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”Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et 
evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle 
folkeslag og stammer, tungemål og folk, og englen sagde med høj 
røst: Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han døm-
mer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder“ 
(Åb 14,6-7).

Jesus døde for at frelse hele verden. Hans død på korset gjaldt for 
alle, som nogensinde har levet, uanset hvornår eller hvor. Evangeliet 
taler derfor til alle mennesker, uanset deres sprog, kultur eller bag-
grund. Det når ud over enhver etnisk barriere. Det er den fantastiske 
nyhed om, at Jesus ved sit liv, død og opstandelse har sejret over 
alle mørket og ondskabens magter. Evangeliet handler helt og alene 
om Jesus. Han døde for os og lever nu for os. Han kom første gang 
for at befri os fra syndens straf og magt, og han kommer igen for at 
befri os fra syndens tilstedeværelse. Han døde den død, vi fortjener, 
for at vi kan få det liv, han fortjener. I Kristus bliver vi retfærdiggjort, 
helliggjort og en dag herliggjort.

Bibelen fokuserer både på Jesu første komme og andet komme. Han 
kom for at frelse os, og vil komme igen for at bringe dem hjem, han 
har købt med så høj en pris. Johannes’ Åbenbaring, Bibelens sidste 
bog, blev skrevet specielt for at gøre verden rede til Jesu genkomst. 
Den indeholder et stærkt aktuelt budskab for vores generation. I 
denne uges studium vil vi studere Åbenbaringsbogens betydning for 
det 21. århundredes moderne samfund. Sammen vil vi igen opdage 
Jesu appel til sin menighed i endetiden om at dele dette budskab for 
endetiden.

· 2 Pet 1,12.16-21
· Åb 19,11-18
· Åb 14,14-20
· Præd 12,13-14
· Åb 14,6-12
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Til eftertanke

13. SEPTEMBER 2020

Peters nærværende sandhedsbudskab

Gud har med regelmæssige mellemrum sendt særlige budskaber 
gennem profetiske ord for at forberede mennesker på det, som 
skulle komme. Gud bliver aldrig overrumplet (Es 46,9-10). Han for-
bereder sit folk på fremtiden ved at sende profeter, som åbenbarer 
hans budskab, før dommen falder (Amos 3,7). Inden Syndfloden 
sendte Gud en advarsel til verden gennem Noa. Gud udvalgte Josef 
til at forberede Egypten på den syv år lange hungersnød. De jødiske 
profeter advarede de israelitiske ledere om babyloniernes kommende 
ødelæggelse af Jerusalem. Johannes Døbers budskab om omven-
delse forberedte nationen på Jesu første komme.

Hvilket udtryk bruger Peter til at beskrive Guds budskab til hans 
generation? Hvori bestod det sandhedsbudskab, som Peter og  
disciplene forkyndte?

Det budskab, som havde evighedsbetydning i det første århundrede, 
var, at Kristus var kommet. Faderens kærlighed var blevet åbenbaret 
gennem Jesu offer på korset. ”Syndens løn er døden“, men det evige 
liv blev sikret os gennem Kristus. Det er vores valg, om vi i tro vil tage 
imod det (Rom 3,23; 6,23; Ef 2,8). Budskabet om frelse i Jesus bliver 
aldrig forældet. Det er den nærværende sandhed til alle generationer.

Bibelens sidste bog, Åbenbaringsbogen, præsenterer Jesus og hans 
evige frelse i endetidens sammenhæng for at forberede et folk på hans 
snarlige genkomst. Den afslører falskheden ved menneskers traditio-
ner og selvcentrerede religiøsitet. Fra begyndelse til ende åbenbarer 
Åbenbaringsbogen Jesus og det, han gør for menneskeheden.

Jesus er det sande vidne om Faderens karakter. Han er ”herskeren 
over jordens konger“. Han er den, ”som elsker os og har løst os fra 
vore synder med sit blod, og som har gjort os til et kongeligt folk, 
til præster for Gud, sin fader“ (se Åb 1,1-6). Åbenbaringen handler 
om Jesus og hans budskab om i endens tid at berede sit folk til hans 
genkomst.

Hvad er det første, du tænker på, når du tænker på Åbenbarings- 
bogen? Er det dyr og profetiske symboler – eller tænker du på Jesus? 
Hvorfor tror du, Jesus gav os profetierne i Åbenbaringsbogen? 
Hvordan åbenbarer de Guds kærlige planer til menneskeheden?
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14,14-20; 
19,11-18

 

Til eftertanke

14. SEPTEMBER 2020

Åbenbaringens fokus på endetiden

Evangelierne fokuserer først og fremmest på Jesu første komme. De 
fortæller beretningen om hans fødsel, hans liv og tjeneste, og hans 
død og opstandelse. Selv om de også taler om hans andet komme, 
er det ikke deres primære fokus. Men Åbenbaringsbogens hoved-
budskab handler om klimaks på den store strid ned igennem århund-
rederne. Alle dens store profetier ender med Jesu herlige genkomst.

Hvilke lignende afslutninger finder du i hvert af disse afsnit af  
bogen?

Fra første til sidste kapitel er Jesu genkomst klimaks i alle Åbenba-
ringsbogens profetier. ”Lammet, det slagtede“ (5,12) kommer igen 
som ”Kongernes Konge og Herrernes Herre“ (19,16). Han vil besejre 
enhver fjende, som undertrykker og forfølger hans folk (17,14). Han 
vil befri dem fra syndens mareridt og føre dem hjem til evig herlighed. 
Den store strid mellem godt og ondt vil være slut. Jorden vil blive 
nyskabt, og de frelste vil bo sammen med deres Herre i al evighed 
(21,1-4).

I Åb 22,7 (se også v. 12.17.20) siger Jesus: ”Ja, jeg kommer snart. Salig 
er den, der holder fast ved profetiens ord i denne bog.“ Jesu sidste ap-
pel til hele menneskeheden er at svare på hans kærlighed, tage imod 
hans nåde og følge hans sandhed, så de kan være beredt på hans 
snarlige genkomst. Bogen slutter med Jesu indbydelse: Og Ånden og 
bruden siger: ’Kom!’ Og den, der hører, skal sige: ’Kom!’ (22,17).

Vores frelser inviterer alle, der ønsker evigt liv, til at komme til ham. 
Dem, som har taget imod frelsens budskab og med iver venter på 
hans komme, inviterer han til at være med til at indbyde andre til at 
tage imod hans kærlighedsbudskab. Han sender os ud på sin mis-
sion for at dele budskabet om at forberede sig på hans komme. Der 
findes ikke noget mere givende end at arbejde sammen med Jesus i 
hans arbejde for denne verden. Intet giver større glæde end at sam-
arbejde med Kristus i hans frelsesplan i de sidste tider.

Kristus ”kommer snart“? Johannes skrev disse ord for ca. 2000 år 
siden. Når vi tænker på vores opfattelse af de dødes tilstand, hvor-
for er Jesu andet komme aldrig længere væk for nogen af os end 
øjeblikket lige efter vores død? Hvordan er det med til at hjælpe os 
til at forstå, hvor snart Jesu genkomst i virkeligheden er?



99

 

 Åb 14,14-20

 Åb 14,6-7

 

15. SEPTEMBER 2020

Åbenbaringsbogens budskab til 
endetiden
Kernen i Åbenbaringsbogen er kapitel 14. Dette kapitel har overor-
dentlig stor betydning for Guds folk, som lever i de sidste tider af jor-
dens historie. Det fremlægger Guds budskab til menneskeheden i de 
sidste tider. Dette endetidsbudskab er yderst vigtigt for Guds folk og 
for alle mennesker.

Hvilket symbol bruges til at beskrive Jesu genkomst?

Høsten bruges mange steder i Bibelen som symbol på Kristi genkomst 
(Matt 13,37-43; Mark 4,29). I Åb 14 repræsenterer den modne korn-
høst de retfærdige, og høsten af de overmodne druer beskriver øde-
læggelsen af de ugudelige. Åb 14,6-12 indeholder det sidste alvorlige 
budskab til at forberede mænd og kvinder på jordens sidste høst.

Hvad er kernen i det budskab, vi finder i disse to vers? Hvordan  
hjælper de os til at forstå, hvem vi er som syvendedags adventister?

Den første engels budskab i Åb 14 appellerer til en generation, som i 
det 21. århundrede længes efter en hensigt med deres tilværelse. Det 
præsenterer evangeliet om Guds nåde, som tilbyder tilgivelse til alle. 
Det renser os for syndeskyld og giver os kraft til at blive sejrvindere. 
Dette budskab danner grundlaget for det selvværd, vi har, fordi Kristus 
skabte os og genløste os. Det understreger, at en dag vil al uretfær-
dighed ophøre i Guds sidste dom. Det er en utrolig god nyhed; for det 
åbenbarer, at uretfærdighed ikke vil vare evigt.

”På en særlig måde er syvendedags adventister blevet sat i verden  
som vægtere og lysbærere. De er blevet betroet det sidste advarsels-
budskab til en døende verden. På dem skinner der et vidunderligt lys 
fra Guds ord. De er blevet betroet en opgave af allerstørste betydning 
– forkyndelsen af den første, den anden og den tredje engels bud- 
skaber. Intet andet arbejde har så stor betydning. De må ikke lade 
noget andet fange deres opmærksomhed“ (Ellen White, Evangelism, 
s. 119-120). Hvordan skal vi som en menighed, og endnu mere som 
enkeltpersoner, tage disse ord til os?

TIRSDAG
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 1 Kor 6,19-20

 

 Åb 14,7
Åb 4,11

1 Mos 2,1-3
2 Mos 20,8-11

Til eftertanke

16. SEPTEMBER 2020

En større forståelse af Guds budskab

Åbenbaringsbogens budskab til de sidste tider præsenterer Jesus 
med hans omfattende frelsende nåde for hele menneskeheden (Åb 
14,6). Det er en indtrængende appel om at ”frygte“ eller vise ære-
frygt over for Gud i alt, hvad vi gør, og at respektere hans bud og 
adlyde hans lov i lyset af Guds dom (Åb 14,7). At frygte Gud handler 
om, hvordan vi tænker. Det er en appel om at leve for at behage 
Gud og sætte ham først i alle vores tanker. Det er en holdning af 
lydighed, som leder os til at leve et gudfrygtigt liv (Ordsp 3,7; ApG 
9,31; 1 Pet 2,17). Dette budskab inviterer os også til at give Gud ære 
i enhver situation i vores tilværelse.

Hvordan hjælper disse vers os til at forstå, hvad det betyder både 
at frygte Gud og give ham ære?

I en tid med moralsk uansvarlighed, hvor millioner af mennesker 
føler, at de ikke skal stå til ansvar over for andre end dem selv, 
minder dette domsbudskab os om, at vi skal stå til ansvar for vores 
handlinger. Der er en sammenhæng mellem en ærbødig holdning 
over for Gud, lydighed mod Gud og dom. Lydighed er frugten af et 
frelsesforhold til Jesus. Kun hans retfærdighed er god nok til at bestå 
i dommen, og i hans retfærdighed er vi trygge. Gennem hans retfær-
dighed lever vi for at ære hans navn i alt, hvad vi gør.

Hvad er grundlaget for al tilbedelse af Gud, og hvordan udtrykker 
sabbatten denne opfattelse?

Satan har angrebet sabbatten, fordi han ved, at den er selve kernen 
i tilbedelse. Den ophøjer Kristus som skaber, og appellerer til mænd 
og kvinder allevegne om at ”tilbede ham, som har skabt himmel 
og jord og hav og kilder“ (Åb 14,7). Den har noget meget betyd-
ningsfuldt at sige i evolutionens tidsalder. Den kalder os tilbage til 
tilbedelse af Jesus, som skabte os, og den giver os en følelse af vores 
sande værdi i ham.

Tænk over, hvor vigtig sabbatten er som en påmindelse om Gud 
som skaber, og som derfor er den eneste, som er vores tilbedelse 
værdig. 

ONSDAG
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Åb 14,8;  
17,3-6; 18,1-4

 Åb 14,7.9-11

Til eftertanke

17. SEPTEMBER 2020

Guds sidste opfordring

Hvad lærer vi af disse vers om det åndelige Babylon?

I Åbenbaringsbogen repræsenterer ”Babylon“ et falsk religions-
system, som bygger på menneskers gerninger, menneskeskabte 
traditioner og falske doktriner. Det ophøjer mennesker og deres selv-
retfærdighed over Jesus og hans syndfrie liv. Det sætter menneske-
lige, religiøse læreres bud over Guds bud. Babylon var centrum for 
afgudsdyrkelse, soltilbedelse og den falske lære om sjælens udødelig-
hed. Dette falske religiøse system har umærkeligt inddraget mange 
af det gamle Babylons religiøse skikke i deres gudstjeneste. Guds 
budskab til vores døende planet i de sidste tider er budskabet om 
Jesus og hans retfærdighed. Det gentager himlens appel: ”Faldet, 
ja, faldet er det store Babylon … Drag ud fra hende, mit folk“ (Åb 
18,2.4). Gud har oprejst Syvende Dags Adventistkirken til at opløfte 
budskabet om Kristus i hele dets fylde. At ophøje Jesus er at ophøje 
alt det, han lærte. Det er at forkynde ham, som er ”vejen, sandhe-
den og livet“ (Joh 14,6). En del af det består i at afsløre Babylons fejl 
som modsætning til Jesu sandheder.

Hvilke to modsætninger bliver tilbedt i disse vers?

Åb 14 beskriver to forskellige tilbedelser: tilbedelse af Skaberen og 
tilbedelse af dyret. Disse to tilbedelseshandlinger tager udgangs-
punkt i Guds dag til tilbedelse, den sande sabbat, og en erstatning 
eller falsk sabbat. Sabbatten repræsenterer den hvile, forsikring og 
sikkerhed, vi ejer i Kristus som vores skaber, frelser og kommende 
konge. Den falske dag repræsenterer en falsk erstatning, som bygger 
på menneskelig tankegang og menneskeskabte love.

Læs Åb 14,12. Hvad siger denne tekst specielt i sammenhæng med, 
hvad der er beskrevet i versene inden? Hvordan åbenbares både lov 
og nåde i dette vers, og hvad bør det lære os om, hvordan lov og 
nåde er to uadskillelige sider af evangeliet?

TORSDAG
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”På samme måde, som Gud kaldte det gamle Israel, har han kaldt 
sin menighed i denne tid til at stå som et lys på jorden. Gennem det 
mægtige sandhedssværd – den første, anden og tredje engels bud-
skaber – har han adskilt dem fra kirkerne og fra verden for at lede 
dem ind i hans egen hellige nærhed. Han har gjort dem til sin lovs 
vogtere og har givet dem de store profetiske sandheder til denne tid. 
Ligesom de hellige udtalelser, som blev betroet det gamle Israel, er 
disse sandheder et helligt ansvar, som skal forkyndes til verden.

De tre engle i Åb 14 repræsenterer det folk, som tager imod lyset 
i Guds budskaber, og går ud som hans sendebud for at forkynde ad-
varslen på hele jorden. Kristus siger til sine efterfølgere: ‘I er verdens 
lys’ (Matt 5,14). Til hver eneste person, som tager imod Jesus, taler 
Golgatas kors: Se, hvilken værdi hver eneste sjæl har, ‘Gå ud i alver-
den og prædik evangeliet for hele skabningen’ (Mark 16,15). Intet 
må få lov til at hindre dette arbejde. Det er det allervigtigste arbejde 
i vores tid; det må nå lige så langt som evigheden. Den kærlighed, 
som Jesus viste for menneskene i det offer, han bragte for deres 
frelse, vil motivere alle hans efterfølgere.

Kristus tager med stor glæde imod hvert eneste menneske, som 
overgiver sig til ham. Han leder mennesket ind i fællesskab med det 
guddommelige, så han kan kommunikere den inkarnerede kærlig-
heds mysterier til verden. Tal om den, bed om den, syng om den, 
fyld verden med budskabet om hans sandhed, og bliv ved med at 
udbrede det til alle verdenshjørner“ (Ellen White, Counsels for the 
Church, s. 58-59).

1. På hvilken måde identificerer de tre engles budskaber i Åb 14  
essensen af Syvende Dags Adventistkirken?

2. Tænk over sabbatten og betydningen af det, den repræsenterer. 
Gud har afsat en syvendedel af vores liv til at huske på, at han er 
vores skaber og frelser. Vi skal ikke rejse til hellige bjerge eller 
hellige byer for at tilbede, men hver uge kommer sabbatten os i 
møde med jordens naturlige rotation. Hvordan kan det hjælpe os 
med at forstå denne dags betydning?

3. Hvordan kan vi forklare tanken om Babylons fald eller ideen om 
dyrets mærke på den bedste måde? Hvordan kan vi præsentere 
disse sandheder uden at være stødende?

Spørgsmål
til drøftelse

Til videre studium

FREDAG
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