
#22 
Guds advarsel – dyrets mærke!  

I vores studium af Bibelen har vi indtil nu set vor himmelske faders vedvarende 
anstrengelser for at frelse menneskeslægten fra den visse tilintetgørelse. Da flere 
katastrofer ramte verden på forskellige tidspunkter, sendte Gud specielle 
advarselsbudskaber og appeller til menneske-slægten for at frelse dem fra faren. Før 
jorden blev ødelagt af vandfloden, forkyndte Noa Guds advarselsbudskab i 120 år. 
Nu, før jorden vil blive ødelagt af ild, kan vi da forvente et specielt budskab med 
indtrængende appeller og advarsler til klodens beboere, som vil forberede et folk til 
denne store katastrofe? Uden tvivl! 

I den forrige lektie lærte vi, at sabbatten er en pagt til minde om Guds skaber- og 
frelsermagt, og at det vil blive et specielt segl på hans folk, i modsætning til dyrets 
mærke. Vi lærte også, at der vil være en ”ugudelig treenighed”, som vil være forløber 
for tegnet for antikrist, eller dyrets mærke. Indtil videre har vi lært, at Satan er 
hjørnestenen til denne trio, og at dyret (nationen) fra Johannes Åbenbaring kap. 13 er 
det pavelige Rom. Nu vil vi lære, hvem eller hvad som vil fuldføre denne onde plan. 
 
 
1. Hvor lang tid blev der givet dyret (det pavelige Rom) at forblive i en 
misbrugende magtposition?  Åb 13,1-10  
 
 

Den romerske kejser, Justinian, udstedte et dekret, der gav pavedømmet 
uindskrænket magt over alle kirkerne. Dette dekret trådte i kraft i 538 e.Kr., da 
tre stridende kongeriger blev ”rykket op med rod”. Hermed begyndte perioden, 
der er bedst kendt som den ”mørke middelalder”. 

 

2. Hvordan skal vi fortolke profetiske ”datoer og tider” i Bibelen?  Ez 4,6  

 

42 måneder vi være 1260 dage eller år. Et jødisk år bestod af 12 måneder af 30 
dage hver, eller 360 dage. Denne tidsperiode bliver der også henvist til i Åb 
12,5-6.13 og14. Et år blev ofte kaldt en ”tid”, som da kong Nebukadnezar var 
blandt markens dyr i syv ”tider” eller 7 år. Hvis vi siger at 360 dage er en ”tid”, 
720 dage eller det dobbelte af 360 dage er ”tider”, 180 dage er det halve af 
”tid”, bliver det i alt det samme som 42 måneder eller 1260 profetiske dage  
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(Dan 7,25). Gud ønsker at gøre det helt klart, hvem denne magt er, ved at give 
den samme tidsnøgle igen og igen. 

 

3. Hvad skete der med Rom ved slutningen af de 42 måneder, som startede fra 
538e.kr., da paven blev gjort til konge og begyndte de mest afskyelige 
forfølgelser af alle, der var imod den romerske kirke?  Åb13,10    

 

 I 1798 blev Paven taget til fange af Napoleons hær. Han døde i den franske 
fæstning i Valence 18 måneder senere. Altså, den der sendte andre i fangenskab, 
kom selv i fangenskab. Men det dødelige sår skulle heles. I 1929 anerkendte den 
italienske regering Vatikanet som en uafhængig stat. Den pavelige romerske 
magt blev genindsat og har vokset i den politiske arena. 

 

4. Hvad gør Nordens konge, der viser, at han er antikrist?  Dan 11,36 

_____________________________________________________________________ 

5. Hvad er antikrists (det pavelige Rom) attitude over for Guds hellige pagt 
(sabbatten)?  Dan 11,28 

_____________________________________________________________________ 

6. Hvordan relaterer denne magt til dem, som svigter og bryder Guds hellige 
pagt? Dan 11,30-32 

_____________________________________________________________________ 

7. Beskriv dyrets nation, som Johannes så komme op ad jorden.  Åb 13,11 

 

  Dette dyr, eller nationen, kommer op af jorden, ikke havet, som de andre 
gjorde. Derfor må det komme op i et relativt ubefolket område. Det dukker op 
omkring den tid (1798), da Paven bliver taget til fange. Det var et ungt dyr i 
modsætning til de andre mere modne dyr, hvilket indikerer en ung nation. Kun 
én magt opfylder disse specifikationer – USA. Vugget og ernæret i den nye 
verdens vildmark, rejste den sig til at blive verdens mest fremtrædende nation i 
den sidste del af det 18. århundrede. 
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8. Hvad tvang dette dyr folk til at gøre?  Åb 13,12 

 

 
9. Hvad vil de, der tilbeder dyret eller dets billede få? Åb 13,15-17  
 
 
 

Hvis Guds segl er sabbatten, og det handler om tilbedelse, så må dyrets mærke 
være søndag. 

 
10. Hvad med dem der nægter at efterkomme?  Åb 13,15  

 

Obs: Dette ”billede” vil ikke være færdigdannet, før politisk myndighed 
gennemtvinger religiøse love, der gør søndagstilbedelse obligatorisk. 

 

11. Hvad er dyrets eller menneskets nummer? Åb 13,18  

 

Hvilket menneske repræsenterer pavedømmet? Det er intet andet end Pavens 
embede, Paven, som bærer den latinske titel ”Vicarius Filii Dei” eller ”Guds 
Søns Vikar” (Guds Søns Stedfortræder). Idet vi følger den antikke skik, som går 
ud på, at en person har både et nummer og et navn, så lad os lægge titlens 
Romerske talværdier sammen:  

Udregning for ’Vicarius’: V=5+I=1+C=100+A og R=0+I= 1+U (U og V er 
det samme på latin)=5+S=0 giver 112 

Udregning for ’Filii’: F=0+I=1+L=50+I=1+I=1 giver 53 

Udregning for ’Dei’: D=500+E=0+I=1 bliver 501 

Læg nu de tre sammen: 112+53+551=666 
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12. Hvad er det specielle budskab, som Gud giver til sit folk i disse sidste tider? 
Åb 14,6-12  

 

 
13. Hvad er den første engels særlige budskab?  Åb 14,6-7  
 
 

Gud gør det klart, at før enden kommer, må budskabet om evangeliet ud til hele 
verden (se Matt 24,14). Guds hellige Ånd vil blive udgydt på en speciel måde, så 
at verden vil blive oplyst af hans herlighed.  

 
14. Hvilket bud peger specielt hen til Gud som skaber?  2 Mos 20,8-11  
 

15. Hvem er Babylon? Åb 18,1-5.23-24 _______________________________ 

 Babylon bliver symboliseret som ”hende” eller kvinde. Derfor refererer 
Babylon til en kirke, især fordi tilbedelse og ægteskab fandt sted der. Begrebet 
”Babylon” stammer fra Babel og betyder åndelig forvirring. Det anvendes i 
Bibelen til at betegne de forskellige former for falsk religion. I Åb 17 
repræsenteres Babylon som en kvinde. Denne figur bruges i Bibelen som symbol 
på en kirke. En jomfruelig kvinde repræsenterer en ren kirke og en ond kvinde 
repræsenterer en falsk kirke. Da den skarlagensrøde kvinde sidder på dyret, 
indikerer det en falsk kirke, som er forenet med en nation eller magt. Denne 
dominerende religiøse magt har introduceret en falk tilbedelsessystem, som ikke 
er baseret på Guds rene evangelium, og var også ansvarlig for udgydelsen af 
mange martyrers død.  

 

 16. Hvad er den anden engels budskab?  Åb 14,8 

 

Da den anden engels budskab følger den førstes, lader det til, at budskabet om 
det rene evangelium, som henviser til Gud som skaber vil fuldendes ved 
Babylons fald.  

17.  Hvad fortæller Gud sit folk, som er i Babylon (falske kirker), at de skal gøre? 
Åb 18,4-5_____________________________________________________________ 
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18. Hvad advarer Gud mod i den tredje engels budskab?  Åb 14,9-11 

  

 

19. Hvordan beskrives de hellige modsætningsvis i det næste vers?  Åb 14,12  
 

I kontrast til dem som modtager dyrets mærke, vil Guds folk forblive tro mod 
hans bud, inklusiv hans hellige sabbat. 

 

Konklusion: I den mest alarmerende profeti nogensinde, forudsiger Bibelen, at 
kirke og stat vil forene sig under Satans banner. Idet katastrofer og ulykker 
fortsætter med at forekomme hyppigere, kan man se, hvordan verden vil reagere ved 
endnu engang at vende sig til Gud og sammen med det, et mandat om fuldstændig 
fælles tilbedelse … om søndagen. 

Men Gud vil dog ikke bringe verden til ende uden først at forsyne alle med 
kundskab om sine budskaber, såvel som en redningsvej. Med dette i tanke, bliver 
sabbatten meget mere end en alternativ tilbedelsesdag. Det bliver et symbol på 
troskab mod Gud eller Satan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



SVARNØGLE TIL LEKTIE #22 

Sp. 1 – 42 måneder 

Sp. 2 – En dag anses som et år i Bibelens profeti. 

Sp. 3 – Paven blev taget til fange af Napoleons hær og blev dræbt. 

Sp. 4 – Han ophøjer sig selv over Gud.  

Sp. 5 – Hans hjerte er imod den hellige pagt og hans handler imod den. 

Sp. 6 – Han smigrer dem. 

Sp. 7 – Det så ud som et lam, talte som en drage. 

Sp. 8 – Tvinger dem til at tilbede det første dyr, det pavelige Rom 

Sp. 9 – Dyrets mærke 

Sp. 10 – De bliver dræbt 

Sp. 11 – 666 

Sp. 12 – De tre englebudskaber 

Sp. 13 – Tilbed Gud, som er skaberen 

Sp. 14 – Sabbatsbuddet 

Sp. 15 – Babylon er det pavelige Rom 

Sp. 16 – Babylon er faldet 

Sp. 17 – Drage ud af Babylon 

Sp. 18 – Mod at modtage dyrets mærke 

Sp. 19 – De hellige adlyder Guds bud og holder fast ved Jesu tro. 
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