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Evangeliet fra Patmos

Ugens vers

”Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den; for tiden er nær“ (Åb 1,3).

Introduktion

Profetierne i Åbenbaringens Bog blev i syner åbenbaret for Johannes for mere end nitten århundreder siden, mens han var forvist til
den lille klippeø Patmos i Ægæerhavet (Åb 1,9). Åb 1,3. De lover
velsignelser både for den, der læser bogen højt og dem, der hører og
adlyder dens lære (sml. med Luk 6,47-48). Verset henviser til menighedens medlemmer, som er samlet i kirken for at høre budskaberne.
Men velsignelserne kommer ikke kun ved at læse eller lytte, men
også når man adlyder bogens indhold (se Åb 22,7).
Profetierne i Åbenbaringens Bog er et udtryk for Guds omsorg for sit
folk. De peger på dette livs korte varighed og skrøbelighed, på frelsen i Jesus, på hans gerning som vores himmelske præst og konge,
og på vores kald til at forkynde evangeliet.
Bibelske profetier er som en lampe, der skinner på et mørkt sted
(2 Pet 1,19). Deres formål er at give vejledning til vores liv her og
nu samt håb for fremtiden. Vi har brug for denne profetiske vejledning, indtil Jesus kommer igen, og Guds evige rige oprettes.

Ugens tekster
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Åb 1,1-8;
Joh 14,1-3
5 Mos 29,28
Joh 14,29
Joh 14,29;
Rom 1,7
Fil 3,20
Dan 7,13-14

SØNDAG

30. DECEMBER 2018

Bogens titel
Åb 1,1-2

Hvilken betydning har bogens fulde titel? Hvad siger det om, hvem
bogen egentlig handler om?
Åb 1,1 fastslår bogens titel som ”Jesu Kristi åbenbaring“. Ordet
åbenbaring kommer fra det græske ord apokalupsis, som betyder
afsløring eller at afdække. Åbenbaringens Bog afdækker altså Jesus
Kristus; den er både fra Jesus og om Jesus. Åbenbaringen kom fra
Gud gennem Jesus Kristus (se Åb 22,16), og den erklærer også, at
Jesus er indholdets fokus. I Åbenbaringens Bog åbenbarer Jesus sig
selv for sit folk og viser, at han har omsorg for dem.
Jesus er den centrale person i Åbenbaringens Bog. Bogen begynder
med ham (Åb 1,5-8) og afsluttes med ham (Åb 22,12-16). ”Lad Daniel tale, lad Åbenbaringen tale og fortæl, hvad der er sandt. Men
ligegyldigt hvilket emne, der fremstilles, skal Jesus fremhæves som
målet for alt håb, som ’Davids rodskud og ætling, den lysende morgenstjerne’ (Åb 22,16)“ (Ellen White, Testimonies to Ministers and
Gospel Workers, s. 118).
Jesus er i Åbenbaringens Bog den samme som i de fire evangelier.
Åbenbaringen fortsætter beskrivelsen af Jesus og hans frelsesgerning
for sit folk, som den først beskrives i evangelierne. Åbenbaringens
Bog fokuserer på andre sider ved hans eksistens og tjeneste. Den
begynder i virkeligheden, hvor evangelierne slutter, nemlig med Jesu
opstandelse og himmelfart.
Sammen med Hebræerbrevet understreger Åbenbaringens Bog Jesu
himmelske tjeneste. Den viser, at Jesus efter sin himmelfart blev
indsat til sin konge- og præstetjeneste i den himmelske helligdom.
Uden Åbenbaringens Bog eller Hebræerbrevet ville vores kundskab
om Kristi ypperstepræstelige tjeneste i himlen for sit folk være meget
begrænset. Men sammen med Hebræerbrevet giver Åbenbaringens
Bog os et enestående glimt af Jesu gerning for os.

Til at
tænke over

Læs Joh 14,1-3. Hvordan kan dette meget brede løfte hjælpe os til
at forstå, hvad Jesus gør for os i himlen lige nu? Tænk over håbet,
som dette løfte indeholder.
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MANDAG

31. DECEMBER 2018

Bogens hensigt
Åb 1,1 fortæller os også, at bogens hensigt er at vise fremtidige begivenheder, der begyndte, da bogen blev til. Enhver, der kender Åbenbaringens Bog, vil bemærke, at forudsigelsen af begivenheder, både
dem, der fra vores synspunkt allerede er gået i opfyldelse, og dem,
der endnu ikke har fundet sted, udgør det meste af bogens indhold.
Hovedhensigten med bibelske profetier er at forsikre os om, at uanset, hvad fremtiden vil bringe, er alt under Guds kontrol. Og det
er lige, hvad Åbenbaringens Bog gør. Den forsikrer os om, at Jesus
Kristus er med sit folk gennem hele verdens historie og dens skræmmende afsluttende begivenheder.
Åbenbaringens profetier har derfor to praktiske hensigter. De skal
både lære os at leve i dag og at forberede os på fremtiden.
5 Mos 29,28

Hvordan hjælper denne tekst os til at forstå, hvorfor visse ting ikke
bliver åbenbaret for os? Hvad er ifølge dette vers hensigten med
de ting, der bliver åbenbaret for os? Hvorfor får vi dem at vide? Se
også Åb 22,7.
Endetidsprofetierne i Åbenbaringens Bog er ikke åbenbaret os for at
tilfredsstille en sygelig nysgerrighed om fremtiden. Bogen åbenbarer
kun de sider ved fremtiden, det er vigtigt for os at kende til. De gives
for at indskærpe alvoren i det, der skal ske, så vi indser vores afhængighed af Gud og i denne afhængighed adlyder ham.
I mange århundreder har der været en masse spekulationer og
endnu mere sensationalisme omkring endetidens begivenheder.
Mange er blevet rige ved at forudsige, at enden er nær. De har udnyttet deres forsamlinger og skræmt dem til at give penge; for enden
var jo nær. Men enden kom ikke, og mennesker blev desillusionerede
og modløse. Som med alt andet godt, Gud har givet os, kan profetier også blive misbrugt.

Til at
tænke over
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Læs Joh 14,29. Hvilket yderst vigtigt princip for hensigten med
profetier gives i dette vers?

TIRSDAG

1. JANUAR 2019

Åbenbaringsbogens symbolske sprog
Åb 13,1
Dan 7,1-3
Ez 1,1-14

Hvad er den ene ting, alle disse vers har fælles?

Åb 1,1 siger desuden: ”som han kundgjorde og sendte med sin engel
til sin tjener Johannes.“ Vi finder her et meget vigtigt ord i bogen.
Ordet ”kundgjorde“ er en oversættelse af det græske semainō,
som betyder ”at vise ved symbolske tegn“. Ordet bruges også i den
græske oversættelse af Det Gamle Testamente (Septuaginta), hvor
Daniel forklarer for kong Nebukadnesar, at med statuen af guld,
sølv, kobber og jern ”har Gud kundgjort kongen, hvad der skal ske
i fremtiden“ (Dan 2,45). Ved at benytte det samme ord fortæller
Johannes, at scenerne og begivenhederne i Åbenbaringens Bog blev
vist ham i syner gennem symbolske præsentationer. Ledt af Helligånden nedskrev Johannes trofast disse symbolske fremstillinger, som
han havde set dem i synerne (Åb 1,2).
Det sprog, hvormed profetierne i Åbenbaringens Bog for det meste blev beskrevet, må altså ikke fortolkes bogstaveligt. Mens læsning af Bibelen generelt forudsætter en bogstavelig forståelse af teksten (med mindre teksten selv tilkendegiver en tilsigtet symbolisme),
skal vi ved læsning af Åbenbaringens Bog forstå teksten symbolsk,
med mindre teksten peger på en bogstavelig betydning. Scenerne og
begivenhederne, der forudsiges, er i sig selv virkelige; men de bliver
ofte udtrykt gennem symboler.
Ved at fastholde, at Åbenbaringens Bog i høj grad er symbolsk, vil
vi blive beskyttet mod en forvrængning af det profetiske budskab. Når
vi forsøger at afgøre betydningen af de symboler, der benyttes i bogen, må vi være varsomme, så vi ikke pålægger teksten en betydning,
der stammer fra menneskelige fantasier eller en nutidig betydning af
disse symboler. I stedet må vi gå til Bibelen og de symboler, vi finder
på dens sider, for at forstå symbolerne i Åbenbaringens Bog.
I vores forsøg på at forstå betydningen af symbolerne i Åbenbaringens Bog må vi huske, at de fleste af dem blev hentet fra Det Gamle
Testamente. Ved at beskrive fremtiden med fortidens sprog ønskede
Gud at gøre det klart for os, at hans frelseshandlinger i fremtiden i høj
grad vil ligne hans frelseshandlinger i fortiden. Hvad han gjorde for
sit folk i fortiden, vil han gøre for dem også i fremtiden. I vores forsøg
på at tyde Åbenbaringens Bogs symboler og billeder må vi først rette
vores opmærksomhed på Det Gamle Testamente.

11

ONSDAG

2. JANUAR 2019

Guddommen
Åbenbaringens Bog begynder med en hilsen, der ligner den, vi finder
i Paulus’ breve. Bogen blev på Johannes’ tid angiveligt sendt som et
brev til de syv menigheder i Lilleasien (se Åb 1,11). Men Åbenbaringens Bog blev ikke kun skrevet til dem, men til alle kristne i de kommende generationer ned igennem historien.
Åb 1,4-5
Rom 1,7

Hvilken lignende hilsen finder vi i begge tekster, og hvem kommer
den fra?
Begge tekster indeholder en brevhilsen: ”Nåde og fred være med
jer.“ Denne sætning består af den græske hilsen charis (nåde) og den
hebraiske hilsen shalom (fred). Som vi kan se, ud fra disse tekster, er
giverne af nåde og fred de tre personer i Guddommen.
Gud Fader identificeres som ”Han som er og som var og som
kommer“ (se Åb 1,8; 4,8). Dette henviser til det guddommelige navn
Jahve, ”Jeg er den, jeg er“ (2 Mos 3,14) og til Guds evige eksistens.
Helligånden omtales som ”de syv ånder“ (sml. med Åb 4,5 og
5,6). Syv er fuldkommenhedens tal. Syvtallet i ”de syv ånder“ betyder, at Helligånden arbejder i alle de syv menigheder. Dette billede
henviser til Helligåndens allestedsnærværelse og konstante gerning
blandt Guds folk ned igennem historien, der gør dem i stand til at
opfylde deres kald.
Jesus Kristus identificeres ved tre titler: ”vidnet, den troværdige,
den førstefødte af de døde og herskeren over jordens konger“ (Åb
1,5). De henviser til hans død på korset, hans opstandelse og hans
himmelske herredømme. Derefter skriver Johannes, hvad Jesus har
gjort: han ”elsker os og har løst os fra vore synder med sit blod og …
gjort os til et kongeligt folk, til præster for Gud, sin fader“ (Åb 1,5-6).
På originalsproget græsk henviser ”han elsker os“ til Kristi vedvarende kærlighed, som omfatter fortid, nutid og fremtid. Han, som
elsker os, har løst os fra vore synder med sit blod. På græsk henviser
dette til en fuldendt handling i fortiden: da Jesus døde på korset, var
det et fuldkomment og tilstrækkeligt offer for vores synder.

Til at
tænke over
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Ef 2,6 og Fil 3,20 beskriver de frelste som oprejst sammen med
ham og sat med ham i himlen. Hvad betyder det, og hvordan kan vi
her og nu glæde os over denne herlige status i Kristus som ”konger
og præster“ (Åb 1,6), mens vi endnu er i denne syndige verden?
Hvilken indflydelse bør dette have på vores liv?

TORSDAG

3. JANUAR 2019

Åbenbaringens hovedtanke
Indledningen i Åbenbaringens Bog konkluderer hele bogens egentlige fokus: Jesu genkomst i magt og herlighed. Løftet om at komme
igen understreges tre gange i slutningen af bogen (Åb 22,7.12.20).
Åb 1,7-8
Dan 7,13-14
Zak 12,20
Matt 24,30

Ordlyden i Åbenbaringens Bog er hentet fra flere forskellige profetiske tekster. Hvad fortæller disse tekster om, at Jesu genkomst
virkelig vil ske?
I Åbenbaringens Bog er Jesu genkomst det endepunkt, vi bevæger
os imod – afslutningen på denne verdens historie og begyndelsen på
Guds evige rige uden ondskab, smerte, pine og død.
Ligesom resten af Det Nye Testamente peger Åb 1,7 på Jesu bogstavelige og personlige komme i herlighed og ære. Hvert menneske,
”også de, som har gennemboret ham,“ skal se hans komme. Dette
peger på en særlig opstandelse kort før Jesu genkomst, blandt andet
for dem, som korsfæstede ham. Mens Jesus ved sit komme vil befri
dem, der venter på ham, kommer han med dom over dem, der har
afvist hans nåde og kærlighed.
Jesu genkomst står fast. Det bekræftes med ordene ”Ja, amen“
(Åb 1,7). Ordet ”ja“ er det græske nai, og amen er en hebraisk bekræftelse. Sammen udtrykker disse to ord vished. Den samme bekræftelse afslutter også bogen (se Åb 22,20).
”Der er gået mere end atten hundrede år, siden vor frelser gav løftet
om sin genkomst. Ned igennem århundrederne har hans ord fyldt
hans trofaste efterfølgeres hjerter med mod. Løftet er endnu ikke gået
i opfyldelse. Livgiverens røst har endnu ikke kaldt de hensovede hellige
op fra deres grave; men det gør ikke løftet mindre sikkert. Gud vil opfylde det på sit eget tidspunkt. Bør det gøre os trætte nu? Skal vi miste
vores tro, når vi er så tæt på den evige verden? Skal nogen sige, at den
evige stad er langt borte? Nej, nej. Kun en ganske kort tid, så skal vi
se kongen i hans skønhed. Kun en ganske kort tid, så vil han tørre alle
tårer af vore øjne. Kun en ganske kort tid, så vil han ‘stille [os] over for
sin herlighed, uden fejl og fulde af jubel’ (Jud 24)“ (Ellen White, The
Advent Review and Sabbath Herald, 13. nov. 1913).

Til at
tænke over

Et løfte er kun så stærkt som giverens pålidelighed og evne til at
opfylde det. Hvilken betydning har det, at løftet om Jesu genkomst
er givet af Gud, som i fortiden har holdt alle sine løfter? Giver det
dig vished om, at Kristus vil komme igen, som han har lovet?
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FREDAG

4. JANUAR 2019

Til videre studium
”Denne åbenbaring blev givet til vejledning for menigheden og som
trøst ned igennem den kristne tidsalder … En åbenbaring er noget,
der åbenbares. Herren selv åbenbarede de hemmeligheder, denne
bog indeholder, for sin tjener, og han har gjort det sådan, at de skal
være åbne for enhver til at studere dem. Bogens sandheder henvender sig til dem, der levede på Johannes’ tid, men samtidig til mennesker i de sidste tider af denne jords historie. Nogle af de scener, der
beskrives i denne profeti, hører fortiden til, nogle sker her og nu, og
nogle viser os afslutningen på den store strid mellem mørkets magter og himlens fyrste. Og nogle viser os de frelstes sejrsglæde og fryd
på den nye jord.
Lad ingen tro, at det er nytteløst for dem at studere Åbenbaringens Bog i et forsøg på at finde den mening og sandhed, den
indeholder, bare fordi de ikke kan forklare betydningen af ethvert
symbol. Han, som kundgjorde disse mysterier for Johannes, vil give
den, der ivrigt søger efter sandhed, en forsmag på himmelen. De,
hvis hjerte er åbent for sandheden, vil blive sat i stand til at forstå
dens lære, og vil blive givet de velsignelser, der loves dem, som ‘hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den’ (Åb
1,3)“ (Ellen White, Acts of the Apostles, s. 583-585).
Spørgsmål til
drøftelse

1. Hvis hensigten med Åbenbaringens Bog er at afdække Jesus
Kristus, hvorfor har ordet apokalypse en så negativ betydning i
dag? Hvad siger det om den almindelige opfattelse af Åbenbaringens Bog blandt kristne? Hvorfor er frygt ofte forbundet med
profetierne i Åbenbaringens Bog?
2. Tænk over nogle fejlslagne forudsigelser inden for de seneste 20
år mht. de sidste tider og Jesu genkomst. Hvad er den negative
effekt af sådanne forudsigelser, uanset hvilken indstilling eller
hvilke motiver de mennesker har, som er kommer med dem?
Hvad mon de mennesker føler, som troede på forudsigelserne?
Hvilket billede giver det generelt af kristne blandt ikke-kristne,
når de ser disse fejlslagne forudsigelser? Hvordan kan vi som et
folk, der tror på profetier, finde den rette balance, når det gælder
vores forståelse af forudsigelserne om de sidste tiders begivenheder og vores undervisning af andre?
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Aktiviteter og dialog
Klassens
aktiviteter

Få bøger har så rig en billedverden som Åbenbaringens Bog, og få
bøger er så vanskelige og rejser så mange spørgsmål. Begynd med
både det store overblik og de små detaljer:
• Lav for dig selv en oversigt over bogens indhold i store træk, så
du har en idé om, hvad der sker hvor!
- Skriv ned eller ind: konkrete spørgsmål til bibelteksten, spørgsmål, som du evt. sammen med klassen kan undersøge for at
sikre, at du/I ved, hvad de betyder.
- Når du finder svar, skriv dem ned.

Guds Ord

• Hvor mange træk kan du/I finde i Åbenbaringens første kapitel,
der henviser til gudstjeneste eller tilbedelse? Drøft dem evt. sammen.
• Beskrivelsen af Jesus i hilsenen i 1,5 er tredelt: Jesus døde, opstod
og er indsat som konge i himlen. Hvilken begivenhed i de kristnes
liv ville denne hilsen mon minde tilhørerne om?

Uddybende
spørgsmål

• Er Jesus den samme i Åbenbaringens Bog som i evangelierne?
- Er de fortolkninger, du hører af bogens budskab, altid et udtryk
for enheden mellem Bibelens sidste bog og de øvrige? Eller
præsenteres Åbenbaringens Bog, som om den har et andet
budskab end de fire evangelier?
• Er vi for evigt løst fra vores synder og frelst? Eller er frelsen
overstået på korset?
• Prøv sammen at opsummere Guds formål med at give os det
profetiske ord.
- Del jeres punkter med hinanden.
• Vi kommer med forskellig baggrund, motiveret af forskellige sider
ved Guds Ord og evangelium.
- Del med hinanden, hvad specielt profetierne betyder for hver
af jer.

Mødet med
dagligdagen

• Prøv at notere dig, hvor i medierne du i denne uge møder eksempler på profeti eller bare forudsigelser eller prognoser om fremtiden.
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• Hvor, i vores kultur, kan du finde eksempler på såkaldt apokalyptiske bøger eller film? Del evt. dine eksempler med klassen!
Personligt
kristenliv

Bed Gud om i dit studium af Åbenbaringens Bog at hjælpe dig til altid at se Jesus i bogens dramatiske symboler og begivenheder.

Til eftertanke

Det er let at læse Bibelen ud fra vores forudsætninger i stedet for fra
Bibelens egne. Husk at tolke Åbenbaringens Bogs symboler og hensigt ud fra Bibelen selv, ikke ud fra sensationelle nyhedsoverskrifter
eller vores opfattelse af, hvordan ordene skal forstås.

Ord og udtryk

Løst eller vasket? I Åb 1,5 siges der, at Jesus har ”løst os fra vore
synder med sit blod.“ Det svarer til de tidligste bibelmanuskripter.
Men tilføjer man bare et enkelt bogstav ændres udsagnsordet fra
”løse fra“ (luō) til ”rense“ (louō). Adskillige senere manuskripter
skrev derfor, at Jesu blod ”har renset os fra vore synder“. Ordene
lignede hinanden så meget i udtale, at man i antikken kunne lave
ordspil med de to ord. Manuskripter blev ofte skrevet efter diktat, og
man kunne derfor let tage fejl. Og begge betydninger giver naturligvis god mening i sammenhængen.

Noter
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