
1
”Og at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er med den  
hemmelighed, som fra evighed af lå skjult i Gud, alle tings  
skaber“ (Ef 3,9).

Kernen i menneskehedens værdighed ligger i en fælles skabelse. 
Den kendsgerning, at vi hver enkelt er skabt i Guds billede, giver 
hvert eneste menneske værdi. Det ufødte barn i dets mors mave, 
den invalide teenager, den unge voksne med Downs syndrom og 
den gamle bedstemor med Alzheimer har alle stor værdi i Guds 
øjne. Gud er deres far. De er hans sønner og døtre. ”Gud, som har 
skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er Herre over 
himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder … af ét men-
neske har han skabt alle folk og ladet dem bosætte sig overalt på 
jorden“ (ApG 17,24-26).

Vi har en fælles arv. Vi tilhører den samme familie. Vi er brødre 
og søstre, som er dannet, formet og skabt af den samme Gud. 
Skabelsen giver os en sand følelse af selvværd. Da generne og 
kromosomerne samlede sig, så de formede den enestående bio-
logiske struktur, som udgør din personlighed, smed Gud mønstret 
væk. Ingen anden i hele universet er som du. Du er enestående, 
en skabning uden lige, et væsen med så stor værdi, at den Gud, 
som skabte universet, selv blev et menneske og gav sig selv som et 
offer for dig og dine synder!

· Jak 2,8-13
· 5 Mos 5,12-14
· Sl 33,6.9
· Åb 14
· 2 Pet 3,13
· Åb 21,1
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SØNDAG

 

 Åb 14,7
Rom 14,10
Jak 2,8-13

 

Til eftertanke

14. MAJ 2023

DOMMEN, SKABELSEN OG ANSVARLIGHED

Hvis vi kun er en samling tilfældigt udformede celler, kun et resul-
tat af tilfældighed og en veludviklet afrikansk abe, og ikke mere 
end det, så har livet ikke ret stor mening. Hvis vi kun er en ud af 
de ca. otte milliarder mennesker, som kæmper med hinanden for 
plads på den planet, vi kalder Jorden, mister tilværelsen sin me-
ning bortset fra det at overleve. Som en modsætning giver Bibe-
lens skabelsesberetning en mening med at leve og et moralsk bud 
for livet. Vi er blevet skabt af Gud og skal stå til regnskab over for 
ham for vores handlinger. Han, som skabte os, gør os ansvarlige. 
Han har fastsat visse absolutte regler selv i en verden med ”mo-
ralsk relativisme“.

Hvad siger en dom om emner som ansvarlighed og ansvar? Hvil-
ken forbindelse er der mellem dom, Guds bud og tilbedelse?

Budskabet fra de tre engle i Åb 14 siger, at ”timen er kommet, da 
han dømmer“ (Åb 14,7). Da vi er skabt af Gud med evnen til at 
foretage moralske valg, er vi ansvarlige for de valg, vi tager. Hvis 
vi kun var en tilfældig samling af celler, et produkt af vores arv og 
miljø, ville vores handlinger i høj grad bestemmes af kræfter, som 
vi ikke havde nogen kontrol over.

Men en dom forudsætter ansvarlighed. I denne afgørende time 
af jordens historie, dommens time, kalder Gud os til at træffe be-
slutninger i forhold til evigheden. Den første engels appel: ”Tilbed 
ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder“ (Åb 14,7), be-
kræfter, at grundlaget for al tilbedelse er det faktum, at vi er skabt 
af Gud.

Vores overholdelse af den syvende dag som sabbat viser, at 
vi tror, at Jesus er værdig til at blive tilbedt som vores skaber. Det 
viser vores anerkendelse af, at hans tibudslov er guddommeligt 
inspirerede principper for, hvordan vi lever livet på bedste måde. 
Loven er grundlaget for Guds styre og en åbenbaring af hans 
karakter. Derfor bliver den dommens målestok. Vores trofasthed 
mod sabbatsbuddet er en erkendelse af vores beslutning om at 
leve et liv i lydighed.

Hvordan påvirker vores opfattelse af skabelsen vores opførsel? 
Hvilken forbindelse er der mellem arv og miljø og de valg, vi 
dagligt træffer? Hvordan kan vi med Guds hjælp sejre over ka-
rakterbrist, som vi ikke selv har valgt?
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MANDAG

 
 

 1 Mos 2,1-3
2 Mos 20,8-11
 5 Mos 5,12-15

Åb 14,6-7

Til eftertanke

15. MAJ 2023

SABBATTEN OG SKABELSEN

På grund af vores verdens desperate behov for skabelsens be-
kræftende budskab gav Gud os sabbatten. I midten af 1800-tallet, 
da udviklingsteorien tog den intellektuelle verden med storm, 
sendte Gud et fantastisk budskab om håb. Vi har studeret dette 
budskab, som vi finder i Åb 14,6-7.

Satan har gjort alt, han kan, for at forvrænge ideen om ska-
belse, for han hader Jesus og ønsker ikke, at han skal modtage den 
tilbedelse, han er værdig til at få som skaber og frelser. Sabbatten 
står midt i centrum af den store strid om Kristi værdighed til at 
modtage tilbedelse som vores skaber. Guds budskab i de sidste 
dage kalder menneskene til atter at tilbede Kristus som himlens 
og jordens skaber. Grundlaget for al tilbedelse er det faktum, at 
han skabte os.

Hvordan kan vi i sabbatsbuddet se forbindelsen mellem  
skabelse og frelse?

Sabbatten er et evigt symbol på vores hvile i Gud. Den er et sær-
ligt tegn på loyalitet over for skaberen (Ez 20,12.20). Fremfor at 
være et barskt legalistisk krav åbenbarer den, at sand hvile fra ret-
færdiggørelse ved gerninger findes i Gud. Sabbatten taler om en 
Gud, som har udført det for os, som vi aldrig selv kunne gøre.
Skriften kalder os til hver sabbat at hvile i hans kærlighed og om-
sorg. Sabbatten er et symbol på hvile, ikke arbejde; på nåde, ikke 
legalisme; på vished, ikke fordømmelse; på at stole på ham, ikke 
på os selv. Hver sabbat glæder vi os over hans godhed og priser 
ham for den frelse, som kun kan findes i Jesus Kristus.
Sabbatten er også en evig forbindelse mellem fuldkommenheden 
i Edens have i fortiden og himlens og den nye jords herlighed i 
fremtiden (Es 65,17; Åb 21,1).

Sabbatten kalder os tilbage til vores rødder. Den er en forbin-
delse til vores oprindelige familie. Sabbatten er blevet fejret uaf-
brudt siden tidernes morgen. Den danner en ubrudt forbindelse 
ned igennem tiden tilbage til menneskenes skabelse. Den hjælper 
os til at fokusere på den herlige sandhed, at vi er Guds børn. Den 
kalder os til et intimt, nært forhold til ham.

Hvordan ser vi hentydninger til sabbatsbuddet i Åb 14,6-7, og 
hvorfor er det vigtigt for vores budskab i endetiden? Se 2 Mos 
20,8-11.
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 Sl 33,6.9
Hebr 11,3

 

16. MAJ 2023

ET LET GENNEMSKUELIGT BEDRAG

I et forsøg på at ødelægge det enestående ved vores skabelse har 
djævelen introduceret en let gennemskuelig forfalskning. Denne 
forfalskning siger følgende: Gud er den primære årsag til skabelse, 
men han brugte lang tid på at få liv til at opstå. Udvikling var den 
proces, han brugte. Denne tilgang forsøger at harmonisere ”viden-
skabelige data“ med skabelsesberetningen i Første Mosebog. Den 
hævder, at skabelsesdagene er lange, uafgrænsede tidsperioder, og 
at liv på jorden er milliarder af år gammelt. Denne teori kaldes for 
teistisk evolution.

Hvad siger disse tydelige tekster om, hvordan Guds skabte  
verden?

Bibelens gengivelse er tydelig. Gud ”talte, og det skete, han befa-
lede, og det stod der“ (Sl 33,9). ”I tro fatter vi, at verden blev skabt 
ved Guds ord“ (Hebr 11,3). Det første kapitel i Første Mosebog 
bekræfter, at Gud skabte verden på seks bogstavelige dage på 24 
timer, og at han hvilede på den syvende dag. Den litterære op-
bygning af 1 Mos 1 og 2 giver ikke plads til andre muligheder. Selv 
forskere, som ikke tror på en bogstavelig seks dages skabelse, er-
kender, at forfatterens hensigt var at fremhæve en skabelse på seks 
dage.

Hvis Gud ikke skabte verden på seks bogstavelige dage, hvilken 
betydning ville sabbatten da have? Hvorfor befalede Gud så, at den 
skulle holdes hellig? Det ville slet ikke give nogen mening at give 
sabbatten som et evigt tegn på en seks dages skabelsesuge, hvis 
den seks dages skabelsesuge slet ikke fandtes til at begynde med. 
At acceptere lange tidsperioder med skabelse er at sætte spørgs-
målstegn ved selve behovet for den syvende dags sabbat. Det rej-
ser også alvorlige spørgsmål mht. Skriftens sandfærdighed.

Ved at angribe sabbatten udfordrer Satan selve kernen i Guds auto-
ritet. Hvad ville være mere effektivt i ødelæggelsen af mindesmær-
ket for skabelsen på seks dage end at benægte, at skabelsen skete 
på seks dage? Det er ikke mærkeligt, at så mange mennesker, også 
kristne, ignorerer den syvende dag som sabbat. Denne teori er en 
forberedelse for det sidste og afgørende bedrag.

TIRSDAG
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 Åb 14,7.9.12

Til eftertanke

17. MAJ 2023

SKABELSE, SABBAT OG ENDENS TID

Den store strid, som begyndte i himlen, drejede sig om spørgs- 
målet om Guds autoritet. Udfordringen er den samme i dag.

Opsummer disse vers ved at fuldføre nedenstående sætninger.

Åb 14,7 er et kald til:

Åb 14,9 er en alvorlig appel om:

Åb 14,12 beskriver et folk, som:

Disse afsnit gør det tydeligt, at det centrale emne i konflikten i de 
sidste dage mellem godt og ondt, Kristus og Satan, handler om 
tilbedelse. Tilbeder vi Skaberen eller dyret? Skabelsen danner 
grundvold for alle vores trospunkter; for hvilke af vores tros-
punkter giver mening, hvis vi ikke tror på Gud som skaber? Den 
syvende dag, sabbatten, som er indeholdt i skabelsesberetningen 
i Første Mosebog (1 Mos 2,1-3), står derfor som et evigt og uforan-
derligt tegn på skabelsen. Den er det mest grundlæggende sym-
bol på en fundamental bibelsk lærdom. Det eneste, som er mere 
grundlæggende, er Gud selv.

At tilrane sig den syvende dag, sabbatten, er at tilrane sig Her-
rens autoritet på det mest grundlæggende plan muligt, nemlig at 
benægte, at han er Skaberen. Det griber ind i alt og river det op 
med rod. Det er i sandhed at ville sætte sig i Guds sted (2 Thess 2,4).

Det egentlige spørgsmål i de sidste tider er selvfølgelig vores 
kærlighed til og troskab mod Jesus. Ifølge Bibelen kommer denne 
troskab til udtryk gennem lydighed mod buddene (1 Joh 5,3; 
Åb 14,12), og sabbatsbuddet er det eneste af buddene, som går 
bagom alt, for det er det eneste, som peger på Gud som skaber (2 
Mos 20-8-11). Det er derfor ikke mærkeligt, at sabbatten bliver det 
ydre symbol på den sidste adskillelse mellem dem, som tilbeder 
Herren, og dem, som tilbeder dyret (Åb 14,11-12). Når vi tænker 
over, hvor grundlæggende sabbatten er for alt andet, er det svært 
at se, hvordan det sidste spørgsmål om tilbedelse af Skaberen kan 
handle om noget andet.

Mange påstår, at det ikke gør nogen forskel, på hvilken dag man 
holder sabbat, så længe man holder en dag. Hvordan vil du ud 
fra Bibelen svare på det argument?

ONSDAG
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 Es 65,17
Es 66,22

2 Pet 3,13
Åb 21,1

Til eftertanke

18. MAJ 2023

SABBATTEN OG EN EVIG HVILE

Sabbatten er et tilflugtssted i en travl verden. Hver uge vender vi 
os fra denne verdens bekymringer og søger ind i Guds tilflugtscen-
ter, sabbatten. Den berømte jødiske forfatter Abraham Heschel 
kalder sabbatten ”et slot i tid“. Hver syvende dag kommer Guds 
palads ned fra himlen til jorden, og Herren inviterer os ind i sin 
herligheds nærvær i denne periode på 24 timer for at tilbringe tid i 
et intimt samvær med ham.

I sin bog om sabbattens skønhed og højtidelighed skriver Hes-
chel om sabbattens betydning på følgende måde: ”Sabbatten er et 
billede på Paradiset og et vidnesbyrd om Guds nærværelse; i vores 
bønner forventer vi en messiansk tidsalder, som skal være en sab-
bat, og hver sabbat forbereder os på den oplevelse: Medmindre 
man lærer, hvordan man kan nyde sabbatten … vil man ikke blive i 
stand til at nyde den kommende evighed.“

Ved skabelsen byggede Jesus en helt særlig bolig for os. Der 
kan vi finde tilflugt. Der kan vi være trygge. Hans gerning er fuld-
endt. Det er fuldbragt. Når vi hviler på sabbatten, hviler vi i hans 
kærlige omsorg. Vi hviler i forventning om vores evige hvile i den 
nye himmel og den nye jord, som snart skal komme.

Hvordan er sabbatshelligholdelse med til at pege frem til  
evigheden?

Den samme Gud, som skabte jorden første gang, vil skabe den 
igen, og sabbatten forbliver et evigt symbol på ham som skaber 
(se Es 66,23). Jøderne havde faktisk set sabbatten som et symbol, 
en forsmag på, hvad der på hebraisk blev kaldt olam haba, den 
kommende verden.

Budskabet fra de tre engle, som flyver højt under himlen, og 
som appellerer til os om at tilbede himlens og jordens skaber, er 
himlens svar på den håbløse desperation, som mange oplever i 
det 21. århundrede. Det viser os hen til vores frelser, som efter 
dommen, efter at synden er tilintetgjort, vil gøre alting nyt. ”Og 
han, der sidder på tronen, sagde: ‘Se, jeg gør alting nyt!’ Og han 
sagde: ‘Skriv! For disse ord er troværdige og sande’“ (Åb 21,5).

Hvordan kan du personligt i dit eget liv og for din familie gøre 
sabbatten til en forsmag på himlen?

TORSDAG
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19. MAJ 2023

TIL VIDERE STUDIUM

”Begrundelsen, der gives … for at tilbede Gud, er, at han er ska-
beren. I den himmelske liturgi udtrykte himmelske væsener den 
tanke på en meget koncis måde: ‘for du har skabt alle ting’ (Åb 
4,11). På jorden har Guds skabermagt brug for at blive fremhævet 
så meget som muligt, så derfor siger englen: ‘Tilbed ham, som har 
skabt himmel og jord og hav og kilder’ (Åb 14,7). Det er korrekt ble-
vet antydet, at englen benytter ordlyden fra det fjerde bud for at 
retfærdiggøre kaldet til at tilbede Gud (2 Mos 20,11) ...

Indenfor tibudsloven står sabbatsbuddet som lovens segl, 
fordi det identificerer, hvem Gud er – Skaberen; det bekræfter det 
område, han hersker over – alt det, han skabte; og det åbenbarer 
hans ret til at herske – for han skabte alt. For at dragen skulle få 
succes, var han nødt til på en eller anden måde at tilsidesætte 
dette mindesmærke“ (Àngel Manuel Rodriguez, The Closing of the 
Cosmic Conflict: Role of the Three Angels’ Messages, s. 40-41).

1. Hvordan er budskabet om sabbatten med til at besvare de 
store spørgsmål i tilværelsen som ”hvor kommer vi fra, hvor-
for er jeg her, og hvad er min evige skæbne“?

2. Mediter over skabelsens under. Mediter over det mirakel, at 
vi eksisterer i dette uendelige univers. Hvad kan vi lære om, 
hvor vigtig læren om skabelsen er, når vi tænker over, hvor-
dan det primære mindesmærke for skabelsen, sabbatten, 
kommer til os hver uge uden undtagelse. Tænk over, at Gud 
opsøger os, ikke omvendt!

3. Tænk over beretningerne i Dan 3 og Dan 6. Overvej den rolle, 
tilbedelse spiller? Hvad finder vi i disse beretninger, som kan 
hjælpe os til at forberede os på og forvente de udfordringer, 
som Guds trofaste folk kommer til at blive udsat for i krisen 
omkring ”dyrets mærke“?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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