
1
”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).

Det er let at tage tingene for givet, især ting, som vi altid har kendt 
til eller erfaret. Det er fx let for børn at tage deres forældre for 
givet. De har kendt dem hele deres korte liv. Det er også let for os 
at tage solen, himlen, luften eller jorden under vores fødder for 
givet.

Men har du nogensinde standset op for at tænke over, hvor meget 
vi tager vores eksistens for givet? Hvor ofte stopper vi op og stiller 
det berømte filosofiske spørgsmål: Hvorfor er der noget i stedet for 
intet?

Hvorfor eksisterer universet med al dets vælde og storhed? Tænk, 
hvis universet ikke fandtes.

Vi eksisterer, fordi vi er blevet til, og det er et mirakel. På trods af 
alle teorier om, at universet opstod fra absolut ingenting, så ek-
sisterer vores univers, fordi Gud, Skaberen, har skabt det og alt i 
det.

· Åb 1,9
· Es 40,26
· 2 Kor 5,17
· Kol 1,17
· Åb 4,11
· Joh 19,16,30
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SØNDAG

 Åb 1,9
 Matt 13,21
ApG 14,22
Joh 16,33

 

Til eftertanke

7. MAJ 2023

EN VEN I NØDEN

Efter Jesu himmelfart (ApG 1,9) besøgte han den sidste af apost-
lene, som endnu var i live, Johannes. Han åbenbarede sig for ham 
på øen Patmos, hvor Johannes var sendt i landflygtighed af den 
onde romerske kejser Domitian.

Hvilket budskab er der i disse tekster for alle, som ønsker at 
følge Jesus i denne verden?

Adskilt fra sin familie, sine venner og menigheden sad Johannes 
alene i forfølgelse og vanskeligheder, fordi han fulgte Jesus. Hans 
opgave var ikke endt. Hans vidnesbyrd var ikke afsluttet. Et strå-
lende himmelsk væsen besøgte Johannes på den ensomme ø med 
et budskab direkte fra Guds trone. Dette budskab fra Jesus skulle 
genlyde ned igennem århundrederne. Det var et budskab om 
håb for hver eneste generation, men især et budskab, som skulle 
forberede Guds folk i endetiden for Jesu komme. Det er både et 
alvorligt advarselsbudskab og et opmuntrende endetidsbudskab 
for os, mens vi gør os rede til at møde de sidste tiders prøvelser – 
eller en hvilken som helst prøvelse, du udsættes for her og nu.

Hvis du i dag besøger den hule, hvor det siges, at Johannes fik besøg 
af en engel fra himlen med Johannes’ Åbenbarings profetiske syn, 
vil du med det samme bemærke disse ord på en tavle ved indgan-
gen, hvor hele Johannes’ Åbenbaring opsummeres i en tekst: ”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).

Det centrale tema i Johannes’ Åbenbaring er tilbedelse. Vi blev skabt 
som tilbedende væsener. Vi tilbeder alle et eller andet eller en eller 
anden. Sand tilbedelse, tilbedelse af Skaberen, gør os i stand til at 
opdage livets sande mening. Det giver os en begrundelse for at 
leve. Det giver os ikke alene noget at dø for, men endnu vigtigere 
noget at leve for og om nødvendigt udholde prøvelser. Og når den 
sidste krise opstår, vil vi bedre forstå ordet om, at ”igennem mange 
trængsler skal vi gå ind i Guds rige“ (ApG 14,22).

Hvis en trofast Guds tjener som Johannes mødte lidelse og  
prøvelser, hvorfor skulle vi da tro, at vi ikke også skal møde  
vanskeligheder? Se 1 Pet 4,12-15.
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MANDAG

 Åb 14,7

Til eftertanke

8. MAJ 2023

TILBED SKABEREN

Hvordan ender den første engels budskab? Hvilken afsluttende 
appel indeholder dette budskab om dommens time? Se også  
Es 40,26; Joh 1,1-3; Rom 1,20.

Åb 14,7 ender med et klart kald til at tilbede Skaberen. Dette kald 
har især stor betydning i vores tid, hvor det meste af både den 
videnskabelige og den kristne verden har accepteret udviklingste-
orien, som angriber selve kernen i alt, der er bibelsk og kristent. 
Hvis udviklingsteorien var sand, ville vores tro nødvendigvis være 
en løgn. Så alvorlig er sagen.

Den sidste appel i Johannes’ Åbenbaring er baseret på Bibelens 
første bog. Det er umuligt helt at forstå, hvad der står på spil i 
denne kosmiske strid om tilbedelse, medmindre vi forstår betyd-
ningen af skabelsen. ”I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden“ 
(1 Mos 1,1). Dette vers danner grundlaget for hele Bibelen. ”I begyn-
delsen skabte Gud“. Det hebraiske ord for ”skabte“ i dette vers er 
bara, et udsagnsord, som ene og alene bruges med Gud selv som 
grundled.

For at få i det mindste en lille ide om, hvor uendelig Guds magt 
og kraft er, lad os se på en af de ting, han skabte, nemlig solen. So-
len producerer mere energi på et sekund, end menneskene totalt 
har produceret ved hjælp af olie, gas, kul eller ild siden tidernes 
begyndelse. Den har en diameter på ca. 1.392.700 km og kunne in-
deholde en million planeter af jordens størrelse. Men solen er kun 
en af mindst 100 milliarder stjerner i vores galakse Mælkevejen. En 
stjerne, som kaldes Pistolstjernen, afgiver over ti millioner gange 
så meget energi som vores sol. En million stjerner på størrelse 
med vores sol kan let få plads inden for Pistolstjernens sfære. 
Hvordan kan vi bare begynde at fatte skabelsen?

Skabelsen åbenbarer en Gud med frygtindgydende magt og 
ubegrænset kraft. Hans kraft frembragte ikke alene himlene og 
jorden, men har også arbejdet for hans folk ned igennem århund-
rederne. Han er den Gud, som begyndte denne verden, som altid 
er til stede i denne verden, og som aldrig vil svigte sit folk i denne 
verden.

Hvordan forstærker skaberværkets overvældende størrelse din 
følelse af, at Guds kærlighed er virkelig? Den understreger, at 
på trods af, hvor små vi er i forhold til hele skaberværket, døde 
Kristus alligevel for os.
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 2 Kor 5,17
Sl 139,15-18

ApG 17,27
Kol 1,17.

 

 Til eftertanke

9. MAJ 2023

EN GUD, SOM ER NÆR

Skabelsens Gud, som frembragte solen, månen og stjernerne, og 
hvis store magt skabte vores planet og fyldte den med levende 
ting, er også en Gud, som er interesseret i hver eneste af os. Han er 
den Gud, som befriede sit folk fra Egyptens slaveri, som ledte dem 
igennem ørkenvandringen, som lod manna regne ned fra himlen, 
som fik Jerikos mure til at falde, og som besejrede Israels fjender. 
Den samme Gud, som brugte sin evige kraft til at skabe universet, 
bruger den samme evige kraft til at besejre de onde magter, som 
kæmper om herredømmet i vores liv.

Hvad fortæller disse tekster os om Guds nærhed?

Teologer taler om Guds transcendens. Det er tanken om, at Gud 
eksisterer uden for og hævet over hele skaberværket. Men de taler 
også om Guds immanens. Det er tanken om, at Gud også på en el-
ler anden måde eksisterer inden for vores verden, og som Bibelens 
historie viser, også på en indviklet og intim måde er involveret i den. 
Selv om Herren ”bor i det høje og hellige“, er han også ”hos den, der 
er knust, hvis ånd er nedbøjet“ (Es 57,15). Jesus selv sagde, idet han 
talte om sine trofaste efterfølgere: ”Jeg i dem og du i mig, for at de 
fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt 
mig og har elsket dem, som du har elsket mig“ (Joh 17,23). Mere in-
timt og nært kan det ikke blive.

Den enestående nyhed om vores Gud er, at hans magt er så stor, 
at den når over universet og ned til vores liv. Han lover at genskabe 
os, forme os og forvandle os efter sit billede. Tænk over, hvad det 
vil sige? Den Gud, som skabte og opretholder milliarder af galakser, 
er også den Gud, om hvem det siges: ”i ham lever vi, ånder vi og 
er vi“ (ApG 17,28). Han arbejder også med vores hjerter for at give 
os et nyt hjerte, rense os fra al synd og gøre os til nye skabninger i 
Kristus. Hvilken mægtig og trøsterig tanke det er, at vores Gud, en 
Gud med så stor magt og kraft, elsker os og har omsorg for os.

Hvordan kan vi lære at finde håb og trøst i forståelsen af Guds 
immanens? Eller skræmmer det dig, at Gud kender alle dine  
mørkeste hemmeligheder? Hvordan kan evangeliet give dig fred  
i den sammenhæng?

TIRSDAG
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 Ef 3,9
Kol 1,13-17

Åb 4,11
Rom 5,17-19

10. MAJ 2023

EVANGELIUM, DOM, SKABELSE

Se på den første engels budskab. Evigt evangelium. Timen, da han 
dømmer. Tilbed Skaberen. Se, hvor nært disse tanker er knyttet 
til hinanden. Når vi står foran vores skaber i dommen, er det kun 
evangeliet, der kan give os håb. ”Så er der da nu ingen fordøm-
melse for dem, som er i Kristus Jesus“ (Rom 8,1). Ingen fordøm-
melse – og slet ikke i dommen.

Budskabet om Gud som skaber er meget central i den nær-
værende sandhed, især når udviklingsteorien, også når den er 
forklædt i ”kristen“ påklædning, truer med at ødelægge hele fun-
damentet for den kristne tro.

Men midt i udviklingsteoriens angreb har Gud oprettet en 
kirke, et folk, hvis navn er et vidnesbyrd imod teorien om en udvik-
ling, et folk, som skal forkynde den grundlæggende sandhed om 
Gud som vores skaber og frelser.

Hvad siger disse tekster om Jesus som skaber og frelser?

Læg mærke til, hvor nært Jesus som skaber er knyttet til Jesus som 
frelser. I det øjeblik hans rolle som skaber bliver formindsket, som 
det sker i udviklingsteorien, bliver der også stillet spørgsmålstegn 
ved hans rolle som frelser. Kom Jesus for at frelse os fra synd, fra 
død, fra lidelse og fra voldshandlinger, når synd, død, lidelse og 
vold er grundelementer i skaberværket, sådan som udviklingsteo-
rien lærer det? Skulle Gud frelse os fra den selvsamme proces, han 
brugte til at skabe os i begyndelsen? Det er en farlig løgn.

Og det, der gør det endnu værre, er, at udviklingslæren latter-
liggør selve tanken om Jesu død på korset. Hvorfor? Paulus kæder 
ubrydeligt syndens oprindelse ved Adam med Jesu død (se Rom 
5,17-19). Der er altså en direkte forbindelse mellem Adam og Jesus. 
Men ifølge evolutionslæren introducerede en syndfri Adam ikke 
døden, for i denne teori gik der millioner af år med død, før Adam 
blev til.

Så lige fra starten ødelægger evolutionsteorien korset og tro-
ens bibelske grundlag. Som en kontrast står syvendedagsadven-
tisterne som et levende vidnesbyrd om denne vranglære ved at 
kalde verden til at tilbede Skaberen.

ONSDAG
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 Joh 19,16-30
 

Til eftertanke

11. MAJ 2023

SKABEREN PÅ KORSET

Vi kan forundres over og tilbede Herren som vores skaber. Og som 
vi allerede har set det, men som det er værd at se på igen, er vores 
skaber også vores frelser. Den Gud, som skabte os, er den samme 
Gud, som frelste os. Den Gud, som sagde: ”Lad os skabe menne-
sker i vort billede, så de ligner os“ (1 Mos 1,26), er den samme, 
som på korset råbte: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt 
mig?“ (Matt 27,46). Her finder vi grund nok til at frygte Gud og 
endnu mere til at give ham ære og tilbede ham.

Hvordan kan vi som syndige mennesker tilstrækkeligt svare på 
en så fantastisk sandhed som denne? Hvad kan vi i det hele taget 
gøre som svar? I den første engels budskab får vi at vide, hvad vi 
skal gøre: ”Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han 
dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kil-
der“ (Åb 14,7).

Læs Johannes’ beretning om Jesus på korset. Tænk over det, 
mens du læser de bibeltekster, vi har set på om Jesus som ska-
ber. ”I ham blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige 
og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. 
Ved ham og til ham er alting skabt“ (Kol 1,16). Hvordan kan vi 
svare på et så fantastisk udtryk for Guds kærlighed?

Den første engels budskab om at tilbede Skaberen blev givet efter 
korset, efter at det var blevet kendt for hele universet og for Kristi 
efterfølgere, at han, ”som har skabt himmel og jord og hav og kil-
der,“ er den samme, som selv om han var Gud, ”gav afkald på det, 
tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da han var 
trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil 
døden, ja, døden på et kors“ (Fil 2,7-8).

Hvilket fantastisk syn det må have været for dem, som kendte 
Jesus, før han kom til jorden som et menneske. Det er intet un-
der, at himmelske væsener også tilbeder ham. Og kan vi, som er 
løskøbt ved hans blod, gøre andet end at tilbede vores skaber og 
vores frelser?

I lyset af korset, hvorfor er tanken om, at syndige mennesker 
kan tilføje noget til det, Kristus gjorde for os på korset, så kæt-
tersk? Hvilke af vores gerninger kan tilføje noget til det, som 
Skaberen allerede har gjort for os?

TORSDAG
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12. MAJ 2023

TIL VIDERE STUDIUM

Tilbedelse af Gud står centralt i Skriften og har altid været et 
stridspunkt for mennesker og for Guds folk. I Det Gamle Testa-
mente irettesatte profeterne Guds folk for at tilbede andre guder 
eller for at tilbede Gud på måder, der tilhørte den hedenske ver-
den. Konflikten mellem at tilbede Gud eller andre guder står i cen-
trum i den kosmiske strid. Og sammen med tilbedelsen af andre 
guder følger tilsidesættelse af Guds lov.

”Tilbedelse handler om den mest grundlæggende side af men-
neskenes eksistens. Det har nemlig at gøre med, hvad mennesker 
som levende skabninger bør gøre, når de møder Skaberen … Kun 
de, som er i live, kan tilbede Herren; de døde kan ikke lovprise og 
tilbede ham … Han, som skabte os, inviterer os til i tilbedelse at 
overgive vores liv til ham for at få dem berigede tilbage og bruge 
dem til gavn for andre. Tilbedelse har at gøre med vores eksistens, 
natur og hensigt, og med behovet for at have et centrum uden for 
os selv, som frigør os fra selviskhed. Ikke at tilbede Gud er at miste 
hensigten med vores eksistens. Det er at eksistere i en tilstand af 
forvirring og derfor at dø og havne i total udryddelse, fordi vi ikke 
har forbindelse med selve livets kilde“ (Ángel Manuel Rodriguez, The 
Closing of the Cosmic Conflict: Role of the Three Angels’ Messages, s. 42).

1. Tænk over, hvorfor det i en syndig verden ikke er nok at være 
skabt af Gud. Hvorfor har vi også brug for løftet om frelse?

2. Tænk på situationer i dit liv, hvor du tydeligt har set Guds 
kraft udfolde sig – hvordan du har oplevet Guds kærlighed 
til dig personligt. Tænk over, at det er den samme Gud, som 
skabte hele universet! Denne Gud elsker dig så højt, at han 
har omsorg for dit liv. Hvordan kan dette både være en trøst 
og få os til at føle os ydmyge?

3. Tænk over teorien om teistisk evolution. Ifølge denne teori har 
Gud ledt udviklingen i overensstemmelse med det, som ud-
viklingsteorien normalt antager skete i fortiden. Hvis det var 
sandt, ville vi blive bedt om at tilbede en skaber, som har brugt 
milliarder af år med død, voldsomhed, ødelæggelse, lidelse og 
masseudryddelse for at skabe os. Samtidigt har han så givet os 
en helt anden historie om verdens skabelse i Første Mosebog. 
Skal vi virkelig tilbede en sådan Gud? Tilbede ham for hvad? 
For at have løjet for os i tusinder af år om, hvordan vi blev til?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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