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”Derefter så jeg en anden engel stige ned fra himlen med stor 
magt, og jorden oplystes af dens glans“ (Åb 18,1).

Før eller senere vil de sidste begivenheder i jordens historie finde 
sted, men vi har ikke fået at vide nøjagtigt hvordan. Vi har dog fået 
nok at vide. En eller anden form for lovgivning vil påtvinge søn-
dagshelligholdelse som en modsætning mod at holde det fjerde 
buds sabbat. Johannes’ Åbenbaring beskriver de afgørende emner 
i de afsluttende begivenheder, hoveddeltagerne, som er involve-
ret, og i brede penselstrøg, hvad der vil ske.

I modsætning til dem, som vil tilbede ham, ”som har skabt himmel 
og jord og hav og kilder“ (Åb 14,7), ser vi dem, ”hvis navn ikke, fra 
verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, det slagtede lams 
bog“ (Åb 13,8). De vil tilbede dyret og dets billede. Navne på dem, 
som har valgt at følge Jesus Kristus og adlyde hans bud, bliver 
stående i livets bog. Det er meget bedre at stå i Guds bog end i 
menneskers bøger.

Gud har oprejst Syvende Dags Adventistkirken til at forkynde 
dette budskab for verden. Det er derfor nødvendigt, at vi selv er 
omvendt til sandheden, som den findes i Jesus, og er blevet for-
vandlet og fornyet af ”det evige evangelium“, som omtales i Åb 
14,6. Det har som centrum Kristi død for os og forsikringen om 
frelse i ham.

· 1 Thess 5,1-6
· Joh 8,32
· Åb 18,1
· Åb 4,11
· 2 Mos 33,18-19
· Åb 5,6.12
· Åb 13,8
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SØNDAG

 1 Thess 5,1-6

 

 Dan 2

Til eftertanke

18. JUNI 2023

FORBEREDELSE TIL DEN SIDSTE KRISE

Hvilken formaning giver apostlen Paulus med hensyn til de  
sidste dage af menneskenes historie?

Paulus opfordrer de troende i Thessaloniki til at være ”vågne“ og 
”ædru“ i forhold til Kristi andet komme. Og hvis Paulus ville sige 
det til de troende dengang, hvad ville han mon sige til os i dag?
Han sagde også, at de var ”lysets børn“ (1 Thess 5,5), og at de ikke 
var ”i mørke, så dagen“ [ Jesu genkomst] skulle overraske dem 
”som en tyv“ (1 Thess 5,4). Jesus brugte udtrykket ”våg“ i forbin-
delse med inderlig, oprigtig bøn (Matt 24,42; Matt 26,40-41). At 
våge er at være åndelig opmærksom. At være åndeligt ædru er 
at tage den tid, vi lever i, alvorligt, og være fokuseret på det, som 
virkelig tæller.

Ellen White tilføjer: ”Vi, som kender sandheden, bør være 
forberedt på det, som snart skal ramme verden som en overvæl-
dende overraskelse“(Testimonies for the Church, 8. bd., s. 28).

Det vil komme som en overraskelse for verden, men det bør 
det ikke gøre for os. Selv om vi ikke ved, hvornår det vil ske, kan vi 
se nok til at vide, at det vil ske, og at det er nu, i dag, vi skal være 
rede.

Læg mærke til rækken af verdensriger, som kom og forsvandt, 
nøjagtigt som det var blevet forudsagt. Overvej, hvad Gud gør 
for at vise mennesker, at vi kan stole på ham, uanset hvad der 
sker.

Kristus har givet os disse budskaber om de sidste tider, så vi ved, 
hvad der skal ske og kan forberede os på det. Profetierne i Daniels 
Bog og Johannes’ Åbenbaring giver os sammen med moderne ti-
ders profetiske gave guddommelig indsigt i, hvad der skal ramme 
denne verden. Guds profetiske ord giver på forhånd en oversigt 
over frelseshistorien, og Daniel 2 giver os stærke og fornuftige be-
viser for, at vi kan stole på Gud.

Paulus siger, at vi ikke skal ”sove som de andre“. Hvad betyder 
det, og hvordan kan vi vide, om vi ”sover“? Og hvis vi sover, hvad 
skal der til for at vække os?
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MANDAG

 Joh 8,32
Joh 7,17

Joh 17,17
 

Til eftertanke

19. JUNI 2023

AT KENDE SANDHEDEN

Hvilke løfter giver Jesus mht. at kende sandheden? Hvor finder 
vi den?

Guds sidste appel til sit folk er, at de skal flygte fra Babylons fejl-
tagelser og vandre i lyset af den evige sandhed, som findes i hans 
ord. Nøglen til det hele er Bibelen. Så længe man holder sig til 
Bibelen og følger det, den lærer, vil man ikke blive bedraget i den 
sidste krise, især når det gælder sabbatten.

Den anden engels budskab appellerer til os om at holde fast 
ved sandhed fremfor løgn, Skriften fremfor tradition og Guds ords 
lære fremfor de falske doktriners vildfarelse.

Den tredje engels budskab, som følger efter de to første engle, 
giver en advarsel mod dyrets mærke. I de bibelske profetier sym-
boliserer et dyr en politisk eller religiøs magt. Dyret fra havet i Åb 
13 og 14 udspringer fra Rom som et verdensomspændende tilbe-
delsessystem. Til sidst vil denne romerske magt udøve sin indfly-
delse over hele verden og tage ledelsen i en bevægelse, som skal 
forene kirke og stat. Målet vil være at opnå enhed i verden i en tid 
med økonomiske omvæltninger, naturkatastrofer, social uro, inter-
nationale politiske kriser og global strid.

USA vil med tiden overtage ledelsen af dette globale forbund. 
”Ved hjælp af de to store vildfarelser: sjælens udødelighed og søn-
dagens hellighed, vil Satan vildlede menneskene. Mens den første 
danner grundlaget for spiritismen, skaber den anden sympati 
for romerkirken. Protestanterne i De forenede Stater vil være de 
første til at række hånden over afgrunden mod spiritismen; de vil 
række ud over det dybe svælg for at trykke den romerske magt i 
hånden, og dette land vil følge i Roms fodspor under påvirkning af 
det tredobbelte forbund og træde samvittighedens rettighed un-
der fode“ (Ellen White, Mod en bedre fremtid, s. 475).

Disse budskaber afsluttes med en indtrængende appel til Kristi 
efterfølgere om at holde Guds bud og lade Jesu levende tro bo i 
deres hjerter (Åb 14,12).

Hvordan opfatter du Jesu ord om, at ”sandheden skal gøre jer 
frie“? Hvad betyder det? På hvilken måde har sandheden gjort 
dig fri? Hvad vil det i denne sammenhæng sige at være fri?
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 Åb 18,1

 

Til eftertanke

20. JUNI 2023

REFORMATIONEN FORTSÆTTER

Gud har kaldet et folk i de sidste tider til at stå på fortidens store 
reformatorers skuldre med Bibelen som deres eneste trosbeken-
delse, Kristus som den eneste kilde til frelse, Helligånden som deres 
eneste kilde til styrke, og Jesu genkomst som opfyldelsen af alle 
deres håb. Sandheder, deriblandt den sande bibelske sabbat, som 
længe har været skjult i falskhedens og traditioners mørke, vil blive 
forkyndt til verden, lige før vores Herre kommer igen.

De tre engles budskaber førte til, at denne bevægelse opstod 
i de sidste tider. Den skal fuldende reformationen og sammen 
med Kristus deltage i at afslutte hans værk her på jorden. De store 
profetier i Bibelens sidste bog viser, at en bevægelse opstår fra en 
stor skuffelse for at forkynde Guds sidste budskab til verden. Åb 
14 beskriver en verdensomspændende kirke, som når hele jorden 
med de gode nyheder om det evige evangelium.

De tre engle i Åb 14 får følge af en fjerde engel i Åb 18. Denne 
engel giver kraft til forkyndelsen af de tre engles budskaber, så 
jorden oplyses af dens glans (Åb 18,1). Kapitel 18 fokuserer på de 
store begivenheder, der leder frem til den menneskelige histories 
klimaks og evangeliets sidste og endelige sejr.

Hvilke tre ting fortæller Johannes os om denne engel? Se også 
Hab 2,14.

Englen, som kommer fra Guds herlige nærhed i helligdommens 
tronsal, havde fået til opgave at forkynde Guds sidste nådesbud-
skab og advare jordens indbyggere om det, der skal komme over 
jorden.

Teksten siger, at englen kom ”med stor magt“. Det græske ord 
for ”magt“ er her exousia. Jesus bruger dette ord i Matthæusevan-
geliet i forbindelse med udsendelsen af sine disciple. I Matt 10,1 
gav Jesus sine disciple ”magt over urene ånder“. Han sendte dem 
ud med guddommelig kraft til at vinde sejr i kampen mellem godt 
og ondt. I Matt 28,18-19 sender han dem igen ud, men denne gang 
med ”al magt i himlen og på jorden“ for at ”gøre alle folkeslagene 
til … disciple“.

Hvordan kommer det altid, også i de sidste tider, til at handle om 
magt og autoritet? Hvis autoritet følger vi? Guds? Vores egen? Dy-
rets magt? Eller en anden? Hvis autoritet følger du i dag?

TIRSDAG
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 Åb 4,11
Åb 5,12
Åb 19,1

Åb 21,26

 

 2 Mos 33,18-19

21. JUNI 2023

GUDS HERLIGHED OPFYLDER JORDEN

Hvilke ord har forbindelse til Guds herlighed, som opfylder  
jorden, som det beskrives i Åb 18,1?

Den store strid i universet mellem godt og ondt handler også om 
Guds ære og omdømme. Satan, en oprørsk engel, har påstået, at 
Gud er uretfærdig, at han forlanger tilbedelse, men giver meget 
lidt til gengæld. Den onde påstår, at Guds lov begrænser vores fri-
hed og indskrænker vores glæde.

Jesu liv, død og opstandelse modbeviste den myte. Han, som 
skabte os, kastede sig ned i denne ormegård af en verden for at 
frelse os. På korset modbeviste han Satans anklager og viste, at 
Gud er både kærlig og retfærdig. Overvældet af Guds kærlighed 
og bekymret for hans ære vil hans folk i endens tid åbenbare hans 
herlighed, hans kærlige, selvopofrende karakter, til en selvoptaget, 
gudløs verden, og jorden vil blive oplyst af Guds karakters herlig-
hed.

Hvordan viste Gud sin herlighed for Moses? Hvori består Guds 
herlighed?

Guds herlighed er hans karakter. Jorden vil blive opfyldt af Guds 
herlighed, når vi bliver opfyldt af Guds kærlighed, og vores karak-
ter forvandles ved hans frelsende nåde.

Når hans kærlighed åbenbares i vores personlige liv, bliver 
hans herlighed, hans karakter, åbenbaret for verden. Det sidste 
budskab, som bliver forkyndt til en verden, der er opslugt af ånde-
ligt mørke, bringes af tre engle midt oppe under himlen, og lyder: 
”Frygt Gud og giv ham ære“ (Åb 14,7).

Der er ingen herlighed for os i vores gode gerninger eller vores 
retfærdighed eller vores godhed.

”Budskabet om Kristi retfærdighed skal lyde fra den ene ende 
af jorden til den anden … Dette er Guds herlighed, som afslutter 
den tredje engels arbejde“ (Ellen White, Testimonies for the Church, 
6. bd., s. 19).

Ellen White skriver også: ”Hvad er retfærdiggørelse ved tro? Det 
er Guds gerning, hvor han lægger menneskets herlighed i støvet 
og gør det for mennesket, som det ikke selv er i stand til at gøre 
for sig selv“ (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, s. 456.

ONSDAG
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 Åb 5,6.8.12
Åb 7,17; 14,1
Åb 15,3; 19,7
Åb 21,22-23

Åb 22,1-3

 

 

 Til eftertanke

22. JUNI 2023

LAMMET, DET SLAGTEDE LAM

I Johannes’ Åbenbaring findes der mange, vigtige bibelske symbo-
ler. En drage viser sig på himlen (12,3-4.7), engle flyver midt oppe 
under himlen (14,6), en kvinde rider på et skarlagenrødt dyr (17,3), 
osv. Helligånden inspirerede Johannes til at beskrive disse sym-
boler, og de spiller vigtige roller i åbenbaringen af sandheden for 
dem, som læser ordene i bogen og følger dem, for det siges: ”Salig 
er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder 
fast ved det, der står skrevet i den; for tiden er nær“ (Åb 1,3).

Der er endnu et billede, der gentages igen og igen i Johannes’ 
Åbenbaring. Hvilket billede er det, og hvad repræsenterer det?

Hvad er betydningen af symbolismen med lammet, og hvorfor 
optræder det så mange gange i Johannes’ Åbenbaring?

Indledningsordene i bogen siger, at dette er en åbenbaring om 
Jesus Kristus. Og det er ikke kun et lam, men et slagtet lam (Åb 
5,6.12; Åb 13,8). Det er den korsfæstede Jesus Kristus. Dette er 
hele Bibelens hjerteblod, også budskaber i Johannes’ Åbernbaring 
og de tre engle. Vi kan ikke være loyale mod vores kald, vi kan ikke 
udføre det arbejde, som Gud har kaldet os til at udføre, hvis ikke vi 
har Lammet, det slagtede Lam, den korsfæstede Jesus, offeret for 
vores synd, som det centrale i al vores forkyndelse.

”Vi må bevidst placere Lammet, som var slagtet, i centrum af 
vores læresætninger og mission og som det centrale i hver eneste 
prædiken, vi prædiker, hver artikel vi skriver, hver bøn vi beder, 
hver sang vi synger, hvert bibelstudium vi giver, og i alt, vi gør. 
Lad den kærlighed, som blev åbenbaret af Lammet på korset for-
vandle den måde, vi behandler hinanden på, og bevæge os til også 
at have omsorg for verden“ (Ángel Manuel Rodriguez, The Closing 
of the Cosmic Conflict: Role of the Three Angels’ Messages, s. 70).

Midt blandt billeder af farlige dyr, af en drage, der fører krig, af 
plager, forfølgelse og dyrets mærke finder vi Lammet, det slagtede 
Lam, som det centrale. Han og han alene og det, han har gjort for 
os, gør for os nu, og vil gøre, før alt afsluttes, han er i sidste ende, 
hvad de tre engelbudskaber handler om.

Hvorfor er det så afgørende at have det slagtede lam i centrum 
af vores budskab, ikke kun, når vi vil nå andre, men også i vores 
eget personlige åndelige liv?

TORSDAG
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23. JUNI 2023

TIL VIDERE STUDIUM

”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. 
Budskabet vil ikke bygge så meget på argumenter som på Guds 
ånds overbevisende magt. Argumenterne er allerede fremsat. 
Sæden er sået. Nu skal den spire frem og bære frugt. De skrifter, 
Guds tjenere, missionærerne, har udspredt, har haft deres virk-
ning, men mange af dem, de har gjort indtryk på, er blevet forhin-
dret, og har ikke helt forstået sandheden eller rettet sig efter den. 
Nu trænger lyset ind overalt, sandheden ses i al sin klarhed, og de, 
som virkelig er Guds børn, bryder de bånd, der har holdt dem fast. 
Forbindelsen til familien og kirken kan ikke længere holde dem 
tilbage. Sandheden er mere dyrebar end alt andet. På trods af 
alle de kræfter, der har sluttet sig sammen imod sandheden, vil et 
stort antal mennesker stille sig på Herrens side“ (Ellen White, Mod 
en bedre fremtid, s. 494-495).

1. Ellen White siger, at ”budskabet om retfærdiggørelse ved tro 
i sandhed er den tredje engels budskab“ (Evangelism, s. 190). 
Hvad betyder det? Hvilken forbindelse er der mellem retfær-
diggørelse ved tro og de tre engles budskaber?

2. Læs Åb 14,12 endnu engang. Hvad er forskellen på at holde 
Guds bud og lovtrældom? Hvordan kan en person, som ikke 
holder Guds bud, alligevel være en lovtræl?

3. Hvilket svar kan du give dem, der kritiserer os, når vi taler 
om de skrækkelige dyr og skræmmende advarsler i Johannes’ 
Åbenbaring? Ud over det indlysende svar, at vi taler om dem, 
fordi de er beskrevet i bogen, hvilke andre svar kan du give?

4. Drøft aktuelle verdensbegivenheder i klassen. Hvad har I set 
ske, som kan være med til at føre til de sidste begivenheder? 
Hvordan finder vi en balance mellem at være opmærksomme 
på den tid, vi lever i, og ikke blive fanget af nytteløse spekula-
tioner om ting, som endnu ikke er blevet åbenbaret?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG



109

NOTER TIL SABBATTEN | 24. JUNI 2023


