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Johannes’ Åbenbaring
Ingen anden bog i Bibelen er så fascinerende som Johannes’ Åbenbaring. Dens hemmelighedsfulde symboler, dramatiske skildringer og
budskaber om fremtiden fascinerer mange mennesker – også i vores
tid. Samtidig er der ikke nogen bog i Bibelen, der er blevet tolket på
så forskellig vis og har været genstand for så modsatrettede meninger
som netop Johannes’ apokalypse. Den er blevet forklaret i et utal af
kommentarer og har været inspiration for kunstneriske fremstillinger
lige siden Victorinus von Pettau (død år 304). Og den er stadig lige
fascinerende.
Johannes’ Åbenbaring har også væsentlig betydning for syvende
dags adventister. Den er sammen med Daniels bog grundlaget for
adventist-kristnes forståelse af historien og endetiden og har dermed
bidraget til kirkens identitetsdannelse. Så der er god grund til at studere den på ny – ikke blot for at gentage gængse udlægninger, men
derimod for at opnå en dybere forståelse af bogens anliggende og
budskab. Følgende viden kan være til gavn i denne sammenhæng.
”Den vigtigste forudsætning for at kunne give en meningsfyldt udlægning af Johannes’ Åbenbaring er, at man har indsigt i forfatterens
helt og aldeles pastorale anliggende … Det er virkelig forbløffende,
hvor konsekvent Johannes fremholder sit sjælesørgeriske hovedanliggende. Og hvordan han i den forbindelse benytter de apokalyptiske
virkemidler for at opnå dette budskab … Johannes´ tankegang er
overvejende praktisk hele bogen igennem, i visionerne som i formaningerne … Sagen er alt for alvorlig til, at han blot vil vække eller
tilfredsstille folks nysgerrighed“ (Martin Kiddle, The Revelation of St.
John, 1940/1952, 17f.).
Ellen White udtrykte det ganske enkelt: ”Bibelen skal forstås helt
praktisk“ (Für die Gemeinde geschrieben: Ausgewählte Botschaften
von Ellen G. White, Bd. 1, Hamburg 1991, 20).
Dette studiehæfte vil heller ikke uddanne læserne til historieeksperter
eller specialister i de sidste tider, men derimod give dem mulighed for
at få en personlig tilgang til Johannes’ Åbenbaring, der kan styrke den
personlige tro også under vanskelige forhold. Dette bør også være
formålet med bibelstudiet og samtalerne i grupperne.
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INTRODUKTION TIL 1. KVARTAL

Modtagerne af Johannes’ Åbenbaring var menigheder i den romerske
provins Asia, som led under kejser Diokletians forfølgelser. De fandt
i denne bog både opmuntring og trøst. I århundrederne derefter
koblede man visionerne sammen med enten tidligere eller fremtidige
kirke- eller verdenshistoriske begivenheder. I den forbindelse bør man
huske på følgende:
”Den bibelske profeti har ikke i første omgang benyttet forudsigelserne til at kaste lys over fremtiden, men til at forkynde Guds budskab
til mennesker i samtiden. Og apokalyptikerne kan netop også tale til
os, fordi de først og fremmest talte til deres samtidige. De havde
i grunden ét praktisk mål for øje: De forkyndte et stærkt håb og opfordrede mennesker til trofasthed og årvågenhed“ (H. H. Rowley,
Apokalyptik, 1965, 10).
Jesu Kristi åbenbaring – med disse ord indledes bogen. Udover at
tjene som overskrift angiver de samtidig afsenderen samt en beskrivelse af bogens indhold. Mens de fire evangelier handler om Jesu liv
og lære, beskriver Johannes’ Åbenbaring – det femte evangelium –
den ophøjede Kristus´ virke som ypperstepræst, konge, dommer og
fuldender. Det er ikke jordiske begivenheder, der er i fokus: segl, basuner, plager og kampe, men derimod åbenbaringen af begivenheder
i himlen: trone, lam, tilbedelse, sejr. Set ud fra dette perspektiv viser
Johannes’ Åbenbaring sig at være et yderst opmuntrende evangelium!
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1
Åb 1,1-8

UGEN 30. DECEMBER 2018 - 5. JANUAR 2019

”Jesu Kristi åbenbaring“
”Se, han kommer med skyerne … Ja, amen“ (Åb 1,7).

Hovedtanke

I Johannes’ Åbenbaring er Jesus Kristus alt: både forfatteren og genstanden, både tema og hovedindhold i profetien.

Introduktion

Boghandlere har ikke gode tider i øjeblikket. Nu om stunder bliver
de fleste bøger solgt via internettet. Når en bog bestilles online, er
der mulighed for at kaste et blik på indholdsfortegnelsen eller læse
et par sider af bogen. Det er også til stor hjælp, at der foreligger en
kort introduktion, inden man vælger at købe den. I løbet af nogle få
sætninger kan man få indblik i bogens indhold. Man kan læse om
forfatteren og se anmeldelser. Når man så læser bogen, vil man tit få
bekræftet de indtryk, man fik via de første informationer.
Noget lignende gælder for Johannes´ Åbenbaring. Om man får et
passende udbytte af at læse den, afhænger i høj grad af, hvilket indtryk, hvilken indstilling og forventning og hvilke forudfattede meninger, man møder dette profetiske værk med.
Johannes hjælper selv, idet han giver nogle klare oplysninger om,
hvad man kan forvente, hvordan bogen bør læses og studeres, hvad
den handler om, og hvad hovedanliggendet er.
I bogens første vers finder man information om dens oprindelse og
indhold, om dens egentlige forfatter og om de modtagere, budskabet er rettet imod.
I denne uge beskæftiger vi os især med bogens indholdsmættede
indledning.
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SØNDAG 30. DECEMBER 2018

Afsløringen
Åb 1,1-3; 22,10

Baggrund

Hvad taler for, at Johannes’ Åbenbaring er en ”åben“ bog, der
skulle kunne forstås fra begyndelsen? Hvilke forventninger vækker
de første sætninger?
De indledende sætninger præsenterer hele bogens tema og anliggende: Jesu Kristi åbenbaring. Åbenbaring (gr. apokálypsis) betyder
afsløre, afdække, gøre kendt, hvad der er skjult (sml. Matt 10,26).
I Bibelen betegner dette begreb
• oplysning og erkendelse (Matt 11,25-27; 16,17; 1 Kor 2,10; Ef
1,17; Fil 3,15);
• profetisk erkendelse eller profeti (1 Kor 14,6.26; Ef 3,5);
• et personligt møde eller Jesu tilsynekomst (2 Kor 12,1.7; Gal
1,12.16; Ef 3,3);
• en synlig fremtoning, Jesu genkomst (Luk 17,30; 1 Kor 1,7; 2 Tess
1,7; 1 Pet 1,7)
Selv om titlen på Bibelens sidste bog (”Johannes’ Åbenbaring“) kan
tolkes som profeti om kommende begivenheder, er der i bogen dog
især tale om åbenbaringen af den opstandne Kristus. Hele bogen
er skrevet ud fra dette perspektiv. Det er kun, når de ses i lyset af
Jesus Kristus, at de mange symboler, visioner og billeder får egentlig
betydning og siger én noget. Johannes’ Åbenbaring skildrer med visionær kraft Jesu Kristi status og inviterer til et personligt møde med
ham.

Til fordybelse

”I virkeligheden er Jesus Kristus i Johannes’ Åbenbaring årsag og
genstand på samme tid.“ Den opstandne og ophøjede Kristus er
midtpunkt for hele bogen og hovedperson i hver eneste vision.
Derfor går man galt i byen, hvis man forsøger at lede efter ”nogen
anden end Kristus eller noget andet end Jesu vidnesbyrd“ (Jean Zürcher, Der Erste, der Letzte, der Lebendige, Hamburg 1980, 9).
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MANDAG 31. DECEMBER 2018

Guds ord – Jesu vidnesbyrd
Åb 1,1-2

I hvilket nært forhold står ”Guds ord“ til ”Jesu vidnesbyrd“ – ifølge
Johannes?

Baggrund

Selv om Johannes tit og ofte benytter ord som ”vidne“ og ”vidnesbyrd“, bliver Jesus udelukkende i Johannes’ Åbenbaring kaldt det
troværdige vidne (1,5). Ny Testamente taler altså om to slags vidner
– Jesu vidner og vidnet Jesus.
I Johannes’ Åbenbaring bliver begrebet Jesu vidnesbyrd fire gange
sat i direkte forbindelse med Guds ord (1,2.9; 6,9; 20,4), som om de
er et og det samme. Jesu vidnesbyrd sættes også på linje med den
profetiske ånd – profetiens ånd (19,10) – og selve Åbenbaringens
bog (22,9). Det, som Johannes har modtaget fra Jesus selv (via hans
engel), er ”Guds ord og Jesu vidnesbyrd“.
Dette vidnesbyrd er Guds gave (”profetiens gave“) til profeterne i
de kristne menigheder (sml. 19,10 med 22,9). Åb 12,17 understreger
desuden, at alle Jesu efterfølgere har Jesu vidnesbyrd, eller som det
siges i grundteksten: holder fast ved.
”Den, der har ‘Jesu vidnesbyrd’, har samtidig ‘profetiens gave’ i en
eller anden forstand, det være sig som profet eller som discipel“
(Jean Zürcher, Der Erste, der Letzte, der Lebendige, 20).
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Til fordybelse

”Jesu vidnesbyrd“ er således betegnelsen for ethvert kristuscentreret, bibeltro budskab. Alle, der står i et levende forhold til Kristus, er
hans vidner. De har modtaget (hørt) Jesu vidnesbyrd, holder fast ved
det og giver det videre. For Johannes er det vigtigste egentlig ikke
selve indholdet af vidnesbyrdet. Derimod understreger han vidnernes tilhørsforhold til Jesus Kristus (sml. 1 Joh 5,10).

Til eftertanke

I hvilket forhold står mit vidnesbyrd til Guds ord? Hvad gør mig til et
vidne for Jesus? Er det de sandheder, som jeg har forstået? Eller er
det min levende forbindelse til Jesus? Eller begge dele?

TIRSDAG 1. JANUAR 2019

Profetiens ord
Åb 1,3

Hvem skulle læse (og høre) Jesu åbenbaring? Hvordan gør den sine
læsere salige?

Baggrund

Johannes opfatter sit budskab som profeti og sig selv som Guds
tjener. Dermed står han på linje med andre brødre, der også virkede
som profeter. Hans læsere eller tilhørere skal bevare og holde fast
ved de profetiske budskaber, det vil sige tage dem alvorligt og leve
efter dem (19,10; 22,6-9; sml. Amos 3,7).

Til fordybelse

Profetisk tale er ikke kun og ”ikke først og fremmest udsagn om
fremtiden, men derimod en åben tale om det, der er her og nu –
selv om det står i modsætning til den herskende magts interesser.
Johannes afslører de magtfuldes ugerninger og proklamerer som
modvægt Guds og hans Messias’ herredømme som det virkelig
sande, som det, der har evig gyldighed. Der gives altså ikke udtryk
for prognoser, men for protest“ (Klaus Wengst, Wie lange noch?,
Stuttgart 2010, 46).
Profeti er således også en form for modstand mod uretfærdighed og
usandhed, mod magtmisbrug og menneskeligt hovmod. At profetere
er at forkynde Guds magt, retfærdighed og vilje.
Profeti opfordrer til tro, lydighed og tilbedelse. Dens anliggende er
tredobbelt:
• et teologisk – den forkynder den sande Gud som skaber og herre,
dommer og verdens frelser
• et etisk – den formaner, advarer, afgiver løfter, trøster og opfordrer til ansvarsbevidst livsførelse
• et liturgisk – den leder til sand tilbedelse og er målrettet til den
personlige såvel som menighedens gudstjeneste

Til anvendelse

Med henblik på menigheden gives profetien som Åndens gave til
opbyggelse – det vil sige formaning, opmuntring og trøst (1 Kor
14,3.22b). Profetisk tale har ikke til hensigt at stille folks nysgerrighed, men derimod at ruske op i tilhørerne og at trøste og opmuntre.
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ONSDAG 2. JANUAR 2019

”Hvad der snart skal ske“
Åb 1,1-3.7

Til fordybelse

Hvad forbinder vers 7 med Daniels bog 7,13-14, Zak 12,10 og Matt
24,30? I hvor høj grad skaber nærforventningen uro, henholdsvis
trøst?
Vers 1 melder om en nært forestående begivenhed (hvad der snart
skal ske), der har forbindelse med Jesus. Versene 7-8 viser hen
til bogens egentlige højdepunkt – Jesu genkomst i magt og herlighed. Dette understreges også tre gange i slutningen af bogen
(22,7.12.20).
Jesu genkomst er det mål, som menneskehedens historie styrer hen
imod. Den er afslutningen på jordens historie og begyndelsen på
Guds evige rige. Det vil ske snart, for tiden er nær. For Johannes er
Jesu genkomst, hans endegyldige åbenbaring, nært forestående.
Det er en hastesag og en realitet. Med ”Ja, amen“ bekræfter han
sin forventning både i begyndelsen og ved afslutningen af bogen.
Derimellem ligger der 20 kapitler og mange syner. Der vil skulle ske
en hel del. På den måde bliver læserne forberedt på, at den gamle
verdensorden stadig eksisterer. Men Johannes holder fast i sit håb
om, at den snart måtte være forbi.
At nærforventningen er så vigtig for ham, opfordrer os til at betragte
åbenbaringen, og dermed også verdens gang, med afsæt i Jesu snare
genkomst, fremtidens vigtigste begivenhed. For den er til hver en tid
nær.

Til fordybelse
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Johannes’ Åbenbarings anliggende er ikke blot at skue ind i historiens fremtid og give informationer om katastrofer, krige og vold, som
er sket, sker og vil ske. ”Det, der ifølge Johannes skal ske, er, at volden ophører – ikke at den tillægges nogen mening“ (Klaus Wengst,
Wie lange noch?, Stuttgart 2010, 42).

TORSDAG 3. JANUAR 2019

Ham, som elsker os og har løst os
fra vore synder ….
Åb 1,4-6

Baggrund

Hvordan beskriver Johannes Jesu betydning?
Hvem har krav på tilbedelse og hvorfor?
Johannes ønsker sine læsere nåde og fred som gave fra den treenige
Gud: fra ham, der sidder på tronen, fra de syv ånder (Guds ånds
fylde) og fra Jesus Kristus. Der er yderligere tre udsagn, der beskriver
Jesus i sin nuværende og kommende værdighed. Han er:
• det troværdige vidne (sml. mandagsafsnittet)
• den førstefødte af de døde: der er her ikke tale om tidspunktet for
opstandelsen, men om Jesu autoritet, hans unikhed og fremtrædende stilling i den kommende verden.
• hersker over jordens konger: Jesus hersker ikke blot i den guddommelige sfære, men over alle magter i denne verden. Han er
den sande herre over jorden og dens historie.
I den derpå følgende lovprisning understreger Johannes den tredobbelte betydning, Jesu frelsergerning har for os:
• han elsker os: Kærligheden er det egentlige motiv for det, Jesus
gør, selve det grundlæggende princip, som Gud bygger sit forhold
til os på (sml. Gal 2,20; Ef 2,4; 5,25).
• han har frelst os: Jesus løser os fra skyldens slaveri og fra syndens
magt (sml. Kol 1,13-14; Ef 1,7).
• han har gjort os til et kongeligt folk, til præster for Gud og tildeler
os Israels ærestitler (sml. 2 Mos 19,6; 1 Pet 2,9).

Til anvendelse

Når Johannes tænker over Jesu frelsergerning, argumenterer han
ikke, og han forsøger heller ikke at bevise noget over for sine læsere.
Han tilbeder derimod. Det kunne være en ledetråd til, hvordan vi bør
nærme os Johannes’ Åbenbaring. Den skal ikke forstås som et historisk-videnskabeligt værk, men i højere grad lede læserne i retning af
tilbedelse, hen i Jesu nærhed, til ham, der uophørligt elsker, befrier
og genopretter værdigheden.
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FREDAG 4. JANUAR 2019

Han som er og som var og som
kommer
Åb 1,8
Baggrund

Hvad åbenbarer Guds præsentation af sig selv?
Jeg er alfa og omega. Det er denne titel, sammen med forventningen
om hans genkomst, der danner rammen omkring Johannes’ Åbenbaring. Alfa og omega er henholdsvis det første og det sidste bogstav
i det græske alfabet. Jesus er den første og den sidste (sml. Es 41,4).
Han omslutter alt. Alt begynder med ham, og han bringer alting i
mål (Kol 1,16-17). Dette universelle kendetegn for hans væsen bliver
derefter udfoldet yderligere i de tre tidsdimensioner: nutid, fortid og
fremtid. ”Dette udtryk viser tilbage til Guds egen betegnelse for sig
selv i 2 Mos 3,14 … Hvilket den senere jødedom forbandt med de
tre tider: Gud var, er og vil være“ (WStB, Adolf Pohl, Die Offenbarung des Johannes, Teil 1, Berlin 1972, 67).
Karakteristisk er den tredje tidsbestemmelse. I stedet for det, man
ville forvente, nemlig at der stod: ”han, som vil være“ eller ”han,
som vil komme,“ står der her: han, som kommer. Gud er i Jesus den
til enhver tid kommende, den nærværende herre, der har alle ting i
sin magt. Men det er ikke en tilstand, der strækker sig helt ind i evigheden. Der forestår stadig en afgørende begivenhed i frelseshistorien, som vil ændre alt – Guds riges fuldendelse, hans triumferende
genkomst, der var, som også nu er midt iblandt os, som til stadighed
kommer os i møde, og som snart vil komme igen i herlighed.

Til anvendelse

Resumé
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Der er stor trøst i den betegnelse (han, som kommer). Jesus er ikke
bare en Gud, der var aktiv ved skabelsen, og som senere levede som
en historisk person her på jorden og døde for os. Han lever her og nu
midt i sin menighed. Han, den almægtige, som bistår sit folk og er
nærværende, indtil han kommer igen for endeligt at forløse det (sml.
Matt 28,20).
Johannes’ Åbenbaring forkynder evangeliet om Jesus Kristus som
frelser og verdens kommende herre, kalder på efterfølgelse og leder til tilbedelse.

DIALOG TIL SABBATTEN 5. JANUAR 2019

Spørgsmål til drøftelse
Indledende
spørgsmål

Vi har tit forudfattede meninger om visse spørgsmål og emner.
Hvilke fordele og ulemper har det?
Hvordan kan vi sikre en fordomsfri tilgang til og diskussion af et
emne?

Åb 1,1-3

Hvad får vi her at vide om oprindelsen af Johannes’ Åbenbaring?
Hvilke temaer og anliggender bliver præsenteret?

Åb 1,4-6

Hvordan virker disse betegnelser for Jesus på jer?
Hvilken betydning har de for jeres trosliv?
Hvad udtrykker disse kendsgerninger om vores værdi i Guds øjne
og om vores ansvar?

Åb 1,7-8

Jesus Kristus er alfa og omega.
Hvilken optimisme udstråler dette løfte?
Guds komme har ikke bare noget med fremtiden at gøre. Det kan
også forstås som noget nutidigt.
Hvilken betydning har det faktum for jer, at Jesus er nærværende
her og nu?

Afsluttende
spørgsmål

Med hvilken indstilling og med hvilken følelse går I i gang med
Johannes’ Åbenbaring i dette kvartal?
Hvilke forventninger har I til dette kvartals bibelstudium?
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