
#23 
Betydningen af de 144.000 

Da Jesus hang på korset, fristede Satan ham tre gange til at stige ned fra korset. 
Kristus kunne have gjort det, fordi han var Gud, men han hang på korset, og skulle 
takle denne sidste forfærdelige fristelse. I mørke, tilsyneladende forladt af Gud, kendte 
han sin faders karakter, hans retfærdighed, hans nåde og hans store kærlighed. Det var 
ved tro, at han overkom sine følelser, som fortalte ham, at Gud havde forladt ham.  
Han så ud over omstændighederne og sine egne følelser og havde fuldstændig tillid. 

På samme måde, lige før Kristi andet komme, vil vores tro blive prøvet helt til det 
yderste. Dem, hvis tro vil bestå ”den store trængsel”, bliver kaldt de ”144.000” i 
Bibelen. Disse repræsenterer dem, der sejrer, ligesom Kristus sejrede. 

I denne lektie vil vi udforske denne gruppes erfaring, dem, som har hørt og accepteret 
evangeliet, Kristi retfærdighed, som den er præsenteret i de tre engles budskaber, og 
som i tro har taget imod disse budskaber. 

 

1. Hvilket spørgsmål bliver stillet, når Guds vredes store dag er kommet?  Åb 
6,12-17  

 

Dette er Kristi andet komme, hvilket er godt nyt for dem, der tror, men dårligt 
nyt for dem, der ikke tror. 

 
2. Hvilket lignende spørgsmål stiller Jesus i denne tekst?  Luk 18,8  
 
 

 
3. Hvad er svaret på spørgsmålet ved tidens ende?  Åb 7,1-4  

 

 Gud vil have et folk, før englene slipper jordens fire vinde løs.  

 

4. Hvad er den ødelæggende vind et symbol på i denne tekst?  Jer 49,36-37  
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Vind er symbol for krig, strid og ødelæggelse. Set i lyset af den store strid 
mellem Kristus og Satan, repræsenterer denne ødelæggende kraft Satans 
bestræbelser på at sprede undergang og ødelæggelser alle vegne. Disse engle 
holder fjendens planer i skak. De holder Satans hær på afstand, indtil 
beseglingen af Guds folk er fuldført. Når arbejdet med beseglingen er slut, da vil 
Gud tillade Satans ødelæggende tropper at komme over verden. 

 

5. Hvor mange bliver beseglet?  Åb 7,4  

 

Dette antal er et symbol for de trofaste, som findes ved tidernes ende, lige før 
Kristus kommer. 

 

6. Kommer alle disse bogstavelig talt fra Israel? Gal 3,23-26; Rom 2,28-29; 4,11  

 

En troende er en ”åndelig” jøde ifølge Bibelen. Således refererer disse 144.000 
til en gruppe, som bliver beskrevet i symbolske vendinger. Tallet ”12” i Bibelen 
henviser til perfektion eller fuldendelse. 12 israelitiske stammer, 12 disciple osv. 
Derfor 12 x 12 = 144. Tusind er for at lægge ekstra vægt på, at noget er yderst 
fuldendt eller perfekt. 

 

7. Hvad kalder Bibelen denne tidsperiode?  Dan 12,1; Åb 12,12.  

 

Når Guds folk er fuldstændig beseglet med hans Ånd og er forberedte til at stå 
fast i denne vanskelige tid, da vil han tillade denne forfærdelige tid at begynde. 
”Satans forbitrelse vokser, efterhånden som hans tid løber ud, og hans 
bedrageriske og ødelæggende værk når sit højdepunkt i trængselstiden. 
Frygtelige, overnaturlige syner vil snart vise sig på himlen – tegn på 
undergørende dæmoners virksomhed. Som højdepunktet i det store bedrageri vil 
Satan selv udgive sig for at være Kristus.” ( Mod en bedre fremtid, s. 506.)    

 8. Hvad vil der ske med Guds folk i løbet af denne tid?  Åb 14,12 
_____________________________________________________________________  
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De må udholde striden og forvirringen i løbet af denne dyrets mærkes tid. De 
må forblive trofaste mod Gud og hans bud. 

9. Hvad vil Gud gøre i denne tid?  Es 41,17, 10.  

 

”Guds folk vil ikke undgå lidelser, men skønt de forfølges, lider afsavn og sulter, 
vil de ikke omkomme. Den Gud, der sørgede for Elias, vil ikke glemme ét eneste 
a sine selvopofrende børn. Han, der tæller deres hovedhår, vil sørge for dem og 
mætte dem i hungersnødens tid. Mens de gudløse dør af sult og pest, vil engle 
beskytte de retfærdige og give dem, hvad de behøver.”( Mod en bedre fremtid, s. 
510) 

 

10. Hvordan beskrives de 144.000?  Åb 14,1-5  

 

 Denne gruppe har Faderens navn skrevet på deres pande. De er beseglede i 
deres sind og er rodfæstede i sandheden, således at de ikke kan rokkes fra den. 
De beskrives symbolsk som jomfruer. 

 

11. Hvad symboliserer ”jomfru”?  2 Kor 11,2  

 

De er fuldstændig trofaste og loyale mod Kristus. 

 

12. Hvilket løfte giver Gud til sit folk?  Jud 24   

  

 Konklusion: Trængselstiden, som går forud for Kristi andet komme, vil være en 
vanskelig tid, men vi skal til slut bevares af vor Gud, der elsker og styrker os. Gud 
vil besegle os med sin mægtige Ånd, således at vi kan bestå i denne tid. Gud giver os 
ikke styrke før netop det øjeblik, hvor vi har brug for den. Vi kan have tillid til, at 
han vil tage sig af os fra dag til dag, mens vor tro på ham fortsætter med at vokse. 



NØGLE TIL LEKTIE #23 

Sp. 1 – Hvem kan modstå Guds vrede? 

Sp. 2 – Når Menneskesønnen kommer, vil han da finde troen på jorden? 

Sp. 3 – Ja, Gud vil have et folk, når han kommer. 

Sp. 4 – Krig og ødelæggelse.  

Sp. 5 – 144.000 

Sp. 6 – Nej, det er en åndeligt symbolik. 

Sp. 7 – Det er en tid fyldt med bekymring og trængsel. 

Sp. 8 – De bliver nødt til at udholde denne tid ved Guds nåde. 

Sp. 9 – Gud vil beskytte os. 

Sp. 10 – De følger Lammet, hvor det går, og de betragtes som uden fejl.  

Sp. 11 – En sand Kristi efterfølger 

Sp. 12 – Han sørger for at vi ikke falder og fremstiller os som uden fejl. 
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