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Jesus og Johannes’
Åbenbaring
”Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg
har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone“ (Åb 3,21).
Selv en hurtig læsning i Det Nye Testamente åbenbarer en vigtig
sandhed: Det Nye Testamente er direkte forbundet med Det Gamle
Testamente. Igen og igen enten henviser evangelierne og brevene
til begivenheder i Det Gamle Testamente, eller de citerer direkte fra
det. Og når Jesus omtaler sig selv og sin tjeneste, taler han ofte om,
hvordan ”Skrifterne“ må ”blive opfyldt“ (se Matt 26,54. 56; Mark
14,49; Joh 13,18; 17,12).
Det samme kan siges om Johannes’ Åbenbaring. Det er i virkeligheden næsten umuligt at forstå Åbenbaringsbogen uden Det Gamle
Testamente, især Daniels bog. Det er en af årsagerne til, at vi ofte
studerer begge disse bøger sammen.
En vigtig side ved de gammeltestamentlige henvisninger i Åbenbaringsbogen er, at når de sammenstilles med resten af bogen, åbenbarer de Jesus. Åbenbaringsbogen handler om Jesus, om hvem han
er, hvad han har gjort for sit folk, og hvad han vil gøre for os i de
sidste tider. Det er nødvendigt, når vi fokuserer på de sidste tiders
begivenheder, at Jesus hele tiden er i centrum, ligesom han er det i
Johannes’ Åbenbaring. Denne uges studium vil se på Jesus i Åbenbaringsbogen.

Ugens tekster
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1 Kor 10,1-11
Åb 12,1-17; 19,11-15
Ef 1,20
Åb 11,19
1,10-18

SØNDAG

15. APRIL 2018

Åbenbaringsbogens struktur
Blandt de mange ting, som Daniels Bog og Johannes’ Åbenbaring
har fælles, er deres to hovedafsnit: det historiske og det eskatologiske (de sidste tiders begivenheder). Disse sider er nøje forbundet
i begge bøger. Vi kan betragte de historiske begivenheder som
forløbere eller eksempler, selv om det er i mindre målestok end de
store og verdensomspændende begivenheder i de sidste tider. Ved
at studere det, der skete i Det Gamle Testamentes historie, kan vi
få en forståelse af, hvad der vil ske i vore dage og fremover. Men
dette princip gælder ikke kun begrænset til Daniels Bog og Johannes’
Åbenbaring.
1 Kor 10,1-11

Hvordan kan vi se ovenstående princip anvendt i disse vers?
Som vi så i sidste uge, var nogle af beretningerne i Daniels Bog (Dan
3,6.15.27; 6,6-9.21-22) lokale historiske begivenheder, der til en vis
grad genspejler de endetidsbegivenheder, der beskrives i Åbenbaringsbogen. Ved at studere disse beretninger kan vi få nogle glimt
og en forståelse, i hvert fald i bred forstand, af nogle af de ting, som
Guds folk vil møde til sidst. Men den vigtigste pointe er måske, at vi
bliver forsikret om en endelig befrielse, uanset hvordan vores nuværende situation er. Hvad Johannes’ Åbenbaring ellers måtte lære, så
forsikrer den om sejr til de trofaste.
Selv om der er nogle få undtagelser, så finder vi den historiske del
af Johannes’ Åbenbaring i kapitlerne 1-11. De efterfølges af endetidskapitlerne 13-22.

Åb 12,1-17

Hvor bør vi placere dette kapitel – historisk eller som endetidsbegivenheder – og hvorfor?
Som vi kan se, så hører dette kapitel til i begge afdelinger. Hvorfor?
Fordi det taler om historiske konflikter – Satans udvisning fra himlen
(Åb 12,7-9), Satans angreb på Jesus som baby (Åb 12,4) og forfølgelsen af kirken i den efterfølgende kirkehistorie (Åb 12,14-16) – og
efterfølges af en beskrivelse af djævlens angreb på Guds folks rest i
de sidste tider (Åb 12,17).

Til at
tænke over

Det er blevet sagt, at en af de lektier, vi kan lære af historien, er, at
vi aldrig lærer af historien. Tanken er den, at uanset hvornår mennesker lever, begår vi de samme fejl. Hvordan kan vi med så meget
historie bag os, undgå at begå alle fejlene?
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MANDAG

16. APRIL 2018

Billeder af Jesus
Læs følgende bibeltekster, som indeholder forskellige navne for
Jesus og i nogle tilfælde beskrivelser af ham og hvad han har gjort,
gør og vil gøre. Hvad lærer disse tekster os om Jesus?
Åb 1,5
Åb 1,18
Åb 5,8
Åb 19,11-15
Åb 21,6
Dette er kun nogle få af de mange tekster i Johannes’ Åbenbaring,
der beskriver Jesus i forskellige roller og funktioner. Han er Lammet,
hvilket peger på hans første komme, hvor han gav sig selv som et
offer for vores synd. ”Rens den gamle surdej ud, for at I kan være en
ny dej. I er jo usyret brød, for også vort påskelam er slagtet, Kristus“
(1 Kor 5,7). Han var også den, som ”var død“, men som siger: ”se,
jeg lever i evighedernes evigheder“ (Åb 1,18), en tydelig henvisning
til hans død og opstandelse. ”Således står der skrevet: Kristus skal
lide og opstå fra de døde på den tredje dag“ (Luk 24,46). Og i Åb
19,11-15 beskrives han i sin rolle ved genkomsten, hvor han kommer
tilbage til jorden med kraft og herlighed og dom. ”For Menneskesønnen skal komme i sin faders herlighed sammen med sine engle,
og da vil han gengælde enhver efter hans gerninger“ (Matt 16,27).
Til at
tænke over
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Hvordan kan vi lære hver dag at sætte Jesu liv, død, opstandelse og
genkomst som det vigtigste i vores tilværelse og som grundlaget
for alle vores moralske valg?

TIRSDAG

17. APRIL 2018

Helligdomsmotivet i
Åbenbaringsbogen
Ud over inddelingen i historisk og eskatologisk indeholder Åbenbaringsbogen også en struktur, der er baseret på den hebraiske helligdom. Helligdomsmotivet er ikke begrænset til en af de større afdelinger, men gennemsyrer hele bogen.
I den jordiske helligdom møder vi først brændofferalteret i forgården,
hvor alle offerdyr blev slagtet. Når et dyr, hvis død var et symbol på
korset, var blevet slagtet, gik præsten ind i det Hellige, helligdommens første afdeling. Det svarer til, hvad Jesus gjorde efter sin himmelfart og er udtrykt i Johannes’ Åbenbaring ved, at han gik ”midt
imellem lysestagerne“ (1,13).
Åb 4,1-2

Hvad betyder ”den åbne dør“? Hvor finder denne scene sted?
Se også ApG 2,33; 5,31; Ef 1,20; Hebr 10,12-13; Sl 110,1; Åb 12,5.
Kort efter sin himmelfart blev Jesus indviet i det himmelske tempels
hellige afdeling, gennem den første åbne dør. Når Kristus viser sig
første gang i Åbenbaringsbogen, står han foran lysestagerne i helligdommens første afdeling (se Åb 1,10-18).

Åb 11,19

Hvad er betydningen af, at da det himmelske tempel blev åbnet,
kunne Johannes se pagtens ark, som i den jordiske helligdom
befandt sig i den anden afdeling, i det Allerhelligste? (Se 3 Mos
16,12-14.)
Synet af pagtens ark i den himmelske helligdom henviser, hævet over
enhver tvivl, til det Allerhelligste eller helligdommens anden afdeling.
I Åbenbaringsbogen ser vi ikke blot, at Jesus gør tjeneste i to afdelinger, men også den afgørende og opmuntrende kendsgerning, at
begivenhederne i himlen og på jorden er nøje knyttet sammen. Selv
midt i historiens trængsler og i de sidste dage som beskrevet i Johannes’ Åbenbaring er det muligt for os at leve med den forvisning, at
”hele himlen er engageret i at forberede et folk, der er i stand til at
stå fast på Jesu beredelsesdag. Forbindelsen mellem himmel og jord
synes meget tæt.“ (Ellen G. White, My Life Today, s. 307).
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Kristus i Åbenbaringsbogen – 1
Alt i Johannes’ Åbenbaring, hvad enten det er bogens litterære
struktur eller dens indhold, samles om at fælles mål: at åbenbare
Jesus Kristus.
Derfor er bogens åbningsord: Jesu Kristi åbenbaring (apokalypsis
iesou christou). Dette er i almindelighed forstået som (1) en åbenbaring fra Jesus Kristus, eller (2) en åbenbaring om Jesus Kristus.
At den er en åbenbaring er et argument imod dem, som mener, at
bogen er for vanskelig at forstå. Hvorfor skulle Vorherre inkludere
bogen i Bibelen, hvis han ikke mente, at læserne kunne forstå den?
Åb 1,1-8

Hvad fortæller disse vers os om Jesus?
I Åbenbaringsbogen introduceres Kristus som ”herskeren over jordens konger“ (Åb 1,5), og mod bogens slutning beskrives han som
”Kongernes Konge“ (Åb 19,16). Den gode nyhed deri er, at midt
i jordens kaos og forvirring kan vi have en forsikring om, at vores
Herre og Frelser, som elsker os, har den endelige og afgørende
kontrol.
I Åb 1,5 har vi fået en tydelig henvisning til Kristus som løseren.
”Ham, som elsker os og har løst os fra vore synder med sit blod“
peger på hans soningsdød på korset. Ikke alene har han retfærdiggjort os, men han har også helliget os (1 Kor 6,11). I tekster som
disse kan vi finde vished om vores frelse, for de viser os, at Jesus er
den, som vasker vores synd bort. Vi kan slet ikke gøre det selv.

Åb 1,7

Hvad lærer denne tekst os om Jesus?
Centralt i den kristne tro står løftet om, at Jesus vender tilbage ”med
skyerne“. Jesus kommer igen, en bogstavelig genkomst, en begivenhed, som hele verden vil være vidne til og som en gang for alle
vil gøre en ende på verdens lidelse, kaos og ødelæggelse og i stedet
virkeliggøre løfterne om evigheden.

Til at
tænke over
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Hvad lærer Åb 1,8 os om Jesus? Hvilket håb i dette vers opmuntrer
os, ligegyldigt hvilke prøvelser vi møder?

TORSDAG

19. APRIL 2018

Kristus i Åbenbaringsbogen – 2
Åb 1,10-18

Hvad fortæller Jesus os om sig selv i disse vers?
I disse vers viser Jesus sig i den hellige afdeling i den himmelske helligdom. Åbenbaringen af Jesus i denne rolle var så overvældende,
at Johannes faldt til jorden i frygt. Jesus opmuntrede ham, fortalte
ham, at han ikke havde grund til at være bange og henviste til sig
selv som alfa og omega, den første og den sidste, en understregning
af hans evige, guddommelige eksistens. Senere fortalte han om sin
død og opstandelse og om det håb, hans opstandelse giver. Jesus
ejer nøglerne til ”døden og dødsriget“. Med andre ord fortalte Jesus
her Johannes det samme, som han havde sagt til Marta ved hendes
brors død: ”Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal
leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det“ (Joh 11,25-26)?
Som til Marta og nu til Johannes henviste Jesus til håbet om opstandelse, den kristne tros kulmination og klimaks. Hvilket håb ville
vi have uden dette håb?

Åb 22,7.12-13

Hvad åbenbarer disse vers også om Jesus?
”Kristus Jesus er alfa og omega, begyndelsen i og oprindelsen til Det
Gamle Testamente og målet for og åbenbaringen i Det Nye Testamente. Begge mødes i Kristus. Adam og Gud forenes ved den anden
Adams lydighed – han overvandt Satans fristelser og forløste Adams
skamfulde fejltagelse og fald.“ (Ellen White kommentarer i The SDA
Bible Commentary, 6. bind, s. 1092-1093.) Ja, Jesus er begyndelsen
og afslutningen. Han skabte os i begyndelsen, og han vil genskabe
os ved tidernes afslutning.
Fra først til sidst er Åbenbaringsbogen Apokalypsis Iesou Christou, en åbenbaring af Jesus Kristus, mens den underviser os om
både historien og endetidens begivenheder. Lad os derfor endnu en
gang understrege, at hvad vi end ellers studerer om de sidste dage,
er det nødvendigt, at Jesus er i centrum af det hele.

Til at
tænke over

På hvilke måder kan vi dag for dag bevare Jesus som centrum i
vores liv?
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Til videre studium
”I Johannes’ Åbenbaring fremstilles dybsindige, guddommelige
emner. Selve navnet, som er givet disse inspirerede sider, ”Åbenbaringen“, modsiger den påstand, at bogen er en forseglet bog. En
åbenbaring åbenbarer noget. Herren selv kundgjorde til sin tjener de
mysterier, bogen indeholder, og det er hans plan, at de skal være åbnede, så alle kan studere dem. Bogens sandheder er sendt til mennesker, som lever i de sidste dage af jordens historie, lige så vel som til
dem, der var samtidige med Johannes. Nogle af scenerne beskrevet i
bogen er nu historie, andre finder sted i vores tid. Andre igen afslører
enden på den store strid mellem mørkets magter og himlens fyrste,
og nogle åbenbarer de forløstes sejrsglæde på den nyskabte jord.“
(Ellen White, The Acts of the Apostles, s. 584).
Åbenbaringsbogen handler om Jesus. I hvor høj grad det er tilfældet
så vi i de tekster, vi har studeret i denne uge, både fra begyndelsen
og afslutningen af bogen. Bogen indeholder mange gammeltestamentlige referencer til historiske begivenheder; men den lærer os
endnu mere om vores Herre, Jesus. Find endnu flere af bogens tekster om Jesus i Åb 3,14; 5,5-6; 7,14; 19,11-16. Når vi lægger alle disse
data sammen, får vi en mægtig fremstilling af Jesus, og hvad han bør
betyde for os, som bekender os til at følge ham.
Spørgsmål til
drøftelse

1. Hvilken betydning har det for os, at der overalt i Det Nye Testamente hele tiden henvises til Det Gamle Testamente? Hvad bør
det fortælle os om, hvor centralt Skriften bør stå med hensyn til
vores tro, og hvor alvorligt vi bør tage Guds Ord? Hvordan kan
vi beskytte os selv mod ethvert forsøg på at forringe Skriftens
autoritet både i vores personlige liv og i menighedens liv?
2. Foretag en hurtig gennemgang af Johannes’ Åbenbaring og find
så mange andre tekster som muligt, der specifikt taler om Jesus.
Læs teksterne sammen i klassen. Hvad fortæller de dig yderligere om vores frelsers og herres natur, gerning, magt og karakter? Hvilken trøst finder du i disse tekster?
3. Hvordan kan vi, i en verden fuld af død, lære at finde håb i løftet
om opstandelsen fra de døde?
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Aktiviteter og dialog
Guds Ord
og klassens
aktiviteter

• Find to eksempler, hvor Det Nye Testamente anvender Det Gamle
Testamente. Del jeres eksempler sammen i klassen.
• Åbenbaringens Bog beskriver Jesus på mange flere måder end
dem, vi finder i mandagsafsnittet. Prøv at skrive nogle flere af
Jesu titler eller karakteristika fra bogen ned og del dem med klassen.

Uddybende
spørgsmål

• Tænk over, hvad det vil sige, at noget er historisk! (Advarsel: der
er mange svar!)
- For hvem er kapitel 1-12 i Åbenbaringsbogen historisk?
· Var den historisk for Johannes?
· Hvorfor vil vi kunne sige, at den er historisk for os, der lever i
dag?
- Sammenlign disse kapitler med de historiske beretninger i Daniel 1-6.
· Hvad er forskellen?
• Der er ingen tvivl om Jesu centrale rolle i Åbenbaringsbogen.
- Hvordan synes du beskrivelsen af Jesus i denne bog er i sammenligning med beskrivelsen af Jesus i de fire evangelier? Lægges der vægt på de samme sider af Jesus væsen? Kommer der
andre frem?
- Hvordan tror du, at de første kristne opfattede bogen? Var
den en opmuntring, og gav den håb? Eller var dens budskab
skræmmende?

Personligt
kristenliv

• Har du nogensinde været bange eller skræmt ved tanken om de
sidste tider, plagerne og Jesu genkomst?
- Guds tanke er, at vi, når den tid er nær, skal kunne ”løfte vores
hoveder“ (Luk 21,28) og med glæde se frem til vores forløsning.
- Hvad kan du og jeg gøre for at hjælpe hinanden til at se de positive sider af de skræmmende fremtidsprofetier i Bibelen?
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Jesu genkomst er beskrevet i 19,11-16 med et væld af billeder og
sammenligninger, hvori Jesus er fremstillet dels som kirkens/de troendes frelser, dels som verdens konge. Beskrivelsen er et eksempel
på den dybde og rigdom, man kan finde i hele Åbenbaringsbogen.
Den er inddelt i to dele:
1. Vers 11-13 indeholder syv aspekter ved Jesu forhold til de
troende/menigheden.
2. Vers 15-16 indeholder fire karakteristika ved Jesu forhold til verden og dens riger. I midten fortæller vers 14 om dem, som er en
del af Jesu hær. Prøv at læse denne tekst mere grundigt og forsøg
at find oprindelsen til nogle af de billeder, der bruges.
Læg også mærke til, hvordan netop syv og fire er tal, som igennem
bogen anvendes i forbindelse med henholdsvis kirken og verden.

Ord og udtryk

ESKATOLOGISK er et ofte brugt udtryk. Det kommer fra græsk og
er sammensat af to ord: eskatos, som betyder ”det sidste“, og logos,
som betyder ”ord“ eller her ”lære“. Eskatologi er altså ”læren om de
sidste tider“.
MYSTERIUM er også et græsk ord (mysterion), sandsynligvis til og
med et låneord fra semitisk (på hebraisk betyder mister noget, der er
skjult). Der findes to former for mysterier:
1 Noget, som principielt er uforståeligt, fordi det overgår vores forstand og måske kun kan opleves ved ekstase og ikke kan gengives i ord.
2 Noget, der ikke forstås eller kendes, fordi det er skjult for os,
men som kan forstås, når det bliver åbenbaret, altså når dækket
fjernes.
APOKALYPSIS betyder at ”afdække“. Ordet dækker altså et mysterium i den anden betydning af de ovennævnte. Gud har åbenbaret
hemmeligheder, som derfor ikke er hemmeligheder for os længere.
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