
1
”Og englen sagde med høj røst: Frygt Gud og giv ham ære, for 
timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt 
himmel og jord og hav og kilder“ (Åb 14,7).

Hvis der er noget, Bibelen har gjort klart, er det, at Gud er en dom-
mens Gud, og før eller siden, på en eller anden måde, vil dommen, 
som er en stor mangelvare her og nu, indtræffe og blive udført  
af Gud selv, ”han, der dømmer hele jorden“ (1 Mos 18,25; se også 
Sl 58,12; Sl 94,2; Sl 98,9). Eller som Paulus skrev: ”Vi skal altså hver 
for sig aflægge regnskab over for Gud“ (Rom 14,12).

Er det en skræmmende tanke? At skulle aflægge regnskab for vo-
res liv over for Gud, han, som kender vores inderste hemmelighe-
der, han, som ”kræver dig til regnskab for enhver handling, alt det 
skjulte, godt eller ondt“ (Præd 12,14)?

Men i sidste ende vil dommen åbenbare Guds godhed og nåde, og 
at han både er retfærdig og barmhjertig i den måde, hvorpå han 
behandler både de frelste og de fortabte.

I denne uge skal vi udforske de dybere temaer i dommen i forbin-
delse med den store strid, som hærger i universet, og vi vil især 
se på, hvad der sker, når Guds trofaste folk selv står over for den 
uundgåelige ”kommende dom“ (ApG 24,25).

· Åb 14,7
· Sl 51,3-6
· Åb 20,12
· Dan 7,9.14.26
· Åb 4,2-4
· Åb 5,1-12
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SØNDAG

 

 

Til eftertanke

23. APRIL 2023

BETYDNINGEN AF DOMMENS TIME

Johannes’ Åbenbaring, Bibelens sidste bog, fokuserer på kulmina-
tionen af den årtusindlange strid mellem godt og ondt. Lucifer, en 
oprørsk engel, anfægtede Guds ret, retfærdighed og visdom. Han 
påstod, at Gud var uretfærdig og illoyal i sin måde at administrere 
universet. Åbenbaringsbogens sidste domshandling handler 
netop om denne strid om Guds karakter.

Åb 14,7 siger: ”Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, 
da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og 
hav og kilder.“ Hvilken betydning har det, at lige efter, at vi har 
hørt om ”et evigt evangelium“, taler den første engels budskab 
om Guds dom? Hvilken sammenhæng er der mellem det evige 
evangelium og Guds dom?

Evangeliet og dommen, som begge er en del af den første engels 
budskab, er uadskilleligt knyttet til hinanden. Uden det ”evige 
evangelium“ ville vi ikke have noget håb i dommen. Som vi skal se, 
er det evige evangelium faktisk vores eneste håb i dommen. Der er 
ingen tvivl om, at en del af evangeliets indhold drejer sig om dom.

Under denne dom vil de verdener, som ikke har syndet, se, at Gud 
har gjort alt, han kan for at frelse hvert eneste menneske. Denne 
dom åbenbarer Guds retfærdighed og nåde. Den siger noget om 
hans kærlighed og lov. Den taler om hans nåde, der frelser, og om 
hans magt til at befri.

Dommen er en del af Guds ultimative løsning på syndens problem.  
I den store strid i universet mellem godt og ondt har Gud på kor-
set svaret på Satans anklager, men i dommen vil han åbenbare, at 
han har gjort alt, som er muligt for at frelse os og lede os til korset.

Himlens evige, nøjagtige, detaljerede optegnelser vil blive åbnet 
(se Dan 7,10). Vi er så værdifulde for Gud, at hele universet holder 
pause for at overveje de valg, vi har taget i lyset af Helligåndens 
forsøg på at vinde os og den frelse, som blev tilvejebragt af Kristus 
på Golgatas kors.

Læs Sl 51,3-6, og læg specielt mærke til vers 6. Hvordan er  
disse vers med til at forklare betydningen af og hensigten med 
dommen?
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 Åb 20,12

Til eftertanke

24. APRIL 2023

GUDS NÅDE OG DOM

Både korset og dommen åbenbarer, at Gud er retfærdig og nådig. 
Overtrædelse af loven kræver dødsstraf over synderen. Retfær-
digheden siger: ”Syndens løn er død“. Nåden svarer: ”Guds nåde-
gave er evigt liv i Kristus Jesus“ (Rom 6,23). Hvis Guds lov kunne 
forandres eller afskaffes, ville det være helt unødvendigt for Jesus 
at dø. Kristi død stadfæster lovens evige gyldighed, og loven er 
grundlaget for dommen.

Hvordan bliver vi dømt? Hvad er forholdet mellem vores gode 
gerninger og vores frelse?

Vores gerninger åbenbarer vores valg og vores loyalitet mod Gud. 
Ef 2,8-9 siger: ”For af den nåde er I frelst ved tro … Det skyldes ikke 
gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af.“ Men når 
Kristus frelser os, forandrer han os. ”For hans værk er vi, skabt i 
Kristus Jesus til gode gerninger“ (Ef 2,10).

Vores gode gerninger, som Helligånden giver os kraft til at 
gøre, frelser os ikke, men de vidner om, at vores tro er ægte. Guds 
sidste dom fjerner alle forstillelser, alt hykleri, al falskhed, og den 
skærer lige ind til vores allerinderste. I en beskrivelse af vores 
stilling over for Gud i dommen giver Ellen White følgende mægtige 
indblik i, hvordan evangeliet og dommen går hånd i hånd:

”Den kendsgerning, at Guds anerkendte folk i beskrivelsen står 
foran Herren i snavsede klæder, burde føre til ydmyghed og dyb 
hjertegranskning hos alle, som bekender hans navn. De, som vir-
kelig renser deres sjæl ved at adlyde sandheden, vil have den mest 
ydmyge opfattelse af sig selv. Jo nøjere de betragter Kristi fuld-
stændigt rene karakter, jo stærkere bliver deres ønske om at blive 
forvandlet efter hans billede, og jo mindre renhed og hellighed 
vil de se i sig selv. Men når vi bør erkende vores syndige tilstand, 
skal vi stole på Kristus som vores retfærdighed, vores helligelse og 
vores frelse. Vi kan ikke afvise Satans anklager imod os. Kristus er 
den eneste, som kan fremsætte et virkningsfuldt forsvar på vores 
vegne. Han er i stand til at gøre anklageren tavs med argumenter, 
som ikke bygger på vores fortjeneste, men på hans egne“ (Testimo-
nies for the Church, 5. bd., s. 471-472).

Hvordan kan du i Ellen Whites ord se den uadskillelige sammen-
hæng mellem evangeliet og dommen? Hvilket håb giver det dig, 
at der er denne forbindelse mellem evangeliet og dommen?
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 Dan 7,9-10.13

 

 Til eftertanke

25. APRIL 2023

EN MÆGTIG SCENE

De profetiske bøger Daniels Bog og Johannes’ Åbenbaring viser 
os begge begivenheder, der skal ske i de sidste dage af jordens hi-
storie. Åbenbaringsbogen forkynder, at timen er kommet, da Gud 
dømmer. Daniels Bog åbenbarer, hvornår dommen begyndte.

I Daniel 7 åbenbarede Gud verdenshistorien for profeten. Na-
tioner opstår og falder. Forfølgende magter undertrykker Guds 
folk. Efter at have beskrevet Babylon, Medo-Persien, Grækenland, 
Rom, det romerske imperiums opløsning, og forfølgelsen af kirken 
i de 1260 år (Dan 7,25; se også Åb 12,14), leder Gud Daniels sind til 
at fokusere på en fantastisk himmelsk begivenhed, som vil rette 
op på alt. Profetens opmærksomhed bliver vendt fra nationernes 
opståen og fald og denne verdens undertrykkende magter til uni-
versets tronsal og Guds afgørende dom, hvor han vil rette op på 
alt det forkerte og oprette sit evige retfærdighedsrige.

Gud bragte i et syn Daniel bort fra jordens kaos og strid til den 
himmelske helligdoms herlighed og til universets højesterets sam-
ling, hvor Kristus, verdens retmæssige hersker, fra sin Fader mod-
tog det rige, som retmæssigt tilhører ham.

Beskriv, hvad Daniel så i disse vers. Hvad er det endelige resultat 
af denne dom? Se Dan 7,14.26-27.

Hele menneskehedens skæbne afgøres i himlens retssal. Retfær-
digheden vinder. Sandheden sejrer. Retfærdighed hersker. Dette er 
er en af de mest fantastiske, pragtfulde scener i hele Bibelen. Og 
den gode nyhed er, at det ender godt for Guds trofaste folk, som er 
iklædt Kristi retfærdighed.

Jesus træder frem for sin himmelske fader i hele universets 
påsyn. Himmelske væsener i stort antal står rundt om Guds trone. 
Alle de væsener i hele universet, som ikke har syndet, betragter 
denne domsscene med ærefrygt. Den lange strid, som har hersket 
i årtusinder, vil snart ende. Kampen om universets trone er fuldt 
og helt afgjort.

Daniel havde ret med hensyn til de verdensriger, der kom og gik, 
ligesom det var forudsagt. Hvorfor giver det derfor god mening 
at stole på Guds ord også med hensyn til, hvad det siger om dette 
sidste ”evige herredømme“, ”som ikke skal forgå“?

TIRSDAG
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 Åb 4,2-4

26. APRIL 2023

ET GLIMT AF HIMLEN

I Åb 4 ser Johannes en åben dør i himlen og får invitationen: ”Kom 
herop, så vil jeg vise dig, hvad der siden skal ske“ (Åb 4,1). Jesus 
inviterede apostlen til at se ind gennem den åbne dør i himlens 
helligdom for at se evige scener i den store strid mellem godt 
og ondt. Vi kan også se ind gennem den åbne dør sammen med 
Johannes og få et glimt af frelsens evige plan. Vi bliver vidne til em-
ner, der bliver afgjort af den himmelske domstol. Grundlæggende 
emner i den store strid mellem godt og ondt bliver fremstillet for 
vores øjne.

Hvilke ligheder ser du her med domsscenen i Dan 7?

Dette er tydeligvis himlens tronsal. Gud, Faderen, sidder på tro-
nen omgivet af himmelske væsener. Der er torden og lyn, som 
symboliserer Guds dom. I Åb 4,4 lægger vi også mærke til, at 24 
ældste er til stede ved Guds trone.

Hvem er disse 24 ældste? I det gamle Israel var der 24 afde-
linger i det levitiske præsteskab. Disse præster repræsenterede 
folket for Gud. I 1 Pet 2,9 siger apostlen, at de nytestamentlige 
troende er ”en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab“. Disse 24 
ældste kunne måske repræsentere alle de frelste, som en dag 
vil prise Gud foran hans trone. Eller måske repræsenterer de de 
mennesker, som blev oprejst fra de døde, da Jesus opstod, og som 
også fór til himlen sammen med ham (Matt 27,52; Ef 4,7-8).

Uanset, så er det gode nyheder. Der er nogle af de frelste fra 
jorden ved Guds trone. De mødte fristelser, ligesom vi gør. Ved 
Kristi nåde og Helligåndens kraft vandt de sejr. De er iklædt hvide 
klæder, som symboliserer Kristi retfærdighed, som dækker og ren-
ser deres synd. De har en guldkrone på deres hoved, som viser, at 
de har vundet sejr i kampen mod det onde og er blevet en del af 
himlens kongelige slægt af troende.

Vi ser en trone i himlen, og Gud sidder på tronen. Der er  
himmelske væsener omkring tronen, og nogen i himlen begynder 
at synge. Et crescendo af lovprisning opbygges; det lyder højere og 
højere:

”Værdig er du, vor Herre og Gud,
til at få pris og ære og magt;
for du har skabt alle ting,
af din vilje blev de til og blev skabt“ (Åb 4,11).

ONSDAG
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 Åb 5,8-12
 

Til eftertanke

27. APRIL 2023

JESUS ER VÆRDIG

I Åb 5,1-4 ser vi igen en trone. En bogrulle med skrift på begge 
sider bliver introduceret. Den er forseglet med det guddommelige 
segl, og ingen i himlen eller på jorden kan åbne bogrullen. De him-
melske væsener skælver. Dette er alvorligt. Ingen engel kan repræ-
sentere menneskeheden i jordens sidste og afgørende domshand-
ling. Johannes græder, fordi ingen kan åbne bogrullen. Men en af 
de ældste, en af dem, som er frelst fra jorden, taler opmuntrende 
ord til Johannes. Jesus, Guds Lam, er værdig til at åbne bogrullen.
I Åb 5,5 ser Johannes det ultimative svar på syndens problem. Her 
ser den aldrende apostel den eneste måde, hvorved nogen kan 
bestå i den afgørende dom ved Guds trone. ”Men en af de ældste 
sagde til mig: ‘Græd ikke! For Løven af Judas stamme, Davids rod-
skud, har sejret, så han kan åbne bogen og dens syv segl.’ Og jeg 
så et lam … det så ud som slagtet“ (Åb 5,5-6).

Hvordan reagerer himlen på bekendtgørelsen om, at Jesus er 
værdig til at åbne dommens bogrulle og frelse os?

Jesus, Guds lam, som har ofret sit liv for hele menneskehedens 
frelse, tager bogrullen og åbner den. Hele himlen bryder ud i lov-
prisning. Hans sejr over Satans fristelser, hans død på Golgatas 
kors, hans opstandelse, hans tjeneste som ypperstepræst giver 
frelse for alle, som i tro vælger at svare på hans nåde. Dommen er 
en ufattelig god nyhed for Guds folk. Den taler om afslutningen på 
syndens herredømme og befrielsen af Guds folk.

Findes der noget mere opmuntrende end det? Jesus er vores re-
præsentant i dommen. Hans fuldkomne retfærdighed dækker os. 
Hans retfærdighed arbejder i os for at forny os. Hans nåde tilgiver 
os, forvandler os og giver os kraft til at leve gudfrygtige liv.

Vi har intet at frygte. Jesus er vores repræsentant i dommen, og 
det ondes magter er overvundet. Dommen fældes til fordel for 
Guds folk (Dan 7,22). Hensigten med dommen er ikke at finde ud 
af, hvor onde vi er, men at åbenbare, hvor god Gud er.

Mediter igen over det store håb vi har i forbindelse med  
dommen: Jesus er vores stedfortræder. Hvorfor er det vores 
eneste håb?

TORSDAG
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28. APRIL 2023

TIL VIDERE STUDIUM

”Deres eneste håb er Guds nåde; deres eneste forsvar vil være 
bøn. Som Josva bad i englens nærvær, sådan vil restmenigheden 
med sønderbrudte hjerter og oprigtig tro bønfalde om tilgivelse 
og befrielse gennem Jesus, deres forsvarer. De er helt bevidste om 
deres livs syndighed, de ser deres svagheder og uværdighed, og 
når de betragter sig selv, er de ved at fortvivle. Fristeren står klar 
til at anklage dem, ligesom han stod klar til at bekæmpe Josvas 
forbøn. Han peger på deres snavsede klæder, deres mangelfulde 
karakter. Han fremlægger deres svagheder og dårskab, deres 
utaknemmeligheds synder, deres manglende lighed med Kristus, 
hvormed de har vanæret deres frelser … Guds folk har fejlet meget 
og på mange måder. Satan har et nøjagtigt kendskab til de synder, 
han har fristet dem til at begå, og han fremlægger disse i det mest 
overdrevne lys og siger: ’Hvordan kan Gud forkaste mig og mine 
engle fra sin nærhed og samtidigt belønne dem, som har gjort 
sig skyldige i de samme synder? Det kan du ikke gøre, o Herre, og 
samtidigt være retfærdig. Så vil din trone ikke kunne bestå med 
retfærdighed i dommen. Retfærdighed kræver, at de bliver dømt.’ 
Men selv om Kristi efterfølgere har syndet, har de ikke overgivet 
sig selv til det ondes kontrol. De har lagt deres synder til side og 
har søgt Herren i ydmyghed og anger, og den guddommelige for-
svarer appellerer på deres vegne. Han, som er blevet mest forned-
ret på grund af deres utaknemlighed, og som kender både deres 
synder og deres anger, siger: ’Herren irettesætter dig, Satan.’ Jeg 
gav mit liv for disse mennesker. De er tegnet i mine hænder“ (Ellen 
White, Testimonies for the Church, 5. bd., s. 473-747).

1. Hvordan påvirkes vores hverdag af, at vi ved, at ”timen er 
kommet, da han dømmer“? Hvis vi skal være ærlige, vil de 
fleste af os nok indrømme, at det ikke gør det. Hvordan kan vi 
ændre på det?

2. Hvorfor er dommen en god nyhed? Tal sammen i klassen om 
Jesu rolle i dommen. Hvordan kan den motivere os til at være 
tro imod ham, når vi ved, at det kun er på grund af, hvad han 
har gjort for os, at vi kan have et håb om frelse?

3. Tænk dybere over tanken om, at dommen åbenbarer Guds 
karakter for hele universet. Hvordan passer den tanke ind i 
hele den store strid?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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