
De   2   kvinder   -   Den   utro   skøge   som   hedder   Babylon   
  

Gud   ønsker   at   tage   os   til   sig   som   sin   _________________________________    (Es   54,5)   

  

Guds   folk   var   utro   og   horede,   når   de   tilbad   _________________________________   
og   ikke   holdt   hans   _________________________.    (Dom   2,17   +   Jer   2   +   Jer   3   +   Ez   16)   

  
Guds   rene   folk   beskrives   som   en   ___________________   -   en   tro   kvinde     (Åb   14,4)   

Den   anden   utro   kvinde   eller   skøgen   hedder   _______________________    (Åb   17,5)   

  
Første   gang   Babylon   bliver   nævnt   er   i   1   Mos   11,1-9.   Babylon   blev   
symbolet   på:    Menneskeskabt   religion,   modstand   mod   Guds   befalinger   og   

et   center   for   afgudsdyrkelse   og   hedenskab.   
  

8    karakteristika   på   hvem   Babylon   er   fra   Åbenbaringens   bog   kapitel   17:   
  

1. ____________________________________________________________    (v1   +   v3   +   v4)   
  

2. _______________________________________________________________    (v1   +   v15)   
  

3. ___________________________________________________________________    (v18)   

  
4. __________________________________________________________________    (v2-3)   

  
5. ____________________________________________________________________    (v9)   

  
6. ____________________________________________________________________    (v4)   

  
7. ____________________________________________________________________    (v6)   

  
8. ____________________________________________________________________    (v3)   

Skøgen   /   Babylon   i   Åb   17   symbolisere   Den   Katolske   Kirke.   

Ez   8   beskriver,   hvordan   det   gamle   Israel   blandede   hedenskab   ind   i   
dyrkelsen   af   den   sande   Gud.   Gud   kalder   det   afskyeligt   og   må   fjerne   sig.   

  
Den   værste   form   for   hedenskab   i   kirken   var   _____________________    (Ez   8,16-17)   

Søndag   var   solens   ærværdige   dag   og   blev   tilbedt   mod   øst.   
  

Åb   17,5   viser,   at   Babylon   er   ________________________________________________.   
Altså   alle   kirkesamfund,   som   stadigt   har   elementer   af   menneskeskabt   
religion,   modstand   mod   Guds   befalinger   og   har   hedenske   lærdomme.   

  

Gud   elsker   alle   mennesker   og   ønsker   at   frelse   -   så   hvad   er   løsningen?   
  

Åb   18,1-3   fortæller,   at   Babylon   er   _________________.   Vi   ser,   at   falsk   
kristendom   ikke   vil   omvendes,   men   er   faldet.   

  
Alle   folkeslag   har   drukket   af   hendes   __________________________.   Vin   er   et   
symbol   på   lærdomme,   som   her   får   mennesker   til   at   være   utro   mod   Gud.   

  

I   Åb   18,4   lyder   kaldet:   _____________________   fra   hende,   _______________________   
Dette   er   et   kærligt   kald   fra   Gud.   Gud   har    SIT   FOLK    i   alle   forskellige   
kirkesamfund,   som   elsker   ham   og   ønsker   at   følge   ham.   
Men   mange   kirker   holder   i   dag   stadig   fast   ved   menneskebud   og   hedenske   

traditioner   og   lærdomme   -   Gud   kalder   sit   folk   ud!   
  

Jesus   har   mange   får   som   ikke   er   i   hans   fold   nu   -   men   til   sidst   vil   der   være   
én   _________________________________   og   én   _______________________.   

  

Jesus   vil   føre   sin   hjort   til   evigt   liv   og   INGEN   kan   rive   os   ud   af   hans   hånd.   
(Joh   10,27-28)    Vi   vil   sejre,   fordi   Jesus   har   sejret.    (Åb   17,14)   

  
Vil   du   i   dag   være   på   Jesu   side   -   følge   ham   og   hans   ord?   _________________   


