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”Og jeg så: Se, der var en hvid sky, og på skyen sad der en, der 
så ud som en menneskesøn, med guldkrone på hovedet og en 
skarp segl i hånden. Og en anden engel kom ud fra templet og 
råbte med høj røst til ham, der sad på skyen: Brug din segl og 
høst, for nu er det tid til at høste, og jordens høst er tjenlig“  
(Åb 14,14-15).

Gud har altid talt til sit folk og givet dem de relevante sandheder, 
de havde brug for at høre netop på det tidspunkt. Gud har talt 
til os lige fra advarslen om syndfloden (1 Mos 6,7) til Jesu første 
komme (Dan 9,24-27), til dommen før Jesu genkomst (Dan 7,9-10; 
Dan 8,14) og til de afsluttende begivenheder før Jesu genkomst 
(Åb 12-14). I disse sidste dage af menneskehedens historie har han 
sendt et særligt budskab til verden og til sit folk. Dette budskab 
skal møde tidens behov. Han bruger et billede, hvor dette budskab 
bringes af tre engle, der flyver midt oppe under himlen med deres 
presserende budskab til hele verden i endens tid.

De tre engles budskaber er Jesu sidste budskab om nåde, et kald 
om at vende sig fra at stole på egen retfærdighed til at stole på, at 
Jesu retfærdighed vil retfærdiggøre os, hellige os og til sidst herlig-
gøre os.

Men som altid må vi vælge Kristus, overgive os til ham og adlyde 
ham. De valg, vi foretager nu, vil påvirke de valg, vi kommer til at 
foretage i den sidste krise, der ligger forude.

Nu er det tid til at forberede sig.

· Matt 24,14
· Åb 14,14-20
· Matt 16,27
· ApG 1,9-11
· Mark 4,26-29
· Åb 16,1
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Til eftertanke

2. APRIL 2023

EVIGE VALG

Åb 14 er Jesu sidste budskab om nåde og barmhjertighed til en 
syndig og oprørsk verden. Det er en verden, som i ca. seks tusinde 
år har været fyldt med synd og ondskab. Men der kommer en dag, 
hvor hvert eneste menneske på vores planet skal foretage deres 
sidste uigenkaldelige valg enten for eller imod Jesus. Budskabet i 
Johannes’ Åbenbaring om Kristi retfærdighed, som befrier os fra 
syndens fordømmelse og syndens herredømme i vores liv, vil blive 
hørt igen og igen på hele vores jord.

Sammenlign teksterne. Hvilket løfte giver Jesus sine disciple 
med hensyn til evangeliets udbredelse til hele verden lige før sin 
genkomst?

Jesu løfte om, at ”dette evangelium om Riget skal prædikes i hele 
verden“ (Matt 24,14) får sin endelige opfyldelse i Kristi budskab for 
de sidste dage i Åb 14,6, som siger, at evangeliet bliver forkyndt 
”for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk“.

Tre gange i Åb 22 siger Jesus, at han kommer snart (Åb 
22,7.12.20). I forbindelse med, at han snart kommer igen, tilføjer 
Jesus: ”Lad den, der øver uret, stadig øve uret, den, der er tilsølet, 
stadig søle sig til, den retfærdige stadig øve retfærdighed, og den, 
der er hellig, stadig helliges“ (Åb 22,11). Johannes’ Åbenbaring be-
væger sig hen imod et herligt klimaks, hvor hvert eneste menne-
ske bliver ledt til at vælge for eller imod Kristus.

Men vi tager selvfølgelig et valg for eller imod Kristus hver dag i 
de såkaldte ”små ting“. Det er ikke sandsynligt, at en person, som 
hele tiden foretager de forkerte valg i deres liv nu, pludseligt i den 
sidste krise vil vælge at stå på Jesu side, især når hele den onde 
verden er imod dem. Nu, i dag, og hver dag må vi vælge at være 
tro mod Kristus og hans bud. ”For dette er kærligheden til Gud: 
at vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge“ (1 Joh 5,3). Ellen 
White har sagt: ”Jesus ændrer ikke vores karakter ved sin gen-
komst. Forvandlingens værk må ske nu. Vores liv i hverdagen afgør 
vores evige skæbne“ (Last Day Events, s. 295).

Hvordan forandrer Gud vores karakter? Hvilke redskaber bruger 
han, så vi kan vokse i nåde? Hvad kan vi gøre for i større grad 
at tillade Helligånden at forvandle os, så vi kommer til at ligne 
Jesus mere?
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MANDAG

 
 

 Åb 14,14

Til eftertanke

3. APRIL 2023

MENNESKESØNNEN KOMMER IGEN

Johannes’ Åbenbaring 14 indeholder nøgleteksterne i forhold til 
Guds budskab til sit folk og til verden i de sidste tider. Centralt står 
budskabet om Jesu genkomst. Det er opfyldelsen af hans løfte 
om, at ”I skal se Menneskesønnen sidde ved den Almægtiges højre 
hånd og komme med himlens skyer“ (Mark 14,62).

Hvilken titel bruges til at beskrive Jesus, når han kommer igen til 
jorden? Hvorfor tror du, Johannes brugte denne titel om Jesus?

Jesus brugte udtrykket ”Menneskesønnen“ om sig selv 82 gange 
i evangelierne. Det var en af hans yndlingstitler. Han brugte den 
som et kærlighedsudtryk for at identificere sig med os. Han er en 
frelser, som forstår os. Han har erfaret de samme fristelser og 
udholdt de samme prøvelser som os. Han er Menneskesønnen, 
som kommer igen for at bringe os hjem. Den Jesus, som kommer 
for at hente os, er den samme Jesus, som levede iblandt os. Han er 
værdig til at løskøbe os, for han blev en af os. Og som en af os blev 
han udsat for Satans vrede og fristelser og vandt sejr.

Hvad kan vi lære af følgende bibelvers fra Matthæusevangeliet 
om Jesus, Menneskesønnen?

Matt 16,27

Matt 24,27.30

Matt 25,31-32

Læg mærke til nogle af elementerne i disse vers: (1) Jesus, Men-
neskesønnen, kommer i sin herlighed med sine engle. (2) Han vil 
skille fårene fra bukkene. Dette er grundlæggende en domshand-
ling. (3) Nationernes og hele menneskehedens skæbne vil blive 
afgjort for evigt.

Tænk over udtrykket ”Menneskesøn“, og hvad det siger om Jesu 
menneskelighed. Han, som var Gud, blev en af os, blev ligesom 
os, men i modsætning til os syndede han aldrig. Det giver os 
et fantastisk håb mht. (1) at kende Guds kærlighed til os; (2) at 
vide, at han kender til, hvad vi kæmper med, og han kan give os 
sejr.
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 Åb 14,14
 ApG 1,9-11

 Dan 7,9-10.13-14

 

 Til eftertanke

4. APRIL 2023

DEN HIMMELSKE DOM

Hvilke ligheder finder du mellem disse to tekster?

Johannes siger: ”Og jeg så: Se, der var en hvid sky, og på skyen sad 
der en, der så ud som en menneskesøn“ (Åb 14,14). Lukas skriver 
i ApG 1,9, at da Jesus for op til himlen, stod disciplene og stirrede 
mod himlen. Han blev ”løftet op, mens de så på det, og en sky tog 
ham bort fra deres øjne“ (ApG 1,9). Jesus for op i en sky af engle og 
vil komme igen med en sky af engle. I ApG 1,11 sagde englene til 
de forbløffede disciple: ”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.“ Der ligger en guddommelig sandhed i dette afsnit, 
som måske ikke er helt tydelig. ”Den Jesus“, ”Menneskesønnen“, 
han, som vandrede på de støvede veje i Nazaret, som hjalp men-
nesker på de overfyldte gader i Jerusalem, som helbredte de syge i 
landsbyerne i Israel og prædikede på de græsklædte bakker i Gali-
læa, kommer igen.

Menneskesønnen omtales også i lyset af dommen i Daniel 7.

Hvorfor omtalte Daniel Jesus som ”Menneskesøn“ i forbindelse 
med noget så alvorligt som dommen? I lyset af det, vi allerede har 
set på, hvorfor bør det være en trøst for os at vide, at ”Menneske-
sønnen“ har en så central rolle i dommen?

I Dan 7,9-10 ser Daniel, hvordan den himmelske domstol tager sæde 
med ti tusinde gange ti tusinde engle og himmelske væsener samles 
omkring tronen. Retten bliver sat og bøgerne – de himmelske op-
tegnelser over vores liv – bliver åbnet for hele universet. I Dan 7,13-
14 træder Menneskesønnen frem for den gamle af dage, Faderen, 
og modtager sit evige rige. Dommen afslører over for hele univer-
set, at Faderen, Sønnen og Helligånden har gjort alt, der var muligt, 
for at frelse hele menneskeheden. Denne dom frikender ikke alene 
de hellige, men også Guds karakter mod Satans falske anklager (se 
Job 1-2; Sl 51,3-6).

Tænk over, at hele dit liv vil blive vurderet af Gud. Hvad er dit  
eneste håb, når det sker? (Se Rom 8,1).

TIRSDAG
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 Åb 14,15
Mark 4,26-29

Til eftertanke

5. APRIL 2023

SEJRHERRENS KRONE

Johannes beskriver Jesus som ”en, der så ud som en menneskesøn, 
med guldkrone på hovedet og en skarp segl i hånden“ (Åb 14,14). 
Det græske ord for ”guldkrone“ er stefanos. Det er en sejrherres 
krone. Når en atlet vandt en vigtig konkurrence, fik han en stefanos, 
en æreskrone, en krone, som symboliserede herlighed og sejr.

Engang bar Jesus en tornekrone, som symboliserede skam og 
hån. Han blev dengang foragtet og opgivet af mennesker. Han blev 
ringeagtet, spottet, spyttet på, slået og pisket. Men nu bærer han 
en herligheds krone og kommer igen som kongernes Konge og 
herrernes Herre.

Hvilke ligheder finder du mellem disse to tekster? Hvad taler  
de om?

Englen kommer fra Guds nærhed og herlighed i templet. Gud ser 
på englen og siger: ”Tiden er inde. Høsten er moden.“ Englen fly-
ver fra templet hen til Jesus og siger med høj røst: ”Tiden er inde. 
Høsten er moden.“ Gå, hent dine børn og bring dem hjem.

I Det Nye Testamente bruger Jesus mange gange illustrationer 
fra landbruget. Mere end én gang bruger han den modnende høst 
som symbol på evangeliets vækst i sit folks liv.

”Sædens spiring fremstiller begyndelsen til åndeligt liv, og 
plantens udvikling er et smukt billede på kristenlivets vækst. Det 
er med nåden, som det er i naturen: der kan ikke være liv uden 
vækst. Planten må enten vokse elle dø. Ligesom planten hele tiden 
vokser stille, uden at man lægger mærke til det, foregår også ud-
viklingen i kristenlivet. Vort liv kan være fuldkomment på hvert trin 
i udviklingen, men hvis Guds hensigt med os skal opfyldes, må vi 
stadig gøre fremgang. Helliggørelsen varer hele livet. Efterhånden 
som vi får flere anledninger, vil vi høste erfaringer og forøge vore 
kundskaber“ (Ellen White, Lys over Hverdagen, 1. bd., s. 52-53).

Det gyldne korns modning symboliserer alle dem, der er blevet 
forvandlet af Guds nåde, motiveret af kærlighed, og som lever i  
lydighed til Kristi navns ære. Deres hjerter er et med Jesu hjerte, 
og alt, de ønsker, er det, han ønsker.

Hvordan opfatter du Ellen Whites udtalelse om, at ”vort liv kan 
være fuldkomment på hvert trin i udviklingen“? Hvad betyder 
det, især når vi nu kan se vores fejl og mangelfulde karakter?

ONSDAG
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 Åb 14,17-20

 

Til eftertanke

6. APRIL 2023

HVERT FRØ GIVER EN HØST

I Åb 14 er der to indhøstninger. Høsten af det gyldne korn repræ-
senterer de retfærdige, og høsten af de modne druer repræsente-
rer de uretfærdige eller de fortabte. Al afgrøde er moden.

Hvad betyder udtrykket ”Guds harmes store perse“? Se også  
Åb 14,10; 15,1; 16,1.

”Og endnu en engel kom fra alteret, og den havde magt over ilden“ 
Åb 14,18. Dette er englen, som styrer ilden i Guds endelige dom. 
Høsten er moden. Synden har nået sin grænse. Oprøret har over-
trådt Guds nådes grænse. Hvor ondt og frygteligt alt har været, vil 
det blive endnu værre, før det hele er overstået. En kærlig Gud har 
gjort alt, han kan for os. Det indbefatter, at han ofrede sig selv på 
korset som et offer for vores synd. ”Ham, der ikke kendte til synd, 
har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdig-
hed i ham“ (2 Kor 5,21; se også Gal 3,13).

Hvad mere kunne Gud have gjort end korset? Der er ikke mere, 
Guds nåde kan gøre for at frelse dem, som igen og igen har afvist 
Helligånden.

Dette er det indtrængende budskab i Åb 14. Ethvert frø er rede til 
at blive høstet. Kornet er modent. Det samme er druerne. Guds 
folk åbenbarer for universet et billede af Guds nåde, omsorg, 
barmhjertighed og kærlighed. Den ondes børn åbenbarer grisk-
hed, begær, misundelse og had. Jesu karakter viser sig i den ene 
gruppe, Satans karakter i den anden.

Universet vil i Guds folk se en åbenbaring af retfærdighed, som 
måske ingen anden generation nogen sinde har været vidne til. 
I modsætning til Kristi retfærdighed, som åbenbares i hans folk, 
vil universet se alle følgerne af Satans oprør mod Gud. Ondskab, 
synd og lovløshed vil være stillet til skue for både mennesker og 
engle. Kontrasten mellem godt og ondt, ret og forkert, lydighed og 
ulydighed vil blive tydelig for hele universet, både for mennesker 
og engle.

Hvordan kan du kende forskel på godt og ondt? Hvorfor er det 
vigtigt, at vi kan det? Se Hebr 5,4.

TORSDAG
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7. APRIL 2023

TIL VIDERE STUDIUM

”For både den intellektuelle og den åndelige natur gælder den lov, 
at vi forandres ved at se. Sindet vænner sig gradvist til de emner, 
det får lov at dvæle ved. Det kommer til at ligne det, som det er 
vant til at elske og ære. Mennesket vil aldrig nå højere end sit eget 
mål for renhed, godhed og sandhed. Sætter det selvet som sit hø-
jeste ideal, vil det aldrig opnå noget mere ophøjet. Det vil snarere 
synke dybere og dybere. Kun Guds nåde magter at ophøje men-
nesket. Overladt til sig selv vil kursen uundgåeligt være nedadgå-
ende“ (Ellen White, Mod en bedre fremtid, s. 447).

Hårfint, umærkeligt, til at begynde med næsten ubemærket, for-
andres vores karakter og personlighed på grundlag af de frø, vi sår 
i vores sind. Sår du god sæd, vil det give god frugt. Sår du denne 
verdens onde sæd, vil du opnå denne verdens frugt i din karakter. 
Hvis vi sår ligegyldighed over for Gud og åndelige værdier, kom-
mer vi til at høste ligegyldighedens frugt: apati, åndelig sløvhed 
og frustrationer i vores åndelige liv. Derfor vil de, som tænker: ”Jeg 
ved, at en dag vil den sidste trængsel komme, ’dyrets mærke’ osv., 
og når det sker, vil jeg få styr på det,’ bevæge sig på et farligt skrå-
plan. Gud kalder os nu, i dette øjeblik, til at overgive vores liv til 
ham. Des længere man udsætter sit svar på Helligåndens kald, des 
hårdere og hårdere bliver ens sind over for Guds påvirkning, og 
man kommer lettere til at falde for og tro på den ondes løgne.

1. Hvilket forhold er der mellem at blive frelst af nåde og at 
vokse i nåden forbindelse med Åb 14,14-20 og høstprincippet?

2. Drøft, hvad der skal til, for at planter kan vokse, og sammen-
lign det med vores åndelige vækst. Hvilke ligheder er der? 
Hvad kan vi lære af, hvordan planter vokser, og hvordan kan 
vi anvende det i vores eget liv?

3. Hvilken forskel er der på vores gudgivne evne til at vælge 
og vores viljestyrke? Hvorfor er det vigtigt for vores kristne 
vækst at forstå forskellen?

4. Hvorfor er titlen ”Menneskesøn“ en opmuntring for os i  
forbindelse med dommen, mens vi venter på Jesu genkomst? 
Hvorfor er det en trøst at vide, at et menneske, Jesus, repræ-
senterer os i dommen?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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