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”Men som der står skrevet: Hvad intet øje har set og intet øre hørt, 
og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det, som 
Gud har beredt for dem, der elsker ham“ (1 Kor 2,9).

Har du nogen sinde følt det, som om du var midt i en stor kamp, en 
slags strid mellem godt og ondt? Også mange verdslige mennesker 
har følt det sådan. Vi oplever det sådan, fordi det faktisk er sandt. Vi 
befinder os i en stor strid mellem godt og ondt, mellem Kristus (det 
gode) og Satan (det onde).

Tilværelsen foregår i virkeligheden på to niveauer. Den store strid 
mellem Kristus og Satan har globale, tilmed kosmiske dimensioner, 
for den begyndte allerførst i himlen (Åb 12,7). Men i begivenheder-
nes forvirring kan vi let miste det store billede af Guds redningsplan 
for denne verden af syne. Krig, politisk uro og naturkatastrofer kan 
holde os fanget i hjælpeløs rædsel. Men Guds profetiske ledelse kan 
hjælpe os til at huske det store billede og tænke over, hvor vi er på 
vej hen, og hvordan vi kommer dertil.

Den store strid foregår også på det mere personlige plan. Vi møder 
alle udfordringer i vores hverdag, og hvis vi ikke lever, til Jesus kom-
mer igen, vil vi også møde døden.

I denne uge vil vi se på, hvordan vi kan hvile i Jesus midt i global uro 
og ukendt med vores umiddelbare personlige fremtid. Men på lang 
sigt ser det hele faktisk meget lovende ud!

· Åb 1,9-19
· Matt 24,4-8.23-31
· Åb 14,6-12
· Hebr 11,13-16
· Fil 4,4-6
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SØNDAG

 

 Åb 1,9-19

Til eftertanke

19. SEPTEMBER 2021

Et syn om verdens ende

Den længst levende discipel, som havde været sammen med Jesus 
mens han var på jorden, sad som fange på en klippeø langt fra alt, der 
var ham nært og kært. Hvad mon der foregik i Johannes’ sind, mens 
han var på denne øde ø? Hvordan og hvorfor var han havnet der som 
fange? Han havde trods alt set Jesus fare op til himlen, og han havde 
hørt de to engle sige: ”Hvorfor står I og ser op mod himlen, galilæere? 
Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen 
på samme måde, som I har set ham fare op til himlen“ (ApG 1,11).

Men det var mange, mange år siden, og Jesus var endnu ikke 
kommet tilbage. I mellemtiden var alle de andre disciple, som var til 
stede den dag, døde. De fleste af dem var døde som martyrer for 
deres vidnesbyrd om Jesus. Den unge menighed havde gennemgået 
et generationsskifte og stod nu over for frygtelige forfølgelser udefra 
og mærkelige vranglærebevægelser indefra. Johannes må have følt 
sig alene, træt og uden ro. Men så fik han pludselig et syn.

Hvilken trøst kan du forestille dig, at Johannes fik fra dette syn?

Jesus havde sagt: ”Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende“ 
(Matt 28,20). Disse ord må have opmuntret Johannes i hans en-
somhed. ”Åbenbaringen“ af Jesus, må også have været til stor trøst. 
Jesus, ”Alfa og Omega, den første og den sidste“, viste sig nu på en 
særlig måde for den landflygtige apostel.

De efterfølgende vers beskriver syner om denne verdens fremtid. 
Et imponerende panorama af den kristne kirkes historie bliver frem-
stillet for ham. For Johannes var det alt sammen fremtid. Midt i alle 
de prøvelser og vanskeligheder, der ville komme, fik Johannes lov til 
at se, hvordan det hele ville ende. ”Og jeg så en ny himmel og en ny 
jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet 
findes ikke mere. Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme 
ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin 
brudgom“ (Åb 21,1-2).

Det store apokalyptiske syn, som Johannes har nedskrevet i Jo-
hannes’ Åbenbaring, hjalp ham til at hvile tillidsfuldt i Guds omsorg 
og på hans løfter.

Tilværelsen her kan være vanskelig og nogle gange skræmmende. 
Men vi kan finde trøst i visheden om, at Gud kender fremtiden, og 
at den fremtid på lang sigt er god.
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 Matt 24,9-14

 Til eftertanke

20. SEPTEMBER 2021

Nedtællingen

På Oliebjerget fremstillede Jesus historien i store penselstrøg, da han 
besvarede disciplenes spørgsmål: ”Sig os, hvornår dette skal ske, og 
hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende?“ (Matt 24,3).
Jesu berømte tale, som er gengivet i Matt 24, dækker den ubrudte 
historiske tidslinje fra hans tid indtil hans genkomst.

Jesus ønskede at give sine disciple til alle tider en bred skitse af 
den guddommelige, profetiske plan ned til endens tid, så de, der 
lever i denne tid, kan være forberedt på den afgørende begivenhed. 
Han ønskede, at vi kan være i stand til at hvile i tillid til hans kærlig-
hed, selv når alt omkring os går i opløsning.

Adventister kender godt Daniels beskrivelse af ”en trængselstid, 
som der ikke har været magen til, så længe folkeslag har været til“ 
(Dan 12,1). Jesus ønsker, at vi skal være forberedt på den begiven-
hed, som går lige forud for hans genkomst.

Hvordan bliver Jesu genkomst? Hvordan kan vi undgå at blive  
bedraget? 

Jesu genkomst er en bogstavelig begivenhed ved tidernes ende. Når 
vi ser, hvilken stor plads Jesu genkomst har i profetierne og i Jesu ta-
ler, forstår vi, at det er vigtigt.

Sidst en sådan verdensomspændende begivenhed indtraf, var kun 
otte mennesker i hele verden rede for den. Jesus sammenligner det 
uventede ved sin genkomst med syndfloden (Matt 24,37-39). Men 
selv om ingen kender dagen eller timen for hans genkomst (Matt 
24,36), har Gud givet os en profetisk oversigt over begivenheder, 
som vi kan se ske i verden omkring os.

Vi har fået en rolle at spille i dette profetiske drama. Hvori består 
den?

I denne kosmiske konflikt er vi mere end blot tilskuere. Vi skal være 
aktive deltagere i at udbrede evangeliet til hele verden, og det bety-
der, at også vi kan komme til at møde forfølgelse.

Hvad betyder det at ”holde ud til enden“? Hvordan gør vi det? 
Hvilke valg må vi foretage hver dag for ikke at falde fra, som så 
mange har gjort, og mange vil gøre?
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 Åb 14,6-12

 Åb 14,11

Til eftertanke

21. SEPTEMBER 2021

Marchordre

Det profetiske store billede af historien tillader os ikke bare at læne os 
tilbage og gøre ingenting, mens der indtræffer begivenheder, som vi 
ikke kan kontrollere. Ofte kan holdningen være: ”De sidste begiven-
heder kommer til at ske som forudsagt, så hvad kan vi gøre ud over at 
følge med? Hvad kan jeg som enkeltperson udrette?“

Men det er ikke på den måde, vi som kristne skal forholde os til 
verden, især ikke i forhold til de afsluttende begivenheder. Åb 14 
fortæller os, at vores opgave på denne tid i historien er at fortælle 
andre om Guds komme og hjælpe dem til at forberede sig til det.

Hvad siges der i denne tekst om, hvad vi skal forkynde for verden? 
Hvorfor haster dette budskab så meget?

Som adventister tror vi, at den ”nærværende sandhed“ specielt findes 
i disse vers, som vi omtaler som ”de tre englebudskaber“. Her finder vi 
kernen i vores kald for denne periode af jordens historie.

Læg mærke til, at det begynder med ”et evigt evangelium“, den 
gode nyhed om Jesu død og opstandelse, som vores eneste håb om 
frelse hviler på. Dertil kommer budskabet om, at ”timen er kommet, 
da han dømmer“ (Åb 14,7), som tydeligt peger på verdens ende. Og 
i englenes råb lyder også kaldet til at ”tilbede ham, som har skabt 
himmel og jord og hav og kilder.“ Denne opfordring står i modsæt-
ning til den skræmmende advarsel til dem, der forbliver i Babylon og 
tilbeder ”dyret og dets billede“. Til sidst er der en beskrivelse af Guds 
folk i endens tid: ”Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem, 
som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus.“

Hvad siges der om den manglende hvile hos dem, der tilbeder dyret 
og dets billede?

Ingen hvile, hverken dag eller nat, for dem, der tilbeder dyret og dets 
billede? Der findes forskellige ideer om, hvad dette egentlig betyder, 
men alle er enige om, at disse mennesker ikke oplever den form for 
hvile, som Gud tilbyder dem, der er tro imod ham.

Hvorfor tror du, at den første del af de tre englebudskaber er ”et 
evigt evangelium“? Hvorfor må denne fantastiske sandhed altid 
være central, når vi forkynder disse budskaber for verden? På hvilken 
måde er forståelsen af evangeliet central for tanken om hvile?

TIRSDAG
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 Hebr 11,13-16

 Joh 11,11

Til eftertanke

22. SEPTEMBER 2021

Hvil i fred

I mange lange århundreder har de kristne nu ventet på Jesu gen-
komst. Den er virkelig kulminationen af alle vores håb, og ikke kun 
vores, men det håb, alle Guds trofaste børn har haft ned igennem 
historien.

Hvilket stort løfte gives ikke kun til mennesker i fortiden, men  
også til os?

På mange måder giver disse vers ingen mening, hvis den almindelige 
og populære opfattelse af døden var rigtig. Hvad taler disse vers 
om? Disse mennesker, som ikke havde ”fået løfterne opfyldt“. Men 
mange lærer, at de døde allerede nu er oppe i himlen sammen med 
Jesus, hvor de nyder deres store belønning. Da for eksempel Billy 
Graham døde, hørte vi igen og igen, at han nu var i himlen sammen 
med Jesus.

Den opfattelse er også ret ironisk, for ofte, når nogen dør, siges 
der: ”Må han (eller hun) hvile i fred.“ Hvad foregår der? Hviler disse 
mennesker i fred, eller er de i himlen, hvor de foretager sig det, de ef-
ter sigende skal, som fx at se alt det, der foregår hernede på jorden?

Hvordan beskriver Jesus døden?

Faktisk er ideen om, at de døde ”hviler i fred“ lige netop det, der 
sker, når man dør. De døde er virkelig i hvile. ”For den troende er 
døden kun en lille sag. Kristus taler om den, som om den er af ringe 
betydning. ‘Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se 
døden’ (Joh 8,51). For den kristne er døden kun en søvn, et øjebliks 
stilhed og mørke. Livet er skjult med Kristus i Gud, og ‘når Kristus, 
jeres liv, bliver åbenbaret, da skal også I blive åbenbaret sammen 
med ham i herlighed’ (Kol 3,4)“ (Ellen White, Jesu Liv, s. 572).

Jesus sammenligner et menneskes tilstand mellem døden og op-
standelsens morgen med en ubevidst søvn (Joh 11,11.14), men han 
understreger også, at både de frelste og de fortabte vil få deres løn 
efter opstandelsen (Joh 5,28-29). Han fremhævede nødvendigheden 
af at være forberedt på døden, uanset hvornår den indtræffer.

Hvilken trøst finder du i at vide, at dine kære, som er døde, nu vir-
kelig har fundet hvile?

ONSDAG
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 Fil 4,4-6

Til eftertanke

23. SEPTEMBER 2021

Glæd jer altid i Herren

En af de mest benyttede apps til mobiltelefon er Google Maps. De  
fleste af os kan ikke huske, hvad vi gjorde, før GPS-baserede kort 
fandtes på vores telefoner. Måske er vi en smule nervøse for at tage 
fra sted til sted, hvor vi aldrig har været før, men med Google Maps 
på telefonen kan vi tillidsfuldt tage af sted og finde vej i en hvilken 
som helst fremmed storby. Kan denne tillid være et billede på den 
form for hvile, som Gud ønsker at give os med sin profetiske tidslinje?

Det kan være, vi af og til indtaster den forkerte adresse i vores app, 
eller vi beslutter os for ikke at følge instrukserne, fordi vi tror, at vi 
kender en smutvej. I begge tilfælde kan vi komme til at havne et sted, 
vi ikke ønskede at være, og i den situation har vi ingen hvile og ro.

Hvad siger Paulus her til os om, hvordan vi opnår sand hvile og 
sand fred også midt i en forjaget verden fuld af smerte?

I dette skriftsted siger Paulus: ”Glæd jer altid i Herren!“ Uanset hvor-
dan vores nuværende situation er, uanset hvilke prøvelser vi står over 
for, kan vi glæde os i Herren og finde fred for vores trætte sjæle, hvis 
vi dvæler ved Gud, hans godhed, hans kærlighed og hans offer for 
os på korset.

Selve tonen i teksten antyder hvile, fred og et altoverskridende 
håb om noget, der ikke er af denne verden.

Forestil dig den hvile for vores sjæle, som vi ville have, hvis vi 
kunne lade være med at være ”bekymrede for noget“. Det virker 
ikke særlig realistisk for nogen i denne verden, og Paulus selv havde 
mange bekymringer. Men visheden om, at en kærlig Gud har kontrol 
med det hele og vil frelse os ind i sit rige, kan hjælpe os til at sætte 
de ting, vi bekymrer os over, i det rette perspektiv.

”Herren er nær.“ Det vil sige, at han altid er os nær. Så snart vi 
lukker vores øjne og hviler i dødens søvn, vil det næste, vi oplever, 
være Jesu genkomst.

Der er ingen tvivl om, at livet er fuld af gnidninger, prøvelser og 
kampe. Ingen af os undgår dem. Det gjorde apostlen Paulus heller 
ikke (se 2 Kor 11). Men han ønsker at sige til os, at selv med alt det, 
vi må udholde nu, kan vi glæde os i det, vi er blevet givet i Kristus, 
og vi kan også i dag virkelig finde hvile for vores sjæle.

Læs igen Fil 4,4-6. Hvordan kan du anvende disse opmuntrende 
ord i din egen situation i de vanskeligheder, du udsættes for?

TORSDAG
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24. SEPTEMBER 2021

Til videre studium

”Vi ønsker alle at få øjeblikkelige og direkte svar på vores bønner, 
og vi fristes til at blive mismodige, når svaret tøver eller kommer i en 
anden form, end vi forventede. Men Gud er alt for vis og god til altid 
at besvare vores bønner på lige netop det tidspunkt og i den form, vi 
ønsker det. Han vil gøre noget mere og noget bedre for os end at ef-
terkomme alle vores ønsker. Og fordi vi kan stole på hans visdom og 
kærlighed, bør vi ikke bede ham om at bøje sig for vores vilje, men 
bør søge at indgå i og opfylde hans hensigt. Vores ønsker og interes-
ser bør opsluges af hans vilje“ (Ellen White, Gospel Workers, s. 219).

”Der vil kun gå en kort tid, før Jesus kommer for at frelse sine 
børn og give dem udødelighedens sidste finjustering… Gravene vil 
åbnes, og de døde vil opstå og råbe: ‘Død, hvor er din brod? Død, 
hvor er din sejr?’ Vores kære, som sover i Jesus, vil opstå iklædt udø-
delighed“ (Ellen White, Counsels on Stewardship, s. 350).

1. Tænk over den store strids virkelighed. Hvordan oplever du, at 
den viser sig i verden? Hvad med i dit eget liv? Mange menne-
sker tror ikke på en bogstavelig djævel. Men den store strid er 
faktisk mere virkelig, end de fleste tror. Hvorfor er vores opfat-
telse af virkeligheden af den store strid så afgørende for vores 
forståelse af tilstanden i verden? Og hvorfor er der stor trøst i 
vores opfattelse af, hvordan den store strid kommer til at ende?

2. Profetier kan være en distraktion, hvis vi forsøger at gå ud over 
det, der tydeligt er åbenbaret. Hvor tit er menighedsmedlemmer 
ikke kommet i vanskeligheder ved at forudsige begivenheder, 
som ikke kom til at ske, eller tro andres forudsigelser, som ikke 
gik i opfyldelse? Hvordan kan vi beskytte os mod at falde for 
sådanne bedrag eller tåbeligheder?

3. Gennemgå Åb 14,9-11 i klassen og drøft påstanden om, at de, 
som tilbeder dyret og dets billede, ikke har hvile. Hvad betyder 
det?

4. Et kontroversielt emne i vores menighed handler om, hvilken 
rolle vi spiller eller ikke spiller mht. tidspunktet for Jesu gen-
komst. Hvorfor er det vigtigt, uanset hvilket synspunkt man har, 
at vi tager aktivt del i udbredelsen af budskabet om hans gen-
komst til verden?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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