
 Guds segl og dyrets mærke 

 Åb 13,11-18 er hovedteksten om dyrets mærke. Her ser vi, hvad det 

 virkelig handler om: __________________________________________________________. 

 Antikrist har sit mærke, men Gud har også sit mærke. Guds _______________. 

 Dem som har Guds segl kan IKKE få dyrets mærke - vi må have Guds segl! 

 Dyrets mærke kan gives på ___________________ eller i ________________________. 

 Guds segl gives kun i ________________________ på de 144.000. 

 Guds segl i panden er det samme som Guds _____________________ i panden. 

 Et navn er i Bibelen et billede på personens karakter - hvem de er. 

 Gud ønsker at sætte sit navn på os - sit folk! 

 I 2 Mos 33,17 - 34,5 anmoder Moses om at se Gud. Gud svarer, at han vil 

 vise Moses sit navn. I den kontekst modtager Moses _______________________ 

 Guds lov er en afskrift af Guds karakter / navn. 

 Guds endetidsfolk vil dermed bærer Guds lov i deres pander! Guds lov vil 

 være det, som styrer deres liv, fordi de elsker Gud og viser Ham loyalitet. 

 I 5 Mos 6,4-9 får Moses de ti bud givet af Gud. Budene skulle bindes om 

 hånden som et __________________ og sidde på panden som et ________________ 

 Både i deres tanker og handlinger skulle de vise, den Gud de tjente. 

 Motivationen for at holde Guds bud er, fordi vi elsker ham! 

 I den nye pagt, som Jesus indstiftede ved korset, lover Gud netop at lægge 

 sin lov i vores __________________ / på panden og i hjertet.  (Hebr 8,8-10) 

 Gud ønsker et nært pagtsforhold med sit folk. Hans folk viser, at de 

 tilhører ham ved at adlyde Hans lov, som Gud ligger i deres sind. 

 Satan vil føre krig mod en helt bestemt gruppe kristne. Guds sande folk, 

 som Satan angriber i endens tid, bliver beskrevet med 2 karakteristika: 

 1. ____________________________________       2. ____________________________________ 

 Guds sande folk vil holde hans bud!  (Åb 12,17 + Åb 14,12) 

 Et kongeligt segl indeholdte altid: Navn, titel og  territorium. Kun ét bud i 
 Guds lov indeholder netop dette, Guds segl - sabbatsbudet. 

 Sabbatten er Guds specielle  _______________ / mærke mellem Ham og hans 

 sande tilbedere. Det er mere en blot en dag!  (Ez 20,12) 

 “Dyrets mærke” er ikke ét men to ord. Det er “Dyrets” “mærke” - det 

 mærke, som dyret har. Dyret er den katolske kirkes system, så vi leder 

 efter deres mærke på autoritet! 

 Vi så tidligere, at det havde med tvungen tilbedelse at gøre! 

 Antikrist vil altså lave en forfalskning af ideen fra Guds lov, ved at dyrets 

 mærke også skal være på hånd og pande. Dyrets mærke - 

 menneskeskabte bud i modsætning til Guds bud. 

 Vi behøver derfor ikke frygte hverken en stregkode eller mikrochip. Vi ser 

 igen, at hele kampen handler om tilbedelse - følger du Gud eller Antikrist. 

 Tvungen søndagshelligholdelse er dyrets mærke i modsætning til Guds 

 segl, som er at holde Guds bud. Enten følger du Gud eller mennesker. 

 Søndagsholdere har IKKE dyrets mærke nu, da dette endnu ikke er 

 tvungen ved lov. Gud kalder os til at leve efter Hans lov nu og modtage 

 Guds segl - tegnet på, at vi tilhører ham. Han kalder os i dag! 

 Vi står overfor valget - Guds bud eller menneskebud. 

 Hvilken autoritet vil vi følge? 


