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”Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder 
fast ved Guds bud og troen på Jesus“ (Åb 14,12).

Den danske filosof Søren Kierkegaard fortalte en lignelse om en-
dens tid. Den lyder sådan: 

Der brød brand ud bagved scenen i et stort teater. En klovn, som 
havde været en del af forestillingen, kom ud for at advare publi-
kum. Kom jer ud; bygning brænder! Publikum troede, at det var en 
stor vittighed, kun en del af showet, og klappede ivrigt. Han gen-
tog advarslen: Kom jer ud! Kom jer ud! Men jo mere indtrængende 
han advarede dem, jo kraftigere klappede de. For Kierkegaard var 
det sådan, verden kommer til at ende. Det vil sige til den generelle 
applaus fra de tåber, som tror, det er en vittighed.

Vi ved, at verdens ende og de begivenheder, der leder frem til den, 
ikke er nogen vittighed. Verden står over for den mest alvorlige 
krise siden Syndfloden. Faktisk bruger Peter selv beretningen om 
Syndfloden som et symbol på enden og advarer om, at ligesom 
den daværende verden blev ødelagt ved vand, vil ved verdens 
ende ”himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, 
og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig som det, 
det er“ (2 Pet 3,10). Vi er blevet advaret om, hvad der skal komme, 
og vi må derfor nu gøre os rede for det. 

· Åb 14
· 1 Mos 22,12
· Præd 12,13-14
· Kol 3,1-2
· Hebr 12,1-2
· 1 Kor 3,16-17
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FRYGT GUD

Hensigten med Johannes’ Åbenbaring for vores generation er at 
forberede et folk, så det er rede for Jesu genkomst og til at forene 
sig med ham i at bringe hans budskab for de sidste tider til verden. 
Johannes’ Åbenbaring åbenbarer Guds plan og afslører Satans 
plan. Den præsenterer Guds sidste appel, hans indtrængende, 
evige og universelle budskab til hele menneskeheden.

Læs englens indtrængende appel, som apostlen Johannes  
gengiver. Se også 1 Mos 22,12; Sl 89,8; Ordsp 2,5; Præd 12,13-14; 
Ef 5,21. Hvilken specifik appel gives?

Det græske nytestamentlige ord for ”frygt“ i Åb 14,7 er phobeo. 
Det bruges ikke her i betydningen at være bange for Gud, men at 
vise ærbødighed, ærefrygt og respekt. Det udtrykker tanken om 
absolut loyalitet mod Gud og total overgivelse til hans vilje. Det er 
en sindsindstilling, hvor Gud er i centrum, ikke jeg selv. Det er det 
modsatte af Lucifers holdning i Es 14,13-14, hvor han i sit hjerte 
siger: ”Jeg vil stige op til himlen, højt over Guds stjerner rejser jeg 
min trone; jeg tager sæde på bjerget, hvor guderne samles, i det 
yderste nord. Jeg stiger op over skybankerne, gør mig lige med 
den Højeste.“

Det er i stedet Kristus’ holdning, ”han, som havde Guds skik-
kelse … ydmygede … sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et 
kors“ (Fil 2,6.8).

Hovedsagen i den store strid handler om underkastelse under 
Gud. Lucifer var selvcentreret. Han nægtede at underkaste sig til 
nogen anden autoritet end sin egen. I stedet for at underkaste sig 
ham, som sidder på tronen, ønskede Lucifer at regere fra tronen. 
Kort sagt, at frygte Gud er at sætte ham først i al vores tankegang. 
Vi må opgive vores stolthed og ophøre med at sætte os selv i cen-
trum og i stedet leve et liv i fuldstændig overgivelse til ham.

Det er åbenbart vigtigt, for det er det første, den første af de 
tre engle siger.

Vi må derfor høre efter.

Hvordan har du selv erfaret at frygte Gud? Hvordan vil du på en 
positiv måde forklare for andre, hvorfor det er godt ”at frygte 
Gud“?
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Til eftertanke

17. APRIL 2023

FRYGT GUD OG ADLYD HAM

Hvad mere siger Bibelen om, hvad det vil sige at frygte Gud?

Hvad viser disse tekster om resultatet af at frygte Gud?

Disse tekster viser forbindelsen mellem at frygte Gud og holde 
hans bud. At frygte Gud er en ærbødig respekt, som leder os til 
lydighed. Himlens indtrængende appel til lydighed mod Guds bud 
gælder dem, der er frelst af nåde (Ef 2,8-10). Nåde fritager os ikke 
fra at adlyde Guds bud. Evangeliet befrier os fra lovens fordøm-
melse, ikke fra vores ansvar for at adlyde den.

Nåde befrier os ikke alene fra fortidens skyld, men den giver os 
kraft til at leve et gudfrygtigt liv i lydighed her og nu. Apostlen 
Paulus siger: ”Af ham har vi fået nåde og apostelkald til at føre 
mennesker i alle folkeslag til troslydighed“ (Rom 1,5).

Der findes nogle, som har den sære opfattelse, at frelse af nåde 
på en eller anden måde afskaffer Guds lov eller fjerner nødven-
digheden af lydighed. De tror, at enhver tale om lydighed er lov-
trældom. De siger: Det eneste, jeg ønsker, er Jesus. Men spørgsmålet 
er: ”Hvilken Jesus?“ En Jesus, som vi selv opfinder, eller Bibelens 
Jesus? Bibelens Jesus leder os aldrig til at nedgøre Guds lov, som 
er udtrykket for hans karakter. Bibelens Jesus leder os aldrig til at 
minimere Bibelens lære, som tydeligt åbenbarer hans identitet og 
hans plan for denne verden. Bibelens Jesus leder os aldrig til at re-
ducere hans lære til fromme ligegyldigheder, som er uden betyd-
ning. Kristus er legemliggørelsen af al doktrinær sandhed. Jesus er 
sandheden personificeret. Han er læresætningerne virkeliggjort.

Åbenbaringsbogens sidste appel kalder os til gennem tro på Jesus 
at tage imod alt det, han tilbyder. Den kalder os til at ”frygte Gud“, 
og denne ”frygt“ kommer til udtryk i tro på hans frelsende kraft, 
der giver os styrke til at leve gudfrygtigt i lydighed.

Jesus sagde: ”Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke 
kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både 
sjæl og legeme gå fortabt i Helvede“ (Matt 10,28). Hvordan kan 
det hjælpe os til bedre at forstå, hvad det vil sige at frygte Gud?
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 Til eftertanke

18. APRIL 2023

ET LIV, DER HAR GUD SOM CENTRUM

Vi lever i en tidsalder, der kendetegnes af forbrugsmentalitet, og 
hvor verdslige værdier har gjort selvet til centrum. Men himlens 
appel til os er, at vi skal vende os fra selvoptagethedens tyranni 
og trældommen i vores oppustede opfattelse af egen betydning. I 
stedet skal vi sætte Gud som centrum i vores liv. For nogle er penge 
det vigtigste i livet. For andre er det magt eller fornøjelser. Det kan 
også være sport, musik eller underholdning. Budskabet i Johannes’ 
Åbenbaring er en kraftig appel til at frygte, respektere og ære Gud 
som det sande centrum i vores tilværelse.

Hvad fortæller disse tekster om at gøre Gud til det centrale i  
vores liv?

Det afgørende i jordens sidste strid er en kamp om menneskenes 
sind. Det handler i virkeligheden om troskab, autoritet og overgi-
velse til Guds vilje.

Den sidste kamp i den store strid handler om, hvorvidt det 
gode eller det onde skal styre vores tanker. Apostlen Paulus giver 
denne formaning: ”I skal have det sind over for hinanden, som var 
i Kristus Jesus“ (Fil 2,5). Sindet er hele vores væsens højborg. Det 
er kilden til vores handlinger. Udtrykket ”skal have“ betyder, at 
tillade eller at vælge. Det taler om en frivillig viljeshandling. Valget 
om at have Kristi sind er valget om at tillade Jesus at forme vores 
tanker ved at fylde vores sind med evighedens værdier. Vores 
handlinger afslører, hvor vores tanker befinder sig. At frygte Gud 
betyder at sætte ham først i vores liv.

Tænk over, hvor let det i en forstand er at kontrollere vores tan-
ker, i hvert fald, når vi er bevidste om, at vi skal styre dem. Ofte er 
problemet, at med mindre vi gør en bevidst indsats for at dvæle 
ved det, der er rigtigt, ”det, som er i himlen, og ikke på det jor-
diske,“ vil vores sind, syndigt som det er, have en naturlig tendens 
til at dvæle ved det jordiske. Vi må derfor, som Paulus opfordrer 
til, bevidst vælge og bruge vores frihed til at vælge at dvæle ved 
det, som er i himlen.

”I øvrigt, brødre, alt, hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad 
der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er 
værd at tale godt om, kort sagt: det gode og det rosværdige, det 
skal I lægge jer på sinde“ (Fil 4,8). Hvordan kan vi lære at gøre det, 
som Paulus formaner os til her?

TIRSDAG
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19. APRIL 2023

GIV GUD ÆRE

Et studium i Det Gamle Testamente af udtrykket ”giv Gud ære“ (Åb 
14,7) viser, at det ofte, men ikke kun, forekommer i forbindelse 
med guddommelig dom (Jos 7,19; 1 Sam 6,5; Jer 13,15-16; Mal 2,2), 
ligesom det gør i den første engels budskab (Åb 14,7). Vi ser også 
denne sammenhæng i Åb 19,1-2: ”Halleluja! Frelsen og æren og 
magten er vor Guds, sande og retfærdige er hans domme.“

Hvordan hjælper disse tekster os til at forstå én måde, vi kan 
ære Gud på?

Ifølge apostlen Paulus er vores legeme et tempel, hvor Guds ånd 
bor, et tempel der er helligt på grund af Guds tilstedeværelse. Bi-
belen giver os et tydeligt kald til at ære Gud på alle områder af vo-
res tilværelse. Når Gud er centrum i vores liv, vil vores højeste øn-
ske være at give ham ære. Det gælder også med hensyn til, hvad 
vi spiser, hvordan vi klæder os, hvilken underholdning, vi vælger 
og i vores omgang med andre mennesker. Vi giver Gud ære, når vi 
ved vores beslutning om at gøre hans vilje åbenbarer for verden, 
at Gud er kærlighed. I lyset af, at jorden skal dømmes i endens tid, 
har dette stor betydning.

Hvilken appel giver Paulus mht. alle vores valg i tilværelsen?

Det nytestamentlige græske ord for legeme i denne tekst er soma, 
som bedre kan oversættes med den kollektive sum af, hvem du 
er: krop, sind og følelser. Når du tager en beslutning om at ”frygte 
Gud“ og ”give ham ære“ med alt, du gør, og giver dit sind, din krop 
og dine følelser til ham, er det en bevidst tilbedelseshandling. I ly-
set af Guds dom er det altid en god ide at være lydig.

Tænk over, hvad du gør med din krop. Hvad kan du gøre for at 
sikre dig, at du ærer Gud med den?

ONSDAG
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 Hebr 4,14-16

Hebr 7,25

Til eftertanke

20. APRIL 2023

SEJRVINDERNE I JOHANNES’ ÅBENBARING

”Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast 
ved Guds bud og troen på Jesus“ (Åb 14,12). Dette er beskrivel-
sen af Guds trofaste folk i de sidste tider. Men den eneste måde, 
hvorpå man kan holde Guds bud, både dengang og nu, er ved 
Jesu tro. [Det udtryk, som i de danske oversættelser gengives med 
”troen på Jesus“, kan også oversættes med ”Jesu tro“, dvs. den 
tro, som Jesus har eller ejer.] At tro på Jesus er naturligvis meget 
vigtigt, men ”Jesu tro“ er mere end det. Det er den tro, som gjorde 
Kristus i stand til at vinde sejr over Satans voldsomste fristelser. 
Tro er en gave, som gives til hver enkelt troende. Når vi udøver 
den tro, som Helligånden lægger i vores hjerter, vokser den. Vi sej-
rer, ikke ved vores egen viljestyrke, men ved den kraft, som den le-
vende Kristus udøver gennem os. Vi sejrer ikke på grund af, hvem 
vi er, men på grund af, hvem han er.

Vi kan vinde sejr, fordi han vandt sejr. Vi kan overvinde fristel-
ser, fordi han gjorde det.

Hvordan sejrer vi, og hvordan lever vi et liv, hvor vi frygter Gud 
og giver ham ære?

Jesus, Guds egen søn, har sejret over djævelens list. Han mødte 
fristelser ved at stole på Guds løfter, overgive sin vilje til Faderens 
vilje og stole på Faderens kraft. Ved at stole på ham, se hen til ham 
og tro på ham kan vi også vinde sejr. Jesus er vores ”alt og i alle“ 
(Kol 3,11), og de tre engles budskaber handler om ham. Budskabet 
i Johannes’ Åbenbaring handler om sejr, ikke nederlag. Det taler 
om et folk, som ved hans nåde og hans kraft vinder sejr.

Ordet ”sejre“ bruges i en eller anden form 11 gange i Johannes’ 
Åbenbaring. I synet om de syv menigheder, som repræsenterer 
den kristne kirke fra det første århundrede frem til i dag, er der 
troende i hver generation, som ifølge Johannes ”sejrer“. I de sidste 
dage skal de, som ”sejrer“, arve alt (Åb 21,7). Dette er ikke lovtræl-
dom. Det er sejr ved Jesus Kristus og ham alene. Hans fuldkomne 
liv, levet i fuldkommen retfærdighed, er grundlaget for løftet om 
evigt liv. Det er tro i handling. Det er forvandlende, livsændrende, 
mirakuløs nåde i den troendes liv.

Er der noget i dit liv, du ønsker at vinde sejr over? Hvordan kan 
vi ændre vores ønsker til handling? Hvilke praktiske skridt kan vi 
tage for at blive en af sejrvinderne i Johannes’ Åbenbaring?

TORSDAG
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TIL VIDERE STUDIUM

Hebr 7,25 taler om Jesus som vores ypperstepræst: ”Derfor kan 
han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, 
fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem.“ Det er Jesus, der 
frelser os; vores opgave er at overgive os til ham og tage imod 
hans sejr for os. Vi må have tillid til ham, ikke til os selv.

”Vi kan opsummere styrken i udtrykket ’frygt Gud’ i Johannes’ 
Åbenbaring som Guds sidste kald til menneskeheden om at vælge 
ham som deres herlige og majestætiske Gud … (han) vil sejre over 
det ondes magter, der vil modarbejde ham og hans plan for den 
menneskelige race (cf. Åb 14,9-11). Denne frygt viser sig ikke, i 
hvert fald ikke lige nu (cf. Åb 6,14-17), ved rædsel og skælven, men 
ved frydefuld og kærlig underkastelse under Guds lov og til tilbe-
delse af ham alene. Ingen anden magt bør regnes for værdig til 
en sådan tilbedelse og loyalitet. Der er faktisk ingen andre mulig-
heder, for det, der viser sig som muligheder på horisonten af den 
store strid, er handlinger fra dæmoniske kræfter, som er dømt til 
udryddelse (Åb 16,13-14; 17,14; 20,11-15). At frygte Herren er derfor 
en positiv guddommelig invitation … til at vælge Guds side i den 
kosmiske konflikt for at kunne stå foran Gud i hans store herlig-
hed med glæde over et evigt fællesskab med ham (Åb 21,3-4; Åb 
22,3-5)“ (Angel Manuel Rodriguez, The Closing of the Cosmic Conflict: 
Role of the Three Angels’ Messages, s. 27).

1. Vi har svært ved at fatte universets dimensioner. Hvordan 
kan vi overhovedet begynde at forstå dets skaber? Tænk, 
hvor meget større og mægtigere han er end os. Og denne Gud 
skal en dag dømme os. Hvordan kan dette hjælpe os til at for-
stå, hvad det vil sige at ”frygte Gud“?

2. Hvordan kan vi undgå legalisme, når vi drøfter de bibelske 
begreber hellighed, sejr og at sejre? Hvorfor må vi altid holde 
fast ved, at det er Kristi sejr for os på korset, som ene og 
alene danner grundvolden for vores håb om frelse, uanset 
om vi sejrer (eller falder) her og nu?

3. Med alle Bibelens løfter om sejr over synd, hvorfor oplever 
vi tit, at vi falder og ikke lever op til den standard af retfær-
dighed, som Jesus selv viste os som et eksempel, og som han 
har lovet, at vi også kan opnå? Hvilke fejl begår vi ved ikke at 
tillade Gud at udføre den gerning i os, som han har lovet?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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