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”Og jeg så en anden engel stige op fra solens opgang med den 
levende Guds segl. Den råbte med høj røst til de fire engle, som 
det var givet at skade jorden og havet: ‘Skad ikke jorden eller ha-
vet eller træerne, før vi har beseglet vor Guds tjenere på deres 
pande’“ (Åb 7,2-3).

Når vi studerer endetidsbegivenheder i forbindelse med dyrets 
mærke, er der en afgørende pointe, der viser sig, nemlig forskellen 
mellem den måde, Gud handler på, og den måde, sjælefjenden 
gør det.

I vores studier har vi set, at de centrale emner i den store strid 
mellem Kristus og Satan fokuserer på loyalitet, autoritet og tilbe-
delse. De profetier, som beskriver den magt, som dyret i Åb 13, det 
lille horn i Dan 7 og ”lovløshedens menneske“ i 2 Thess 2 udgør, 
taler alle om en magt, som tilraner sig Guds autoritet, forlanger 
loyalitet og introducerer et falsk tilbedelsessystem. Dette sker 
gennem magt, tvang og til tider bestikkelser og belønning for at 
opnå tilbedelse.

Som en modsætning ser vi, at kærlighed er den store motiverende 
kraft i Guds rige. Frem for at tilbede dyret finder Guds folk deres 
største glæde i at tilbede Gud. De er trofaste mod ham, for de ved, 
hvor trofast han er mod dem. Der er kun én ting, som kan forhin-
dre os i at modtage dyrets mærke i de sidste tider, og det er en 
kærlighed til Jesus, som er så dyb, at intet kan bryde vores forbin-
delse med ham.

I denne lektie skal vi se nærmere på dette tema.

· Åb 14,12
· Ef 2,8-10
· Matt 27,45-50
· Åb 13,15-17
· Åb 14,4
· Luk 5,18-26
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SØNDAG

 

 Åb 14,12

 

 Rom 8,1-4
Ef 2,8-10
Kol 1,29

Til eftertanke

4. JUNI 2023

EN STÆRK UDHOLDENHED

I Åb 14,7 har vi set, at Gud kalder alle mennesker til at tilbede Ska-
beren. Det er den første engels budskab. I Åb 14,8 advarer Gud 
om ”Babylon“, et falsk religionssystem med rødder tilbage i det 
gamle Babylon. Det er den anden engels budskab.

I Åb 14,9-10 advarer den tredje engel mod at tilbede dyret. Englen 
siger med høj røst: ”Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og 
sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke 
Guds harmes vin.“

Hvilke to kendetegn har Guds folk i de sidste tider ifølge denne 
tekst? Hvorfor er begge to vigtige?

Det græske ord for ”udholdenhed“ er hypomone, som også kan 
oversættes med tålmodighed. Gud har et folk i endens tid, som er 
loyale mod ham midt i modgang og voldsom forfølgelse. Ved Guds 
nåde står de med urokkelig udholdenhed, idet de lever deres liv i 
lydighed mod Gud og har ham som deres centrum.

At tilbede Skaberen (Åb 14,7) står i direkte modsætning til at til-
bede dyret (Åb 14,9) og kommer til udtryk i et folk, som holder fast 
ved Guds bud og troen på Jesus (Åb 14,12). Denne sidste konflikt 
over troskab mod Kristus eller troskab mod dyrets magt handler 
om tilbedelse, og centralt i den store strid mellem godt og ondt 
kommer sabbatten til at stå.

Hvad fortæller disse tekster om, hvad resultatet vil være af at 
leve i tro?

Når vi lever i tro, modtager vi Guds nåde, og vores liv forvandles. 
Frelserens trofaste efterfølgere vil ikke alene tro på Jesus; de vil 
også have Jesu tro. Ligesom Jesus var tro indtil døden, vil de være 
det. 

Hvor trofast er du i de små ting? Hvad siger det evt. om, hvordan 
du vil være, når de virkelige prøvelser kommer? (Se Luk 16,10.)
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MANDAG

 Matt 27,45-50
 

Til eftertanke

5. JUNI 2023

DEN KOSMISKE STRID

Hvad lærer denne tekst om, hvad Jesus gennemgik på korset? 
Hvad mente Jesus med at spørge Gud, hvorfor han havde forladt 
ham, og hvordan kan denne scene hjælpe os til at forstå, hvad 
det vil sige at have ”Jesu tro“?

Da Jesus hang på korset, bar han verdens skyld, skam og for-
dømmelse. Han var omgivet af dybt mørke og kunne ikke mærke 
Faderens kærlighed. Han stolede på det forhold, han havde haft 
med Faderen hele sit liv. Det vil sige, at gennem et liv i fuldstændig 
afhængighed af Faderen, også når det gik godt, var Jesus blevet 
forberedt på den tid, hvor tilværelsen ikke var let, også på korset. 
Også når alt omkring ham råbte, at han skulle tvivle, stolede Frel-
seren på Faderen. Selv da det virkede, som om Gud havde forladt 
ham, opgav Jesus ikke.

”Midt i det frygtelige mørke, tilsyneladende forladt af Gud, 
havde Kristus tømt de sidste dråber i bægeret med menneskehe-
dens elendighed. I disse frygtelige timer stolede han på de tidli-
gere beviser på Faderens accept, som han indtil da havde fået … 
Ved tro vandt Kristus sejr“ (Ellen White, Christ Triumphant, s. 277).

Jesu tro er så dyb, så tillidsfuld, og han er så overgivet til Fade-
ren, at ingen af universets dæmoner eller af prøvelserne på jorden 
kan rokke den. Det er en tro, som har tillid, når den ikke kan se, 
tror, når den ikke forstår, holder fast, når der ikke er meget at 
holde fast i. Denne ”Jesu tro“ er i sig selv en gave, som vi modtager 
i tro og bærer med os gennem fremtidens kriser. Det er ”Jesu tro“, 
som bor i vores hjerter, som gør os i stand til at tilbede Kristus 
som den højeste og trofast stå fast, når dyrets mærke omtalt i Jo-
hannes’ Åbenbaring bliver påtvunget.

Men den kommer ikke pludselig af sig selv. Guds folk har her 
og nu lært at leve i tro dag efter dag, både når det går godt, og når 
det går dårligt, når Gud synes nær, og når Gud føles langt borte. 
Det gør ingen forskel. ”Den retfærdige skal leve af tro“ (Gal 3,11;  
se også Hab 2,4). Det er nu, vi skal forberede os. Enhver prøvelse, 
vi udsættes for nu, kan bære god frugt i vores liv, hvis vi i tro hol-
der ud.

Tænk over en tid, hvor tilværelsen syntes at gå i opløsning om-
kring dig, og det eneste, du havde tilbage, var din tro. Hvordan 
klarede du det? Hvad lærte du? Hvad erfarede du, som kan 
hjælpe andre, som måske går igennem en lignende situation?
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 Åb 13,15-17

 

 Til eftertanke

6. JUNI 2023

VI HØSTER, HVAD VI SÅR

Profetien om dyrets mærke handler om religiøs intolerance, en 
økonomisk boycot, forfølgelse og til sidst en dødsdom. Men overra-
skende nok er det også et opmuntrende budskab. Selv i de værste 
tider vil Gud bevare sit folk, som ”holder fast ved Guds bud og troen 
på Jesus“ (Åb 14,12). Et af de bud er selvfølgelig det fjerde bud – sab-
batsbuddet.

Profetien i Åb 13 om dyrets mærke fortæller om Satans værste 
angreb, hans absolut mest intense kamp mod Gud. Hans primære 
strategi i dette angreb er bedrag. Åb 13 fortæller om en periode 
i fremtiden, hvor djævelen vil arbejde gennem en jordisk religi-
øs-politisk magt, der omtales som dyret, og anvende tvang.

Religiøs forfølgelse er selvfølgelig ikke noget nyt. Det har fore-
gået, lige fra Kain slog Abel ihjel for at tilbede Gud på den måde, 
Gud havde sagt (se 1 Mos 4,1-8). Jesus advarede om, at der ville 
ske forfølgelse selv for de første kristne i det 1. årh. e.Kr., og den 
ville fortsætte ned igennem historien: ”Der kommer en tid, da en-
hver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud“ ( Joh 
16,2; Matt 10,22; 1 Pet 4,12).

Profetien om dyrets mærke handler om det sidste led i denne 
ugudelige kæde. Ligesom under fortidens forfølgelser har den 
fjendtlige magt til hensigt at tvinge alle til at rette sig efter et be-
stemt trossystem og en godkendt tilbedelsesform.

Hvad kommer Guds folk i endens tid til at møde i den sidste krise?

Profetien siger, at forfølgelsen vil begynde med økonomiske sank-
tioner: ”Ingen kan købe eller sælge“, medmindre de har ”dette 
mærke“. Når dette sker, vil det store flertal overgive sig. Enhver, 
som nægter, vil til sidst få en dødsdom.

Djævelen frister bekendende kristne til at gå på kompromis på 
forskellige områder i deres liv. På den måde forbereder han dem 
på at modtage dyrets mærke, når den afgørende prøve kommer 
engang i fremtiden. Guds kærlighed til hver eneste af os vil give os 
styrke og bevare os gennem de kommende vanskelige tider.

Læs Gal 6,7-9. Dette er ikke skrevet i forbindelse med de sidste 
tiders begivenheder, men hvorfor er princippet her også relevant 
i forbindelse med dyrets mærke, og hvordan vi kan forblive tro-
faste?

TIRSDAG
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 Åb 13,1-2

 

 Åb 13,3
Åb 14,4

 

Til eftertanke

7. JUNI 2023

DE, SOM FØLGER LAMMET

Hvor kommer dyret fra, og hvem giver dyret dets magt?

Det første dyr, den første magt i Åb 13, får sin magt, trone og store 
styrke fra dragen. Åb 12,9 og Åb 20,2 identificerer dragen som Sa-
tan. Satan er en listig fjende og arbejder gennem jordiske magter. 
Åb 12,3-5 siger, at denne ”drage“ – djævlen – forsøgte at ødelægge 
den ”dreng“, som blev født. Denne ”dreng“ blev senere ”bortrykket 
til Gud og hans trone“. Dette henviser selvfølgelig til Kristus. Satan 
ønskede at ødelægge den nyfødte Jesus og arbejdede gennem 
Herodes og det romerske imperium. Ved afslutningen af Jesu liv 
dømte den romerske guvernør Pilatus Jesus til døden; en romersk 
bøddel naglede ham til det forfærdelige kors; en romersk soldat 
stak ham i siden med et sværd; og romerske soldater bevogtede 
hans grav. Ifølge Åb 13,2 ville dragen, Satan, ved at arbejde gennem 
det hedenske Rom, give sin trone og magt til det kommende dyr.

”Selv om dragen primært repræsenterer Satan, repræsenterer den 
også i en forstand Romerriget … Den magt, som fulgte efter Ro-
merriget, som fra dragen fik ’sin magt og sin trone og stor styrke’, 
er tydeligt det pavelige Rom“ (The SDA Bible Commentary, 7. bd., s. 
817). Historikeren A.C. Flick forklarede, at ”på det politiske Roms 
ruiner opstod det store moralske rige i skikkelse af den Romersk-
katolske kirke“ (A.C. Flick, The Rise of the Medieval Church (1900), s. 
150, som citeret i The SDA Bible Commentary, 7. bd., s. 817).

Hvilken kontrast finder vi i disse vers?

I modsætning til ”hele jorden“, som følger dyret, vil Gud have et 
folk, som ”følger Lammet, hvor det går“. Som altid vil det være 
enten det ene eller det andet, enten er man for Jesus eller imod 
Jesus. Til den tid vil der, ligesom nu, ikke være nogen middelvej, in-
gen neutral position. Ikke at stå helt og fuldt på Jesu side er, enten 
man er bevidst om det eller ej, at stå på den anden side.

”Og I skal hades af alle på grund af mit navn. Men den, der hol-
der ud til enden, skal frelses“ (Matt 10,22). Hvad betyder det at 
holde ud til enden?

ONSDAG
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 Åb 13,4-5

 Luk 5,18-26
Joh 10,33

 

8. JUNI 2023

JESUS, VORES ENESTE MELLEMMAND

Hvilke kendetegn identificerer dyret i disse vers?

Dyret i Åbenbaringsbogen er en frafalden religiøs magt, som frem-
står af det hedenske Rom og vokser til at blive et verdensomspæn-
dende tilbedelsessystem. Ifølge Åb 13,5 er det en blasfemisk magt. 
I Det Nye Testamente karakteriseres blasfemi som dette at tilrane 
sig Guds privilegier og forret og gøre sig lig med Gud.

Hvilke to sider ved blasfemi taler disse vers om?

Jesus blev af de jødiske ledere beskyldt for blasfemi. I hans til-
fælde var beskyldningerne uretfærdige, for han har al Guds magt 
og alle privilegier, deriblandt også retten til at tilgive synd. Og den 
ret har han, fordi Jesus er Gud. Eller som han selv så tydeligt ud-
trykte det: ”Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, 
Filip? Den, der har set mig, har set Faderen; hvordan kan du så 
sige: Vis os Faderen?“ ( Joh 14,9).

1 Tim 2,5 lærer, at der kun er ”én formidler mellem Gud og men-
nesker, mennesket Kristus Jesus.“ Den romerskkatolske kirke 
derimod lærer, at præsten er formidler mellem Gud og syndige 
menneske. Men præsten er selv et syndigt menneske og kan der-
for ikke være vores formidler, for han har selv brug for en mellem-
mand. Blasfemi defineres også som et menneskes påstand om at 
være Gud eller at stå i Guds sted. Her er to autoritative udtalelser 
af repræsentanter fra den romerskkatolske kirke:

”Paven har så stor værdighed og er så ophøjet, at han ikke kun er 
et menneske … Han er som Gud på jorden“ (Lucius Ferraris, ”Pap“, 
art. 2 i hans Prompta Bibliotheca (1763), 6. bd., s. 25,29).

Pave Leo XIII pralede: ”Vi [paverne] indtager Gud den almægtiges 
position på jorden“ (The Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII, New 
York: Benziger, 1903, s. 193).

Disse påstande blive yderligere relevante, når vi ser, at ordet 
”anti-“ som i antikrist, ikke altid betyder ”imod“, men også kan be-
tyde ”i stedet for“. Antikrist betyder altså også ”i Kristi sted“. Dette 
er om noget blasfemi!

TORSDAG
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9. JUNI 2023

TIL VIDERE STUDIUM

”Lige fra begyndelsen af den store strid i himlen har det været Sa-
tans hensigt at omstyrte Guds lov. Det var med dette for øje, han 
begyndte sit oprør mod Skaberen, og siden han blev nedstyrtet 
fra himlen, har han fortsat den samme kamp på jorden. At be-
drage menneskene og få dem til at overtræde Guds lov er det mål, 
han stadig forfølger. Hvad enten dette mål nås ved at forkaste 
hele loven eller kun én af dens forskrifter, vil det endelige resultat 
blive det samme … I sine forsøg på at vække foragt for de guddom-
melige love har Satan forvansket Bibelens lære, og vildfarelser ind-
går i troen hos tusinder, der bekender sig til at tro på Skriften. Den 
sidste store konflikt mellem sandhed og vildfarelse er kun den 
endelige styrkeprøve i den langvarige strid om Guds lov. Denne 
kamp er ved at begynde – en kamp mellem menneskers love og 
Jahves bud, mellem Bibelens religion og myters og traditioners re-
ligion“ (Ellen White, Mod en bedre fremtid, s. 470).

I Johannes’ Åbenbaring er tilbedelse og skabelse uløseligt knyt-
tet til hinanden. Hovedsagen i kampen mellem godt og ondt og de 
temaer, der knyttes til dyrets mærke, handler om, hvorvidt Gud er 
værdig til at blive tilbedt eller ej.

Som vi har set, står princippet om Kristus som skaber centralt 
i sabbatshelligholdelse. Jesus understreger konsekvent betyd-
ningen af den dag, han selv kalder sig herre over (Matt 12,8; Mark 
2,28; Luk 6,5). Sabbatten er en evig påmindelse om vores identitet. 
Den minder os om, hvem vi er som mennesker. Den giver hvert 
eneste menneske værdi. Den bliver ved med at bekræfte det 
faktum, at vi er skabte væsener, og at vores skaber er vores tro-
skab og tilbedelse værdig. Dette er grunden til, at djævelen hader 
sabbatten så meget. Den er den gyldne forbindelse mellem os og 
vores skaber, og det er grunden til, at den til sidst vil spille en så 
afgørende rolle i den sidste krise.

1. Hvad er de grundlæggende principper bag dyret fra havets 
påstand om autoritet? Hvordan kan vi have de samme hold-
ninger uden at være klar over det?

2. Hvordan vil du svare dem, der påstår, at tanken om en bog-
stavelig Satan er primitiv overtro, som uddannede, eller i 
det mindste intelligente mennesker, ikke kan tage alvorligt? 
Hvilke argumenter kan du bruge som svar?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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