
#21 
Guds segl og satans mærke 

Satans vildledende magt bliver tydeligere for os, idet vi ser, hvordan han 
modarbejder Gud og Guds folk. Hans dristige forsøg på at udrydde Guds hellige lov 
kulminerede, idet han fik Guds sabbat byttet ud med søndag, da dette har vildledt de 
fleste. Dette spørgsmål er dømt til at blive stridens midtpunkt i disse sidste dage, når 
Satan prøver at vildlede selveste ”de udvalgte”. Dette vil dele hele verden, således at 
der kun er to grupper. 

 
1.   Hvilke to klasser vil eksistere ved verdens ende?  Matt 13,47-49  

 

 

2.   Hvordan vil Guds folk udskille sig fra de onde?  Åb 7,1-3  

 

  
3.   Hvad bliver de ti bud kaldt?  2 Mos 34,28  
 
 

 
4.   Hvilken type pagt er sabbatten?  2 Mos 31,13-18 
 
 

 
5.   Er sabbattens pagt udelukkende for israelitterne?  Es 56,1-8  
 
 

 
 6.   Hvor skal loven eller pagten skrives?  Heb 10,16  
 
 

Loven besegles på Guds folk eller skrives i deres sind. Panden er sindets sæde. 
Vi holder Guds lov eller pagt i vores sind (med vores forstad), hvilket 
symboliseres ved panden. 
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7.   På hvilken baggrund gør Gud krav på vores tilbedelse og lydighed?  Es 40,25-
26;  Jer 10,10-12; Sl 96,5 

 
 

8.   Hvilken dag minder os om Guds skabende magt?  1 Mos 2,1-3 
 
 

Gud vil besegle sine disciple med sin lov i deres sind. Et segl repræsenterer 
autoritet. Gud gør krav på autoritet, fordi han er vores skaber. Den syvende 
dags sabbat har Gud gjort til et segl eller en påmindelse om skabelsen. 

 
9.   Hvorfor bruger Gud sabbatloven som et kendetegn på sine ægte 
efterfølgere?  Ez 20,12.20  
 
 

Vi hviler på sabbatten som et minde om skabelsen og vores frelse. Han, som er 
skaberen, skaber også hellighed i os. Vi har ingen hellighed adskilt fra Gud. 
Dette står i direkte kontrast til religioner, som lærer om frelse gennem 
sakramenter og gerninger. Når vi hviler på Guds sabbat, hviler vi i Guds 
fuldkomne og fuldendte frelsergerning for os. Frelsen opnås alene af nåde (en 
ufortjent gunst fra Gud), og der er intet, vi kan gøre for at fortjene den. 

 
10.   Hvordan skiller Guds folk eller de ”hellige” sig ud fra de ugudelige?  Åb 
14,12 
 
 

Guds folk adlyder hans pagter og love ved Helligåndens kraft, som bor i dem.  
Satan har en forfalskning af hver enkel sandhed, som Gud har kundgjort. På 
samme måde som guddommens hellige treenighed: Fader, Søn og Helligånden, 
eksisterer, har Satan også en ”ugudelig treenighed”, der vil debutere i de 
allersidste dage. I denne og næste lektie, vil vi udforske, hvem og hvad disse tre 
er. 

 
11.   Beskriv de dyr, Johannes så.  Åb 13,1-2 
 

a. Antal hoveder __________________Antal horn_____________________ 

b. Hvilke navne står på hovederne? _________________________________ 
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c. Lignede en:__________________ d.  Fødder som en:______________________ 

   e. Mund som en: ________________f: Hvem gav dyret dets magt? ____________ 
 
 I Bibelen betyder blasfemi, at man gør sig selv ens med eller større end Gud, 
derfor er dette dyr ét, der ophøjer sig selv.. 

 
12. Hvem er dragen?  Åb 12,9  
 
 

 
For at tyde hvem eller hvad dyret er, er det nødvendigt, at vi studerer Daniels 
profetier. Daniel er bogen i det Gamle Testamente, som peger hen til 
endetidspro-fetierne, og Johannes’Åbenbaring er bogen i det Nye Testamentes, 
som også peger hen til endetidsprofetierne. Daniel kaster lys over Johannes 
Åbenbaring, og Johannes’ Åbenbaring udfolder Daniels profetier. De skal 
studeres i hinandens lys. 

 
13.   Hvad så Daniel komme op af havet?  Dan 7,2-3 _______________________ 
 
14.   Hvad repræsenterer dyret?  Dan 7,17.23_____________________________ 
 
15.   Hvad repræsenterer havet?  Åb 17,15________________________________ 

 

I Daniels bog kap. 2 åbenbarede Gud gennem sin profet Daniel, at der kun 
skulle være fire verdensriger. Det fjerde kongedømme, Rom, skulle senere 
splittes i ti stammer. Disse indbefattede det gamle Europa, og historien har 
bekræftet dette. Siden Daniels bog kap. 7 også fortæller om fire succesrige 
kongedømmer, er det klart, at denne profeti er parallel med den i Daniels bog 
kap 2. Fordi Gud identificerede det første kongedømme i Daniels bog kap. 2 
som Babylon, ved vi, at de tre andre må være Medo-Persien, Grækenland og 
Rom. 

Dyrene kom op ad havet - eller et tæt befolket område. Daniel så et hav, der var 
oppisket af en kraftig vind. Vinde afbilleder strid og krig (Jer 49,36-37). Så 
hver af disse nationer rejser sig på baggrund af krig og strid. Er det ikke 
sædvanligvis sådan, at de fleste nationer træder ind på scenen? I modsætning 
kom det leopard-lignende dyr fra Åb 13 op ad havet, men ingen vind blev 
nævnt, fordi det blev givet dets magt af Satan. 
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16.   Hvor mange horn havde dette dyr? Åb 13,1 _________________________  
 

Disse ti horn er de samme ti tæer fra billedstøtten i Daniels bog kap. 2, som 
taler om splittelsen af Romerriget. Ti barbariske stammer brød til sidst Roms 
lange jernstyre. Disse ti stammer regerede en kort tid og tre faldt helt ud. De 
resterende syv blev forløberne for det moderne Europa. Dette er det samme dyr 
(eller nation), som omtales i Daniels bog kap. 2 og 7. 

 
17. Hvad har dette lille horn magt til at gøre?  Dan 7,19-25 
 

a. “Øjne og en mund, der talte _____________________________” 
 

b. “… ført ________________ mod de _______________ og ___________dem”  
 

c. “... tale imod den ___________________________________”  
 

d.  “______________________ den Højestes hellige”  
 

e. “Han tragter efter at ___________ ___________og ____________________” 
 

Denne magt vokser ud af Roms deling. Dette lille horn ville være anderledes 
end de første ti. De var alle politiske magter - dette ville være en religiøs magt. 
Denne skrydende magt er det samme som havdyret fra Åb,13,  det er det 
pavelige Rom. 

 
Lad os opsummere denne pavelige magt i Rom, som er identificeret i Daniels 
bog kap. 2, 7 og Johannes Åbenbaring kap. 13. 
 
1. Det lille horn kom til magten mellem de ti horn, som var i Vesteuropa (se Dan7,8). 

2. Det lille horn dukkede op omkring 476 e.Kr (se Daniel 7,8). Hvis det voksede op 
mellem de ti horn, så måtte det vokse op, efter at de ti var blevet til. De ti horn rejste 
sig, for at dele Romerriget i 476 e.Kr. 

3. Det lille horn udryddede tre af de ti horn på sin vej til magten (se Dan 7,8). 

4. Det lille horn har et menneske som sit hoved, der taler for det, en menneskelig 
leder, som ejer dets autoritet (se Daniel 7,8). 

5. Det lille horn er en anderledes magt end de ti horn (se Daniel 7,24). 



6. Det lille horn vil tale blasfemiske ord mod Gud (se Daniel 7:25). Ifølge Bibelen, er 
det blasfemi/gudsbestpottelse, når et menneske hævder at være Gud (se Joh 10,30-
33) og/eller hævder at kunne tilgive synder (se Mark 2,5-7).  

7. Det lille horn udøver sin magt for at forfølge Guds folk. Det er en forfølgende 
magt (se Daniel 7:25). 

8. Det lille horn vil forsøge at ændre Guds lov (se Dan 7,25). 

 
Konklusion: Verden bliver hurtigt opstillet under et af to bannere, bærende enten 
Guds eller Satans autoritet.  At beslutte sig for at være loyal indbyder modstand, 
men slutresultatet er indre fred og evigt liv. Bibelen taler klart vedrørende Satans 
intentioner. 
Vi vil lære mere om det i næste lektie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SVARNØGLE TIL LEKTIE #21 

Sp. 1 – Onde og retfærdige. 

Sp. 2 – De har et segl på panden. 

Sp. 3 – En pagt  

Sp. 4 – En vedvarende/eviggyldig pagt  

Sp. 5 – Nej  

Sp. 6 – I vort hjerte og tanke  

Sp. 7 – Som skaber  

Sp. 8 – Den syvende dag - sabbatten  

Sp. 9 – For at vise at hellighed eller helliggørelse kun kommer fra Gud.  

Sp. 10 – De holder Guds bud og har Jesu tro  

SP. 11 – a = 10 horn/ 7 hoveder,  b = blasfemisk navn, c = lignede en leopard  

              d = bjørn, e = løve, f = drage  

Sp. 12 – Satan  

Sp. 13 – Fire dyr 

Sp. 14 – Et kongedømme  

Sp. 15 – Folk, menneskemængde, nationer og sprog  

Sp. 16 – 10  

Sp.17 – “store ord”, “krig, hellige og besejret”,  

“den Højeste”, “undertrykke”, “ændre tider og lov” 
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