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23 De tre engles budskaber

Den 15. oktober 1844, en uge før den store skuffelse, var en dreng 
blevet født ind i en gudfrygtig luthersk familie i Tyskland. Hans 
navn var Friedrich Nietzsche, og han blev en af moderne tids mest 
indflydelsesrige ateister. Han troede, at ”den kristne Gud var død“ 
i den vestlige civilisation, og han rettede en voldsom kritik mod 
den kristne religions fortsatte moralske indflydelse. Han latter-
liggjorde dens ”slavementalitet“, de svages moral, som i et forsøg 
på at beskytte sig mod dem, der var stærkere, opfandt sådanne 
tåbelige ideer som ”elsk dine fjender“. For Nietzsche var det nød-
vendigt for den moderne verden at løfte sig ud over forældede 
opfattelser som ”godt og ondt“. I en af hans bøger (Således talte 
Zarathustra) udtalte en af personerne: ”Knus de gamle lovtavler!“ 
Det var selvfølgelig en henvisning til De Ti Bud.

Året 1844 var også vigtigt for Karl Marx, kommunismens grund-
lægger. I det år skrev han et værk, som blev kaldt Economic and 
Philosophic Manuscripts of 1844, men det blev først udgivet i 1932 
i Sovjetunionen. Manuskripterne viser den tidlige udvikling af 
Marx’s idelologi, hvor han argumenterede for en totalt materiali-
stisk virkelighed, som bevægede sig gennem forskellige økonomi-
ske faser, indtil arbejdere i hele verden ville forene sig, omstyrte 
deres kapitalistiske undertrykkere og skabe en utopi på jorden.

Året 1844 havde også været et vigtigt år for Charles Darwin. I 
det, der er blevet kendt som Essay of 1844, skrev Darwin en af de 
første formuleringer af sin udviklingsteori, selv om den ikke blev 
offentliggjort. Først i 1859, da han udgav On the Origin of Species, 
offentliggjorde Darwin sit synspunkt om, at alt liv på jorden op-
stod fra en fælles stamfar og kun udviklede sig gennem naturlige 
og tilfældige processer.

Men året 1844 var også opfyldelsen af profetien om de 2300 
dage i Dan 8,14, og det år, hvor frø blev sået fra resterne af den 
store skuffelse. Disse frø ville vokse til en verdensomspændende 
bevægelse, hvis hovedbudskab tog afstand fra både Marxs, Nietz-
ches og Darwins ideologier.

I modsætning til Marx forkyndte Syvende Dags Adventistbe-
vægelsen, at den store strid mellem Kristus og Satan, ikke en ma-
terialistisk historisk udvikling, forklarede verdenshistorien, som 
ikke ville ende i en menneskeskabt kommunistisk utopi, men i den 
overnaturlige oprettelse af Guds evige rige.
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I modsætning til Darwin lærte syvendedags adventistbevægel-
sen, at liv opstod, ikke ved en naturlig og tilfældig proces af muta-
tioner og naturlig udvælgelse, men gennem Guds, Skaberens, 
kraft. På seks dage skabte han livet på jorden, og han hvilede på 
den syvende.

Og i modsætning til Nietzsche forkyndte syvendedags adven-
tistbevægelsen ikke alene, at Gud er til, men også, at hans univer-
selle morallov (”de gamle lovtavler“), de ti bud, stadigvæk er Guds 
overordnede standard for ret og retfærdighed og gælder for alle 
mennesker.

Er det en tilfældighed, at alle disse begivenheder fandt sted i 
1844? Det er svært at tro.

Marx, Niezsche og Darwin var tre indflydelsesrige personer, 
hvis påvirkning har forårsaget uoprettelig skade for menneske-
heden. Men midt i alle disse falske filosofier lod Gud ikke verden 
være uden et vidnesbyrd om hans sandhed. Derfor oprejste han 
midt blandt disse ødelæggende ideologier en bevægelse, som 
med tiden ville blive til Syvende Dags Adventistkirken, og som for 
hele verden ville forkynde Guds sandhed for de sidste dage – de 
tre engles budskaber. Det er budskaber, som grundlæggende til-
bageviser de bedrageriske fejl og vildfarelser, som blev fremholdt 
af de tre kendte tænkere, der er omtalt ovenfor.

De tre engles budskaber er på en måde Syvende Dags Adven-
tistkirkens marchordre. Det centrale i disse budskaber er ganske 
enkelt evangeliet, men det er evangeliet forkyndt i forbindelse 
med ”nærværende sandhed“ (2 Pet 1,12).

I dette kvartal skal vi studere de tre engles budskaber.

Mark Finley, som kommer fra Connecticut, USA, er en 
internationalt kendt evangelist. Han var næstformand i 
Generalkonferensen i perioden 2005-2010. Efter at han 
ophørte med fuldtidsansættelse, blev han assistent for 
Generalkonferensens formand. Pastor Finley og hans 
hustru Ernestine har tre børn og fem børnebørn.

INDLEDNING
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1
”Og dragen rasede mod kvinden og gik hen for at føre krig mod 
hendes øvrige børn, som holder fast ved Guds bud og ved Jesu 
vidnesbyrd“ (Åb 12,17).

I sin bog Outnumbered: Incredible Stories of History’s Most Surpris- 
ing Battlefield Upsets genfortæller Cormac O’Brien fortællinger 
om hære, som på trods af, at de var alvorligt i undertal, alligevel 
sejrede. Han fortæller om Hannibals hær på 55.000 soldater fra 
Kartago, som besejrede den ”uovervindelige“ romerske hær på 
80.000 mand. Han fortæller den fantastiske historie om Alexander 
den Stores græske hær, som slog det persiske rige.

Også vi befinder os i en kamp på liv og død med en udspekuleret 
fjende. Vi er i undertal og kæmper imod utrolige odds. Det ondes 
magter synes uovervindelige. Sejren ser umulig ud. Fra et rent 
menneskeligt synspunkt ser det ud til, at Satans magter vil over-
vælde os.

Men Gud være lovet, selv om vi er i undertal, selv om alle odds 
menneskeligt set er imod os, selv om Satans angreb er ondskabs-
fulde, vil vi til sidst ved Jesus vinde sejr. Temaet i Bibelens sidste 
bog, Åbenbaringsbogen, er følgende: Jesus vinder, Satan taber. 
Det afgørende i denne strid beskrives i Åb 12, som er fokus for vo-
res studie i denne uge. Dette studie vil give os en god forberedelse 
for forståelsen af Åb 14 og de tre engles budskaber.

· Åb 12
· Ef 5,25-27.32
· Fil 3,9
· Dan 7,25
· Es 14,12-14
· Åb 13,14-17
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SØNDAG

 
 Åb 12,7-9

 

Til eftertanke

26. MARTS 2023

STRIDEN I HIMLEN

Åb 12 præsenterer en række dramatiske episoder, glimt fra den 
årelange konflikt mellem godt og ondt, som begyndte i himlen, 
men vil ende her på jorden. Disse episoder leder os ned gennem 
tiden fra åbningsscenen med Satans oprør i himlen til hans ond-
skabsfulde angreb på Guds folk i de sidste dage.

Her beskrives den kosmiske strid mellem godt og ondt. Hvor-
dan var det muligt, at noget sådan kunne ske i himlen? Hvad 
viser disse vers om, at skabninger har en fri vilje, friheden til at 
vælge?

Friheden til at vælge er et grundlæggende princip i Guds styre, 
både i himlen og på jorden. Skabt i Guds billede kan vi som men-
nesker foretage moralske valg.

Friheden til at vælge er nært knyttet til evnen til at elske. Hvis 
man fjerner friheden til at vælge, ødelægger man evnen til at el-
ske, for kærlighed kan aldrig tvinges. Kærlighed er et udtryk for fri 
vilje. Hver eneste engel i himlen skulle vælge enten at svare posi-
tivt på Guds kærlighed eller vende sig bort i selviskhed, arrogance 
og stolthed. På samme måde, som himlens engle blev stillet over 
for kærlighed med et evigt valg, præsenterer Johannes’ Åbenba-
ring hver eneste af os med evige valg i jordens sidste strid.

I den store strid har der aldrig været neutral grund (se Luk 
11,23), og der vil heller ikke være det i jordens afsluttende kamp. 
På samme måde som hver eneste engel valgte enten Jesu side el-
ler Lucifers side, vil hele menneskeheden blive ført til deres afslut-
tende, uigenkaldelige valg ved tidernes ende. Hvem vil vi være tro 
imod, hvem vil vi tilbede, hvem vil vi adlyde? Dette har altid været 
menneskenes spørgsmål, og det vil det også være, omend mere 
dramatisk, i den sidste krise i jordens historie.

Men her kommer de fantastisk gode nyheder: Åb 12 beskriver 
Kristi sejr i striden, og det eneste, vi skal gøre, er at bruge vores 
frie vilje og vælge at stå på hans side, den sejrende side. Hvor er 
det stort at kunne vælge en side i kampen, som vi på forhånd ved 
vil blive den vindende side.

Tænk over, hvor meget fri vilje og frihed til at vælge må betyde for 
Jesus, som, selv om han vidste, at det ville føre ham til korset (se 
2 Tim 1,9), alligevel gav os frihed til at vælge. Hvad siger det om, 
hvor forsigtige vi bør være, når vi bruger denne gudgivne gave?
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 Åb 12,4-6.9
Ef 5,25-27.32

 Sl 2,7-9

Til eftertanke

27. MARTS 2023

SATANS ANGREB

Lige fra begyndelsen forsøgte Satan at ødelægge Kristus. Men ved 
hvert eneste forsøg led Satan nederlag. Ved Kristi fødsel, for ek-
sempel, advarede en engel Josef og Maria om Herodes’ ondskabs-
fulde planer, og de flygtede til Egypten. Jesus mødte Satans mest 
attraktive fristelser i ørkenen med ”der står skrevet“ og fandt på 
den måde beskyttelse i Guds Ord. Ved sin død på korset åbenba-
rede han, hvor stor hans kærlighed er, og han befriede os fra syn-
dens fordømmelse og straf. I sin opstandelse befrier han os som 
vores ypperstepræst fra syndens magt i vores liv.

Læs teksterne og definer følgende symboler:

Drage Kvinde

Drengebarn Jernscepter

I Bibelen er et scepter et symbol på herredømme. Et jernscepter 
er et symbol på et ubrydeligt, enevældigt, uovervindeligt herre-
dømme. Jesus blev fristet i alt ligesom vi, men han vandt sejr. Djæ-
velen er en besejret fjende. Kristus har sejret over ham i sit liv, sin 
død og opstandelse. Fordi Jesus allerede har sejret over Djævelen 
på Golgatas kors, kan vi også vinde sejr. Kristus’ sejr over Satan 
var fuldstændig, men den store strid mellem Kristus og Satan er 
endnu ikke afsluttet.

Men når vi ved tro tager imod, hvad Jesus har gjort for os, vil 
vores syndeskyld blive fjernet og vores synder tilgivet. Vi står fuld-
komne for Gud, dækket med Kristi retfærdighed. Som Paulus skri-
ver, kan jeg ”findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den 
fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdig-
heden fra Gud grundet på troen“ (Fil 3,9). Hvis vi er blevet tilgivet, 
er der intet, vi kan anklages for. Jesus besejrede og vandt for evigt 
over det værste, som synd og ondskab kunne gøre imod ham. Han 
gik helt og fuldt til angreb på det onde, og han sejrede over det. 
Når vi i tro tager imod Jesus, bliver hans sejr vores.

Hvorfor er visheden om frelse på grund af Kristi sejr over Satan 
så afgørende for os? Hvordan kan vi få den erfaring, som Paulus 
skrev om i Fil 3,9?
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 Åb 12,11

 

28. MARTS 2023

TAG IMOD JESU SEJR

Bibelen beskriver, at Jesus aldrig har tabt en kamp mod Satan. Han 
er den mægtige vinder, sejrherren over de onde magter. Men ét er 
at tro, at Jesus vandt over Satans fristelser; det er noget helt andet 
at tro, at Kristi sejr også er vores sejr.

Hvilken opmuntring er det for os, at vores anklager ”er styrtet“?

Selv om kampen stadigvæk raser på jorden, har Satan tabt. Dette 
gælder ikke kun med hensyn til Kristi endelige sejr ved det endelige 
klimaks i menneskehedens historie, men det er også sandt i vores 
kamp mod det ondes magter og myndigheder i vores personlige liv. 
Nogle kristne lever i frustreret nederlag. De håber på sejr over en 
eller anden holdning eller vane, men forstår aldrig, hvad Kristi sejr 
betyder for dem i deres personlige liv.

Hvilken forsikring om sejr giver Kristus os i dette vers?

Syv gange i budskaberne til de syv menigheder i Johannes’ Åben-
baring finder vi udtrykket: ”Den, der sejrer“. Her i Åb 12,11 møder vi 
igen tanken om at sejre. Ordet ”sejre“ på tekstens originalsprog er 
nikao. Det kan oversættes med ”besejre“, ”vinde over“, ”sejre“ eller 
”triumfere“. Læg mærke til, hvordan det er muligt for os at være 
sejrvindere. Åb 12,11 bekræfter, at det kun er ”ved Lammets blod“.

I Åb 5,6, mens Johannes har et profetisk syn, ser han ”et lam … det 
så ud som slagtet“. Hele himlens opmærksomhed er fokuseret på 
Kristi offer. Der findes ikke noget mere storslået end korset til at 
vise Guds evige, ufattelige kærlighed.

Når vi i tro tager imod, hvad Kristus har gjort for os, bliver vores 
skyld fjernet, og Gud ser os som fuldkomne. Vores synder er tilgivet 
(Kol 1,14; Ef 1,7; Kol 2,14), og ”vore brødres anklager er styrtet“ (Åb 
12,10). Vi er genløst, sejrvindere og frelst, ikke på grund af vores 
egen fortjeneste, men på grund af Kristi sejr for os.

TIRSDAG



10

 Åb 12,6
 Åb 12,14-16

 

Til eftertanke

29. MARTS 2023

KVINDEN I ØRKENEN

Sammenlign de to tekster. Læg specielt mærke til tidsperioden, 
Satans angreb på ”kvinden“ (Guds menighed), og hvordan Gud 
sørger for sit folk. Hvad taler disse vers om?

De 1260 dage i Åb 12,6 står parallelt med perioden på én tid og 
to tider og en halv tid i Åb 12,14. Denne tidsprofeti beskriver den 
samme tidsperiode, som vi finder i Dan 7,25; Åb 11,2-3 og Åb 
13,5. Dette er profetiske symboler; det var jo ikke en bogstavelig 
kvinde med vinger, der flygtede ud i ørkenen. Derfor anvender vi 
profetisk tidsregning, år-dag princippet (se fx 4 Mos 14,34 og Ez 
4,4-6) på disse profetier. Det betyder ganske enkelt, at en profetisk 
dag svarer til et år. I en kommentar til denne samme profetiske 
tidsperiode i Åb 11,2 siger Andrews University Study Bible: ”Histo-
ricistiske fortolkere har derfor generelt opfattet perioden på 1260 
profetiske dage som 1260 bogstavelige år, som strakte sig fra 538 
e.Kr. til 1798 e.Kr.“ (s. 1673 kommentar til Åb 11,2). En korrupt kirke 
sammen med en korrupt stat forfulgte og nedslagtede til tider 
Guds trofaste folk.

Denne voldsomme sataniske forfølgelse af bibeltroende kristne 
var en udløber af den store strid mellem godt og ondt. På refor-
mationens tid, hvor man kom ud af Middelalderens mørke, blev 
mænd og kvinder stillet over for et valg. Ville de være trofaste mod 
Gud Ord, eller ville de acceptere præsternes og prælaternes lære? 
Igen sejrede sandheden, og Gud havde et folk, som var tro imod 
ham, selv om de mødte stor modstand.

Disse vers indeholder nogle fascinerende og meget opmuntrende 
udtryk om Guds omsorg. Åb 12,6 bruger udtrykket ”et sted, som 
Gud har gjort rede“. Åb 12,14 siger, at kvinden ”fik … sin føde“ 
i ørkenen, og Åb 12,16 siger: ”jorden kom kvinden til hjælp“. På 
tidspunkter med alvorlig forfølgelse sørger Gud for sin menighed. 
Som han gjorde dengang, vil han også gøre for sin rest i endens 
tid.

Beskriv en periode med prøvelse eller vanskeligheder i dit eget 
liv, hvor du let kunne være blevet modløs, men hvor Gud sør-
gede for et sted til dig og gav dig føde i dine udfordringer. På 
hvilken måde sørgede Gud for dig, da du havde allermest brug 
for det?

ONSDAG
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 Åb 12,17

 

Til eftertanke

30. MARTS 2023

GUDS REST I ENDENS TID

Djævelen har ført krig mod Kristus siden hans oprør i himlen (Åb 
12,7). Satans hensigt dengang som nu er at overtage magten i 
universet (se Es 14,12-14). Det, han fokuserer på i de sidste dage 
af jordens historie, er Guds folk. Åb 12,17 siger udtrykkeligt, at 
dragen (Satan) var vred (rasede) på kvinden (menigheden) og ”gik 
hen for at føre krig mod hendes øvrige børn“. Udtrykket ”hendes 
øvrige børn“ oversættes også med ”resten“ i nogle oversættelser. 
Guds rest forbliver trofast mod Kristus, lydige mod hans sandhed 
og tro mod hans opgave.

Hvilke egenskaber beskriver Guds rest, hans menighed i de  
sidste dage, i dette vers?

I Åb 12,17 er Satan (dragen) vred på kvinden, Guds menighed. 
Djævelen er rasende over de mennesker, som holder Guds bud, og 
han vil gøre alt, hvad han kan, for at ødelægge dem.

Til sidst får han udstedt en befaling, så de ikke kan købe eller 
sælge og vil blive dræbt, hvis de ikke tilbeder dyrets billede (se Åb 
13,14-17). Hvis Satan ikke kan ødelægge Kristus, vil han forsøge at 
ødelægge dem, der har Kristi allerdybeste hengivenhed – Kristi 
menighed. Jordens sidste krig handler ikke om Mellemøsten og de 
forskellige konflikter der. Den handler om Guds folk, som er spredt 
ud over hele verden; den drejer sig om deres indstilling. Det er en 
kamp mellem to modsatte kræfter, Kristus og Satan. Og igen kan 
ingen forholde sig neutral.

Det afgørende spørgsmål i denne afsluttende krig er: ”Hvem 
er vi loyale over for? Hvem er vi tro imod?“ Himlen kalder troende, 
som er så fortryllet af Kristi kærlighed, frelst ved hans nåde, over-
givet til hans opgave, styrket af hans Ånd, og så lydige mod hans 
bud, at de er villige til at møde døden for hans skyld.

Vores verden er på vej mod en enorm krise. Men i Jesus, ved 
Jesus, gennem Jesus, og på grund af Jesus er vores sejr sikret, så 
længe vi har forbindelse med ham. Det gør vi i tro; en tro, som fø-
rer til lydighed. I sidste ende handler det om vores eget valg.

Hvordan oplever du sandheden i Åb 12,17 i dit eget liv, i din egen 
kristne erfaring? Hvordan ser du den store strid komme til syne 
i dit eget liv?

TORSDAG



12

31. MARTS 2023

TIL VIDERE STUDIUM

På en måde kan man sige, at Gud ikke havde noget valg: hvis han 
ønskede væsener, som kunne elske ham og elske andre, var han 
nødt til at skabe dem med frihed. Hvis de ikke havde frihed, kunne 
de ikke elske, og hvordan ville vores univers være uden kærlighed? 
Det ville være, som nogle har påstået: intet andet end en menings-
løs maskine, som fungerer i overensstemmelse med skrappe love 
om årsag og virkning, og hvor vi ikke har en fri vilje, friheden til 
at vælge. Vi vil være bundter af kød og blod bestående af subato-
mare partikler, som kun følger fysikkens love. Det er ikke et særligt 
flatterende billede, og det svarer heller ikke til det, vi i os selv ved, 
er sandt. For hvem iblandt os mener fx, at vores kærlighed til vo-
res forældre, vores børn, vores ægtefælle ikke er andet end kemi?

”Da kærlighedens lov er grundvolden for Guds regering, afhæn-
ger alle fornuftsvæseners lykke af deres fuldstændige overens-
stemmelse med dens store retfærdighedsprincipper. Gud ønsker 
kærlighedens tjeneste af alle sine skabninger – en tjeneste, der ud-
springer af en korrekt vurdering af hans karakter. Han finder ingen 
glæde i tvungen lydighed, men han giver alle en fri vilje, så de kan 
tjene ham frivilligt.

Så længe alle skabte væsener anerkendte kærligheden som 
lydighedens grundvold, var der fuldkommen harmoni i hele Guds 
univers. Det var de himmelske hærskarer en glæde at opfylde 
deres skabers hensigt. De frydede sig ved at genspejle hans herlig-
hed og forkynde hans pris. Og så længe kærligheden havde første-
pladsen, var kærligheden til næsten tillidsfuld og uegennyttig. In-
gen mislyd kunne forstyrre den himmelske harmoni“ (Ellen White, 
Patriarker og profeter, s. 11-12).

1. Hvorfor er Åb 12 en passende introduktion til de tre engles 
budskaber, især i lyset af den kommende konflikt i endens 
tid?

2. Hvordan er Åb 12 en opmuntring for dig personligt i de fristel-
ser og prøvelser, du dagligt møder?

3. Nogle tror, at vores handlinger stort set bestemmes af vores 
arv og miljø. Er du enig eller uenig? Drøft forholdet mellem 
vores baggrund, vores valg og Guds kraft i vores liv.

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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1
”Og jeg så: Se, der var en hvid sky, og på skyen sad der en, der 
så ud som en menneskesøn, med guldkrone på hovedet og en 
skarp segl i hånden. Og en anden engel kom ud fra templet og 
råbte med høj røst til ham, der sad på skyen: Brug din segl og 
høst, for nu er det tid til at høste, og jordens høst er tjenlig“  
(Åb 14,14-15).

Gud har altid talt til sit folk og givet dem de relevante sandheder, 
de havde brug for at høre netop på det tidspunkt. Gud har talt 
til os lige fra advarslen om syndfloden (1 Mos 6,7) til Jesu første 
komme (Dan 9,24-27), til dommen før Jesu genkomst (Dan 7,9-10; 
Dan 8,14) og til de afsluttende begivenheder før Jesu genkomst 
(Åb 12-14). I disse sidste dage af menneskehedens historie har han 
sendt et særligt budskab til verden og til sit folk. Dette budskab 
skal møde tidens behov. Han bruger et billede, hvor dette budskab 
bringes af tre engle, der flyver midt oppe under himlen med deres 
presserende budskab til hele verden i endens tid.

De tre engles budskaber er Jesu sidste budskab om nåde, et kald 
om at vende sig fra at stole på egen retfærdighed til at stole på, at 
Jesu retfærdighed vil retfærdiggøre os, hellige os og til sidst herlig-
gøre os.

Men som altid må vi vælge Kristus, overgive os til ham og adlyde 
ham. De valg, vi foretager nu, vil påvirke de valg, vi kommer til at 
foretage i den sidste krise, der ligger forude.

Nu er det tid til at forberede sig.

· Matt 24,14
· Åb 14,14-20
· Matt 16,27
· ApG 1,9-11
· Mark 4,26-29
· Åb 16,1

14

Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

Et skæbnesvangert øjeblik

TIL SABBATTEN | 8. APRIL 20232
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SØNDAG

 

 Matt 24,14
 Åb 14,6

 

Til eftertanke

2. APRIL 2023

EVIGE VALG

Åb 14 er Jesu sidste budskab om nåde og barmhjertighed til en 
syndig og oprørsk verden. Det er en verden, som i ca. seks tusinde 
år har været fyldt med synd og ondskab. Men der kommer en dag, 
hvor hvert eneste menneske på vores planet skal foretage deres 
sidste uigenkaldelige valg enten for eller imod Jesus. Budskabet i 
Johannes’ Åbenbaring om Kristi retfærdighed, som befrier os fra 
syndens fordømmelse og syndens herredømme i vores liv, vil blive 
hørt igen og igen på hele vores jord.

Sammenlign teksterne. Hvilket løfte giver Jesus sine disciple 
med hensyn til evangeliets udbredelse til hele verden lige før sin 
genkomst?

Jesu løfte om, at ”dette evangelium om Riget skal prædikes i hele 
verden“ (Matt 24,14) får sin endelige opfyldelse i Kristi budskab for 
de sidste dage i Åb 14,6, som siger, at evangeliet bliver forkyndt 
”for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk“.

Tre gange i Åb 22 siger Jesus, at han kommer snart (Åb 
22,7.12.20). I forbindelse med, at han snart kommer igen, tilføjer 
Jesus: ”Lad den, der øver uret, stadig øve uret, den, der er tilsølet, 
stadig søle sig til, den retfærdige stadig øve retfærdighed, og den, 
der er hellig, stadig helliges“ (Åb 22,11). Johannes’ Åbenbaring be-
væger sig hen imod et herligt klimaks, hvor hvert eneste menne-
ske bliver ledt til at vælge for eller imod Kristus.

Men vi tager selvfølgelig et valg for eller imod Kristus hver dag i 
de såkaldte ”små ting“. Det er ikke sandsynligt, at en person, som 
hele tiden foretager de forkerte valg i deres liv nu, pludseligt i den 
sidste krise vil vælge at stå på Jesu side, især når hele den onde 
verden er imod dem. Nu, i dag, og hver dag må vi vælge at være 
tro mod Kristus og hans bud. ”For dette er kærligheden til Gud: 
at vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge“ (1 Joh 5,3). Ellen 
White har sagt: ”Jesus ændrer ikke vores karakter ved sin gen-
komst. Forvandlingens værk må ske nu. Vores liv i hverdagen afgør 
vores evige skæbne“ (Last Day Events, s. 295).

Hvordan forandrer Gud vores karakter? Hvilke redskaber bruger 
han, så vi kan vokse i nåde? Hvad kan vi gøre for i større grad 
at tillade Helligånden at forvandle os, så vi kommer til at ligne 
Jesus mere?
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 Åb 14,14

Til eftertanke

3. APRIL 2023

MENNESKESØNNEN KOMMER IGEN

Johannes’ Åbenbaring 14 indeholder nøgleteksterne i forhold til 
Guds budskab til sit folk og til verden i de sidste tider. Centralt står 
budskabet om Jesu genkomst. Det er opfyldelsen af hans løfte 
om, at ”I skal se Menneskesønnen sidde ved den Almægtiges højre 
hånd og komme med himlens skyer“ (Mark 14,62).

Hvilken titel bruges til at beskrive Jesus, når han kommer igen til 
jorden? Hvorfor tror du, Johannes brugte denne titel om Jesus?

Jesus brugte udtrykket ”Menneskesønnen“ om sig selv 82 gange 
i evangelierne. Det var en af hans yndlingstitler. Han brugte den 
som et kærlighedsudtryk for at identificere sig med os. Han er en 
frelser, som forstår os. Han har erfaret de samme fristelser og 
udholdt de samme prøvelser som os. Han er Menneskesønnen, 
som kommer igen for at bringe os hjem. Den Jesus, som kommer 
for at hente os, er den samme Jesus, som levede iblandt os. Han er 
værdig til at løskøbe os, for han blev en af os. Og som en af os blev 
han udsat for Satans vrede og fristelser og vandt sejr.

Hvad kan vi lære af følgende bibelvers fra Matthæusevangeliet 
om Jesus, Menneskesønnen?

Matt 16,27

Matt 24,27.30

Matt 25,31-32

Læg mærke til nogle af elementerne i disse vers: (1) Jesus, Men-
neskesønnen, kommer i sin herlighed med sine engle. (2) Han vil 
skille fårene fra bukkene. Dette er grundlæggende en domshand-
ling. (3) Nationernes og hele menneskehedens skæbne vil blive 
afgjort for evigt.

Tænk over udtrykket ”Menneskesøn“, og hvad det siger om Jesu 
menneskelighed. Han, som var Gud, blev en af os, blev ligesom 
os, men i modsætning til os syndede han aldrig. Det giver os 
et fantastisk håb mht. (1) at kende Guds kærlighed til os; (2) at 
vide, at han kender til, hvad vi kæmper med, og han kan give os 
sejr.
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 Åb 14,14
 ApG 1,9-11

 Dan 7,9-10.13-14

 

 Til eftertanke

4. APRIL 2023

DEN HIMMELSKE DOM

Hvilke ligheder finder du mellem disse to tekster?

Johannes siger: ”Og jeg så: Se, der var en hvid sky, og på skyen sad 
der en, der så ud som en menneskesøn“ (Åb 14,14). Lukas skriver 
i ApG 1,9, at da Jesus for op til himlen, stod disciplene og stirrede 
mod himlen. Han blev ”løftet op, mens de så på det, og en sky tog 
ham bort fra deres øjne“ (ApG 1,9). Jesus for op i en sky af engle og 
vil komme igen med en sky af engle. I ApG 1,11 sagde englene til 
de forbløffede disciple: ”Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til 
himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare 
op til himlen.“ Der ligger en guddommelig sandhed i dette afsnit, 
som måske ikke er helt tydelig. ”Den Jesus“, ”Menneskesønnen“, 
han, som vandrede på de støvede veje i Nazaret, som hjalp men-
nesker på de overfyldte gader i Jerusalem, som helbredte de syge i 
landsbyerne i Israel og prædikede på de græsklædte bakker i Gali-
læa, kommer igen.

Menneskesønnen omtales også i lyset af dommen i Daniel 7.

Hvorfor omtalte Daniel Jesus som ”Menneskesøn“ i forbindelse 
med noget så alvorligt som dommen? I lyset af det, vi allerede har 
set på, hvorfor bør det være en trøst for os at vide, at ”Menneske-
sønnen“ har en så central rolle i dommen?

I Dan 7,9-10 ser Daniel, hvordan den himmelske domstol tager sæde 
med ti tusinde gange ti tusinde engle og himmelske væsener samles 
omkring tronen. Retten bliver sat og bøgerne – de himmelske op-
tegnelser over vores liv – bliver åbnet for hele universet. I Dan 7,13-
14 træder Menneskesønnen frem for den gamle af dage, Faderen, 
og modtager sit evige rige. Dommen afslører over for hele univer-
set, at Faderen, Sønnen og Helligånden har gjort alt, der var muligt, 
for at frelse hele menneskeheden. Denne dom frikender ikke alene 
de hellige, men også Guds karakter mod Satans falske anklager (se 
Job 1-2; Sl 51,3-6).

Tænk over, at hele dit liv vil blive vurderet af Gud. Hvad er dit  
eneste håb, når det sker? (Se Rom 8,1).

TIRSDAG
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 Åb 14,15
Mark 4,26-29

Til eftertanke

5. APRIL 2023

SEJRHERRENS KRONE

Johannes beskriver Jesus som ”en, der så ud som en menneskesøn, 
med guldkrone på hovedet og en skarp segl i hånden“ (Åb 14,14). 
Det græske ord for ”guldkrone“ er stefanos. Det er en sejrherres 
krone. Når en atlet vandt en vigtig konkurrence, fik han en stefanos, 
en æreskrone, en krone, som symboliserede herlighed og sejr.

Engang bar Jesus en tornekrone, som symboliserede skam og 
hån. Han blev dengang foragtet og opgivet af mennesker. Han blev 
ringeagtet, spottet, spyttet på, slået og pisket. Men nu bærer han 
en herligheds krone og kommer igen som kongernes Konge og 
herrernes Herre.

Hvilke ligheder finder du mellem disse to tekster? Hvad taler  
de om?

Englen kommer fra Guds nærhed og herlighed i templet. Gud ser 
på englen og siger: ”Tiden er inde. Høsten er moden.“ Englen fly-
ver fra templet hen til Jesus og siger med høj røst: ”Tiden er inde. 
Høsten er moden.“ Gå, hent dine børn og bring dem hjem.

I Det Nye Testamente bruger Jesus mange gange illustrationer 
fra landbruget. Mere end én gang bruger han den modnende høst 
som symbol på evangeliets vækst i sit folks liv.

”Sædens spiring fremstiller begyndelsen til åndeligt liv, og 
plantens udvikling er et smukt billede på kristenlivets vækst. Det 
er med nåden, som det er i naturen: der kan ikke være liv uden 
vækst. Planten må enten vokse elle dø. Ligesom planten hele tiden 
vokser stille, uden at man lægger mærke til det, foregår også ud-
viklingen i kristenlivet. Vort liv kan være fuldkomment på hvert trin 
i udviklingen, men hvis Guds hensigt med os skal opfyldes, må vi 
stadig gøre fremgang. Helliggørelsen varer hele livet. Efterhånden 
som vi får flere anledninger, vil vi høste erfaringer og forøge vore 
kundskaber“ (Ellen White, Lys over Hverdagen, 1. bd., s. 52-53).

Det gyldne korns modning symboliserer alle dem, der er blevet 
forvandlet af Guds nåde, motiveret af kærlighed, og som lever i  
lydighed til Kristi navns ære. Deres hjerter er et med Jesu hjerte, 
og alt, de ønsker, er det, han ønsker.

Hvordan opfatter du Ellen Whites udtalelse om, at ”vort liv kan 
være fuldkomment på hvert trin i udviklingen“? Hvad betyder 
det, især når vi nu kan se vores fejl og mangelfulde karakter?

ONSDAG
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 Åb 14,17-20

 

Til eftertanke

6. APRIL 2023

HVERT FRØ GIVER EN HØST

I Åb 14 er der to indhøstninger. Høsten af det gyldne korn repræ-
senterer de retfærdige, og høsten af de modne druer repræsente-
rer de uretfærdige eller de fortabte. Al afgrøde er moden.

Hvad betyder udtrykket ”Guds harmes store perse“? Se også  
Åb 14,10; 15,1; 16,1.

”Og endnu en engel kom fra alteret, og den havde magt over ilden“ 
Åb 14,18. Dette er englen, som styrer ilden i Guds endelige dom. 
Høsten er moden. Synden har nået sin grænse. Oprøret har over-
trådt Guds nådes grænse. Hvor ondt og frygteligt alt har været, vil 
det blive endnu værre, før det hele er overstået. En kærlig Gud har 
gjort alt, han kan for os. Det indbefatter, at han ofrede sig selv på 
korset som et offer for vores synd. ”Ham, der ikke kendte til synd, 
har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdig-
hed i ham“ (2 Kor 5,21; se også Gal 3,13).

Hvad mere kunne Gud have gjort end korset? Der er ikke mere, 
Guds nåde kan gøre for at frelse dem, som igen og igen har afvist 
Helligånden.

Dette er det indtrængende budskab i Åb 14. Ethvert frø er rede til 
at blive høstet. Kornet er modent. Det samme er druerne. Guds 
folk åbenbarer for universet et billede af Guds nåde, omsorg, 
barmhjertighed og kærlighed. Den ondes børn åbenbarer grisk-
hed, begær, misundelse og had. Jesu karakter viser sig i den ene 
gruppe, Satans karakter i den anden.

Universet vil i Guds folk se en åbenbaring af retfærdighed, som 
måske ingen anden generation nogen sinde har været vidne til. 
I modsætning til Kristi retfærdighed, som åbenbares i hans folk, 
vil universet se alle følgerne af Satans oprør mod Gud. Ondskab, 
synd og lovløshed vil være stillet til skue for både mennesker og 
engle. Kontrasten mellem godt og ondt, ret og forkert, lydighed og 
ulydighed vil blive tydelig for hele universet, både for mennesker 
og engle.

Hvordan kan du kende forskel på godt og ondt? Hvorfor er det 
vigtigt, at vi kan det? Se Hebr 5,4.

TORSDAG
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7. APRIL 2023

TIL VIDERE STUDIUM

”For både den intellektuelle og den åndelige natur gælder den lov, 
at vi forandres ved at se. Sindet vænner sig gradvist til de emner, 
det får lov at dvæle ved. Det kommer til at ligne det, som det er 
vant til at elske og ære. Mennesket vil aldrig nå højere end sit eget 
mål for renhed, godhed og sandhed. Sætter det selvet som sit hø-
jeste ideal, vil det aldrig opnå noget mere ophøjet. Det vil snarere 
synke dybere og dybere. Kun Guds nåde magter at ophøje men-
nesket. Overladt til sig selv vil kursen uundgåeligt være nedadgå-
ende“ (Ellen White, Mod en bedre fremtid, s. 447).

Hårfint, umærkeligt, til at begynde med næsten ubemærket, for-
andres vores karakter og personlighed på grundlag af de frø, vi sår 
i vores sind. Sår du god sæd, vil det give god frugt. Sår du denne 
verdens onde sæd, vil du opnå denne verdens frugt i din karakter. 
Hvis vi sår ligegyldighed over for Gud og åndelige værdier, kom-
mer vi til at høste ligegyldighedens frugt: apati, åndelig sløvhed 
og frustrationer i vores åndelige liv. Derfor vil de, som tænker: ”Jeg 
ved, at en dag vil den sidste trængsel komme, ’dyrets mærke’ osv., 
og når det sker, vil jeg få styr på det,’ bevæge sig på et farligt skrå-
plan. Gud kalder os nu, i dette øjeblik, til at overgive vores liv til 
ham. Des længere man udsætter sit svar på Helligåndens kald, des 
hårdere og hårdere bliver ens sind over for Guds påvirkning, og 
man kommer lettere til at falde for og tro på den ondes løgne.

1. Hvilket forhold er der mellem at blive frelst af nåde og at 
vokse i nåden forbindelse med Åb 14,14-20 og høstprincippet?

2. Drøft, hvad der skal til, for at planter kan vokse, og sammen-
lign det med vores åndelige vækst. Hvilke ligheder er der? 
Hvad kan vi lære af, hvordan planter vokser, og hvordan kan 
vi anvende det i vores eget liv?

3. Hvilken forskel er der på vores gudgivne evne til at vælge 
og vores viljestyrke? Hvorfor er det vigtigt for vores kristne 
vækst at forstå forskellen?

4. Hvorfor er titlen ”Menneskesøn“ en opmuntring for os i  
forbindelse med dommen, mens vi venter på Jesu genkomst? 
Hvorfor er det en trøst at vide, at et menneske, Jesus, repræ-
senterer os i dommen?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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1
”Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde 
et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og 
for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk“ (Åb 14,6).

I det gamle Israel, hvor hedningerne tilbad mange guder af træ og 
sten, fandt man Israels tydelige, genkendelige og stærke trosbe-
kendelse i 5 Mos 6,4: ”Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er én.“

Ned igennem århundrederne mindede fremsigelsen af Shema 
(navnet på denne trosbekendelse på grundlag af det hebraiske ord 
for ”hør“) jøderne om den åndelige vision, der forenede dem som 
et folk og styrkede deres beslutning om at opretholde deres sær-
lige identitet som dem, der tilbad den ene sande Gud.

For syvendedags adventister er de tre engles budskaber i Åb 14 
vores Shema. De udgør den trosbekendelse, som forener os. De 
definerer, hvem vi er som et folk, og beskriver vores mission til 
verden. Kort sagt skitseres vores enestående profetiske identitet i 
Åb 14,6-12, og det er her, vores passion for at forkynde evangeliet 
for verden udspringer.

I denne uges studium vil vi påbegynde et detaljeret studium af Åb 
14,6-12, men vi vil gøre det set med nådens øjne, idet vi lytter til, 
hvordan Gud taler til vores hjerter.

· Åb 14,6-12
· 1 Kor 15,1-4
· Rom 3,24-26
· 1 Pet 1,18-20
· Matt 28,19-20
· ApG 1,8

22

Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

Det evige evangelium

TIL SABBATTEN | 15. APRIL 20233
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SØNDAG

 

 Åb 1,1-3
Åb 14,6

 

Til eftertanke

9. APRIL 2023

EN HÅBETS BOG FYLDT MED NÅDE

De fleste, som tænker over Johannes’ Åbenbaring, opfatter den 
ikke som en bog om nåde. Når de tænker over Guds budskab i de 
sidste tider, vender deres tanker sig ofte til frygtindgydende dyr, 
mystiske symboler og mærkelige billeder. Johannes’ Åbenbaring 
skræmmer mange, og det er uheldigt, for den er virkelig gennem-
syret af nåde og fyldt med håb. Selv midt blandt de skræmmende 
dyr og advarsler om forfølgelse og vanskelige tider, giver Gud os 
begrundelser for at glæde os over hans frelse.

Hvordan fortæller disse vers tilsammen ikke kun om Johannes’ 
Åbernbaring, men også om det ”evige evangelium“?

Johannes’ Åbenbaring handler om Jesus. Den deler hans budskab 
til sit folk. Den henvender sig især til hans menighed i de sidste ti-
der. Budskabet er fuldt af nåde; det fortæller om vores håb i ende-
tiden. I bogen beskrives Kristus om det slagtede lam, og der loves 
en velsignelse til dem, der læser, forstår og handler i overensstem-
melse med de sandheder, der åbenbares.

Ifølge Åb 1,5-6 er Jesus den, ”som elsker os og har løst os fra 
vore synder med sit blod, og som har gjort os til et kongeligt folk, 
til præster for Gud, sin fader“. I Kristus er vi blevet tilgivet. Guds 
nåde tilgiver vores fortid, giver os styrke for nutiden og giver os 
håb for fremtiden. Det betyder, at vi i Kristus er befriet fra syn-
dens straf og magt, og inden længe vil vi blive befriet fra syndens 
tilstedeværelse. Det er budskabet i Johannes’ Åbenbaring.

Det er også et presserende budskab, som til at begynde med 
beskrives som en engel, der hurtigt flyver midt oppe under himlen 
med ”et evigt evangelium“.

Evangeliet? Frelse ved tro på Kristus? Kristi sonende død for 
os? Løftet om evigt liv, ikke på grund af, hvad vi kan gøre, men på 
grund af, hvad Kristus har gjort for os? Er alt dette begyndelsen til 
de tre engles budskaber? Ja, lige præcis!

Det er altså ikke nogen overraskelse, at de er budskaber fulde 
af nåde og løfter for os ødelagte og lidende mennesker.

Selv om det er let at komme til at fokusere på dyrene og advars-
lerne om de sidste tider, som de beskrives i Johannes’ Åben-
baring, hvordan kan vi lære at finde balancen mellem dette og 
bogens allervigtigste budskab: Kristi selvopofrende død i vores 
sted?
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 1 Kor 15,1-4
Rom 3,24-26

Rom 5,6-8

10. APRIL 2023

DET EVIGE EVANGELIUM

Læg mærke til, at Åb 14,6, begyndelsen på de tre engles budska-
ber, begynder med et ”evigt“ evangelium. Hvis vi ikke forstår evan-
geliets dybde, vil vi ikke se hele pointen i de tre engles budskaber. 
Vi kan aldrig helt forstå, hvad der er indbefattet i Guds domsbud-
skab eller Babylons fald eller dyrets mærke, hvis vi ikke forstår 
evangeliet.

Hvordan præsenteres det ”evige evangelium“ i disse tekster? 
Hvilket stort håb finder vi deri?

Evangeliet er den utroligt gode nyhed om Kristi død for vores synd, 
hans opstandelse og hans stadige kærlighed til og omsorg for os. 
Ved tro på hans udgydte blod og hans opstandelseskraft befries vi 
både fra syndens straf og magt. Kristus gennemsyrede apostlen 
Paulus’ tanker og var centrum for al hans undervisning og forkyn-
delse. Den korsfæstede Kristus genløste ham fra hans fordøm-
melse og skyld i fortiden. Den opstandne Kristus gav ham kraft i 
nutiden, og troen på Jesu genkomst gav ham håb for fremtiden.

Bemærk fire punkter i versene fra Romerbrevet:
1. Det er ufortjent, at vi retfærdiggøres; det sker ved Guds nåde.
2. Guds nåde er et udtryk for hans retfærdighed.
3. Guds kærlighed blev åbenbaret for os, mens vi var syndere.
4. I nåde retfærdiggør Gud dem, som i tro tager imod Jesus.

Jesu nåde er ufortjent. Vi kan ikke gøre os værdige til den. Jesus 
døde den frygtelige og smertefulde død, som de fortabte syndere 
kommer til at dø. Han erfarede hele omfanget af Faderens vrede 
eller fordømmelse af synd. Han blev forkastet og opgivet, for at vi 
kunne blive accepteret. Han døde den død, som er vores, så vi kan 
leve det liv, som var hans.

Er det egentlig mærkeligt, at frelsen må komme ved tro, uden 
lovgerninger? Hvad kunne vi på nogen måde tilføje? Hvad kunne 
vores gerninger, selv med de bedste intentioner og inspireret af 
Helligånden, lægge til det, som Kristus har gjort for os på korset?
Denne plan, frelsesplanen, blev lagt allerede, før verden blev 
grundlagt (2 Tim 1,9; Tit 1,2; Ef 1,4). Det forklarer også, hvorfor det 
kaldes et ”evigt“ evangelium. Før verden blev til, vidste Gud, hvad 
der kom til at ske. Derfor lagde han en plan om frelse, for at møde 
krisen, når den opstod.
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 Til eftertanke

11. APRIL 2023

EN HISTORIE OM NÅDE

De tre engles budskaber er en historie om nåde. De er historien om 
frelserens kærlighed, som overgår alt, en historie om Jesus, som 
elsker os så højt, at han hellere selv ville opleve helvede, end at en 
af os skulle gå fortabt. De tre engles budskaber er historien om en 
uendelig, ufattelig, uforståelig, endeløs evig kærlighed.

Gud bliver aldrig overrasket. Han lader sig ikke påvirke af men-
neskenes stadigt ændrede valg. Som vi allerede har set, var hans 
plan om at befri os fra syndens herredømme ikke en tilføjelse, 
efter at synden havde vist sit grimme ansigt. Gud blev ikke over-
rumplet af syndens frygtelige drama.

Hvad fortæller disse to tekster om frelsesplanen?

Udtrykket ”et evigt evangelium“ i Åb 14,6 taler om både fortiden, 
nutiden og fremtiden. Da Gud skabte menneskene med evnen til 
at foretage moralske valg, forudså han, at de ville foretage forkerte 
valg. Når hans skabninger havde muligheden for at vælge, havde de 
også muligheden for at gøre oprør mod hans kærlighed. Den ene-
ste måde, denne virkelighed kunne undgås, var at skabe robot-væ-
sener, som blev kontrolleret og manipuleret af en eller anden 
guddommelig kosmisk plan. Tvungen troskab står i modsætning til 
Guds natur. Kærlighed forudsætter valgmuligheder, og når skabte 
væsener er blevet givet frihed til at vælge, vil der også være mulig-
hed for at vælge forkert.

Derfor blev frelsesplanen udtænkt i Guds sind, før vores første 
forældre gjorde oprør i Edens Have.

”Planen om vor forløsning var ikke en plan, der blev lagt efter 
Adams fald i synd. Den var ‘åbenbaringen af den hemmelighed, 
der har været hyllet i tavshed fra evige tider’ (Rom 16,25). Den var 
en åbenbaring af de principper, der fra evige tider havde været 
grundvolden for Guds trone“ (Ellen White, Jesu liv, s. 10).

Det ”evige evangelium“ taler ikke kun om fortiden og nutiden, 
men er også grundlaget for en fremtid med håb. Det taler om at 
leve evigt sammen med ham, hvis hjerte længes efter at være 
sammen med os i al evighed.

Læs Ef 1,4. Tænk over, hvad det vil sige, at selv ”før verden blev 
grundlagt“, var du blevet ”udvalgt“ i Kristus til at få frelse i ham. 
Er dette en sandhed, der opmuntrer dig og giver dig mod?

TIRSDAG
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Til eftertanke

12. APRIL 2023

TIL HELE VERDEN

Læs teksten igen. Hvor omfattende er forkyndelsen af det evige 
evangelium, og hvorfor har svaret betydning for os og vores 
mission og kald som kirke?

Ifølge det presserende endetidsbudskab fra den første af de tre 
engle, skal det ”evige evangelium“ forkyndes ”for alle folkeslag 
og stammer, tungemål og folk“ (Åb 14,6). Her er en mission så 
storslået, omfattende og stor, at den kræver alt. Den kræver vo-
res allerbedste indsats og totale overgivelse. Den leder os fra at 
være optaget af vores egne interesser til en passion for tjeneste 
for Kristus. Den inspirerer os med noget, der er større end os selv 
og leder os bort fra vores eget sinds snævre grænser til en meget 
mere storslået vision.

Hvordan harmonerer disse vers med den første engels bud-
skab?

I sin bog A Quest for More: Living for Something Bigger Than You [At 
leve for noget større end dig selv], drøfter Paul David Tripp hvert 
eneste menneskes psykologiske behov for at være en del af noget 
større end dem selv: ”Menneskene blev skabt til at være en del af 
noget større end deres eget liv. Synden er årsag til, at vores liv er 
skrumpet ind. Kristi nåde gives for at redde os fra de klaustrofobi-
ske begrænsninger, som vi skaber med vores eget lille selvfokuse-
rede kongedømme. Han befrier os, så vi kan leve for evigheden og 
de glæder, som Guds rige giver.“

Der findes ikke noget mere inspirerende, mere tilfredsstillende, 
mere udbytterigt end at være en del af en guddommelig bevæ-
gelse. Den er grundlagt af Gud for at udrette en opgave, som er 
langt større end noget enkeltmenneske nogensinde kunne udrette 
på egen hånd. Den opgave, som er givet af Gud og beskrevet i Åb 
14 er den største opgave nogensinde givet til hans menighed. Det 
er en alvorlig appel om at vie vores liv til himlens ædleste opgave, 
at åbenbare Guds ufattelige kærlighed, lige før Jesus kommer igen.

Hvordan har du selv oplevet at være med i noget, som er større 
end dig selv? Hvordan hjælper det dig til at forstå pointen i da-
gens studium? Og hvad kan være større end at blive brugt af 
universets skaber til at gøre en evigtvarende forskel i verden?

ONSDAG
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Til eftertanke

13. APRIL 2023

EN MISSIONSBEVÆGELSE

Gennem grundigt og dybtgående bibelstudium fik de første adven-
tister en voksende forståelse af disse budskabers betydning. De 
fornemmede, at Gud havde et skræddersyet budskab for denne 
generation – et alvorligt endetidsbudskab, som skal forkyndes for 
alle folkeslag og stammer, tungemål og folk for at forberede verden 
for Jesu genkomst. Disse tre engles budskaber har lige fra begyn-
delsen været motivationen for adventisternes mission.

I 1874 sendte Generalkonferensen den første missionær til 
Europa. Ellen White omtalte John Andrews som ”den bedst egnede 
person i vores rækker“. Andrews talte mindst syv sprog, kunne 
gengive Det Nye Testamente udenad og kunne det meste af Det 
Gamle Testamente. Han var en enestående lærd mand, en pro-
duktiv skribent, en stor forkynder og en dygtig teolog.

Hvorfor sende en så dygtig mand til et sted, hvor der var me-
get få troende? Hvorfor sende den ”bedste egnede person“, man 
havde, til en ukendt missionsmark? Og hvorfor var han villig til at 
rejse? Hans hustru var død nogle få år tidligere. Hvorfor var han vil-
lig til at efterlade sin familie og sine venner i Amerika og sejle med 
to små børn til et ukendt land og sætte alt på spil for Kristi sag?

Der er kun en grund. Han troede, at Jesus ville komme snart, og 
at budskabet om sandheden for endens tid måtte forkyndes for 
hele verden.

Ned igennem vores historie har vores bedste og dygtigste rejst 
til jordens yderste områder for at forkynde Guds budskab for de 
sidste tider. De var lærere, medicinsk personale, pastorer, land-
mænd, mekanikere, tømrere og håndværkere af enhver art. Nogle 
var ansat af kirken, men mange var det ikke. De var lægpersoner, 
som troede, at Jesus snart ville komme igen.

Hvilke ligheder er der mellem disse tre tekster?

Forkyndelsen af det evige evangelium springer over geografiske 
grænser. Den når jordens fjerneste områder. Den når mennesker 
af alle sprog og kulturer. Til sidst vil det påvirke hele verden. Det er 
fascinerende, at vores budskab indtil nu er nået ud til over 210 af 
de 235 lande i verden, som anerkendes af FN.

Hvilken rolle kan du spille i udbredelsen af de tre engles  
budskaber til ”alle folkeslag og stammer, tungemål og folk“?

TORSDAG
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14. APRIL 2023

TIL VIDERE STUDIUM

Tænk grundigere over tanken i onsdagsafsnittet om vores behov 
for at være en del af noget større end os selv og vores fattige, 
korte og ofte ødelagte og skuffende liv. Et sådant ønske giver god 
mening. Fysisk er vi ikke andet end en lille kødklump, som bærer 
vores egen hjerne – et kilo karbon-baseret organisk masse, som 
minder mere om en pose grillet kylling end en harddisk.

Hvilken betydning kan disse små individuelle kødklumper have 
i modsætning til den evighed, som omgiver dem? At leve kun for 
sig selv, at leve for noget, der ikke er større end os selv, når der er 
så meget overalt omkring os og uden for os, er som at være inde-
spærret på livstid i isolation midt i en stor by, som du kan mærke 
vibrationerne fra gennem murene. Og hvilke større, ædlere, herli-
gere og afgørende opgaver kunne vi leve for end forkyndelsen af 
løftet om evigt liv, som vi har fået gennem Jesus?

”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“  
(Ellen White, Mod en bedre fremtid, s. 494-495).

1. ”Mange har skrevet til mig og spurgt, om budskabet om ret-
færdiggørelse af tro er den tredje engels budskab, og jeg har 
svaret: ’Det er i sandhed den tredje engels budskab’“ (Ellen 
White, The Advent Review and Sabbath Herald, 1. april 1890). 
Hvilken forbindelse er der mellem retfærdiggørelse af tro og 
de tre engles budskaber?

2. Tænk dybere over udtrykket ”et evigt evangelium“. Hvad er 
der ved evangeliet, der er evigt?

3. Hvad betyder det, at syvendedags adventister har en tilstede- 
værelse i så mange af verdens lande? Hvad siger det om, 
hvordan Gud indtil nu har velsignet vores arbejde? Hvordan 
kan din lokale menighed, måske endog din lokale sabbats- 
skoleklasse, spille en større rolle i at ”afslutte værket“?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 15. APRIL 2023



1
”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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Ugens tekster

Frygt Gud og giv ham ære

TIL SABBATTEN | 22. APRIL 20234



31

SØNDAG

 

 Åb 14,7

 

Til eftertanke

16. APRIL 2023

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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Til eftertanke

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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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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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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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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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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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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1
”I kender tilmed timen og ved, at det er på tide at stå op af 
søvne. For nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro.  
Natten er fremrykket, dagen er nær. Lad os da aflægge  
mørkets gerninger og tage lysets rustning på“ (Rom 13,11-12).

For en del år siden fortalte tidsskriftet National Geographic om 
en skovbrand i Yellowstone Nationalpark i USA. Da branden var 
slukket, begav en række skovfogeder sig op ad et bjerg for at vur-
dere skaderne. En skovfoged fandt en fugl, som bogstaveligt var 
brændt til aske ved foden af et træ. Han følte sig næsten syg ved 
synet og skubbede til fuglen med en pind.

Da han ramte den, krøb tre små fugleunger frem fra deres døde 
moders vinger. Den kærlige mor, som var klar over den overhæn-
gende fare, havde båret sit afkom til foden af træet og samlet dem 
under sine vinger. Hun kunne have fløjet i sikkerhed, men næg-
tede at efterlade sine unger.

Hvilket smukt billede på den troende, som finder sikkerhed i 
Kristus!

Guds doms ild brændte sig selv ud på ham på Golgata, og alle, 
som er i Kristus, er i al evighed i sikkerhed under hans vinger. På 
korset blev Kristus behandlet som en fordømt synder, for at vi kan 
blive dømt som retfærdige indbyggere i himlens rige. Han blev 
dømt som en forbryder, for at vi kan befris fra den evige fortabel-
ses ødelæggende ild.

· Dan 8
· Dan 9
· Ezra 7
· Matt 3,13-17
· Rom 5,6-9
· Mark 15,38
· 3 Mos 16,16
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Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

Timen er kommet, da  
han dømmer

TIL SABBATTEN | 6. MAJ 20236
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SØNDAG

 Dan 8,14

 Dan 8,27
Dan 9,21-22

 

Til eftertanke

30. APRIL 2023

HELLIGDOMMEN RENSES

Som vi allerede har set, må der finde en dom sted før Jesu gen-
komst. Englen bekendtgør med høj røst, at ”timen er kommet, da 
han dømmer“ (Åb 14,7). Daniels Bog giver os tidspunktet for, hvor-
når denne dom begynder.

Hvilken specifik tidstabel giver Daniel mht., at helligdommen 
skal få sin ret tilbage (eller renses)?

Enhver jøde forstod betydningen af renselsen af den jordiske 
helligdom. Den foregik på den store forsoningsdag, som var dom-
mens dag. Selv om Daniel forstod ideen med, at helligdommen 
skulle renses og sammenhængen med dommen, var han forvirret 
mht. de 2300 dage.

Hvad var Daniels svar på synet om de 2300 dage, og hvad var 
Guds svar til ham?

Ved slutningen af Dan 8 blev Daniel syg og sagde: ”Jeg var grebet 
af undren over synet, som jeg ikke forstod“ (Dan 8,27). Hvad han 
ikke forstod, var synet om de 2300 dage; resten af synet var alle-
rede blevet forklaret (se Dan 8,19-22). Det næste kapitel, Dan 9, 
fortæller, at englen Gabriel kom for at forklare profetien om de 
2300 dage for Daniel. ”Daniel, nu er jeg kommet for at give dig ind-
sigt og forståelse“ (Dan 9,22).

Gabriel forbløffer Daniel ved at åbenbare et svar på hans bøn, 
som er langt bredere, end han kunne have forestillet sig. Englen 
Gabriel førte Daniel ned igennem tiden og åbenbarede sandheden 
om den kommende Messias, hvor han gav de nøjagtige tidspunk-
ter for begyndelsen af sin jordiske tjeneste og sin frygtelige død. 
Det var begivenheder, som var direkte knyttet til helligdommens 
renselse i Dan 8. Kristi død og dommen er med andre ord uadskil-
leligt knyttet til hinanden.

Hvorfor er det betydningsfuldt, at Jesu død, som den åbenbares 
i Dan 9,24-27, er direkte knyttet til dommen i Dan 8,14? Hvori  
består forbindelsen mellem Jesu død og Guds dom?
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MANDAG

 Dan 8,17.19.26
 

Til eftertanke

1. MAJ 2023

DE 2300 DAGE OG ENDETIDEN

Hvilken tidsperiode siger englen, at synet i Daniel 8 og de 2300 
dage omhandler, og hvorfor er det vigtigt at forstå det?

Nogle påstår, at de 2300 dage er bogstavelige dage. De tror også, 
at det lille horn i Dan 8 er Antiokus Epifanes (216-164 f.Kr.), en mili-
tærleder, som angreb Jerusalem og vanhelligede jødernes tempel, 
selv om de 2300 dage slet ikke passer på hans tidsramme. Men 
den fortolkning står i modsætning til englens tydelige instruktion 
om, at synet handler om ”endetiden“. Antiokus levede slet ikke i 
endetiden.

I Dan 8 begynder englen Gabriel sin forklaring af profetien om de 
2300 dage. Han forklarer, at vædderen er et symbol på Medo- 
Persien, og den lodne buk er Grækenland (Dan 8,20-21). Selv om 
den næste magt, det lille horn, ikke er navngivet, som de første 
to var det, er den tydeligvis Rom (Dan 8,9.23-24). Han beskriver 
dernæst en religiøs-politisk fase af Rom, som ville ”kaste sandhe-
den til jorden“ (Dan 8,10-12.25) og blande sig i Kristi himmelske 
tjeneste (Dan 8,10-12). Renselsen af templet i Dan 8,14, kapitlets 
klimaks, er Guds svar på jordiske og religiøse magters udfordring, 
hvor de har forsøgt at overtage Guds autoritet. Renselsen af 
templet er en del af Guds guddommelige løsning på syndens  
problem.

Gabriel er parat til at forklare detaljerne i Guds tidstabel. Sidst 
i kapitel 8 i Daniels Bog kan vi tydeligt se, at Daniel ikke forstod 
den del af synet, som handlede om de 2300 dage (Dan 8,27). Den 
tidligere del om vædderen, gedebukken og det lille horn var blevet 
forklaret, og de to første magter var direkte identificeret ved navn 
(Dan 8,20-21. Men templets renselse var ikke blevet forklaret.
Englen Gabriel, som viste sig i Dan 8, viser sig nu i Dan 9 og siger til 
Daniel: ”Da du begyndte at bede, udgik der et ord, og jeg er kom-
met for at give det videre til dig, fordi du er en højtelsket mand. 
Giv agt på ordet, så du forstår synet“ (Dan 9,23). Hvilket syn? I 
afsnittet for i morgen skal vi se, at det er synet om de 2300 dage, 
den eneste del af det tidligere syn i Dan 8, som endnu ikke var ble-
vet forklaret for Daniel.

Gabriel omtalte Daniel som ”en højtelsket mand“. Hvad siger  
det om det nære forhold mellem himmel og jord?
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 Dan 9,23

 Dan 9,24-27

 

2. MAJ 2023

ENGLENS BEFALING TIL DANIEL

Hvilken specifik instruks får Daniel af englen? Hvorfor er dette 
vigtigt i forståelsen af betydningen af templets renselse i Dan 
8,14?

Englen siger tydeligt til Daniel, at han skal give agt på ordet, så han 
forstår synet (Dan 9,23). Hvilket ord, og hvilket syn? Da der ikke er 
noget syn gengivet i Dan 9, må englen Gabriel tale om den del af 
synet i Dan 8, som profeten ikke forstod – synet om de 2300 dage 
(Dan 8,27).

Gabriel fortsætter i disse vers. Hvilke begivenheder i Jesu liv og 
tjeneste taler dette om?

Den første del af denne profeti har med Guds folk, jøderne, at gøre. 
”Halvfjerds uger er fastsat for dit folk og for din hellige by (Dan 
9,24), altså den jødiske nation. I bibelske profetier svarer en profe-
tisk dag til et bogstaveligt år (Ez 4,6; 4 Mos 14,34). Når man har sym-
bolske billeder i Daniels Bog og Johannes’ Åbenbaring, har man ofte 
også en symbolsk tidsprofeti. En måde, som med sikkerhed viser, at 
år/dag-princippet er anvendt her, er, at når vi bruger det på Daniels 
profeti, passer hver eneste begivenhed på tidslinjen fuldkomment. 
(Se studiematerialet for i morgen.) Hvis vi anvender dette princip, 
svarer 70 uger til 490 dage, og da en profetisk dag svarer til et bog-
staveligt år, svarer 490 profetiske dage til 490 bogstavelige år.

Gabriel fortæller Daniel, at 490 år er ”skåret af“. Dette er den bog-
stavelige betydning af det hebraiske ord chathak, som nogle gange 
oversættes med ”fastsat“ eller ”bestemt“. Skåret af fra hvad? Det 
kan kun være den eneste anden tidsprofeti, som der henvises til: de 
2300 dage i Dan 8,14. Disse 490 år, tidsprofetien, er direkte forbun-
det med tidsprofetien i Dan 8,14, som var den eneste del af synet, 
som ikke var forklaret i Dan 8, og også den eneste tidsprofeti i Dan 
8. Vi kan altså se, at Gabriel med denne profeti vil, at Daniel skal 
forstå det, han ikke forstod i det foregående kapitel, nemlig de 2300 
dage.

TIRSDAG
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 Rom 5,6-9
Dan 9,26

Til eftertanke

3. MAJ 2023

MESSIAS ”SKÆRES AF“

Gabriel begynder denne 490 år lange profeti med en begivenhed, 
som var yderst vigtig for Daniel og for jøderne – befalingen om at 
genoprette og genopbygge Jerusalem. Selv om der var blevet givet 
forskellige befalinger mht. Jerusalem, finder vi i Ezra 7, at den be-
faling, som blev givet i 457 f.Kr., gjorde det muligt for jøderne ikke 
alene at vende tilbage til deres hjemland, men også at etablere sig 
som et religiøst samfund (se Ezra 7,13.27).

Det er vigtigt at bemærke, at Artaxerxes’ dekret blev udsendt i 
efteråret i 457 f.Kr. Fra dette dekret blev udsendt, i 457 f.Kr., indtil 
Messias skulle komme, ville der ifølge Daniels Bog gå 69 uger eller 
483 år. Hvis vi begynder i år 457 f.Kr, og går 483 år frem ad den 
historiske tidslinje, kommer vi til år 27 e.Kr.

Ordet Messias betyder ”den salvede“. I år 27 e.Kr. blev Jesus 
Kristus, Messias, døbt. (Se Matt 3,13-17.) Daniel forudsagde mange 
hundrede år tidligere det nøjagtige år for Kristi dåb, som var det 
år, hvor Jesus begyndte sit tre og et halvt års arbejde.

Hvilke store budskaber åbenbares her?

”Når de 62 uger er gået, bliver en salvet fjernet uden dom“. Mes-
sias skulle blive ”fjernet“ eller korsfæstet. Jesus døde ikke på kor-
set for sig selv, men som Paulus skriver: ”Men Gud viser sin kærlig-
hed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere“.

I Dan 9,27 læser vi, at i midten af ugen, i midten af de sidste syv år, 
skulle Kristus ”bringe slagtoffer og afgrødeoffer til ophør“. I mid-
ten af denne 70. uge, i år 31 e.Kr., bekræftede Kristus den evige 
pagt med sit blod ved at dø på korset, og offersystemet mistede 
enhver profetisk betydning. Disse forudsigelser blev opfyldt i hver 
mindste detalje. I påsken, på det nøjagtige tidspunkt, hvor ypper-
stepræsten ofrede påskelammet, blev Kristus ofret for os.

Læs Mark 15,38 og Matt 3,15-16 med ovenstående kommentarer 
i tanke. Hvordan hjælper disse vers os til at forstå profetien i 
Dan 9,24-27?

ONSDAG
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 3 Mos 16,16

3 Mos 23,26-29

Til eftertanke

4. MAJ 2023

ÅRET 1844

De første 490 år af profetien om de 2300 år var bestemt specielt 
for den jødiske nation i oldtiden og Messias’ komme. Den sidste 
del af de 2300 år handler om Guds folk, både jøder og hedninger, 
og renselsen af den himmelske helligdom, og til sidst om Jesu an-
det komme.

De første 490 år handler om Messias’ første komme og endte i år 34 
e.Kr. Hvis vi trækker 490 år fra 2300 år, ender vi med 1810 år. Disse 
resterende 1810 år handler om Guds folk. Hvis vi begynder med år 
34 e.Kr. og lægger 1810 år til, kommer vi frem til år 1844 e.Kr

I lyset af renselsen eller genoprettelsen af sandheden om hellig-
dommen og himlens afsluttende dom, giver Gud en sidste appel til 
hele menneskeheden i Åb 14,6-7 om at tage imod hans kærlighed 
og nåde og leve et gudfrygtigt liv i lydighed mod ham.

Hvad var begrundelsen for renselsen af helligdommen, og hvad 
lærer det os om evangeliet?

På grund af folkets synd, folkets misgerninger, måtte helligdom-
men renses, og det skete kun med blod fra dyr. Det samme gælder 
for os. Vi har brug for en frelser, hvis liv symboliseres af de dyr, 
der blev slagtet på den store forsoningsdag. Dette er den eneste 
måde, vi kan bestå i dommen.

Hvad befalede Gud, at hans folk skulle gøre på denne forso-
ningsdag, og hvad bør det betyde for os i dag?

Israelitterne skulle ”spæge sit legeme“ på den dag. Dette udtryk 
indikerer, at de skulle ydmyge sig selv og granske deres hjerter, 
bekende deres synder, angre og bede Gud om at rense dem, mens 
ypperstepræsten rensede den jordiske helligdom.

De profetiske kapitler i Dan 7-9 og Åb 14 fokuserer specielt på 
domstimens indtrængende appel om at blive rede. Siden 1844 
har vi levet i dommens time, og den første engels budskab i Jo-
hannes’ Åbenbaring forkynder: ”Timen er kommet, da han døm-
mer“ (Åb 14,7). Hvordan bør vi ”spæge vi vores legemer“ i dag?

TORSDAG
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5. MAJ 2023

TIL VIDERE STUDIUM

Her er en hurtig oversigt over profetien om de 70 uger:
1. De 70 uger (vers 24).
2. De 7 uger og de 62 uger, eller de 69 uger (vers 25) af de 70 uger.
3. Uge 70 (vers 27).
4. Den sidste uge er delt – ”midt i ugen“ i to dele på hver 3½ år.

70 uger, som består af 69 uger og 1 uge. Og den ene uge er delt i 
to. Indsæt år 457 f.Kr. ved begyndelsen, og med enkel matematik 
kommer vi til år 1844 på tidslinjen.

I forbindelse med de 2300 dage siger Daniels Bog ikke noget 
om, hvornår de 2300 dage begyndte. ”2300 aftener og morgener! 
Derefter skal helligdommen få sin ret tilbage“ (Dan 8,14). 2300 
dage fra hvornår? Hvorfor ikke fra det tidspunkt hvor Daniel fik sit 
syn ”i kong Belshassars tredje regeringsår“ (Dan 8,1)?

Synet i Dan 8 indbefatter ikke Babylon. Det begyndte med begi-
venheder, der kom efter Babylon, dvs. Medo-Persien, Grækenland, 
Rom og helt frem til ”endetiden“. Hvorfor datere en begivenhed 
– helligdommens renselse – som er en del af synet, fra en begiven-
hed – Babylon – som ikke er en del af det? Begyndelsestidspunktet 
for synets klimaks bør findes i selve synet, som begynder med 
Medo-Persien og rækker helt frem til ”endetiden“. Det drejer sig 
om mange år.

Hvilket år var begyndelsesåret? Det får vi ikke at vide i Dan 8. 
Men det bliver fortalt i Dan 9.

1. Se på den nære forbindelse mellem evangeliet og dommen, 
som den ses i disse to dele af, hvad der egentlig er en enkelt 
profeti. Hvorfor er denne forbindelse en god nyhed for os? 
Hvordan kan den være med til at fjerne den frygt, som mange 
har haft, når det gælder dommens dag?

2. Tænk grundigere over, at Jesus ikke døde for sin egen skyld, 
men i vores sted. Hvad betyder det for os?

3. Læs 3 Mos 16,16 og 3 Mos 23,26-29 igen. Tal om begrundelsen 
for, at helligdommen skulle renses (3 Mos 16,16), og hvad 
folket skulle gøre, mens det skete (3 Mos 23,26-29). Hvilken 
forbindelse er der mellem det, der skete ved den anledning, 
og hvad det bør betyde for os i dag?

 Dan 9,24-27

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 6. MAJ 2023



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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Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

Tilbed Skaberen

TIL SABBATTEN | 13. MAJ 20237
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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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NOTER TIL SABBATTEN | 13. MAJ 2023



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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Sabbatten og endens tid

TIL SABBATTEN | 20. MAJ 20238



63

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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 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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1
”De vil føre krig mod Lammet, men Lammet vil sejre over dem, 
fordi det er herrernes herre og kongernes konge, og sammen 
med det sejrer de kaldede og udvalgte og trofaste, der er i dets 
følge“ (Åb 17,14).

Temaet om den store strid opsummeres i Johannes’ Åbenbaring 
gennem symbolet med to kvinder. Den ene, i Åb 12, er klædt i so-
len, og den anden, i Åb 17, er klædt i skarlagen.

Det usædvanlige billede af kvinden klædt i solen, i Kristi blæn-
dende herlighed, finder vi i Åb 12. Hun er trofast mod sin sande el-
sker, Jesus. Hun er ikke besmittet af falske læresætningers korrup-
tion. Overalt i Bibelen symboliserer en ren kvinde Jesu brud eller 
den sande menighed. I Jer 6,2 siger profeten: ”Jeg udsletter Zions 
datter, den yndige og forvænte.“ Profeten bruger udtrykket ”Zions 
datter“ eller en trofast kvinde til at beskrive Guds folk. (Se også Ef 
5,25-32 og Hos 2,22.)

Bibelen sammenligner frafald med utroskab eller prostitution ( Jak 
4,4). Idet Ezekiel taler om Israels oprør og utroskab, klager han: 
”Når en kvinde begår ægteskabsbrud, tager hun fremmede mænd 
i stedet for sin egen mand, og skøger får betaling. Du derimod gi-
ver gaver til alle dine elskere, du køber dem til at komme til dig alle 
vegne fra, så du kan hore“ (Ez 16,32-33).

I denne uges materiale vil vi studere disse to kvinder i Johannes’ 
Åbenbaring og gå mere i dybden med konflikten mellem sandhed 
og vildfarelse.

· Åb 17,1-2.15
· Åb 18,1-4
· Åb 17,4-6
· Matt 16,18
· Jer 50,33-38
· Sl 115,4-8
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SØNDAG

 Åb 12,17
Åb 17,14

 

 Åb 14,8
Åb 17,1-2

 

Til eftertanke

21. MAJ 2023

TO MODSTRIDENDE SYSTEMER

Hvordan beskrives Guds menighed, og hvordan er Satans  
reaktion på den beskrivelse?

Ned igennem århundrederne har Gud altid haft et folk, som har 
været trofast mod ham. Åb 12,17 beskriver deres trofasthed, når 
de omtales som mennesker, ”som holder fast ved Guds bud“. En 
anden tekst beskriver dem som ”de kaldede og udvalgte og trofa-
ste“ (Åb 17,14).

Hvilken alvorlig bekendtgørelse giver englen, og hvad havde  
Babylon gjort, som fremkaldte en sådan udtalelse?

Johannes skrev sin bog Johannes’ Åbenbaring i slutningen af det 
første århundrede e.Kr. På det tidspunkt var byen Babylon en 
stendynge. Da Johannes skrev budskaberne i Johannes’ Åbenba-
ring, havde det bogstavelige Babylon været ødelagt i flere århund-
reder. I profetierne i Johannes’ Åbenbaring repræsenterer Babylon 
et falsk religiøst system, som vil have lignende egenskaber som 
Babylon i Det Gamle Testamente. De principper, som styrede det 
gamle Babylon, vil være den underliggende struktur i det mo-
derne, åndelige Babylon.

I Åb 17,1-6 sidder en kvinde klædt i purpur og skarlagen og rider 
gennem tidernes landskab. Denne kvinde rider på et skarlagen-
rødt dyr. Bibelen omtaler hende som en skøge. Hun har forladt sin 
sande elskede, Jesus Kristus. Så giver apostlen Johannes en ud-
penslet beskrivelse af et frafaldent religionssystem, som har stor 
magt og indflydelse på verden. Læg mærke til ordvalget: denne 
magt var en magt, som ”jordens konger drev utugt med, og i hen-
des utugts vin har de, der bor på jorden, beruset sig“ (Åb 17,2). 
Beruset? Det er altid noget negativt i Bibelen. Og utugt? Et symbol 
på falsk lære, falske doktriner og skikke.

Både ledere og almindelige mennesker er blevet negativt  
påvirket af denne magt. Hvori ligger vores eneste beskyttelse? 
Læs Ef 6,10-18.
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 Åb 17,1-2.15
Åb 18,1-4

 

Til eftertanke

22. MAJ 2023

VREDENS VIN

Hvor omfattende er Babylons indflydelse?

Den faldne kirkes system har en international rækkevidde og ind-
flydelse på mennesker i hele verden med sine bedrag. Satan er 
rasende over, at evangeliet vil blive forkyndt ”for alle folkeslag og 
stammer, tungemål og folk,“ og at dette ”evangelium om Riget skal 
prædikes i hele verden,“ så han benytter ethvert muligt bedrag for 
at fange de menneskers sind, ”der bor på jorden“ (Åb 14,6; Matt 
24,14; Åb 17,2).

Åb 17,2 fortsætter sin forklaring på det store Babylons myste-
rium ved at erklære, at hun har drevet utugt med jordens konger. 
Hvad er utugt? Det er en utilladelig forbindelse. I det faldne kir-
kelige system betyder det en forbindelse med statsmagten. I det 
sande kirkelige system er kirken forbundet med Jesus Kristus. Den 
faldne kirke henvender sig til politiske ledere om magt og auto-
ritet. Den forsøger at få staten til at gennemføre dens dekreter. I 
stedet for at få sin styrke fra Jesus som dens sande hoved, søger 
den sin støtte fra statsmagten.

Åb 17,2 går videre med den dramatiske beskrivelse. ”I hendes 
utugts vin har de, der bor på jorden, beruset sig.“ Symbolikken 
med druernes rene saft bruges mange steder i Det Nye Testa-
mente til at repræsentere Kristi rene blod, som blev udgydt på 
korset for vores frelse (Matt 26,27-29). I Luk 22,20 siger Jesus: 
”Dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer.“ 
Når evangeliets rene nye vin bliver forvrænget, og Guds ords lære 
bliver udskiftet med religiøse menneskelige lederes lære, bliver 
det til ”Babylons vin“. (Se Matt 15,9.)

Bemærk også, at Gud kalder sit folk ud af Babylon. Uanset hvor 
korrupt og ondt systemet er, er dets rækkevidde så stor, at det i 
hvert fald for en tid også indbefatter Guds trofaste, eller ”mit folk“ 
(Åb 18,4), som han kalder dem. Men der kommer en tid, hvor Gud 
vil kalde dem ud af et system, der kommer til at falde på grund 
dets korrupte og onde natur, og som ”er blevet bolig for dæmoner, 
skjul for alle urene ånder, skjul for alle urene fugle og skjul for alle 
urene og afskyelige dyr“ (Åb 18,2).

Hvilken rolle spiller de mennesker, som forkynder de tre engles 
budskaber, når Gud kalder sit ”folk“ ud af Babylon?
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 Åb 17,4-6

 

 Til eftertanke

23. MAJ 2023

EN HEMMELIGHED: DET STORE BABYLON

Hvad lærer disse vers os om, hvordan dette onde system er?

Som vi har set, beskriver Åb 17 et frafaldent religiøst system, der 
introducerer mange af Det Gamle Testamentes Babylons principper 
i kristendommen.

”For at kunne søge efter en forståelse af Babylons natur må vi gå 
tilbage til dets første omtale i den bibelske tekst i Første Mosebog. 
Det hele begyndte på sletten i landet Sinear, et område i den sydlige 
del af Mesopotamien, det nuværende Irak, som kaldtes Babylon. 
Det var her, Babelstårnet blev bygget, et symbol på menneskelig 
selvtilstrækkelighed, selvopholdelse og uafhængighed af Gud (1 
Mos 11,1-4)“ (Àngel Manuel Rodriguez, The Closing for the Cosmic 
Conflict: Role of the Three Angels’ Messages s. 43).

Dette system er så ondt, at det beskrives som ”beruset af de 
helliges blod og af Jesu vidners blod“ (Åb 17,6). Dette er skrække-
lige billeder på, hvor korrupt Babylon er (se også Es 49,26).

Det åndelige Babylon repræsenterer i virkeligheden en religion, 
som er baseret på menneskelige læresætninger, grundlagt på 
menneskelige ideer og støttet af menneskelige traditioner. Det er 
en form for menneskeskabt religion, som er opbygget af de måske 
dygtigste religiøse ledere, men den står i modsætning til evangeli-
ets kraft og til den kirke, Jesus oprettede, en kirke, som bygger på 
kærlighed, ikke vold.

Johannes’ Åbenbaring beskriver disse to religionssystemer. Det 
første åbenbarer total tillid til Jesus og afhængighed af hans ord. 
Det andet afslører tillid til menneskelig autoritet og afhængighed 
af menneskelige religiøse lærere. Det ene er en Kristus-centreret 
tro med fuldstændig afhængighed af Kristi nåde, offer og forso-
ning for frelse. Det andet er en humanistisk tilgang til tro, som 
erstatter den totale afhængighed af Kristus for frelse med en af-
hængighed af kirkens traditioner.

Hvordan kan vi beskytte os mod Babylons sofistikerede ind- 
flydelse som fx tendensen til at stole på os selv og ikke helt på 
Gud?

TIRSDAG
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 Matt 16,18
 Åb 17,14

Til eftertanke

24. MAJ 2023

ET KALD TIL OVERGIVELSE

Johannes’ Åbenbarings appel er et indtrængende kald til overgi-
velse. Det opsummeres i symbolerne med de to kvinder i bogen. 
Selv om det til tider ser ud til, at Guds folk vil blive besejret i den 
kosmiske strid mellem sandhed og løgn, lover Gud, at hans menig-
hed vil sejre til sidst.

Sammenlign teksterne. Hvilket løfte gav Jesus til sine disciple 
mht. sin kirke?

Kristus er den faste grundvold, som hans kirke er bygget på. Hans 
kirke er baseret på læren i hans ord og vejledt af Helligånden. 
Babylon derimod er bygget på menneskeskabte lærdomme og tra-
ditioner. Enhver religiøs leder, som sætter menneskelige meninger 
eller traditioner i stedet for eller over Guds vilje, som den er åben-
baret i Skriften, er med til at fremme Babylons forvirring.

På det gamle Babylons tid var kirke og stat en og samme ting. 
Når kong Nebukadnezar sad i sit tempel på sin trone, regnede man 
med, at han talte på gudernes vegne. Ved en anledning udstedte 
den babyloniske konge, som en provokerende handling mod den 
sande Gud, et universelt dekret, der påbød tilbedelse, og han befa-
lede alle sine undersåtter at bøje sig for sin befaling. Beretningen er 
et stærkt billede på, hvad Guds trofaste folk, som nægter at tilbede 
det falske billede, vil blive udsat for i de sidste tider (se Dan 3).

I de sidste dage af jordens historie vil der opstå et kirke-stat 
system, et åndeligt Babylon, med en åndelig leder, der hævder at 
tale som Gud. Hans ord vil blive anerkendt som Guds egne ord, 
og hans befalinger som Guds befalinger. Ned igennem århundre-
derne har de romersk-katolske paver sagt, at de er Guds stedfor-
trædere på jorden. I sit hyrdebrev den 20. juni 1894 fastslog pave 
Leo XIII: ”Vi besidder på denne jord den almægtige Guds plads.“ 
Ferraris Ecclesiastical Dictionary tilføjer: ”Paven har en så stor 
værdighed og er så højt ophøjet, at han ikke kun er et menneske, 
men så at sige er Gud og Guds stedfortræder.“ Apostlen Paulus 
har følgende udtalelse, som afslører denne magt: ”… der ophøjer 
sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter 
sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud“ (2 Thess 2,4).

Vi har allerede set, at Gud har trofaste mennesker i ”Babylon“. 
Hvorfor må vi være forsigtige med, hvordan vi taler om det, og 
ikke dømme mennesker individuelt i modsætning til systemet?

ONSDAG
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 Jer 50,33-38
Jer 51,17.47

 

 2 Mos 20,4-6
Sl 115,4-8

25. MAJ 2023

BABYLON: CENTRUM FOR AFGUDSDYRKELSE

Her er endnu et indicium til at identificere ”hemmeligheden om 
det store Babylon“. Afgudsdyrkelse var kendetegnende for babylo-
nisk gudstjeneste.

Hvad finder du i disse vers ud af om det gamle Babylons tilbe-
delse af afgudsbilleder, og hvordan reagerede Gud på det?

Jeremias kapitel 50 og 51 forudsiger medernes og persernes 
ødelæggelse af Babylon. En af årsagerne til Babylons skæbne var 
deres afgudsdyrkelse. Babylonierne troede, at disse gudebilleder 
repræsenterede deres guder. I babylonisk religion blev den rituelle 
pasning og tilbedelse af statuer af guderne regnet som hellig. Gu-
derne boede både i deres statuer i templer og i de naturkræfter, 
som de repræsenterede. Røveri eller ødelæggelse af gudebilleder 
blev anset som tab af guddommelig beskyttelse. I den neo-baby-
loniske periode flygtede den kaldæiske prins Marduk-apla-iddina 
II ud i det sydlige marskområde i Mesopotamien med statuerne 
af Babylons guder for at redde dem fra assyrerkongen Sankeribs 
hære.

De bibelske profeter beskrev kontrasten mellem disse livløse  
billeder med Gud Skaberen, som både var levende og livgivende 
( Jer 51,15-16.19).

Hvad lærer disse vers om afgudsdyrkelse?

Det åndelige Babylons afgudsdyrkelse går langt dybere end at 
bøje sig for billeder af træ og sten. Men det åndelige Babylon dan-
ner en parallel til det gamle Babylon ved de billeder, som er en del 
af deres gudstjeneste. Anvendelsen af billeder, som tilbedes eller 
”højagtes“, er en overtrædelse af det andet bud, for det forringer 
Helligåndens mulighed for at påvirke vores sind med det, der er 
evigt, og reducerer Guds majestæt til en livløs statue. Sådanne bil-
leder blev introduceret i kristendommen i det fjerde århundrede 
for at gøre kristendommen mere accepteret blandt den hedenske 
befolkning. Desværre bliver disse billeder ofte givet den hellighed 
og tilbedelse, som alene tilhører Gud. Det gør det hele endnu 
mere åndeligt fornedrende.

TORSDAG
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26. MAJ 2023

TIL VIDERE STUDIUM

”Budskabet i Åb 14, der forkynder Babylons fald, må være møntet 
på de trossamfund, der engang var rene, men er blevet fordær-
vede. Da budskabet følger efter advarslen om dommen, må det 
forkyndes i de sidste dage. Derfor kan det ikke udelukkende gælde 
romerkirken, for den har været falden i mange århundreder“ (Ellen 
White, Mod en bedre fremtid, s. 308).

Daniel 3, beretningen om de tre hebraiske mænd i det gamle 
Babylon, som var blevet beordret til at ”tilbede guldstøtten, som 
kong Nebukadnesar har opstillet“ (Dan 3,5), er et symbol på eller 
en model af, hvad der vil ske, når det åndelige Babylon i de sidste 
dage også vil påbyde tilbedelse af et falsk ”billede“ (se Åb 13,15; Åb 
14,9.11; Åb 16,2; Åb 19,20; Åb 20,4). Det er interessant, at det bud, 
som de tre hebræere ville have overtrådt, det andet bud (2 Mos 
20,4-5), var et af de to bud, som denne magt, der et andet sted be-
skrives som en magt, der ”tragter efter at ændre tider og lov“ (Dan 
7,25), havde forandret.

Hvilket bud havde denne magt også forandret? Det var det 
fjerde bud. Som vi har set og vil se igen, står det i centrum af hele 
spørgsmålet om tilbedelse. Det vil stå centralt i den afgørende 
krise, når vi møder spørgsmålet om, hvorvidt vi vil tilbede ham, 
som skabte ”himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer; 
men på den syvende dag hvilede han“ (2 Mos 20,11; se også Åb 
14,7), eller dyret og dets billede.

1. Hvilken forbindelse er der mellem Babelstårnet og det mo-
derne åndelige Babylon? Hvilke ligheder er der mellem de to?

2. Hvordan harmoniserer man to modstridende ideer? Jesus har 
givet autoritet til sin kirke, men det er farligt at lægge vores 
religiøse erfaring i en åndelig leders hænder. Hvilke begræns-
ninger er der for en kirkes autoritet?

3. Hvordan kan vi lære, at afgudsdyrkelse, som var en af Baby-
lons synder, ikke kun handler om at bøje sig for statuer?  
På hvilke måder kan også protestanter komme til at ”dyrke“ 
afguder?

4. Hvilke andre paralleller kan du finde mellem Daniel 3 og den 
påtvungne tilbedelse dér, og det, vi bliver advaret om i de  
sidste tider?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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1
”Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed“ ( Joh 17,17).

Det var en meget smuk september morgen i Chicago. Mens solen 
stod op over Michigansøen, og folk på vej til arbejde kæmpede sig 
gennem trafikken på Kennedy og Eisenhower motorvejene, mens 
børn var på vej i skole, begyndte en rædsom historie at udvikle 
sig, som skabte frygt i chicagoborgernes hjerter. Folk blev alvorligt 
syge, og nogle døde få timer efter at have taget Panodilkapsler. Da 
kapslerne blev undersøgt, viste det sig, at hver kapsel var forgiftet 
med kaliumcyanid, en dødbringende gift. En sindsforvirret person 
havde manipuleret med medicinen. Endnu i dag ved man ikke, 
hvem den person var.

Som vi har set, advarer Johannes’ Åbenbaring os om, at ” alle fol-
keslagene“ vil drikke en dødelig gift, som kaldes ”Babylons vin“. 
Den indeholder falske læresætninger og doktriner, som til sidst 
kun fører til død. Men verden er ikke efterladt uden en modgift, en 
beskyttelse mod denne åndelige gift. Modgiften er de tre engles 
budskaber.

I denne uges studie skal vi fortsætte med ikke kun at se på Baby-
lons bedrag, men også på Jesu plan om at frelse os fra disse be-
drag og den død, det ellers ville føre til.

· Åb 12,9
· Åb 16,13-14
· 1 Thess 4,16-17
· Ez 8,16
· Ez 20,1-20
· Åb 18,4-5
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 Åb 12,9

 Ordsp 14,12
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Til eftertanke

28. MAJ 2023

EN MANDS FÆRD KAN VÆRE RETSKAFFEN  
I HANS EGNE ØJNE

I forbindelse med de sidste tider kom Jesus med en kraftig advar-
sel: ”For der skal fremstå falske kristus’er og falske profeter, og de 
skal gøre tegn og undere for om muligt at føre de udvalgte vild“ 
(Mark 13,22). Hvem er ”de udvalgte“? Senere siger han: ”Og han 
skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle 
hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af 
himlen til den anden“ (Matt 24,31). Det er lidt skræmmende, at de 
sidste dages bedrag bliver så stort, at selv de trofaste står i fare 
for at blive ført vild.

Hvem bliver bedraget af Satan? Hvordan skal det forstås?

Det er tydeligt, at Gud kommer til at have nogle trofaste menne-
sker i de sidste dage, ligesom han har haft til alle tider. Men ordly-
den i denne tekst viser, hvor omfattende Satans bedrag virkelig er.

Hvilken advarsel gives her?

Folk får ofte at vide, at de skal lytte efter deres egen samvittighed 
for at afgøre, hvad der er ret eller forkert, godt eller ondt, og så 
følge det. Men Skriften siger, at vi alle er syndere, alle er korrupte 
( Jer 17,9; Rom 3,9-18). At stole på vores egne følelser vil næsten 
med garanti før eller senere lede os ad en forkert vej og måske 
også til forkerte handlinger. Meget ondt er begået ned igennem 
tiderne af mennesker, som var totalt overbeviste om, at det, de 
gjorde, var ret. Det vil sige, de fulgte den vej, der syntes ret i deres 
egne øjne.

Vi må i stedet fordybe os i Guds ord. Fra hans ord og overgivet til 
Helligånden vil vi lære at skelne sandhed fra løgn, ret fra forkert, 
godt fra ondt. Overladt til os selv og vores egne sanser kan vi let 
blive et bytte for Satans bedrag.

Tænk over eksempler på mennesker, som har handlet på bag-
grund af det, de selv mente var rigtigt, eller til og med det, de 
troede var Guds vilje, men som var frygteligt og ondt. Hvad kan 
vi lære af sådanne tragiske hændelser?
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 Åb 16,13-14
Åb 18,2.23

 

 Præd 9,5
Job 19,25-27

1 Thess 4,16-17
Åb 14,13

Til eftertanke

29. MAJ 2023

DEN GAMLE LØGN OM UDØDELIGHED

Hvilke hentydninger til spiritualisme finder vi i disse vers?

Udtryk som ”bolig for dæmoner“, ”dæmonånder“ og ”trolddom“ 
indikerer dæmoniske aktiviteter. Det er ikke underligt, at vi er 
blevet advaret om, at en af de to store bedrag i de sidste tider vil 
være ”sjælens udødelighed“ (se Ellen White, Mod en bedre fremtid, 
s. 475).

Det er selvfølgelig let at se i dag. Selv i den kristne verden er ideen 
om en udødelig sjæl blevet en anerkendt doktrin. Mange kristne 
tror, at når man dør, farer de frelste til himlen og de fortabte til 
helvede. Efter den store evangelist Billy Grahams død er det ofte 
blevet sagt: ”Nu er Billy Graham tryg i himlen i Jesu kærlige arme“, 
eller noget lignende. Dette bliver undervist til stadighed fra prædi-
kestole, i klasseværelser og især ved begravelser.

Hvilken tydelig instruktion gav Gud sit folk med hensyn til liv 
efter døden, og hvor vi kan finde håb?

En af søjlerne i Babylons bedrag er en falsk opfattelse af døden. 
Når der fokuseres på tanken om sjælens udødelighed, beredes 
vejen for spiritualismens forførende indflydelse. Hvis du tror, 
at de døde i en eller anden form lever videre og til og med kan 
kommunikere med os, hvilken beskyttelse har du da mod alle de 
andre bedrag, som Satan fremsætter? Hvis en, som du mente var 
din døde mor eller dit døde barn eller en anden, du har holdt af, 
pludselig viste sig for dig og talte til dig, ville dine sanser da ikke 
let kunne narre dig? Det er sket tidligere, det sker i dag, og det 
kommer med sikkerhed til at ske igen, idet vi nærmer os verdens 
afsluttende dage. Vores eneste beskyttelse er at stå fast forankret 
i, hvad Bibelen lærer, og holde fast ved, at Bibelen siger, at døden 
er som en søvn og varer til Jesu genkomst.

Hvilke former for moderne spiritualisme findes i din kultur i 
dag? Hvorfor er en fast overholdelse af Guds ord vores eneste 
beskyttelse?
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 Ez 8,16
2 Kong 23,5.11

 

 Til eftertanke

30. MAJ 2023

BABYLON, CENTRUM FOR SOLTILBEDELSE

Soltilbedelse var vidt udbredt i Egypten, Assyrien, Persien og også 
i Babylon. I sin bog The Worship of Nature [Tilbedelse af naturen] 
gør James G. Frazer følgende iagttagelse: ”I det gamle Babylon var 
solen blevet tilbedt fra umindelige tider“ (1. bd., s. 529). Det kan 
virke overraskende, men på flere tidspunkter havde babylonisk 
soltilbedelse stor indflydelse på Guds folks tilbedelse i Det Gamle 
Testamente.

Hvad sagde profeterne om soltilbedelsens indflydelse i Israel og 
Juda? Se også Rom 1,25.

Profeten Ezekiel, som var samtidig med Daniel, beskrev nogle af 
Guds folk med ryggen vendt mod Guds tempel i tilbedelse af solen i 
øst. I stedet for at tilbede solens skaber tilbad de solen.

I Åb 17 beskriver Johannes en tid, hvor Babylons principper, også 
soltilbedelse, ville komme ind i den kristne kirke i en tidsalder med 
mange kompromiser. Konstantins overfladiske omvendelse i be-
gyndelsen af det fjerde århundrede skabte stor glæde i Romerriget. 
Konstantin havde en stærk samhørighedsfølelse med soltilbedelse. 
Edward Gibbon, den kendte historiker, skriver: ”Solen blev univer-
selt fejret som Konstantins uovervindelige vejleder og beskytter“ 
(The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, kap. 20).

I år 321 e.Kr. udstedte Konstantin også den første ”søndagslov“. 
Denne befaling sagde: ”Lad lederne og de folk, der bor i byerne 
hvile på solens ærværdige dag, og lad alle forretninger være lukket.“ 
Dette er ikke en lov, der påbyder søndagshelligholdelse for alle Kon-
stantins undersåtter, men det styrkede søndagshelligholdelsen i de 
romerske borgeres sind.

I de efterfølgende årtier fortsatte kejsere og paver gennem statslige 
befalinger og kirkelige råd stadfæstelsen af søndagen som den ene-
ste dag for tilbedelse. Og det er den for de fleste kristne også i dag. 
Dette er et mægtigt eksempel på, at noget ikke bliver rigtigt, blot 
fordi de fleste tror det eller praktiserer det.

Læg mærke til, hvor fremherskende søndagshelligholdelse er i de 
kristne kirker. Hvad kan de vise os om Satans metoder, og hvad er 
vores eneste beskyttelse?

TIRSDAG
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 Ez 20,1-20

Til eftertanke

31. MAJ 2023

ET KALD TIL TROFASTHED

Den anden engels budskab i Åb 14 lyder: ”Faldet, ja, faldet er det 
store Babylon.“ I Åb 17 rider den purpurklædte kvinde, som iden-
tificeres med det åndelige Babylon, på et skarlagenrødt dyr, deler 
sin vin ud og får verden til at blive beruset af bedrag. Kirke og stat 
forenes. Løgnagtighed hersker. Dæmoner udfører mirakler for at 
bedrage. Verden kastes ud i sin sidste strid.

På samme tid bliver Guds folk bagtalt, latterliggjort, undertrykt 
og forfulgt. Men i Kristus og Helligåndens kraft forbliver de faste 
i deres overgivelse. Alle helvedes kræfter og de onde magter kan 
ikke bryde deres trofasthed mod Kristus. De er trygge i ham. Han 
er deres ”tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler“  
(Sl 46,1).

Gud kalder et folk i endens tid til trofasthed mod hans ord. 
Jesu bad: ”Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed“ ( Joh 17,17). 
Guds ords sandhed, ikke menneskers meninger og traditioner, er 
den ledestjerne, som skal lede os i denne kritiske periode af jor-
dens historie.

Her er en bemærkelsesværdig udtalelse fra Dr. Edward T. Hiscox, 
forfatter af Standard Manual for Baptist Churches. Den 13. novem-
ber 1893 talte han til en konference i New York for baptistprædi-
kanter og chokerede dem, da han forklarede, hvordan søndags-
fejring kom ind i den kristne kirke: ”Hvor er det ærgerligt, at den 
[søndagen] er blevet brændemærket med hedenskabets tegn, er 
blevet navngivet med solgudens navn, dernæst blevet adopteret 
og godkendt af det pavelige frafald og er gået videre som en hellig 
arv til protestantismen!“

Hvad er hovedpunkterne i Ezekiels budskab her, og hvilken sam-
menhæng er der mellem sabbatten og dette kald til trofasthed?

Ez 20 er en alvorlig appel til Israel om at opgive deres hedenske 
skikke og til at tilbede Skaberen i stedet for deres falske guder, 
som i dette tilfælde var Egyptens guder. I de tre engles budskaber 
giver Gud en tilsvarende appel om at tilbede Skaberen, for Baby-
lon er faldet. Og vi ved, at sabbatshelligholdelse også kommer til 
at spille en afgørende rolle i de sidste begivenheder.

Hvad kan vi hver især lære af det, der står i Ez 20,1-20? Læs også 
1 Kor 10,11.

ONSDAG
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 Åb 18,4-5

 

 1 Joh 3,4
 Rom 14,23

1. JUNI 2023

NÅDE TIL AT VÆRE LYDIG

Kvinden i purpur og skarlagen, som rider på det skarlagenrøde 
dyr, har budt sit vinbæger til alle, og verden er blevet beruset af 
Babylons falske læresætninger. Idet Ellen White taler om Babylons 
vin, kommer hun med denne tydelige udtalelse: ”Hvad er denne 
vin? Hendes falske læresætninger. Hun har givet verden en falsk 
sabbat i stedet for sabbatten i det fjerde bud og har gentaget den 
løgn, som Satan til at begynde med sagde til Eva i Edens have - 
sjælens iboende udødelighed“ (Ellen White, Review and Herald, 6. 
dec. 1892). Disse forkerte læresætninger har forført millioner. Der-
for giver Gud sit folk, som stadigvæk er fanget i falskhed, en sidste 
endetidsappel.

Hvori består Guds appel til de skarer af mennesker, som stadig 
befinder sig i faldne religiøse organisationer?

Som vi allerede har set, befinder mange af Guds folk sig i religiøse 
organisationer, som har kompromitteret bibelsk lære. De forstår 
ikke Bibelens sandheder. Guds kærlige appel til dem er enkel: 
”Drag ud fra hende, mit folk, for ikke at deltage i hendes synder og 
blive ramt af hendes plager“ (Åb 18,4).

Sammenlign de to tekster. Hvordan definerer Bibelen synd? 
Hvordan harmonerer disse to tekster med hinanden?

Synd er overtrædelse af eller brud på Guds lov. Den eneste måde 
nogen kan adlyde loven er ved tro på den levende Kristi kraft. Vi er 
svage, skrøbelige, snublende, syndige mennesker. Når vi i tro tager 
imod Kristus, soner hans nåde for vores fortid og giver os kraft 
for nutiden. Han giver os ”nåde og apostelkald … til troslydighed“ 
(Rom 1,5). Himlens appel til Guds folk i kirker, som ikke respekterer 
og adlyder Guds lov, er i tro at forlade dem. Hans appel til adventi-
ster i sabbatsholdende menigheder er at forsage alle selvoptagne, 
menneskelige forsøg på lydighed og at leve gudfrygtige liv i tro 
på Kristi nåde, som befrier os fra syndens dominans og fordøm-
melse. Og ligesom Israels trofasthed mod loven (5 Mos 4,6) ville 
have været et mægtigt vidnesbyrd for verden, sådan kan vores 
trofasthed også blive et mægtigt vidnesbyrd og en hjælp til at lede 
mennesker ud af Babylon.

TORSDAG
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2. JUNI 2023

TIL VIDERE STUDIUM

”’Det store Babylon’ i Åbenbaringsbogen betegner på en særlig 
måde de forenede frafaldne religioner ved tidernes ende … ’Det 
store Babylon’ er det navn, som Helligåndens inspiration benytter 
i sin henvisning til den store trefoldige religiøse sammenslutning 
af pavekirken, den frafaldne protestantisme og spiritismen…. Ud-
trykket ’Babylon’ henviser til organisationerne og deres leder, ikke 
så meget til de enkelte medlemmer. Disse bliver derimod omtalt 
som ’de vældige vande’ (Åb 17,1.15)“ (The SDA Bible Commentary, 7. 
bd., s. 851-852).

”Ved hjælp af de to store vildfarelser, sjælens udødelighed og 
søndagens hellighed, vil Satan vildlede menneskene. Mens den 
første danner grundlaget for spiritismen, skaber den anden sym-
pati for romerkirken“ (Ellen White, Mod en bedre fremtid, s. 475).

På det Det Gamle Testamentes tid spillede de dødes ånder en 
stor rolle i babylonisk religion. Babylonierne havde en stærk tro på 
læren om sjælens udødelighed. De troede, at ved døden gik sjælen 
ind i åndeverdenen. Tanken om en udødelig sjæl er fremmed for 
Bibelens lære.

The Jewish Encyclopedia identificerer tydeligt oprindelsen til den 
falske ide om sjælens udødelighed. ”Troen på, at sjælen fortsætter 
sin eksistens efter legemets nedbrydning, bliver … ikke udtryk-
keligt lært noget sted i Den Hellige Skrift … Troen på en udødelig 
sjæl kom til jøderne gennem Platons filosofi, som var den førende 
talsmand for denne ide, som han havde fået gennem orfisk og 
eleusinsk mysticisme, hvor babyloniske og egyptiske synspunkter 
på mærkelig vis var sammenblandet“ (Kaufmann Kohler, The Jewish 
Encyclopedia, ”Immortality of the Soul“, (1906).

1. Hvorfor er det så vigtigt at forstå sandheden om døden? 
Hvad beskytter det os imod? Hvorfor er denne sandhed også 
til stor trøst?

2. Nogle af djævelens bedrag er ret indlysende, andre er mere 
sofistikerede. Hvordan kan vi undgå at falde for nogen af 
dem?

3. Tal om den problemstilling, vi så på i søndagsafsnittet om 
mennesker, som handler forkert i overbevisningen om, at de 
følger Guds vilje, som de finder den udtrykt i Bibelen. Hvor-
dan kan du og jeg undgå at gøre det samme?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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1
”Og jeg så en anden engel stige op fra solens opgang med den 
levende Guds segl. Den råbte med høj røst til de fire engle, som 
det var givet at skade jorden og havet: ‘Skad ikke jorden eller ha-
vet eller træerne, før vi har beseglet vor Guds tjenere på deres 
pande’“ (Åb 7,2-3).

Når vi studerer endetidsbegivenheder i forbindelse med dyrets 
mærke, er der en afgørende pointe, der viser sig, nemlig forskellen 
mellem den måde, Gud handler på, og den måde, sjælefjenden 
gør det.

I vores studier har vi set, at de centrale emner i den store strid 
mellem Kristus og Satan fokuserer på loyalitet, autoritet og tilbe-
delse. De profetier, som beskriver den magt, som dyret i Åb 13, det 
lille horn i Dan 7 og ”lovløshedens menneske“ i 2 Thess 2 udgør, 
taler alle om en magt, som tilraner sig Guds autoritet, forlanger 
loyalitet og introducerer et falsk tilbedelsessystem. Dette sker 
gennem magt, tvang og til tider bestikkelser og belønning for at 
opnå tilbedelse.

Som en modsætning ser vi, at kærlighed er den store motiverende 
kraft i Guds rige. Frem for at tilbede dyret finder Guds folk deres 
største glæde i at tilbede Gud. De er trofaste mod ham, for de ved, 
hvor trofast han er mod dem. Der er kun én ting, som kan forhin-
dre os i at modtage dyrets mærke i de sidste tider, og det er en 
kærlighed til Jesus, som er så dyb, at intet kan bryde vores forbin-
delse med ham.

I denne lektie skal vi se nærmere på dette tema.

· Åb 14,12
· Ef 2,8-10
· Matt 27,45-50
· Åb 13,15-17
· Åb 14,4
· Luk 5,18-26
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SØNDAG

 

 Åb 14,12

 

 Rom 8,1-4
Ef 2,8-10
Kol 1,29

Til eftertanke

4. JUNI 2023

EN STÆRK UDHOLDENHED

I Åb 14,7 har vi set, at Gud kalder alle mennesker til at tilbede Ska-
beren. Det er den første engels budskab. I Åb 14,8 advarer Gud 
om ”Babylon“, et falsk religionssystem med rødder tilbage i det 
gamle Babylon. Det er den anden engels budskab.

I Åb 14,9-10 advarer den tredje engel mod at tilbede dyret. Englen 
siger med høj røst: ”Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og 
sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke 
Guds harmes vin.“

Hvilke to kendetegn har Guds folk i de sidste tider ifølge denne 
tekst? Hvorfor er begge to vigtige?

Det græske ord for ”udholdenhed“ er hypomone, som også kan 
oversættes med tålmodighed. Gud har et folk i endens tid, som er 
loyale mod ham midt i modgang og voldsom forfølgelse. Ved Guds 
nåde står de med urokkelig udholdenhed, idet de lever deres liv i 
lydighed mod Gud og har ham som deres centrum.

At tilbede Skaberen (Åb 14,7) står i direkte modsætning til at til-
bede dyret (Åb 14,9) og kommer til udtryk i et folk, som holder fast 
ved Guds bud og troen på Jesus (Åb 14,12). Denne sidste konflikt 
over troskab mod Kristus eller troskab mod dyrets magt handler 
om tilbedelse, og centralt i den store strid mellem godt og ondt 
kommer sabbatten til at stå.

Hvad fortæller disse tekster om, hvad resultatet vil være af at 
leve i tro?

Når vi lever i tro, modtager vi Guds nåde, og vores liv forvandles. 
Frelserens trofaste efterfølgere vil ikke alene tro på Jesus; de vil 
også have Jesu tro. Ligesom Jesus var tro indtil døden, vil de være 
det. 

Hvor trofast er du i de små ting? Hvad siger det evt. om, hvordan 
du vil være, når de virkelige prøvelser kommer? (Se Luk 16,10.)
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MANDAG

 Matt 27,45-50
 

Til eftertanke

5. JUNI 2023

DEN KOSMISKE STRID

Hvad lærer denne tekst om, hvad Jesus gennemgik på korset? 
Hvad mente Jesus med at spørge Gud, hvorfor han havde forladt 
ham, og hvordan kan denne scene hjælpe os til at forstå, hvad 
det vil sige at have ”Jesu tro“?

Da Jesus hang på korset, bar han verdens skyld, skam og for-
dømmelse. Han var omgivet af dybt mørke og kunne ikke mærke 
Faderens kærlighed. Han stolede på det forhold, han havde haft 
med Faderen hele sit liv. Det vil sige, at gennem et liv i fuldstændig 
afhængighed af Faderen, også når det gik godt, var Jesus blevet 
forberedt på den tid, hvor tilværelsen ikke var let, også på korset. 
Også når alt omkring ham råbte, at han skulle tvivle, stolede Frel-
seren på Faderen. Selv da det virkede, som om Gud havde forladt 
ham, opgav Jesus ikke.

”Midt i det frygtelige mørke, tilsyneladende forladt af Gud, 
havde Kristus tømt de sidste dråber i bægeret med menneskehe-
dens elendighed. I disse frygtelige timer stolede han på de tidli-
gere beviser på Faderens accept, som han indtil da havde fået … 
Ved tro vandt Kristus sejr“ (Ellen White, Christ Triumphant, s. 277).

Jesu tro er så dyb, så tillidsfuld, og han er så overgivet til Fade-
ren, at ingen af universets dæmoner eller af prøvelserne på jorden 
kan rokke den. Det er en tro, som har tillid, når den ikke kan se, 
tror, når den ikke forstår, holder fast, når der ikke er meget at 
holde fast i. Denne ”Jesu tro“ er i sig selv en gave, som vi modtager 
i tro og bærer med os gennem fremtidens kriser. Det er ”Jesu tro“, 
som bor i vores hjerter, som gør os i stand til at tilbede Kristus 
som den højeste og trofast stå fast, når dyrets mærke omtalt i Jo-
hannes’ Åbenbaring bliver påtvunget.

Men den kommer ikke pludselig af sig selv. Guds folk har her 
og nu lært at leve i tro dag efter dag, både når det går godt, og når 
det går dårligt, når Gud synes nær, og når Gud føles langt borte. 
Det gør ingen forskel. ”Den retfærdige skal leve af tro“ (Gal 3,11;  
se også Hab 2,4). Det er nu, vi skal forberede os. Enhver prøvelse, 
vi udsættes for nu, kan bære god frugt i vores liv, hvis vi i tro hol-
der ud.

Tænk over en tid, hvor tilværelsen syntes at gå i opløsning om-
kring dig, og det eneste, du havde tilbage, var din tro. Hvordan 
klarede du det? Hvad lærte du? Hvad erfarede du, som kan 
hjælpe andre, som måske går igennem en lignende situation?
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 Åb 13,15-17

 

 Til eftertanke

6. JUNI 2023

VI HØSTER, HVAD VI SÅR

Profetien om dyrets mærke handler om religiøs intolerance, en 
økonomisk boycot, forfølgelse og til sidst en dødsdom. Men overra-
skende nok er det også et opmuntrende budskab. Selv i de værste 
tider vil Gud bevare sit folk, som ”holder fast ved Guds bud og troen 
på Jesus“ (Åb 14,12). Et af de bud er selvfølgelig det fjerde bud – sab-
batsbuddet.

Profetien i Åb 13 om dyrets mærke fortæller om Satans værste 
angreb, hans absolut mest intense kamp mod Gud. Hans primære 
strategi i dette angreb er bedrag. Åb 13 fortæller om en periode 
i fremtiden, hvor djævelen vil arbejde gennem en jordisk religi-
øs-politisk magt, der omtales som dyret, og anvende tvang.

Religiøs forfølgelse er selvfølgelig ikke noget nyt. Det har fore-
gået, lige fra Kain slog Abel ihjel for at tilbede Gud på den måde, 
Gud havde sagt (se 1 Mos 4,1-8). Jesus advarede om, at der ville 
ske forfølgelse selv for de første kristne i det 1. årh. e.Kr., og den 
ville fortsætte ned igennem historien: ”Der kommer en tid, da en-
hver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud“ ( Joh 
16,2; Matt 10,22; 1 Pet 4,12).

Profetien om dyrets mærke handler om det sidste led i denne 
ugudelige kæde. Ligesom under fortidens forfølgelser har den 
fjendtlige magt til hensigt at tvinge alle til at rette sig efter et be-
stemt trossystem og en godkendt tilbedelsesform.

Hvad kommer Guds folk i endens tid til at møde i den sidste krise?

Profetien siger, at forfølgelsen vil begynde med økonomiske sank-
tioner: ”Ingen kan købe eller sælge“, medmindre de har ”dette 
mærke“. Når dette sker, vil det store flertal overgive sig. Enhver, 
som nægter, vil til sidst få en dødsdom.

Djævelen frister bekendende kristne til at gå på kompromis på 
forskellige områder i deres liv. På den måde forbereder han dem 
på at modtage dyrets mærke, når den afgørende prøve kommer 
engang i fremtiden. Guds kærlighed til hver eneste af os vil give os 
styrke og bevare os gennem de kommende vanskelige tider.

Læs Gal 6,7-9. Dette er ikke skrevet i forbindelse med de sidste 
tiders begivenheder, men hvorfor er princippet her også relevant 
i forbindelse med dyrets mærke, og hvordan vi kan forblive tro-
faste?

TIRSDAG
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 Åb 13,1-2

 

 Åb 13,3
Åb 14,4

 

Til eftertanke

7. JUNI 2023

DE, SOM FØLGER LAMMET

Hvor kommer dyret fra, og hvem giver dyret dets magt?

Det første dyr, den første magt i Åb 13, får sin magt, trone og store 
styrke fra dragen. Åb 12,9 og Åb 20,2 identificerer dragen som Sa-
tan. Satan er en listig fjende og arbejder gennem jordiske magter. 
Åb 12,3-5 siger, at denne ”drage“ – djævlen – forsøgte at ødelægge 
den ”dreng“, som blev født. Denne ”dreng“ blev senere ”bortrykket 
til Gud og hans trone“. Dette henviser selvfølgelig til Kristus. Satan 
ønskede at ødelægge den nyfødte Jesus og arbejdede gennem 
Herodes og det romerske imperium. Ved afslutningen af Jesu liv 
dømte den romerske guvernør Pilatus Jesus til døden; en romersk 
bøddel naglede ham til det forfærdelige kors; en romersk soldat 
stak ham i siden med et sværd; og romerske soldater bevogtede 
hans grav. Ifølge Åb 13,2 ville dragen, Satan, ved at arbejde gennem 
det hedenske Rom, give sin trone og magt til det kommende dyr.

”Selv om dragen primært repræsenterer Satan, repræsenterer den 
også i en forstand Romerriget … Den magt, som fulgte efter Ro-
merriget, som fra dragen fik ’sin magt og sin trone og stor styrke’, 
er tydeligt det pavelige Rom“ (The SDA Bible Commentary, 7. bd., s. 
817). Historikeren A.C. Flick forklarede, at ”på det politiske Roms 
ruiner opstod det store moralske rige i skikkelse af den Romersk-
katolske kirke“ (A.C. Flick, The Rise of the Medieval Church (1900), s. 
150, som citeret i The SDA Bible Commentary, 7. bd., s. 817).

Hvilken kontrast finder vi i disse vers?

I modsætning til ”hele jorden“, som følger dyret, vil Gud have et 
folk, som ”følger Lammet, hvor det går“. Som altid vil det være 
enten det ene eller det andet, enten er man for Jesus eller imod 
Jesus. Til den tid vil der, ligesom nu, ikke være nogen middelvej, in-
gen neutral position. Ikke at stå helt og fuldt på Jesu side er, enten 
man er bevidst om det eller ej, at stå på den anden side.

”Og I skal hades af alle på grund af mit navn. Men den, der hol-
der ud til enden, skal frelses“ (Matt 10,22). Hvad betyder det at 
holde ud til enden?

ONSDAG
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 Åb 13,4-5

 Luk 5,18-26
Joh 10,33

 

8. JUNI 2023

JESUS, VORES ENESTE MELLEMMAND

Hvilke kendetegn identificerer dyret i disse vers?

Dyret i Åbenbaringsbogen er en frafalden religiøs magt, som frem-
står af det hedenske Rom og vokser til at blive et verdensomspæn-
dende tilbedelsessystem. Ifølge Åb 13,5 er det en blasfemisk magt. 
I Det Nye Testamente karakteriseres blasfemi som dette at tilrane 
sig Guds privilegier og forret og gøre sig lig med Gud.

Hvilke to sider ved blasfemi taler disse vers om?

Jesus blev af de jødiske ledere beskyldt for blasfemi. I hans til-
fælde var beskyldningerne uretfærdige, for han har al Guds magt 
og alle privilegier, deriblandt også retten til at tilgive synd. Og den 
ret har han, fordi Jesus er Gud. Eller som han selv så tydeligt ud-
trykte det: ”Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, 
Filip? Den, der har set mig, har set Faderen; hvordan kan du så 
sige: Vis os Faderen?“ ( Joh 14,9).

1 Tim 2,5 lærer, at der kun er ”én formidler mellem Gud og men-
nesker, mennesket Kristus Jesus.“ Den romerskkatolske kirke 
derimod lærer, at præsten er formidler mellem Gud og syndige 
menneske. Men præsten er selv et syndigt menneske og kan der-
for ikke være vores formidler, for han har selv brug for en mellem-
mand. Blasfemi defineres også som et menneskes påstand om at 
være Gud eller at stå i Guds sted. Her er to autoritative udtalelser 
af repræsentanter fra den romerskkatolske kirke:

”Paven har så stor værdighed og er så ophøjet, at han ikke kun er 
et menneske … Han er som Gud på jorden“ (Lucius Ferraris, ”Pap“, 
art. 2 i hans Prompta Bibliotheca (1763), 6. bd., s. 25,29).

Pave Leo XIII pralede: ”Vi [paverne] indtager Gud den almægtiges 
position på jorden“ (The Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII, New 
York: Benziger, 1903, s. 193).

Disse påstande blive yderligere relevante, når vi ser, at ordet 
”anti-“ som i antikrist, ikke altid betyder ”imod“, men også kan be-
tyde ”i stedet for“. Antikrist betyder altså også ”i Kristi sted“. Dette 
er om noget blasfemi!

TORSDAG
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9. JUNI 2023

TIL VIDERE STUDIUM

”Lige fra begyndelsen af den store strid i himlen har det været Sa-
tans hensigt at omstyrte Guds lov. Det var med dette for øje, han 
begyndte sit oprør mod Skaberen, og siden han blev nedstyrtet 
fra himlen, har han fortsat den samme kamp på jorden. At be-
drage menneskene og få dem til at overtræde Guds lov er det mål, 
han stadig forfølger. Hvad enten dette mål nås ved at forkaste 
hele loven eller kun én af dens forskrifter, vil det endelige resultat 
blive det samme … I sine forsøg på at vække foragt for de guddom-
melige love har Satan forvansket Bibelens lære, og vildfarelser ind-
går i troen hos tusinder, der bekender sig til at tro på Skriften. Den 
sidste store konflikt mellem sandhed og vildfarelse er kun den 
endelige styrkeprøve i den langvarige strid om Guds lov. Denne 
kamp er ved at begynde – en kamp mellem menneskers love og 
Jahves bud, mellem Bibelens religion og myters og traditioners re-
ligion“ (Ellen White, Mod en bedre fremtid, s. 470).

I Johannes’ Åbenbaring er tilbedelse og skabelse uløseligt knyt-
tet til hinanden. Hovedsagen i kampen mellem godt og ondt og de 
temaer, der knyttes til dyrets mærke, handler om, hvorvidt Gud er 
værdig til at blive tilbedt eller ej.

Som vi har set, står princippet om Kristus som skaber centralt 
i sabbatshelligholdelse. Jesus understreger konsekvent betyd-
ningen af den dag, han selv kalder sig herre over (Matt 12,8; Mark 
2,28; Luk 6,5). Sabbatten er en evig påmindelse om vores identitet. 
Den minder os om, hvem vi er som mennesker. Den giver hvert 
eneste menneske værdi. Den bliver ved med at bekræfte det 
faktum, at vi er skabte væsener, og at vores skaber er vores tro-
skab og tilbedelse værdig. Dette er grunden til, at djævelen hader 
sabbatten så meget. Den er den gyldne forbindelse mellem os og 
vores skaber, og det er grunden til, at den til sidst vil spille en så 
afgørende rolle i den sidste krise.

1. Hvad er de grundlæggende principper bag dyret fra havets 
påstand om autoritet? Hvordan kan vi have de samme hold-
ninger uden at være klar over det?

2. Hvordan vil du svare dem, der påstår, at tanken om en bog-
stavelig Satan er primitiv overtro, som uddannede, eller i 
det mindste intelligente mennesker, ikke kan tage alvorligt? 
Hvilke argumenter kan du bruge som svar?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 10. JUNI 2023



1
”Og jeg så en anden engel stige op fra solens opgang med den 
levende Guds segl. Den råbte med høj røst til de fire engle, som 
det var givet at skade jorden og havet: ‘Skad ikke jorden eller ha-
vet eller træerne, før vi har beseglet vor Guds tjenere på deres 
pande’“ (Åb 7,2-3).

I det femtende århundrede var Piedmont-dalen højt oppe i Al-
perne i det nordlige Italien hjemsted for valdenserne, et folk, som 
var besluttet på at være tro mod deres forståelse af Bibelen. Som 
en følge af deres urokkelige trofasthed mod Kristus blev de gru-
somt forfulgt. I 1488 e.Kr. blev valdenserne i Loyse-dalen brutalt 
myrdet af den romerskkatolske kirke på grund af deres tro.

En anden bølge af forfølgelse fandt sted i det syttende århund-
rede, da hertugen af Savoy sendte en hær på 8.000 ind i deres 
område og forlangte, at den lokale befolkning gav hans tropper 
indkvartering i deres hjem. De gjorde, hvad der blev forlangt, men 
dette var en strategi, som skulle give soldaterne let adgang til 
deres ofre. Den 24. april 1655, kl. 4 om morgenen, blev der givet 
et signal om, at massakren skulle begynde. Denne gang nåede 
dødstallet over 4.000.

Historien gentager desværre ofte sig selv. Profetien om ”dyrets 
mærke“ handler om det sidste led i en ugudelig kæde af religi-
onsforfølgelse, som strækker sig langt tilbage i tiden. Og ligesom 
forfølgelser i fortiden skal den tvinge alle til at indordne sig under 
en bestemt række trospunkter og en godkendt form for tilbedelse. 
Men som altid vil Gud have et folk, der ikke vil give efter.

· Åb 12,6.14
· Dan 7,25
· 2 Thess 2,3-4
· 5 Mos 6,8
· 5 Mos 11,18
· 2 Mos 20,8-11
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SØNDAG

 Åb 13,5
Åb 12,6.14

Dan 7,25
 

 

Til eftertanke

11. JUNI 2023

DET DØDELIGE SÅR

Som vi allerede har studeret, repræsenterer de symbolske dyr i  
Åb 13 og 14 verdensomspændende magter, der påtvinger falsk  
tilbedelse. Men der er mere.

Hvor længe skulle denne magt dominere det religiøse landskab  
i de forgangne århundreder?

Dyret ville have magt i en specifik periode i historien. I symbolske 
tidsprofetier svarer en profetisk dag til et bogstaveligt år. I 4 Mos 
14,34 læser vi: ”et år for hver dag“, hvor det bibelske princip om en 
dag for et år bruges. Igen siger Gud: ”en dag for hvert år pålægger 
jeg dig“ (Ez 4,6). Dette princip har igen og igen vist sig at være præ-
cist, når det gælder fortolkning af bibelske tidsprofetier, som fx de 
70 uger i Dan 9,24-27. Når vi beregner tidsperioden på 42 måneder 
i Åb 13,5, med 30 dage i hver måned, kommer vi frem til 1260 pro-
fetiske dage eller bogstavelige år. Kalendere i oldtiden havde ofte 
360 dage per år.

I det fjerde århundrede gjorde den romerske kejser Konstantin 
kristendommen lovlig i hele Romerriget. Da han i år 330 e.Kr. 
flyttede hovedstaden til Byzans for at forene den østlige og den 
vestlige del af sit rige, skabte det et lederskabs-vakuum i Rom. 
Dette lederskab blev overtaget af paven. Han blev ikke alene 
en magtfuld religiøs leder, men også en politisk magt, som man 
måtte regne med i Europa. I 538 e.Kr. gav Justinian, den romerske 
kejser, officielt den romerske biskop rollen som troens forsvarer. 
Middelalderkirken udøvede stor magt fra 538 e.Kr. til 1798 e.Kr., 
deriblandt den frygtelige forfølgelse, som er omtalt i begyndelsen 
af denne lektie. Napoleons general Berthier tog paven til fange i 
1798 e.Kr. Det var en nøjagtig opfyldelse af profetien.

Berthier og hans hær tog pave Pius VI til fange og fjernede ham 
fra den pavelige trone. Dette slag mod pavedømmet var alvorligt, 
men ifølge Åb 13,12 ville det dødelige sår blive lægt, og verden 
skulle komme til at høre mere fra denne magt – meget mere.

Tænk over, hvor fantastiske de bibelske profetier er, og hvordan 
de åbenbarer Guds kendskab til fremtidige begivenheder for os. 
Hvad siger det om, at vi kan stole på Guds løfter, også dem, vi 
endnu ikke har set opfyldt?
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MANDAG

2 Thess 2,2-4.9-12
 

Til eftertanke

12. JUNI 2023

FRAFALDET

Hvad forudsiger Paulus om de sidste tider? Hvilke kendetegn 
giver han for den forførende magt, som vi andre steder identi- 
ficerer med dyret og antikrist?

Apostlen Paulus advarer de kristne om et ”frafald“ fra Guds ords 
sandhed. Han er bekymret over de tegn på frafald, som allerede 
var til stede i den nytestamentlige kirke, og som skulle blomstre i 
de kommende århundreder før Kristi andet komme. Et falsk evan-
gelium ville komme ind i kirken og fordreje Guds ord.

Det er Satan, der står bag dette frafald. Han er den egentlige 
modstander, som ønsker at ophøje sig ”over alt, hvad der hedder 
Gud og helligdom, så han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig 
selv for at være Gud“ (2 Thess 2,4). Men den store bedrager ar-
bejder gennem menneskelige kanaler for at opnå sin hensigt. De 
kendetegn, som beskriver denne magt i Daniels Bog og Johannes’ 
Åbenbaring viser, at det lille horn i Dan 7, dyret i Åb 13 og 14 og 
”lovløshedens menneske“ i 2 Thess 2, beskriver den samme magt.

The SDA Bible Commentary siger det på følgende måde: ”En sam-
menligning med Daniels profeti om den blasfemiske magt, som 
følger efter Rom … og med Johannes’ ordbillede af det panterlig-
nende dyr … åbenbarer mange ligheder mellem de tre beskrivel-
ser [det lille horn, dyret og lovløshedens menneske]. Dette leder 
os til at konkludere, at Daniel, Paulus og Johannes taler om den 
samme magt … pavedømmet“ (7. bd., s. 271).

Det er meget vigtigt at huske, at Bibelens profetier beskriver et 
religiøst system, som har forandret Guds ord, erstattet evangeliet 
med menneskelige traditioner, og er et system, som har bevæget 
sig bort fra Bibelens sandhed. Disse profetier er givet af en Gud, 
som elsker os så højt, at han vil gøre et folk rede for Jesu genkomst. 
De vil være en anklage mod de frafaldne religiøse organisationer, 
som har bevæget sig bort fra Guds ord, men ikke nødvendigvis 
mod de mennesker, som tilhører disse organisationer (se Åb 18,4). 
Vores budskab handler om et system, som har bedraget millioner. 
Men selv om disse mennesker er blevet bedraget, er de højt elsket 
af Kristus. Vi må derfor også behandle dem med kærlighed.

”Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal 
I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne“ (Matt 7,12). 
Hvordan skal vi anvende dette princip i forbindelse med temaet 
om dyrenes magter i Åb 13 og 14?
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 Åb 17,12-14

 

13. JUNI 2023

SATANS SIDSTE STRATEGI

Undersøgelser viser, at de fleste har stor mistillid til institutioner og 
regeringer. Mange spørger: ”Hvor findes der nogen, som er moralsk 
egnet til at lede verden?“ Profetierne i Johannes’ Åbenbaring identi-
ficerer dyrets magt som den, der ved en forening af religion og poli-
tik giver sig ud for at være den magt, der kan opfylde denne rolle.

Hvordan beskriver Johannes de sidste scener i jordens historie? 
Hvilke store kontraster beskrives?

Johannes fremsætter her tre vigtige pointer. For det første har de 
politiske magter ”alle samme tanke“ og ”deres magt og myndighed 
giver de dyret“. For det andet går dette konglomerat af løgn i krig 
mod Jesus, Lammet. For det tredje vil Kristus og hans efterfølgere 
sejre i jordens sidste krig. Dyret vinder ikke; det gør Jesus.

Har du tænkt over, hvilken strategi djævelen kommer til at 
bruge for at forene nationerne? Ofte gentager historien sig. Vi 
opdager værdifulde lærdomme fra Romerrigets fald. Da den ger-
manske invasion fra nord hærgede i det vestlige Europa, vendte 
den romerske kejser Konstantin sig til religion. Kirkens autoritet 
blev sammen med statens magt det instrument, som Konstantin 
havde brug for. Den vedvarende forstærkelse af søndagens hellig-
hed i det fjerde århundrede var et beregnende politisk og religiøst 
skridt for at forene riget i en krisetid. Konstantin ønskede et for-
enet rige, og Romerkirken ønskede, at det skulle blive omvendt. 
Den kendte historiker Arthur Weigall siger det tydeligt: ”Kirken 
skabte en hellig dag ud af søndagen … først og fremmest, fordi 
det var den ugentlige solfest; for det var en klar kristen skik at 
overtage de hedenske fester, som folket på grund af traditionerne 
holdt så meget af, og give dem kristen betydning“ (The Paganism in 
Our Christianitym, New York: G.P. Putnam’s Sons, 1928), s. 145).

I en alvorlig krisetid, når hele verden er bange, vil mennesker 
i desperation søge efter nogen, som kan bringe en form for sta-
bilitet og beskyttelse. Det er på den måde, tyranni er opstået i 
fortiden, og der er ingen grund til at tro, at det ikke kan ske igen. 
Ifølge profetierne vil der være noget, der bliver årsag til disse sid-
ste begivenheder.

Det er vanskeligt at vide, hvordan alt dette kan komme til at 
ske, men verden har allerede set, hvordan store forandringer kan 
ske, og ske meget hurtigt. Selv om vi ikke kender detaljerne i det, 
der skal komme, har vi brug for at være rede for det.

TIRSDAG
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 Åb 14,9
 Åb 14,12

 

Til eftertanke

14. JUNI 2023

DYRETS MÆRKE

Sammenlign de to vers. Hvor bliver dyrets mærke placeret?  
(Se 5 Mos 6,8; 11,18.) Hvilke to egenskaber beskriver Guds folk  
i modsætning til dem, der modtager dyrets billede?

Den ene gruppe tilbeder dyret; den anden holder Guds bud og har 
troen på Jesus. Dette er forskellen. Ved at arbejde gennem dyret 
fra havet og dyret fra jorden forsøger djævelen at underminere 
Guds autoritet ved at angribe selve kernen i tilbedelse, nemlig 
sabbatten. Dyrets mærke bliver sat enten på panden eller hån-
den. Panden er et symbol på sindet, samvittigheden, fornuften og 
dømmekraften. Hånden er et symbol på handlinger og gerninger.

Den dag kommer, måske hurtigere end vi tror, hvor love vil blive 
vedtaget, der begrænser vores religionsfrihed. De, som samvit-
tighedsfuldt følger Guds ord og holder Herrens sande sabbat, vil 
blive stemplet som modstandere af enhed og samfundets bedste.

”De mennesker, der ærer Bibelens sabbat, vil blive fordømt 
som fjender af lov og orden, for at nedbryde samfundets mo-
ralske grænser og være årsag til anarki og korruption og derved 
nedkalde Guds dom over jorden. Deres samvittighedsskrupler vil 
blive udråbt som genstridighed, stædighed og foragt for myndig-
hederne. De vil blive beskyldt for at være fjender af regeringen“ 
(Ellen White, Mod en bedre fremtid, s. 478).

Romerkirken påstår, at søndag er ”tegnet“ på dens kirkelige 
autoritet. ”Selvfølgelig hævder den katolske kirke, at forandringen 
var foretaget af kirken … Denne forandring er et tegn på hendes  
kirkelige magt og autoritet i religiøse anliggender“ (The American 
Catholic Quarterly Review, januar 1883).

Johannes’ Åbenbaring forudsiger, at der kommer en tid med 
internationale kriser, hvor verden vil opleve en radikal politisk, so-
cial, religiøs og moralsk forvandling. Søndagshelligholdelse vil blive 
påtvunget og dermed blive ”dyrets mærke“. Hvordan alt dette kom-
mer til at ske, ved vi ikke. Skriften giver os kun en bred oversigt, 
men nok til at vise os, at den store strid kommer til at nå sit klimaks 
i forhold til tilbedelse enten af dyret eller Skaberen, og at den sy-
vende dag, sabbatten, kommer til at spille en central rolle.

Hvordan har menneskeheden altid været opdelt i forhold til 
enten at stå på Guds side eller på Satans? Hvorfor kan der ikke 
være nogen mellemvej? Hvordan kan vi med sikkerhed vide, 
hvis side vi er på?

ONSDAG
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 2 Mos 20,8-11

Til eftertanke

15. JUNI 2023

SABBATTEN SOM EN PRØVE

Måske er scenen allerede nu ved at blive gjort klar for den kom-
mende forfølgelse. Den 6. juni 2012 kom pave Benedict XVI med 
en indtrængende appel til over 15.000 mennesker på Petersplad-
sen i Rom om, at søndagen måtte være en hviledag for alle, så folk 
var fri til at være sammen med deres familier og med Gud. ”Ved at 
forsvare søndagen forsvarer man menneskers frihed.“ 

Dette viser, at ideen om søndag som en ”hviledag“ virkelig er 
et vigtigt emne. Før eller senere vil der blive vedtaget love, og de, 
som samvittighedsfuldt følger Guds ord og holder den bibelske 
sabbat, vil blive regnet som modstandere af, hvad der er bedst for 
samfundet.

I denne krisetid vil Guds trofaste folk ved hans nåde og kraft 
stå fast i deres overbevisning om at følge ham. De vil ikke give 
efter for pres, og i modsætning til dyrets mærke vil de modtage 
Guds segl. I gamle dage blev segl brugt til at vise officielle doku-
menters ægthed. Vi kan derfor forvente at finde Guds segl place-
ret i hans lov. Oldtidens segl var tydelige individualistiske mærker. 
Profeten Esajas siger: ”Jeg binder til for budskabet, jeg forsegler 
belæringen hos mine disciple“ (Es 8,16).

Hvilke elementer fra et bibelsk segl finder du i sabbatsbuddet? 
Hvordan er sabbatsbuddet anderledes end alle de andre bud?

Det fjerde bud indeholder tre elementer fra et autentisk segl. 
Først er der forseglerens navn: ”Herren din Gud“ (2 Mos 20,10). 
Dernæst finder vi forseglerens titel: Herren, som ”skabte“ (2 Mos 
20,11) eller Skaberen. Og som det tredje finder vi forseglerens 
autoritetsområde: ”himlen og jorden og havet med alt, hvad de 
rummer“ (2 Mos 20,11). Ifølge Åb 7,1-2 bliver Guds segl placeret på 
vores pander, et symbol på vores sind. Jesus respekterer vores fri-
hed til at vælge. Han indbyder os til at lade ham gennem Helligån-
den forme vores sind, så vi ikke kan rokkes fra vores forankring i 
Guds ord (Ef 4,30). Vi kan altså se, at de trofaste er dem, som ”hol-
der fast ved Guds bud og troen på Jesus“ (Åb 14,12). Indbefattet i 
de bud er det fjerde, det ene bud, som dyrets magt har forandret.

Hvilke forhold kan du se udvikle sig i vore dage, som kunne føre 
til restriktioner af vores religionsfrihed? Hvilke forhindringer 
mangler stadigvæk?

TORSDAG
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16. JUNI 2023

TIL VIDERE STUDIUM

”Når protestantismen rækker sin hånd ud over afgrunden for at 
gribe romermagtens hånd, når hun rækker ud over afgrunden for 
at gribe spiritismens hånd, når vores land [USA] under denne tre-
foldige unions indflydelse kommer til at tage afstand fra ethvert 
princip i dets grundlov om et protestantisk og republikansk styre og 
baner vejen for udbredelsen af pavelige usandheder og bedrag, da 
ved vi, at tiden er kommet for Satans utrolige gerninger, og at enden 
er nær“ (Ellen White, Testimonies for the Church, 5. bd., s. 451).

”Vi har haft en tendens til at overse det faktum, at søndag er tilbe-
delsesdag for fjendens magt … i Åbenbaringsbogens plot. Søndag 
er et ekstremt vigtigt symbol, som afslører dragens utrolige snu-
hed og sofisteri … Denne … forandring af Guds lov udtrykker i en 
enkel handling selve kernen i dragens had mod Gud i den kosmiske 
strid. Det enkle ved det er meget forførende. Dragen har forsøgt at 
tilrane sig Guds plads i universet ved at fremstille sig selv som den 
sande modtager af tilbedelse og ved at påstå, at Guds lov er uret-
færdig, at den burde forandres. Dragen forandrede loven på det af-
gørende punkt inden for loven, hvor Gud identificeres som Skaber 
og Forløser, den eneste, som er tilbedelse værdig (2 Mos 20,8-11; 5 
Mos 5; cf. Åb 4,11; 5,9.13-14). Forandringen af loven viser ikke alene 
dragens had mod Guds vilje (loven), men det er også hans forsøg 
på at tilrane sig Guds plads ved at blive den, der modtager tilbe-
delse … Den universelle udbredelse af denne forandring af loven 
ville sikre ham sejr“ (Ángel Manuel Rodriguez, The Closing of the  
Cosmic Conflict: Role of the Three Angels’ Messages, s. 53-54).

1. Selv om vi lever i forventning og i håbet om de afsluttende 
begivenheder, hvorfor skal vi ikke forsøge at fastsætte et 
tidspunkt for Kristi genkomst? Hvilke farer ligger der i at gøre 
det, og hvad har resultaterne været tidligere, når de forven-
tede begivenheder ikke indfandt sig?

2. Hvad kan vi sige til dem, som mener, at vores opfattelse af 
dyrets mærke og forfølgelse ikke vil komme til at ske, fordi 
det virker helt ude af proportioner i vores moderne tid?  
Tænk over, hvor hurtigt store forandringer sker rundt om i 
verden. Find eksempler på begivenheder, som vi står helt 
uforstående over for, hvordan det kan finde sted. 

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 17. JUNI 2023



1
”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
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