babylon. En af årsagerne til Babylons skæbne var 
deres afgudsdyrkelse. Babylonierne troede, at disse gudebilleder 
repræsenterede deres guder. I babylonisk religion blev den rituelle 
pasning og tilbedelse af statuer af guderne regnet som hellig. Gu-
derne boede både i deres statuer i templer og i de naturkræfter, 
som de repræsenterede. Røveri eller ødelæggelse af gudebilleder 
blev anset som tab af guddommelig beskyttelse. I den neo-baby-
loniske periode flygtede den kaldæiske prins Marduk-apla-iddina 
II ud i det sydlige marskområde i Mesopotamien med statuerne 
af Babylons guder for at redde dem fra assyrerkongen Sankeribs 
hære.

De bibelske profeter beskrev kontrasten mellem disse livløse  
billeder med Gud Skaberen, som både var levende og livgivende 
( Jer 51,15-16.19).

Hvad lærer disse vers om afgudsdyrkelse?

Det åndelige Babylons afgudsdyrkelse går langt dybere end at 
bøje sig for billeder af træ og sten. Men det åndelige Babylon dan-
ner en parallel til det gamle Babylon ved de billeder, som er en del 
af deres gudstjeneste. Anvendelsen af billeder, som tilbedes eller 
”højagtes“, er en overtrædelse af det andet bud, for det forringer 
Helligåndens mulighed for at påvirke vores sind med det, der er 
evigt, og reducerer Guds majestæt til en livløs statue. Sådanne bil-
leder blev introduceret i kristendommen i det fjerde århundrede 
for at gøre kristendommen mere accepteret blandt den hedenske 
befolkning. Desværre bliver disse billeder ofte givet den hellighed 
og tilbedelse, som alene tilhører Gud. Det gør det hele endnu 
mere åndeligt fornedrende.

TORSDAG
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26. MAJ 2023

TIL VIDERE STUDIUM

”Budskabet i Åb 14, der forkynder Babylons fald, må være møntet 
på de trossamfund, der engang var rene, men er blevet fordær-
vede. Da budskabet følger efter advarslen om dommen, må det 
forkyndes i de sidste dage. Derfor kan det ikke udelukkende gælde 
romerkirken, for den har været falden i mange århundreder“ (Ellen 
White, Mod en bedre fremtid, s. 308).

Daniel 3, beretningen om de tre hebraiske mænd i det gamle 
Babylon, som var blevet beordret til at ”tilbede guldstøtten, som 
kong Nebukadnesar har opstillet“ (Dan 3,5), er et symbol på eller 
en model af, hvad der vil ske, når det åndelige Babylon i de sidste 
dage også vil påbyde tilbedelse af et falsk ”billede“ (se Åb 13,15; Åb 
14,9.11; Åb 16,2; Åb 19,20; Åb 20,4). Det er interessant, at det bud, 
som de tre hebræere ville have overtrådt, det andet bud (2 Mos 
20,4-5), var et af de to bud, som denne magt, der et andet sted be-
skrives som en magt, der ”tragter efter at ændre tider og lov“ (Dan 
7,25), havde forandret.

Hvilket bud havde denne magt også forandret? Det var det 
fjerde bud. Som vi har set og vil se igen, står det i centrum af hele 
spørgsmålet om tilbedelse. Det vil stå centralt i den afgørende 
krise, når vi møder spørgsmålet om, hvorvidt vi vil tilbede ham, 
som skabte ”himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer; 
men på den syvende dag hvilede han“ (2 Mos 20,11; se også Åb 
14,7), eller dyret og dets billede.

1. Hvilken forbindelse er der mellem Babelstårnet og det mo-
derne åndelige Babylon? Hvilke ligheder er der mellem de to?

2. Hvordan harmoniserer man to modstridende ideer? Jesus har 
givet autoritet til sin kirke, men det er farligt at lægge vores 
religiøse erfaring i en åndelig leders hænder. Hvilke begræns-
ninger er der for en kirkes autoritet?

3. Hvordan kan vi lære, at afgudsdyrkelse, som var en af Baby-
lons synder, ikke kun handler om at bøje sig for statuer?  
På hvilke måder kan også protestanter komme til at ”dyrke“ 
afguder?

4. Hvilke andre paralleller kan du finde mellem Daniel 3 og den 
påtvungne tilbedelse dér, og det, vi bliver advaret om i de  
sidste tider?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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