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Guds evige evangelium
”Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved
Guds bud og troen på Jesus“ (Åb 14,12).
Åbenbaringsbogen viser, at Satans bedrag i de sidste tider vil være
så vellykket, at verden vil vælge at tilbede dyret og modtage dets
mærke. Men Åb 14,1-5 fortæller, at Gud vil have en rest – de, som
vælger at stå på Guds side, når det meste af verden ikke gør det.
I sidste ende vil alle mennesker blive nødt til at vælge. Valget drejer
sig om, hvem man vil tilbede, ikke om man vil tilbede. Alle tilbeder
jo et eller andet. De, som tilbeder dyret, vil få dyrets mærke på deres pande eller deres højre hånd. Det symboliserer, at de vælger at
tilbede dette frafaldne system med deres forstand og/eller i deres
gerninger.
Samtidigt vil verden blive vidne til en stor forkyndelse af evangeliet,
som man ikke har set mage til siden Pinsedagen. Før Guds dom bliver hældt ud over den oprørske menneskehed, vil han sende sine advarselsbudskaber ”for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk“
(Åb 14,6). Gud ønsker ikke, at nogen skal gå fortabt, men at alle skal
frelses. Kristus døde for alle mennesker. Spørgsmålet er, hvem der vil
tage imod hans frelse.

Ugens tekster
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Åb 14,6-12
Matt 24,14
Præd 12,13-14
2 Mos 20,2-11
Es 21,9; 34,8-10

SØNDAG

3. MARTS 2019

De tre englebudskaber
Lige før verdens ende sender Gud sine advarselsbudskaber. De bliver
symbolsk fremstillet som tre engle, der flyver under himlen og taler
med høj røst. Det græske ord for engel (angelos) betyder ”budbærer“. I Åbenbaringsbogen ser det ud til, at de tre engle står for Guds
folk, som bliver betroet budskabet til endens tid, som skal forkyndes
for verden.
Åb 14,6
Matt 24,14

Hvad siger beskrivelsen af den første engels budskab som ”et evigt
evangelium“ om indholdet og hensigten med budskabet? Hvorfor
er dette budskab centralt for alt det, vi tror?
Det første budskab i endens tid er forkyndelsen af evangeliet i forbindelse med, at Guds doms time er kommet over verden. Evangeliet
er de gode nyheder om Gud, som frelser mennesker ved troen på
Kristus. Evangeliet er ”evigt“, fordi Gud er uforanderlig. Hans plan
blev besluttet længe før vi var til (2 Tim 1,9; Tit 1,2). Budskabet indbefatter både frelse og dom. Det er gode nyheder for dem, der giver
Gud ære og tilbeder ham som deres skaber; men det er også en advarsel om dom for dem, som afviser Skaberen.
Det siges om de tre engle, at de forkynder budskabet ”med høj
røst“ (Åb 14,7.9). Det er presserende og vigtige budskaber. Alle skal
høre dem; for det drejer sig om deres evige skæbne. Denne forkyndelse er særlig vigtig, fordi i endens tid vil dyret udøve sin magt
over ”hver stamme og folk, tungemål og folkeslag“ (Åb 13,7). Fordi
Satans bedrageriske aktiviteter er verdensomspændende, må forkyndelse af evangeliet i endens tid også nå hele verden.
De tre englebudskaber forkyndes af Guds folk for at modvirke
Satan og hans forbundsfæller i endens tid, dragen, som er et symbol
på hedenskab/spiritisme; dyret fra havet, som symboliserer den romersk-katolske kirkes magt; og dyret, der ligner et lam, også kaldet
den falske profet, som repræsenterer den frafaldne protestantisme i
USA (Åb 13). Satan benytter disse tre magter i endens tid helt frem
til og med den sjette plage (Åb 16,13-14). Verden vil blive præsenteret for to modstridende budskaber, som begge har til formål at vinde
jordens befolknings loyalitet.

Til at
tænke over

Som syvendedags adventister er vi blevet kaldet til at nå verden
med evangeliet og de sandheder for endens tid, der findes i de tre
englebudskaber. Hvad gør du for at hjælpe med den opgave? Hvad
mere kunne du gøre?
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Den første engels budskab, 1. del
Åb 14,7
Præd 12,13-14
Rom 7,7-13

Hvad vil det sige at frygte Gud? Hvilken forbindelse er der mellem
evangeliet og det at frygte Gud? Hvad har evangeliet at gøre med
at holde Guds bud? Hvilken forbindelse er der mellem at frygte
Gud og at herliggøre ham?
Opfordringen ”frygt Gud og give ham ære“ (Åb 14,7) forkyndes i
forbindelse med det evige evangelium. En erkendelse af, hvad Kristus
har gjort for vores frelse, fører til et positivt svar over for ham.
I Bibelen hører det at frygte Gud og at give ham ære sammen (Sl
22,23-26; Åb 15,4). Tilsammen betegner de det rette forhold til Gud
(Job 1,8) og lydighed mod ham.
At frygte Gud betyder ikke at være bange for ham, men at tage
ham alvorligt og give ham plads i vores liv. Guds folk i endens tid er
mennesker, som frygter Gud (se Åb 11,18; 19,5). Gud ønsker, at hans
folk skal elske ham (5 Mos 11,13; Matt 22,37), adlyde ham (5 Mos
5,29; Præd 12,13) og genspejle hans karakter (1 Mos 22,12).
Det er vigtigt for Guds folk at frygte Gud og give ham ære, for
”timen er kommet, da han dømmer“ (Åb 14,7). Den side af dommen, der her er tale om, er den undersøgende fase, som finder sted
før Jesu genkomst. Hensigten med denne dom er at vise, om vi virkelig tjener Gud. Det er et valg, som viser sig i vores gerninger (se 2
Kor 5,10). Ved afslutningen af denne fase af dommen er hvert eneste
menneskes skæbne afgjort (Åb 22,11), og Jesus kommer igen og
bringer sin belønning til alle i forhold til deres gerninger (Åb 22,12).
Dom i Åb 14 er en del af evangeliet. Dom er en god nyhed for alle
dem, der har det rette forhold til Gud. Det betyder genoprettelse,
frelse, frihed og evigt liv. Men for de ulydige er det en dårlig nyhed,
med mindre de angrer og vender om til Gud ved at tage imod dette
domsbudskab i endens tid. Gud ønsker ikke, at nogen skal fortabes,
men at alle skal nå til omvendelse (2 Pet 3,9).

Til at
tænke over

100

Hvordan ville du klare dig alene i dommen? Hvilken dom ville dine
gerninger føre til? Hvad fortæller dit svar om behovet for evangeliet, og hvorfor er det så nært sammenknyttet med den første
engels budskab?

TIRSDAG

5. MARTS 2019

Den første engels budskab, 2. del
Åbenbaringsbogen viser, at de afgørende spørgsmål i den sidste
krise i jordens historie vil handle om tilbedelse og lydighed mod Gud.
Denne lydighed kommer til udtryk i overholdelsen af hans bud (Åb
14,12). Verdens mennesker vil blive opdelt i to grupper: de som frygter og tilbeder Gud, og de som frygter og tilbeder dyret.
2 Mos 20,2-11
Åb 13

Gennemgå de fire første af De Ti Bud. Læs dernæst Åb 13. Hvordan
kommer Satans angreb på de fire første bud i endens tid til udtryk
ved, at dyret kræver tilbedelse (Åb 13,15), laver et billede af dyret,
som skal tilbedes (Åb 13,14-15), bespotter Gud og hans navn (Åb
13,5-6) og giver mennesker dyrets mærke (Åb 13,16-17)?
De fire første bud handler om tilbedelse. Åbenbaringsbogen antyder,
at disse bud bliver målesnoren for trofasthed mod Gud i den sidste
strid. Det er ret tydeligt, at den afgørende konflikt mellem Kristus og
Satan vil handle om tilbedelse og de fire første bud.
Det centrale spørgsmål i den afgørende krise understreges i den
anden opfordring i den første engels budskab. Kaldet til at tilbede
”ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder“ (Åb 14,7) er et
næsten ordret citat fra det fjerde bud (2 Mos 20,11). Det viser at kaldet, til at tilbede Gud som skaber, er et kald til sabbatshelligholdelse.
Hvile på den syvende dag, på sabbatten, er et særligt tegn på
vores forhold til Gud (2 Mos 31,13; Ez 20,12). Den første engels budskab er et kald til at tilbede Skaberen.
”Helligholdelse af den falske hviledag ifølge statens lov, men i
modstrid med det fjerde bud, vil således være en troskabserklæring
til den magt, der går imod Gud, mens overholdelse af den sande
sabbat i lydighed mod Guds lov er et troskabsbevis mod Skaberen.
Mens nogle tager dyrets mærke ved at vedkende sig tegnet på underkastelse under jordiske magter, vil andre, der vælger at underkaste sig den guddommelige myndighed, modtage Guds segl“ (Ellen
White, Mod en bedre fremtid, s. 490).

Til at
tænke over

Hvilken forbindelse er der mellem vores syn på skabelse og frelse?
Hvorfor er det så vigtigt at hvile på sabbatten, ligesom Gud gjorde
det?
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Den anden engels budskab
Den anden engel forkynder Babylons fald eller frafald, og identificerer Babylon som et falskt religiøst system. I Åb 17,5 beskyldes
Babylon ”for at være ‘moder til skøgerne’. Hendes døtre må være de
kirker, som holder fast ved hendes læresætninger og traditioner og
følger hendes eksempel ved at ofre sandheden og Guds billigelse for
at slutte en ulovlig pagt med verden“ (Ellen White, Mod en bedre
fremtid, s. 308).
Åb 14,8
Åb 18,2
Es 21,9

Læs de tre tekster. Ordet ”faldet“ gentages for at understrege
Babylons voksende frafald og viser, at hendes totale moralske sammenbrud er sikkert. Men hvorfor beskrives Babylon som allerede
”faldet“, når hendes fald også beskrives som fremtid?

Åb 13,11-18;
16,13; 17,5

Babylon i Åbenbaringsbogen er en forening af falske religioner (den
romersk-katolske kirke og den frafaldne protestantisme). De vil gå
i Satans tjeneste imod Guds folk. Denne religiøse sammenslutning
vil udvise en arrogance, der svarer til det gamle Babylons, idet den
sætter sig højere end Gud og forsøger at tage hans plads i denne
verden. Den anden engels budskab advarer Guds folk om, at dette
system vil fjerne sig mere og mere fra sandheden. Kun når ”kirkens
forening med verden er fuldbyrdet i hele kristenheden, vil Babylons
fald være en realitet“ (Mod en bedre fremtid, s. 313).

Åb 14,8
Åb 17,2; 18,3

På hvilken måde får Babylon verden til at drikke af sin utugts vin?
Hvad symboliserer denne vin?
Babylons vin henviser til den falske lære og det falske evangelium
hos den frafaldne religiøse sammenslutning. I dag, hvor mange protestantiske kirker, som en opfyldelse af Bibelens profetier, hurtigt
udvisker de forskelle, som en gang adskilte dem fra den romerskkatolske kirke, og vender sig bort fra Bibelens sandhed, ser vi den
ødelæggende indflydelse fra Babylons vin blandt bekendende
kristne. Det gælder teistisk evolution, som indirekte står i modsætning til henvisningen til skabelsen i den første engels budskab; teologiske traditioner, der erstatter sola Scriptura; reviderede moralnormer, der erstatter de bibelske definitioner for køn, ægteskab, osv.
Berusede mennesker kan ikke tænke klart. Når folk bliver åndeligt
berusede af Babylons vin, vil Babylon forføre dem til at tilbede dyret
fra havet og modtage dyrets mærke.
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Den tredje engels budskab
Åb 14,12

Hvordan beskrives Guds trofaste folk?
Som en modsætning til Guds trofaste folk advarer Åb 14,9-10 om
de menneskers skæbne, som udsættes for Guds vrede. I Det Gamle
Testamente beskrives udgydelsen af Guds vrede symbolsk som at
drikke vin af et bæger (Jer 25,15-16). Dommens strenghed over dem,
der tilbeder dyret, beskrives som at drikke af Guds vredes vin, som er
skænket ”ufortyndet“ i bægeret (Åb 14,10). I oldtiden blandede man
tit vin med vand for at reducere dens berusende virkning. Den ufortyndede vin er et billede på, at Guds vrede udgydes i sin fulde styrke
uden nogen nåde.

Åb 14,1-11
Åb 20,10-15
Es 34,8-10
Jud 7

Hvordan er Esajas og Judas med til at kaste lys over denne
udtalelse: ”Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes
evigheder“?
Udtalelsen om pine med ild og svovl henviser til fuldstændig ødelæggelse. Ild og svovl er domsredskaber (1 Mos 19,24; Es 34,8-10).
Ødelæggelsens røg er et velkendt billede i Bibelen. Esajas profeterede om den kommende ødelæggelse af Edom gennem ild og svovl:
det bliver til brændende tjære; ”Hverken nat eller dag skal det slukkes, for evigt skal røgen stige op“ (Es 34,10). Judas beskriver Sodomas og Gomorras skæbne som straffet med ”evig ild“ (Jud 7). Disse
tekster taler ikke om en uophørlig ild; for ingen af disse byer brænder
i dag. Det er følgerne, ikke selve ilden, som er evig. Den evige ild i
Åbenbaringsbogen taler om udryddelse; ilden vil vare længe nok til,
at forbrændingen er fuldstændig, og der ikke er noget tilbage, der
kan brænde.

Til at
tænke over

Selv om vi kan være taknemlige over sandheden om, at helvedes
flammer ikke piner de fortabte i al evighed, er straffen stadigvæk
frygtelig. Hvad bør det sige os om den hellige opgave, vi har fået
til at advare andre om det, der kommer?
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Til videre studium
Ellen White, Mod en bedre fremtid, ”Den sidste advarsel“ s. 488-495.
Åbenbaringsbogen viser, at Guds folk i endens tid bliver betroet den
opgave at forkynde evangeliet for verden. Opgaven kan synes overvældende, næsten umulig. Men vi er blevet lovet Guds kraft.
”Evangeliets store værk skal ikke afsluttes med en mindre åbenbarelse af Guds kraft end den, der markerede dets begyndelse …
Budskabet vil ikke bygge så meget på argumenter som på Guds Ånds
overbevisende magt. Argumenterne er allerede fremsat. Sæden er
sået. Nu skal den spire frem og bære frugt“ (Ellen White, Mod en
bedre fremtid, s. 494-495).
Afslutningen på forkyndelsen af Guds sidste advarselsbudskab vil føre
til en stor adskillelse, som vil opdele verdens befolkning i to lejre: de
som elsker og adlyder Gud, og de som følger og adlyder dyret. Denne
adskillelse beskrives som to slags indhøstning: indhøstningen af hvede
i laden (Åb 14,14-16) og druerne, som skal trædes ned i vinpersen
(Åb 14,17-20). Denne sidste adskillelse beskrives i Åb 17-18.
Spørgsmål til
drøftelse

1. Tænk over følgende: hvem forkynder de tre englebudskaber
bortset fra syvendedags adventisterne? Hvorfor er vores arbejde
vigtigt? Tager vi opgaven seriøst nok?
2. Hvorfor tror du, at dom er et upopulært emne blandt kristne?
Hvilken betydning har tanken om en undersøgende dom før
Jesu genkomst for kristne i dag? Hvordan kan du hjælpe andre
kristne til bedre at forstå den sande betydning af denne fase i
dommen?
3. Tænk over spørgsmålet om sabbatshelligholdelse i forbindelse
med de afsluttende begivenheder. Det vigtige spørgsmål er:
Hvem vil vi tilbede – himlens og jordens skaber (Åb 14,7) eller
dyret? Bibelen lærer, at den syvende dag som sabbat er det
ældste (1 Mos 2,2-3) og mest grundlæggende tegn på Gud som
skaber af ”himlen og jorden“. Hvorfor giver det så god mening,
at sabbatten, som et af Guds bud (Åb 14,12), skal spille en så
central rolle i den sidste krise?
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Aktiviteter og dialog
Guds Ord

• Prøv at læse Åbenbaringens Bog igennem og notér dig alle de
gange, udtrykket ”ære“ eller ”herlighed“ bruges.
- Det er spændende at gøre det samme i Johannesevangeliet –
inddrag også beslægtede ord som ”herliggøre“ og ”herliggørelse“ – og sammenlign disse to bøgers brug af disse ord.
· I de fleste tilfælde, også i den danske oversættelse, kommer
disse udtryk af det græske ord ”doxa“ og det beslægtede
udsagnsord.
- Hvordan opfatter du Jesu herlighed? Hvor og hvordan viser
den sig?
- Hvordan giver du Gud og Jesus ære?

Personligt
kristenliv

• Tænk over, hvordan troen på Gud som skaberen påvirker din
livsstil på områder som
- Hvile og hviledag
- Familie og seksualitet
- Sundhed og velvære
• Er dit forbrug også præget af din respekt for Guds skaberværk?
• Er der andre områder af dit liv, hvor skabelsestroen er af speciel
betydning?

Uddybende
spørgsmål

• Kan man holde sabbat uden at være kristen? Hvis man kan, sikrer
det så et menneske frelse i endens tid?

Forstå
det bedre

• Loven og de Ti Bud er uden tvivl af betydning i den kamp mellem
godt og ondt, der afspejler sig i Åb 13-14. Læg mærke til, hvorledes der er henvist til de første fire bud:
- Det første bud: tilbedelsen af en anden end Gud selv (13,4)
- Det andet bud: skabelsen af et billede, der tilbedes (13,14-15)
- Det tredje bud: bespottelsen af Guds navn (13,6)
- Det fjerde bud: citeret i Åb 14,7)
• Henvisningen til et mærke på pande og hånd minder om den centrale tekst i 5 Mos 6,4-9 (kaldt ”shema“ efter det første hebraiske
ord i vers 4, ”hør”):
- ”Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er én. Derfor skal du elske
Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele
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din styrke. Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på
sinde, og du skal gentage dem for dine sønner; du skal fremsige dem, både når du er hjemme, og når du er ude, når du går
i seng, og når du står op. Du skal binde dem om din hånd som
et tegn, de skal sidde på din pande som et mærke, og du skal
skrive dem på dørstolperne i dit hjem og i dine porte.“
Til at
tænke over

Noter
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Kan vi bede for og med andre kristne, hvis vi ikke er sammen med
dem? Hvis vi ikke bliver venner med dem nu, kan vi så forvente, at
de vil have tillid til os den dag, sabbatten bliver en test?
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