
1
”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).

I det femtende århundrede var Piedmont-dalen højt oppe i Al-
perne i det nordlige Italien hjemsted for valdenserne, et folk, som 
var besluttet på at være tro mod deres forståelse af Bibelen. Som 
en følge af deres urokkelige trofasthed mod Kristus blev de gru-
somt forfulgt. I 1488 e.Kr. blev valdenserne i Loyse-dalen brutalt 
myrdet af den romerskkatolske kirke på grund af deres tro.

En anden bølge af forfølgelse fandt sted i det syttende århund-
rede, da hertugen af Savoy sendte en hær på 8.000 ind i deres 
område og forlangte, at den lokale befolkning gav hans tropper 
indkvartering i deres hjem. De gjorde, hvad der blev forlangt, men 
dette var en strategi, som skulle give soldaterne let adgang til 
deres ofre. Den 24. april 1655, kl. 4 om morgenen, blev der givet 
et signal om, at massakren skulle begynde. Denne gang nåede 
dødstallet over 4.000.

Historien gentager desværre ofte sig selv. Profetien om ”dyrets 
mærke“ handler om det sidste led i en ugudelig kæde af religi-
onsforfølgelse, som strækker sig langt tilbage i tiden. Og ligesom 
forfølgelser i fortiden skal den tvinge alle til at indordne sig under 
en bestemt række trospunkter og en godkendt form for tilbedelse. 
Men som altid vil Gud have et folk, der ikke vil give efter.

· Åb 12,6.14
· Dan 7,25
· 2 Thess 2,3-4
· 5 Mos 6,8
· 5 Mos 11,18
· 2 Mos 20,8-11
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11. JUNI 2023

DET DØDELIGE SÅR

Som vi allerede har studeret, repræsenterer de symbolske dyr i  
Åb 13 og 14 verdensomspændende magter, der påtvinger falsk  
tilbedelse. Men der er mere.

Hvor længe skulle denne magt dominere det religiøse landskab  
i de forgangne århundreder?

Dyret ville have magt i en specifik periode i historien. I symbolske 
tidsprofetier svarer en profetisk dag til et bogstaveligt år. I 4 Mos 
14,34 læser vi: ”et år for hver dag“, hvor det bibelske princip om en 
dag for et år bruges. Igen siger Gud: ”en dag for hvert år pålægger 
jeg dig“ (Ez 4,6). Dette princip har igen og igen vist sig at være præ-
cist, når det gælder fortolkning af bibelske tidsprofetier, som fx de 
70 uger i Dan 9,24-27. Når vi beregner tidsperioden på 42 måneder 
i Åb 13,5, med 30 dage i hver måned, kommer vi frem til 1260 pro-
fetiske dage eller bogstavelige år. Kalendere i oldtiden havde ofte 
360 dage per år.

I det fjerde århundrede gjorde den romerske kejser Konstantin 
kristendommen lovlig i hele Romerriget. Da han i år 330 e.Kr. 
flyttede hovedstaden til Byzans for at forene den østlige og den 
vestlige del af sit rige, skabte det et lederskabs-vakuum i Rom. 
Dette lederskab blev overtaget af paven. Han blev ikke alene 
en magtfuld religiøs leder, men også en politisk magt, som man 
måtte regne med i Europa. I 538 e.Kr. gav Justinian, den romerske 
kejser, officielt den romerske biskop rollen som troens forsvarer. 
Middelalderkirken udøvede stor magt fra 538 e.Kr. til 1798 e.Kr., 
deriblandt den frygtelige forfølgelse, som er omtalt i begyndelsen 
af denne lektie. Napoleons general Berthier tog paven til fange i 
1798 e.Kr. Det var en nøjagtig opfyldelse af profetien.

Berthier og hans hær tog pave Pius VI til fange og fjernede ham 
fra den pavelige trone. Dette slag mod pavedømmet var alvorligt, 
men ifølge Åb 13,12 ville det dødelige sår blive lægt, og verden 
skulle komme til at høre mere fra denne magt – meget mere.

Tænk over, hvor fantastiske de bibelske profetier er, og hvordan 
de åbenbarer Guds kendskab til fremtidige begivenheder for os. 
Hvad siger det om, at vi kan stole på Guds løfter, også dem, vi 
endnu ikke har set opfyldt?
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12. JUNI 2023

FRAFALDET

Hvad forudsiger Paulus om de sidste tider? Hvilke kendetegn 
giver han for den forførende magt, som vi andre steder identi- 
ficerer med dyret og antikrist?

Apostlen Paulus advarer de kristne om et ”frafald“ fra Guds ords 
sandhed. Han er bekymret over de tegn på frafald, som allerede 
var til stede i den nytestamentlige kirke, og som skulle blomstre i 
de kommende århundreder før Kristi andet komme. Et falsk evan-
gelium ville komme ind i kirken og fordreje Guds ord.

Det er Satan, der står bag dette frafald. Han er den egentlige 
modstander, som ønsker at ophøje sig ”over alt, hvad der hedder 
Gud og helligdom, så han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig 
selv for at være Gud“ (2 Thess 2,4). Men den store bedrager ar-
bejder gennem menneskelige kanaler for at opnå sin hensigt. De 
kendetegn, som beskriver denne magt i Daniels Bog og Johannes’ 
Åbenbaring viser, at det lille horn i Dan 7, dyret i Åb 13 og 14 og 
”lovløshedens menneske“ i 2 Thess 2, beskriver den samme magt.

The SDA Bible Commentary siger det på følgende måde: ”En sam-
menligning med Daniels profeti om den blasfemiske magt, som 
følger efter Rom … og med Johannes’ ordbillede af det panterlig-
nende dyr … åbenbarer mange ligheder mellem de tre beskrivel-
ser [det lille horn, dyret og lovløshedens menneske]. Dette leder 
os til at konkludere, at Daniel, Paulus og Johannes taler om den 
samme magt … pavedømmet“ (7. bd., s. 271).

Det er meget vigtigt at huske, at Bibelens profetier beskriver et 
religiøst system, som har forandret Guds ord, erstattet evangeliet 
med menneskelige traditioner, og er et system, som har bevæget 
sig bort fra Bibelens sandhed. Disse profetier er givet af en Gud, 
som elsker os så højt, at han vil gøre et folk rede for Jesu genkomst. 
De vil være en anklage mod de frafaldne religiøse organisationer, 
som har bevæget sig bort fra Guds ord, men ikke nødvendigvis 
mod de mennesker, som tilhører disse organisationer (se Åb 18,4). 
Vores budskab handler om et system, som har bedraget millioner. 
Men selv om disse mennesker er blevet bedraget, er de højt elsket 
af Kristus. Vi må derfor også behandle dem med kærlighed.

”Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal 
I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne“ (Matt 7,12). 
Hvordan skal vi anvende dette princip i forbindelse med temaet 
om dyrenes magter i Åb 13 og 14?
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SATANS SIDSTE STRATEGI

Undersøgelser viser, at de fleste har stor mistillid til institutioner og 
regeringer. Mange spørger: ”Hvor findes der nogen, som er moralsk 
egnet til at lede verden?“ Profetierne i Johannes’ Åbenbaring identi-
ficerer dyrets magt som den, der ved en forening af religion og poli-
tik giver sig ud for at være den magt, der kan opfylde denne rolle.

Hvordan beskriver Johannes de sidste scener i jordens historie? 
Hvilke store kontraster beskrives?

Johannes fremsætter her tre vigtige pointer. For det første har de 
politiske magter ”alle samme tanke“ og ”deres magt og myndighed 
giver de dyret“. For det andet går dette konglomerat af løgn i krig 
mod Jesus, Lammet. For det tredje vil Kristus og hans efterfølgere 
sejre i jordens sidste krig. Dyret vinder ikke; det gør Jesus.

Har du tænkt over, hvilken strategi djævelen kommer til at 
bruge for at forene nationerne? Ofte gentager historien sig. Vi 
opdager værdifulde lærdomme fra Romerrigets fald. Da den ger-
manske invasion fra nord hærgede i det vestlige Europa, vendte 
den romerske kejser Konstantin sig til religion. Kirkens autoritet 
blev sammen med statens magt det instrument, som Konstantin 
havde brug for. Den vedvarende forstærkelse af søndagens hellig-
hed i det fjerde århundrede var et beregnende politisk og religiøst 
skridt for at forene riget i en krisetid. Konstantin ønskede et for-
enet rige, og Romerkirken ønskede, at det skulle blive omvendt. 
Den kendte historiker Arthur Weigall siger det tydeligt: ”Kirken 
skabte en hellig dag ud af søndagen … først og fremmest, fordi 
det var den ugentlige solfest; for det var en klar kristen skik at 
overtage de hedenske fester, som folket på grund af traditionerne 
holdt så meget af, og give dem kristen betydning“ (The Paganism in 
Our Christianitym, New York: G.P. Putnam’s Sons, 1928), s. 145).

I en alvorlig krisetid, når hele verden er bange, vil mennesker 
i desperation søge efter nogen, som kan bringe en form for sta-
bilitet og beskyttelse. Det er på den måde, tyranni er opstået i 
fortiden, og der er ingen grund til at tro, at det ikke kan ske igen. 
Ifølge profetierne vil der være noget, der bliver årsag til disse sid-
ste begivenheder.

Det er vanskeligt at vide, hvordan alt dette kan komme til at 
ske, men verden har allerede set, hvordan store forandringer kan 
ske, og ske meget hurtigt. Selv om vi ikke kender detaljerne i det, 
der skal komme, har vi brug for at være rede for det.

TIRSDAG
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14. JUNI 2023

DYRETS MÆRKE

Sammenlign de to vers. Hvor bliver dyrets mærke placeret?  
(Se 5 Mos 6,8; 11,18.) Hvilke to egenskaber beskriver Guds folk  
i modsætning til dem, der modtager dyrets billede?

Den ene gruppe tilbeder dyret; den anden holder Guds bud og har 
troen på Jesus. Dette er forskellen. Ved at arbejde gennem dyret 
fra havet og dyret fra jorden forsøger djævelen at underminere 
Guds autoritet ved at angribe selve kernen i tilbedelse, nemlig 
sabbatten. Dyrets mærke bliver sat enten på panden eller hån-
den. Panden er et symbol på sindet, samvittigheden, fornuften og 
dømmekraften. Hånden er et symbol på handlinger og gerninger.

Den dag kommer, måske hurtigere end vi tror, hvor love vil blive 
vedtaget, der begrænser vores religionsfrihed. De, som samvit-
tighedsfuldt følger Guds ord og holder Herrens sande sabbat, vil 
blive stemplet som modstandere af enhed og samfundets bedste.

”De mennesker, der ærer Bibelens sabbat, vil blive fordømt 
som fjender af lov og orden, for at nedbryde samfundets mo-
ralske grænser og være årsag til anarki og korruption og derved 
nedkalde Guds dom over jorden. Deres samvittighedsskrupler vil 
blive udråbt som genstridighed, stædighed og foragt for myndig-
hederne. De vil blive beskyldt for at være fjender af regeringen“ 
(Ellen White, Mod en bedre fremtid, s. 478).

Romerkirken påstår, at søndag er ”tegnet“ på dens kirkelige 
autoritet. ”Selvfølgelig hævder den katolske kirke, at forandringen 
var foretaget af kirken … Denne forandring er et tegn på hendes  
kirkelige magt og autoritet i religiøse anliggender“ (The American 
Catholic Quarterly Review, januar 1883).

Johannes’ Åbenbaring forudsiger, at der kommer en tid med 
internationale kriser, hvor verden vil opleve en radikal politisk, so-
cial, religiøs og moralsk forvandling. Søndagshelligholdelse vil blive 
påtvunget og dermed blive ”dyrets mærke“. Hvordan alt dette kom-
mer til at ske, ved vi ikke. Skriften giver os kun en bred oversigt, 
men nok til at vise os, at den store strid kommer til at nå sit klimaks 
i forhold til tilbedelse enten af dyret eller Skaberen, og at den sy-
vende dag, sabbatten, kommer til at spille en central rolle.

Hvordan har menneskeheden altid været opdelt i forhold til 
enten at stå på Guds side eller på Satans? Hvorfor kan der ikke 
være nogen mellemvej? Hvordan kan vi med sikkerhed vide, 
hvis side vi er på?

ONSDAG
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 2 Mos 20,8-11

Til eftertanke

15. JUNI 2023

SABBATTEN SOM EN PRØVE

Måske er scenen allerede nu ved at blive gjort klar for den kom-
mende forfølgelse. Den 6. juni 2012 kom pave Benedict XVI med 
en indtrængende appel til over 15.000 mennesker på Petersplad-
sen i Rom om, at søndagen måtte være en hviledag for alle, så folk 
var fri til at være sammen med deres familier og med Gud. ”Ved at 
forsvare søndagen forsvarer man menneskers frihed.“ 

Dette viser, at ideen om søndag som en ”hviledag“ virkelig er 
et vigtigt emne. Før eller senere vil der blive vedtaget love, og de, 
som samvittighedsfuldt følger Guds ord og holder den bibelske 
sabbat, vil blive regnet som modstandere af, hvad der er bedst for 
samfundet.

I denne krisetid vil Guds trofaste folk ved hans nåde og kraft 
stå fast i deres overbevisning om at følge ham. De vil ikke give 
efter for pres, og i modsætning til dyrets mærke vil de modtage 
Guds segl. I gamle dage blev segl brugt til at vise officielle doku-
menters ægthed. Vi kan derfor forvente at finde Guds segl place-
ret i hans lov. Oldtidens segl var tydelige individualistiske mærker. 
Profeten Esajas siger: ”Jeg binder til for budskabet, jeg forsegler 
belæringen hos mine disciple“ (Es 8,16).

Hvilke elementer fra et bibelsk segl finder du i sabbatsbuddet? 
Hvordan er sabbatsbuddet anderledes end alle de andre bud?

Det fjerde bud indeholder tre elementer fra et autentisk segl. 
Først er der forseglerens navn: ”Herren din Gud“ (2 Mos 20,10). 
Dernæst finder vi forseglerens titel: Herren, som ”skabte“ (2 Mos 
20,11) eller Skaberen. Og som det tredje finder vi forseglerens 
autoritetsområde: ”himlen og jorden og havet med alt, hvad de 
rummer“ (2 Mos 20,11). Ifølge Åb 7,1-2 bliver Guds segl placeret på 
vores pander, et symbol på vores sind. Jesus respekterer vores fri-
hed til at vælge. Han indbyder os til at lade ham gennem Helligån-
den forme vores sind, så vi ikke kan rokkes fra vores forankring i 
Guds ord (Ef 4,30). Vi kan altså se, at de trofaste er dem, som ”hol-
der fast ved Guds bud og troen på Jesus“ (Åb 14,12). Indbefattet i 
de bud er det fjerde, det ene bud, som dyrets magt har forandret.

Hvilke forhold kan du se udvikle sig i vore dage, som kunne føre 
til restriktioner af vores religionsfrihed? Hvilke forhindringer 
mangler stadigvæk?

TORSDAG
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TIL VIDERE STUDIUM

”Når protestantismen rækker sin hånd ud over afgrunden for at 
gribe romermagtens hånd, når hun rækker ud over afgrunden for 
at gribe spiritismens hånd, når vores land [USA] under denne tre-
foldige unions indflydelse kommer til at tage afstand fra ethvert 
princip i dets grundlov om et protestantisk og republikansk styre og 
baner vejen for udbredelsen af pavelige usandheder og bedrag, da 
ved vi, at tiden er kommet for Satans utrolige gerninger, og at enden 
er nær“ (Ellen White, Testimonies for the Church, 5. bd., s. 451).

”Vi har haft en tendens til at overse det faktum, at søndag er tilbe-
delsesdag for fjendens magt … i Åbenbaringsbogens plot. Søndag 
er et ekstremt vigtigt symbol, som afslører dragens utrolige snu-
hed og sofisteri … Denne … forandring af Guds lov udtrykker i en 
enkel handling selve kernen i dragens had mod Gud i den kosmiske 
strid. Det enkle ved det er meget forførende. Dragen har forsøgt at 
tilrane sig Guds plads i universet ved at fremstille sig selv som den 
sande modtager af tilbedelse og ved at påstå, at Guds lov er uret-
færdig, at den burde forandres. Dragen forandrede loven på det af-
gørende punkt inden for loven, hvor Gud identificeres som Skaber 
og Forløser, den eneste, som er tilbedelse værdig (2 Mos 20,8-11; 5 
Mos 5; cf. Åb 4,11; 5,9.13-14). Forandringen af loven viser ikke alene 
dragens had mod Guds vilje (loven), men det er også hans forsøg 
på at tilrane sig Guds plads ved at blive den, der modtager tilbe-
delse … Den universelle udbredelse af denne forandring af loven 
ville sikre ham sejr“ (Ángel Manuel Rodriguez, The Closing of the  
Cosmic Conflict: Role of the Three Angels’ Messages, s. 53-54).

1. Selv om vi lever i forventning og i håbet om de afsluttende 
begivenheder, hvorfor skal vi ikke forsøge at fastsætte et 
tidspunkt for Kristi genkomst? Hvilke farer ligger der i at gøre 
det, og hvad har resultaterne været tidligere, når de forven-
tede begivenheder ikke indfandt sig?

2. Hvad kan vi sige til dem, som mener, at vores opfattelse af 
dyrets mærke og forfølgelse ikke vil komme til at ske, fordi 
det virker helt ude af proportioner i vores moderne tid?  
Tænk over, hvor hurtigt store forandringer sker rundt om i 
verden. Find eksempler på begivenheder, som vi står helt 
uforstående over for, hvordan det kan finde sted. 

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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