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Den tredje  
engelens budskap

Sabbaten kalles eksplisitt «et tegn» mellom Gud og hans folk i Esekiel 20,12.20. 
I lekse 12 så vi at sabbaten er Guds hellige dag, da vi kan hvile og huske på at 
han er både vår skaper og vår frelser. Derfor er sabbaten det perfekte tegnet, 
og seglet på den frelsen vi får gjennom tro på Kristus. Legg merke til hvordan 
det står i kontrast til hva den katolske kirken bruker som sitt symbol på autoritet:

«Selvfølgelig sier den katolske kirken at endringen (fra sabbat til søndag) var 
hennes handling. Og at denne handlingen var et tegn på hennes himmelske 
makt og autoritet når det gjelder religion.» (Faith of Our Fathers, s. 14; C.F. 
Thomas, Chancellor of Cardinal Gibbons). 

Ifølge Åpenbaringen 13 vil det én dag skje at USA, som den katolske kirkes 
allierte, skal «tale som en drage», og dermed bruke sin politiske makt til å 
påtvinge verden pavens merke, søndag som helligdag. På det tidspunktet, da 
søndag er lovfestet hviledag, vil den være uttrykk for dyrets merke.

Motstandsbevegelsen
Den tredje engelens budskap avsluttes med å peke på de som vi stå imot 
dyrets system:

«Her må de hellige ha _______________, de som holder seg til Guds _________ 
og ___________ på Jesus» (Åpenbaringen 14,12).

Det greske ordet som oversettes med tålmodighet, er hypomonē og betyr 
utholdenhet eller standhaftighet. Poenget er klart: det gjelder resten av Guds 
folk som holder ut gjennom den siste krisen som kommer med dyrets merke. De 
skal ikke holde ut ved hjelp av egen viljestyrke; de vil få kraft ved troen på Jesus 
til holde Guds bud. Her ser vi hvordan teologi og erfaring smelter sammen for 
de troende som holder ut gjennom krisen. De har tillitt til troen på Jesus, hans 
trofasthet mot mennesket som Gud og hans trofasthet mot Gud da han var i 
menneskers skikkelse. Han er den eneste som kan frelse oss. Ved å stole helt og 
fullt på ham, kan vi holde Guds bud. Disse troende er de som tror på noe de har 
opplevd og tror på evangeliet på en måte som Paulus beskriver som «ved tro» … 
«tro som er virksom i kjærlighet» (Galaterne 5,5-6).

Dyrets merke vil komme til verden som en alvorlig krenkelse av menneskers 
frihet, pakket inn i en religion som gir et forvrengt bilde av Gud. På den andre 

siden vil læren og erfaring gi styrke til de som nekter å ta imot dyrets merke, for det 
er bare kjærlighet, ikke tvang, kan motiverer til ekte tilbedelse.  

SETT SAMMEN

Frivillig kjærlighet er selve kjernen i Guds karakter, og enhver religion 
eller stat som lovfester «riktig» tilbedelse, representerer ikke Gud.    

USAs grunnlov er grunnlagt på to sentrale prinsipper i evangeliet. For det første er 
alle mennesker skapt like, og derfor har ingen pave eller konge rett til å kontrollere 
andre. Og for det andre er alle mennesker skapt frie. På den måten anerkjenner den 
en fri samvittighet som menneskets naturlige tilstand og den eneste muligheten 
for ekte tilbedelse. Likevel advarer den tredje engelen om at nettopp Amerikas 
eksperiment med frihet vil bli snudd på hodet. USA, uansett hvor stort og flott det 
er, kommer til å vedta lover som gjør det umulig å følge sin samvittighet. Det er 
starten på den globale krisen. Som konsekvens av dette vil hver person på jorden 
blir drevet til å leve ut deres eget bilde på Gud. 

OPPLEV

Jeg er veldig takknemlig for at Gud ønsker å ha mitt hjerte, slik at 
min lydighet ikke blir overfladisk, men forankret i min frie vilje. 

«Hvor Herrens Ånd er, der er frihet» (2. Korinterne 3,17). Det er fantastisk at Gud 
redder meg samtidig som han bevarer min frihet. Det er ikke fordi jeg må, at jeg 
ønsker å tjene han, men fordi det er det jeg vil med hele hjertet.
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UTFORSK

Ekte tilbedelse kan bare motiveres av kjærlighet til Gud, siden 
det er bare kjærlighet som kan vekke kjærlighet.  

Dyret og dets bilde
Tvungen tilbedelse er en selvmotsigelse. Hvor det er tvang kan ikke ekte tilbedelse 
finne sted. Når Bibelen sier at «Gud er kjærlighet», betyr det i alle fall at det eneste 
forholdet Gud ønsker å ha med oss, er et hvor vår frihet er ivaretatt. Den tredje 
engelens budskap er en advarsel om at det i fremtiden skal komme en global krise 
hvor tilbedelseslover blir påtvunget verden av et falskt kristent system.

Ta utgangspunkt i Åpenbaringen 14,9-12.

I bibelsk profeti symboliserer et «dyr» et kongerike (Daniel 7,17 og 23). Det «dyret» vi 
advares mot i den tredje engelens budskap blir identifisert i Åpenbaringen 13,1-10. 
Vi får vite sju trekk ved dyret, så vi skal kunne identifisere det: 

Vers 1 – Dyret kommer til makten ved å «stige opp av havet». Sammenlikn med 
Åpenbaringen 17,15.

Vers 1 – «Det hadde ti horn og sju hoder og ti kroner på hornene». Sammenlikn 
Daniel 7,24 og Åpenbaringen 17,9-10.

Vers 2 – Dyret «lignet en leopard, men hadde føtter som en bjørn og gap som en 
løve». Sammenlikn med Daniel 7,4-6.

Vers 2 – «Dragen ga det sin kraft og sin trone og stor makt.» Sammenlikn med Daniel 
7,7-8 og Åpenbaringen 12,9.

Vers 5 – «Det fikk makt til å holde på i 42 måneder.» Sammenlikn med Åpenbaringen 12,6 
og Esekiel 4,6.

Vers 6 – «Det åpnet munnen for å spotte Gud.» Sammenlikn med Daniel 7,8.11.25.

Vers 7 – Han gikk til «krig mot de hellige». Sammenlikn Daniel 7,21.25.

Hvilket historisk rike stammer fra ti forskjellige nasjoner og fra folk med forskjellige språk? 
Hvilket rike kom til maken etter rekken av riker Daniel beskrev? Hvilken makt fikk sin 
politiske trone fra det fjerde dyret i Daniels syn (Rom) og regjerte i 1260 år? Hvilken 
myndighet spottet Gud med sin lære og brukte sin makt til å forfølge de som følger Jesus? 
Det eneste svaret er Den romersk-katolske kirken. Svaret er kanskje ikke så hyggelig, men 
det åpner døren for avlastning og frigjøring ved at det lar oss få et bedre bilde av Gud 
enn Den romerske kirken har malt gjennom sin blodige historie.

Videre i den tredje engelens budskap blir vi advart mot dyrets «bilde». Vi bør først merke 
oss at dyrets vanligste arbeidsmåte er å bruke makt i Guds navn. Derfra følger det at 
«dyrets bilde» vil ta form når den katolske kirken til slutt bruker en annen politisk makt til 
å tvinge gjennom sin religiøse autoritet. Hvilken makt er det snakk om? Åpenbaringen 
13,11-15 gjør det klart for oss.

Det andre dyret Johannes beskriver vil ikke ta sin makt ved å stige opp fra vannet, slik 
pavekirken gjorde; i Åpenbaringen 13 står det at dyret skulle «stige opp av jorden», altså i 
et land under utvikling. Pavens dyr ble beskrevet som en sammensetning av rovdyr, mens 
det andre dyret er «som et lam»; et symbol som ofte brukes om Kristus (Johannes 1,29). I 
motsetning til pavemakten, som fikk sin kraft fra ti kroner på ti konger, har ikke det andre 
dyret noen krone på hodet og peker derfor mot et land som styres uten en konge. Hvilken 
nasjon kom til makten etter pavens 1260 år og i et nytt land, uten noen konge? Det er mer 
eller mindre innlysende at profetien beskriver det protestantiske Amerika.

Dyrets merke
Det er enkelt å finne ut hva «dyrets merke» er om man ser på beskrivelsen:

«Om noen ____________ dyret og bildet av det og tar imot ____________ på pannen 
eller hånden» (Åpenbaringen 14,9). Dyret som ligner et lam skal «tale» gjennom 
sine lover, «som en drage», slik at det skal «få drept alle som ikke _____________ 
dyrets bilde … ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette _____________» 
(Åpenbaringen 13,11.15-17).

Det er tydelig at dyrets merke har noe med «tilbedelse» å gjøre og hvordan dette 
skal påtvinges gjennom lovgivning. En slik fremgangsmåte stemmer overens med 
det vi allerede har sett: at dyret er et falsk religiøst system. Da gir det mening at dets 
merke handler om en metode for å påtvinge verden åndelig lydighet.

Vår andre ledetråd er at merket skal være på «pannen» eller i «hånden». Altså har 
det å gjøre med en tilbedelse som krever troskap enten i tanke eller handling. 
Noen vil stole på systemet, mens andre vil simpelthen følge etter i frykt for hvilke 
konsekvenser motstand vil føre til.

For det tredje leser vi om «Guds segl», som de trofaste guds barn skal få «på pannen» 
(Åpenbaringen 7,2-3). Hvis vi kan finne ut av hva Guds segl er, vil det ikke være så 
vanskelig å stadfeste hva dyrets tegn er, siden de er former for tilbedelse som rake 
motsetninger av hverandre. Når Johannes skriver om Guds segl i pannen, henter 
han inspirasjon fra 5. Mosebok 6,1-9 og Høysangen 8,6-7. Disse skriftstedene gjør 
det klart at Guds segl handler om Guds lov og Guds kjærlighet, og hvordan de 
blir skrevet i våre hjerter (panner) og kommer til uttrykk i våre handlinger (hender). 
Paulus utdyper dette ved å fortelle at Den hellige ånd er aktiv i vår verden og gir oss 
Guds segl (Efeserne 1,13-14; 4,30).

Det bør derfor ikke komme som en overraskelse at Guds lov inneholder alt et 
segl skal inneholde. Selve ordet segl kommer fra et gresk ord, som betyr skilt eller 
tegn. Fra gammelt av har segl blitt brukt av maktpersoner som et unikt merke 
på dokumenter og lover, slik vi bruker signaturer i dag. Et segl skal inneholde tre 
informasjoner: (1) personens navn, for eksempel Nero, (2) personens tittel, keiser 
og (3) personens territorium, Rom. Og vi finner alle disse tre elementene i Guds lov. 
Mer spesifikt finner vi de i hvert av budene som har med tilbedelse å gjøre. Les 2. 
Mosebok 20,8-11 og skriv ned seglets tre deler:

1. Navn: _______________________ 2. Tittel: _______________________

3. Territorium: __________________

Alle bibeltekster er hentet fra Det norske bibelselskaps oversettelse av 2011.


