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”Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde 
et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og 
for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk“ (Åb 14,6).

I det gamle Israel, hvor hedningerne tilbad mange guder af træ og 
sten, fandt man Israels tydelige, genkendelige og stærke trosbe-
kendelse i 5 Mos 6,4: ”Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er én.“

Ned igennem århundrederne mindede fremsigelsen af Shema 
(navnet på denne trosbekendelse på grundlag af det hebraiske ord 
for ”hør“) jøderne om den åndelige vision, der forenede dem som 
et folk og styrkede deres beslutning om at opretholde deres sær-
lige identitet som dem, der tilbad den ene sande Gud.

For syvendedags adventister er de tre engles budskaber i Åb 14 
vores Shema. De udgør den trosbekendelse, som forener os. De 
definerer, hvem vi er som et folk, og beskriver vores mission til 
verden. Kort sagt skitseres vores enestående profetiske identitet i 
Åb 14,6-12, og det er her, vores passion for at forkynde evangeliet 
for verden udspringer.

I denne uges studium vil vi påbegynde et detaljeret studium af Åb 
14,6-12, men vi vil gøre det set med nådens øjne, idet vi lytter til, 
hvordan Gud taler til vores hjerter.

· Åb 14,6-12
· 1 Kor 15,1-4
· Rom 3,24-26
· 1 Pet 1,18-20
· Matt 28,19-20
· ApG 1,8
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Til eftertanke

9. APRIL 2023

EN HÅBETS BOG FYLDT MED NÅDE

De fleste, som tænker over Johannes’ Åbenbaring, opfatter den 
ikke som en bog om nåde. Når de tænker over Guds budskab i de 
sidste tider, vender deres tanker sig ofte til frygtindgydende dyr, 
mystiske symboler og mærkelige billeder. Johannes’ Åbenbaring 
skræmmer mange, og det er uheldigt, for den er virkelig gennem-
syret af nåde og fyldt med håb. Selv midt blandt de skræmmende 
dyr og advarsler om forfølgelse og vanskelige tider, giver Gud os 
begrundelser for at glæde os over hans frelse.

Hvordan fortæller disse vers tilsammen ikke kun om Johannes’ 
Åbernbaring, men også om det ”evige evangelium“?

Johannes’ Åbenbaring handler om Jesus. Den deler hans budskab 
til sit folk. Den henvender sig især til hans menighed i de sidste ti-
der. Budskabet er fuldt af nåde; det fortæller om vores håb i ende-
tiden. I bogen beskrives Kristus om det slagtede lam, og der loves 
en velsignelse til dem, der læser, forstår og handler i overensstem-
melse med de sandheder, der åbenbares.

Ifølge Åb 1,5-6 er Jesus den, ”som elsker os og har løst os fra 
vore synder med sit blod, og som har gjort os til et kongeligt folk, 
til præster for Gud, sin fader“. I Kristus er vi blevet tilgivet. Guds 
nåde tilgiver vores fortid, giver os styrke for nutiden og giver os 
håb for fremtiden. Det betyder, at vi i Kristus er befriet fra syn-
dens straf og magt, og inden længe vil vi blive befriet fra syndens 
tilstedeværelse. Det er budskabet i Johannes’ Åbenbaring.

Det er også et presserende budskab, som til at begynde med 
beskrives som en engel, der hurtigt flyver midt oppe under himlen 
med ”et evigt evangelium“.

Evangeliet? Frelse ved tro på Kristus? Kristi sonende død for 
os? Løftet om evigt liv, ikke på grund af, hvad vi kan gøre, men på 
grund af, hvad Kristus har gjort for os? Er alt dette begyndelsen til 
de tre engles budskaber? Ja, lige præcis!

Det er altså ikke nogen overraskelse, at de er budskaber fulde 
af nåde og løfter for os ødelagte og lidende mennesker.

Selv om det er let at komme til at fokusere på dyrene og advars-
lerne om de sidste tider, som de beskrives i Johannes’ Åben-
baring, hvordan kan vi lære at finde balancen mellem dette og 
bogens allervigtigste budskab: Kristi selvopofrende død i vores 
sted?
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10. APRIL 2023

DET EVIGE EVANGELIUM

Læg mærke til, at Åb 14,6, begyndelsen på de tre engles budska-
ber, begynder med et ”evigt“ evangelium. Hvis vi ikke forstår evan-
geliets dybde, vil vi ikke se hele pointen i de tre engles budskaber. 
Vi kan aldrig helt forstå, hvad der er indbefattet i Guds domsbud-
skab eller Babylons fald eller dyrets mærke, hvis vi ikke forstår 
evangeliet.

Hvordan præsenteres det ”evige evangelium“ i disse tekster? 
Hvilket stort håb finder vi deri?

Evangeliet er den utroligt gode nyhed om Kristi død for vores synd, 
hans opstandelse og hans stadige kærlighed til og omsorg for os. 
Ved tro på hans udgydte blod og hans opstandelseskraft befries vi 
både fra syndens straf og magt. Kristus gennemsyrede apostlen 
Paulus’ tanker og var centrum for al hans undervisning og forkyn-
delse. Den korsfæstede Kristus genløste ham fra hans fordøm-
melse og skyld i fortiden. Den opstandne Kristus gav ham kraft i 
nutiden, og troen på Jesu genkomst gav ham håb for fremtiden.

Bemærk fire punkter i versene fra Romerbrevet:
1. Det er ufortjent, at vi retfærdiggøres; det sker ved Guds nåde.
2. Guds nåde er et udtryk for hans retfærdighed.
3. Guds kærlighed blev åbenbaret for os, mens vi var syndere.
4. I nåde retfærdiggør Gud dem, som i tro tager imod Jesus.

Jesu nåde er ufortjent. Vi kan ikke gøre os værdige til den. Jesus 
døde den frygtelige og smertefulde død, som de fortabte syndere 
kommer til at dø. Han erfarede hele omfanget af Faderens vrede 
eller fordømmelse af synd. Han blev forkastet og opgivet, for at vi 
kunne blive accepteret. Han døde den død, som er vores, så vi kan 
leve det liv, som var hans.

Er det egentlig mærkeligt, at frelsen må komme ved tro, uden 
lovgerninger? Hvad kunne vi på nogen måde tilføje? Hvad kunne 
vores gerninger, selv med de bedste intentioner og inspireret af 
Helligånden, lægge til det, som Kristus har gjort for os på korset?
Denne plan, frelsesplanen, blev lagt allerede, før verden blev 
grundlagt (2 Tim 1,9; Tit 1,2; Ef 1,4). Det forklarer også, hvorfor det 
kaldes et ”evigt“ evangelium. Før verden blev til, vidste Gud, hvad 
der kom til at ske. Derfor lagde han en plan om frelse, for at møde 
krisen, når den opstod.
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 Åb 13,8
1 Pet 1,18-20

 

 Til eftertanke

11. APRIL 2023

EN HISTORIE OM NÅDE

De tre engles budskaber er en historie om nåde. De er historien om 
frelserens kærlighed, som overgår alt, en historie om Jesus, som 
elsker os så højt, at han hellere selv ville opleve helvede, end at en 
af os skulle gå fortabt. De tre engles budskaber er historien om en 
uendelig, ufattelig, uforståelig, endeløs evig kærlighed.

Gud bliver aldrig overrasket. Han lader sig ikke påvirke af men-
neskenes stadigt ændrede valg. Som vi allerede har set, var hans 
plan om at befri os fra syndens herredømme ikke en tilføjelse, 
efter at synden havde vist sit grimme ansigt. Gud blev ikke over-
rumplet af syndens frygtelige drama.

Hvad fortæller disse to tekster om frelsesplanen?

Udtrykket ”et evigt evangelium“ i Åb 14,6 taler om både fortiden, 
nutiden og fremtiden. Da Gud skabte menneskene med evnen til 
at foretage moralske valg, forudså han, at de ville foretage forkerte 
valg. Når hans skabninger havde muligheden for at vælge, havde de 
også muligheden for at gøre oprør mod hans kærlighed. Den ene-
ste måde, denne virkelighed kunne undgås, var at skabe robot-væ-
sener, som blev kontrolleret og manipuleret af en eller anden 
guddommelig kosmisk plan. Tvungen troskab står i modsætning til 
Guds natur. Kærlighed forudsætter valgmuligheder, og når skabte 
væsener er blevet givet frihed til at vælge, vil der også være mulig-
hed for at vælge forkert.

Derfor blev frelsesplanen udtænkt i Guds sind, før vores første 
forældre gjorde oprør i Edens Have.

”Planen om vor forløsning var ikke en plan, der blev lagt efter 
Adams fald i synd. Den var ‘åbenbaringen af den hemmelighed, 
der har været hyllet i tavshed fra evige tider’ (Rom 16,25). Den var 
en åbenbaring af de principper, der fra evige tider havde været 
grundvolden for Guds trone“ (Ellen White, Jesu liv, s. 10).

Det ”evige evangelium“ taler ikke kun om fortiden og nutiden, 
men er også grundlaget for en fremtid med håb. Det taler om at 
leve evigt sammen med ham, hvis hjerte længes efter at være 
sammen med os i al evighed.

Læs Ef 1,4. Tænk over, hvad det vil sige, at selv ”før verden blev 
grundlagt“, var du blevet ”udvalgt“ i Kristus til at få frelse i ham. 
Er dette en sandhed, der opmuntrer dig og giver dig mod?

TIRSDAG
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 Åb 14,6

 

 Matt 28,19-20

Til eftertanke

12. APRIL 2023

TIL HELE VERDEN

Læs teksten igen. Hvor omfattende er forkyndelsen af det evige 
evangelium, og hvorfor har svaret betydning for os og vores 
mission og kald som kirke?

Ifølge det presserende endetidsbudskab fra den første af de tre 
engle, skal det ”evige evangelium“ forkyndes ”for alle folkeslag 
og stammer, tungemål og folk“ (Åb 14,6). Her er en mission så 
storslået, omfattende og stor, at den kræver alt. Den kræver vo-
res allerbedste indsats og totale overgivelse. Den leder os fra at 
være optaget af vores egne interesser til en passion for tjeneste 
for Kristus. Den inspirerer os med noget, der er større end os selv 
og leder os bort fra vores eget sinds snævre grænser til en meget 
mere storslået vision.

Hvordan harmonerer disse vers med den første engels bud-
skab?

I sin bog A Quest for More: Living for Something Bigger Than You [At 
leve for noget større end dig selv], drøfter Paul David Tripp hvert 
eneste menneskes psykologiske behov for at være en del af noget 
større end dem selv: ”Menneskene blev skabt til at være en del af 
noget større end deres eget liv. Synden er årsag til, at vores liv er 
skrumpet ind. Kristi nåde gives for at redde os fra de klaustrofobi-
ske begrænsninger, som vi skaber med vores eget lille selvfokuse-
rede kongedømme. Han befrier os, så vi kan leve for evigheden og 
de glæder, som Guds rige giver.“

Der findes ikke noget mere inspirerende, mere tilfredsstillende, 
mere udbytterigt end at være en del af en guddommelig bevæ-
gelse. Den er grundlagt af Gud for at udrette en opgave, som er 
langt større end noget enkeltmenneske nogensinde kunne udrette 
på egen hånd. Den opgave, som er givet af Gud og beskrevet i Åb 
14 er den største opgave nogensinde givet til hans menighed. Det 
er en alvorlig appel om at vie vores liv til himlens ædleste opgave, 
at åbenbare Guds ufattelige kærlighed, lige før Jesus kommer igen.

Hvordan har du selv oplevet at være med i noget, som er større 
end dig selv? Hvordan hjælper det dig til at forstå pointen i da-
gens studium? Og hvad kan være større end at blive brugt af 
universets skaber til at gøre en evigtvarende forskel i verden?

ONSDAG
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 Åb 14,6
ApG 1,8

Matt 24,14

Til eftertanke

13. APRIL 2023

EN MISSIONSBEVÆGELSE

Gennem grundigt og dybtgående bibelstudium fik de første adven-
tister en voksende forståelse af disse budskabers betydning. De 
fornemmede, at Gud havde et skræddersyet budskab for denne 
generation – et alvorligt endetidsbudskab, som skal forkyndes for 
alle folkeslag og stammer, tungemål og folk for at forberede verden 
for Jesu genkomst. Disse tre engles budskaber har lige fra begyn-
delsen været motivationen for adventisternes mission.

I 1874 sendte Generalkonferensen den første missionær til 
Europa. Ellen White omtalte John Andrews som ”den bedst egnede 
person i vores rækker“. Andrews talte mindst syv sprog, kunne 
gengive Det Nye Testamente udenad og kunne det meste af Det 
Gamle Testamente. Han var en enestående lærd mand, en pro-
duktiv skribent, en stor forkynder og en dygtig teolog.

Hvorfor sende en så dygtig mand til et sted, hvor der var me-
get få troende? Hvorfor sende den ”bedste egnede person“, man 
havde, til en ukendt missionsmark? Og hvorfor var han villig til at 
rejse? Hans hustru var død nogle få år tidligere. Hvorfor var han vil-
lig til at efterlade sin familie og sine venner i Amerika og sejle med 
to små børn til et ukendt land og sætte alt på spil for Kristi sag?

Der er kun en grund. Han troede, at Jesus ville komme snart, og 
at budskabet om sandheden for endens tid måtte forkyndes for 
hele verden.

Ned igennem vores historie har vores bedste og dygtigste rejst 
til jordens yderste områder for at forkynde Guds budskab for de 
sidste tider. De var lærere, medicinsk personale, pastorer, land-
mænd, mekanikere, tømrere og håndværkere af enhver art. Nogle 
var ansat af kirken, men mange var det ikke. De var lægpersoner, 
som troede, at Jesus snart ville komme igen.

Hvilke ligheder er der mellem disse tre tekster?

Forkyndelsen af det evige evangelium springer over geografiske 
grænser. Den når jordens fjerneste områder. Den når mennesker 
af alle sprog og kulturer. Til sidst vil det påvirke hele verden. Det er 
fascinerende, at vores budskab indtil nu er nået ud til over 210 af 
de 235 lande i verden, som anerkendes af FN.

Hvilken rolle kan du spille i udbredelsen af de tre engles  
budskaber til ”alle folkeslag og stammer, tungemål og folk“?

TORSDAG
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14. APRIL 2023

TIL VIDERE STUDIUM

Tænk grundigere over tanken i onsdagsafsnittet om vores behov 
for at være en del af noget større end os selv og vores fattige, 
korte og ofte ødelagte og skuffende liv. Et sådant ønske giver god 
mening. Fysisk er vi ikke andet end en lille kødklump, som bærer 
vores egen hjerne – et kilo karbon-baseret organisk masse, som 
minder mere om en pose grillet kylling end en harddisk.

Hvilken betydning kan disse små individuelle kødklumper have 
i modsætning til den evighed, som omgiver dem? At leve kun for 
sig selv, at leve for noget, der ikke er større end os selv, når der er 
så meget overalt omkring os og uden for os, er som at være inde-
spærret på livstid i isolation midt i en stor by, som du kan mærke 
vibrationerne fra gennem murene. Og hvilke større, ædlere, herli-
gere og afgørende opgaver kunne vi leve for end forkyndelsen af 
løftet om evigt liv, som vi har fået gennem Jesus?

”Guds tjenere vil med ansigter, der lyser af hellig iver, haste fra 
sted til sted for at forkynde budskabet fra himlen. Med tusinder 
af stemmer – over hele jorden – vil advarslen blive givet. Der vil 
ske mirakler, syge vil blive helbredt, og tegn og undere vil følge de 
troende. Satan vil også arbejde med løgneundere, og endog få ild 
til at falde ned fra himlen for menneskenes øjne (Åb 13,13). På den 
måde vil jordens beboere komme til at tage deres standpunkt“  
(Ellen White, Mod en bedre fremtid, s. 494-495).

1. ”Mange har skrevet til mig og spurgt, om budskabet om ret-
færdiggørelse af tro er den tredje engels budskab, og jeg har 
svaret: ’Det er i sandhed den tredje engels budskab’“ (Ellen 
White, The Advent Review and Sabbath Herald, 1. april 1890). 
Hvilken forbindelse er der mellem retfærdiggørelse af tro og 
de tre engles budskaber?

2. Tænk dybere over udtrykket ”et evigt evangelium“. Hvad er 
der ved evangeliet, der er evigt?

3. Hvad betyder det, at syvendedags adventister har en tilstede- 
værelse i så mange af verdens lande? Hvad siger det om, 
hvordan Gud indtil nu har velsignet vores arbejde? Hvordan 
kan din lokale menighed, måske endog din lokale sabbats- 
skoleklasse, spille en større rolle i at ”afslutte værket“?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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