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Hva med å ta en liten quiz, som forberedelse til
kvartalets tema. Denne gangen har spørsmålene blitt
stilt til Andrew Campbell. Han jobber som pastor i
Adventkirken i Lofoten. Test deg selv, mens du leser
hans svar. Fasit finner du nederst på siden.
1. Nevn så mange som mulig av
de sju menighetene i Asia som
Johannes hilser til i Åp 1,4. Efesos,
Smyrna, Filadelfia, Tyatira,
Laodikea, Pergamon og Sardes.
2. Hvordan beskrives menigheten i
Laodikea? Som rik mens de egentlig er fattige, ikke kald eller varm,
men lunken.
3. Fullfør dette bibelverset (Åp 3,20):
Se, jeg står for døren og banker…
(Siden Andrews morsmål ikke er
norsk, fikk han svare på engelsk) If
anyone hears my voice and opens
the door, I will come in to him and
dine with him, and he with me.
4. I hvilket kapittel finner vi «De tre
englebudskapene»? Det er i kapittel 14.
5. Hva slags evangelium forkynte den
første engelen (i Åp 14) og til hvem
var det? Det var et evig evangelium
til alle folkeslag og alle på jorden.
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Bibel-quiz

6. Hva slags skåler er det som beskrives i Åp 16 og 17? Det er de sju
skålene med de siste plager.
7. Det nye Jerusalem er beskrevet
i Johannes 21. Hva er skrevet på
de tolv grunnsteinene i bymuren? Det er navnene på apostlene
eller Israels stammer? Jeg sier
apostlene.
8. Hva er referansen til denne teksten? Og jeg hørte fra tronen en
høy røst som sa: «Se, Guds bolig er
hos menneskene. Han skal bo hos
dem, og de skal være hans folk,
og Gud selv skal være hos dem.
Han skal være deres Gud. Han
skal tørke bort hver tåre fra deres
øyne, og døden skal ikke være mer,
heller ikke sorg eller skrik eller
smerte. For det som en gang var, er
borte.» Jeg vet at det er kapittel 21
eller 22. Jeg tipper kapittel 22,8.

Svar: 1. Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia og Laodikea. 2. Du er
verken kald eller varm. 3. noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og
holde måltid, jeg med ham og ham med meg. 4. Åp 14. 5. Et evig evangelium til alle
folk. 6. Sju skåler med de sju siste plager. 7. Navnene til Lammets tolv apostler. 8. Åp
21,3-4.

R EDA K TØ R ENS F OROR D

Godt nytt fra Patmos
For nesten 2000 år siden ble apostelen Johannes deportert til en klippeøy i Egeerhavet
for sin forkynnelse av evangeliet. Her satt han i romersk fangenskap. På en bestemt
sabbat kom Jesus Kristus til ham. Han ville oppmuntre sin tjener midt i lidelsene. I en
rekke syner fikk han et overblikk over kirkens historie og hva Guds folk ville oppleve
mens de ventet på Herrens gjenkomst.
Det Johannes så i synet, skrev han i en bokrull han kalte «Jesu Kristi åpenbaring»
(Åp 1,1). Boken avslører Jesu verk i himmelen og på jorden siden himmelfarten og hva
han vil gjøre når han kommer tilbake. Den skulle forsikre de troende om at Kristus var
med dem og ville støtte dem i hverdagens prøvelser i en verden hvor den store konflikten raser.
Dette kvartalet skal vi studere på denne boken. Av plasshensyn vil vi bare se på
store trekk og temaer. Vi skal bli kjent med bokens hovedtanker og se at den åpenbarer
Jesus Kristus, hans liv, død, oppstandelse og prestetjeneste for sitt folk.
I vårt studium av Åpenbaringen forutsetter vi at:
1. Bibelen er en inspirert bok: Budskapene kom fra Gud, men på et menneskelig
språk. Vi skal vise hvordan Johannes formidlet budskapene med språk og bilder hentet
fra GT.
2. Vi skal analysere og forstå profetiene i Åpenbaringen via den historistiske
fortolkningsmetoden: profetien følger historiens gang fra antikken til verdens ende.
I stedet for på forhånd å si hva teksten betyr, vil vi prøve å utlede mening av selve
teksten og studere språk, bilder og kontekst.
3. Den måten Åpenbaringen er organisert på, er viktig for forståelsen av profetiene.
Vår analyse bygger på bokens trefoldige struktur:
a. Åp 1,9–3,22 angår først og fremst kirken på Johannes’ tid. Teksten tar også for
seg kirkenes situasjon i ulike perioder av historien.
b. Åp 4,1–11,18 gjentar kirkens historie ved hjelp av utdypende symboler.
c. Åp 11,19–22,5 fokuserer først og fremst på den siste tid.
4. Kristus må få stå i sentrum om vi skal forstå Åpenbaringens profetier. Hele boken ble skrevet fra Kristi ståsted. Det er bare gjennom ham at symbolene og bildene i
Åpenbaringen får sin fulle mening.
Åpenbaringen lover at de som leser eller hører ordene i den og retter seg etter opp-

fordringene, vil bli velsignet: «Salig er den som leser opp ordene i denne profetien, og
salige er de som hører dem og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær»
(Åp 1,3). Vi blir oppfordret til å oppdage det vi trenger å høre mens vi venter på Jesu
Kristi komme.
Ranko Stefanovic er professor i NT ved SDA Theological Seminary, Andrews University. Hans spesialfelt
er Åpenbaringen. Han har skrevet en kommentar til Åpenbaringen med tittelen Revelation of Jesus Christ
og boken Plain Revelation. Hans foredrag om Åpenbaringen sendes som serie på 3ABN.
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Johannes’ Åpenbaring – for vår tid
Boken er forfattet av den tyske teologen
Siegfried Wittwer og utarbeidet i samarbeid
med Norsk Bibelinstitutt, som tilbyr
materialet som kurs. Den er rikt illustrert
med tegninger, bilder og tabeller.
Boken kan brukes både som oppslagsverk og i studiegrupper.
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• Åpenbaringen av Jesus
• Når Jesus skriver brev
• Boken ingen kunne åpne
• Jesus og de syv seglene
• Syv basuner gjennom historien
• Syv basuner og endetiden
• Den lille boken og de to vitnene
• Menigheten i krig

• Menigheten i endetiden
• Tre engler og dommen
• Syv plager
• Babylon den store
• 1000 år med Jesus
• Det nye Jerusalem og
den nye jord
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Adult Teachers Quarterly
Dette er den tradisjonelle engelske leksehjelpen for bibelstudier, med mye
ekstra informasjon, flere henvisninger og utfyllende spørsmål som du kan
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http://sspm.gc.adventist.org
Bible Study Guide
Det engelske bibelstudieheftet.1. og 2. kvartal er i et hefte og 3. og 4.
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E. G. White Notes
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Hvert kvartal kommer det ut en bok som består av 13 kapitler (1 for
hver uke) med mange gode tanker rundt de samme temaene som bibelstudiet tar opp. Boken er uavhengig av studieheftet, men kan også være et
fint tillegg til det.
Collegiate Quarterly
Dette er en ungdomsversjon med kommentarer og henvisninger som
passer til tenåringer/ungdommer/studenter. Det er mye brukt på universitetene, hvor studentene forstår og kan snakke engelsk.
Andre interessante internettadresser:
www.ssnet.org
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Studium 1

5. januar

Evangeliet fra Patmos

Bakgrunnsstoff

Åp 1,1–8; Joh 14,1–3; 5 Mos 29,29; Joh 14,29; Rom 1,7; Fil 3,20; Dan 7,13.14.

Minnevers

Salig er den som leser opp ordene i denne profetien, og salige er de som hører
dem og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær (Åp 1,3).

Johannes fikk sine profetiske syner for over 1900 år siden, da han var forvist til
klippeøya Patmos i Egeerhavet (Åp 1,9). Åp 1,3 tyder på at boken skulle leses høyt i
kirken. Verset lover både leseren og lytterne en velsignelse. Lytterne er menigheten
som er samlet for å høre budskapene. Men de er ikke velsignet bare fordi de leser
eller hører, men fordi de tar vare på bokens ord (se Åp 22,7).
Profetiene er et uttrykk for Guds omsorg for sitt folk. De forteller om hvor kort og
skrøpelig livet er, om frelsen i Jesus, og vårt kall til å utbre evangeliet.
Bibelens profetier er som en lampe som skinner på et mørkt sted (2 Pet 1,19). De
skal gi oss veiledning og fremtidshåp. Vi trenger denne profetiske veiledningen til
Kristus kommer og oppretter Guds evighetsrike.
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Søndag

BOKENS NAVN
Les Åp 1,1.2. Hva avslører tittelen om hvem boken egentlig handler om?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Åp 1,1 sier at boken heter «Jesu Kristi åpenbaring». Ordet åpenbaring kommer av
det greske ordet apokalupsis (apokalypse), som betyr «avdekking» eller «avsløring».
Apokalypsen er en avsløring om Jesus Kristus. Den er både fra Jesus og om ham.
Den kom fra Gud gjennom Jesus Kristus (se Åp 22,16) og vitner om at den også
handler om Jesus. Apokalypsen er hans åpenbaring til sitt folk og et uttrykk for hans
omsorg.
Jesus er hovedpersonen i Åpenbaringen. Boken begynner med ham (Åp 1,5–8) og
ender med ham (Åp 22,12–16). «La Daniel tale, la Åpenbaringen tale og si hva som
er sannhet. Men uansett hvilke sider av emnet som presenteres, så opphøy Jesus som
sentrum for alt håp, Davids rotskudd og ætt, og den klare morgenstjernen.» –Testimonies to Ministers and Gospel Workers, side 118.
Åpenbaringens Jesus er også de fire evangelienes Jesus. Åpenbaringen
viderefører den beskrivelsen av Jesus og hans frelsesverk som begynte i evangeliene.
Åpenbaringen viser andre sider av hans tilværelse og tjeneste. Den begynner der
evangeliene slutter, med Jesu oppstandelse og himmelfart.
Sammen med brevet til hebreerne understreker Åpenbaringen Jesu tjeneste i himmelen. Den viser at han ble innsatt i sin kongelige og prestelige tjeneste i helligdommen i himmelen. Uten Åpenbaringen (og Hebreerbrevet) ville vår kunnskap om
Kristi tjeneste i himmelen være begrenset og innhyllet i mystikk. Og Åpenbaringen
gir oss et unikt bilde av Jesu Kristi tjeneste for oss.
Les Joh 14,1–3. Dette løftet forteller hva Jesus gjør for oss i himmelen. Hvilket
håp får vi i dette løftet?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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BOKENS FORMÅL
Åp 1,1 forteller at boken skal vise fremtidige hendelser fra og med da den ble
skrevet. Alle som er kjent med Åpenbaringen, vil legge merke til at fremtidige
hendelser – enten de som allerede er oppfylt (i hvert fall fra vårt perspektiv i dag)
eller de som ligger i fremtiden (igjen, fra vårt perspektiv i dag) – fyller det meste av
boken. Mens første halvdel (kapittel 1–11) skildrer hendelser fra det første århundre
e.Kr. til endens tid, skildrer andre halvdel (kapittel 12–22) hendelsene som fører
fram til Jesu annet komme.
Profetienes primære formål er å vise at Gud er i kontroll, uansett hva fremtiden
bringer. Åpenbaringen gjør nettopp det: Den viser oss at Jesus Kristus er med sitt
folk gjennom verdenshistorien og dens avslutning.
Følgelig har Åpenbaringens profetier to praktiske formål: å lære oss hvordan vi
skal leve i dag og forberede oss på fremtiden.

Les 5 Mos 29,29. Hvordan hjelper denne teksten oss å forstå hvorfor visse ting

ikke blir forklart? Hva er meningen med det som er åpenbart for oss? Hvorfor får vi
vite det? Se også Åp 22,7.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Åpenbaringens endetidsprofetier er ikke til for å tilfredsstille vår nysgjerrighet om
fremtiden. Boken forteller bare det som er viktig for oss å vite om fremtiden, slik
at vi forstår alvoret i det som vil skje og innser vår avhengighet av Gud og adlyder
ham.
I århundrer har det vært spekulert en hel del om de siste ting. Folk har blitt rike på
å forutsi en kommende avslutning, de har utnyttet forsamlingene og skremt dem til å
gi dem penger, for enden var jo nær. Men enden kom ikke, og folk ble atter desillusjonerte og motløse. Som med alt det gode Gud har gitt oss, kan også profetiene
utnyttes og misbrukes.
Les Joh 14,29. Hvilket viktig prinsipp om profetienes formål finner vi der?
______________________________________________________________________________________________________________
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Tirsdag

ÅPENBARINGENS SYMBOLSPRÅK
Les Åp 13,1; Dan 7,1–3 og Esek 1,1–14. Hva er det eneste alle disse synene har til
felles?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Åp 1,1 fortsetter: «Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener Johannes.»
Her finner vi et viktig uttrykk i boken. Ordene gjorde det kjent er en oversettelse
av det greske ordet semainō, som betyr «å vise ved hjelp av symbolske tegn». Ordet
brukes i den greske oversettelsen av GT (Septuaginta), om hvordan Daniel forklarte
kong Nebukadnesar at med statuen av gull, sølv, bronse og jern viste Gud kongen
«det som skal skje i fremtiden» (Dan 2,45). Ved å bruke det samme ordet viser
Johannes at scenene og hendelsene i Åpenbaringen kom til ham i syner, som symbolske bilder. Veiledet av Den hellige ånd skrev han ned de symbolske fremstillingene
han hadde sett i synene (Åp 1,2).
Språket i Åpenbaringens profetier skal således ikke forstås bokstavelig. Som regel
skal Bibelen oppfattes bokstavelig (med mindre teksten peker på bevisst symbolbruk), men Åpenbaringen må tolkes symbolsk, med mindre teksten peker på en
bokstavelig betydning. Scenene og begivenhetene som er forutsagt, er ekte nok, men
de ble gjerne uttrykt symbolsk.
Hvis vi husker at Åpenbaringen stort sett er symbolsk, vil vi ikke så lett forvrenge
det profetiske budskapet. Vi må unngå å gi teksten en betydning som stammer fra
menneskelig fantasi eller symbolenes betydning i dag. I stedet må vi gå til Bibelen
for å forstå symbolene i Åpenbaringen.
Når vi prøver å forstå disse symbolene, må vi huske at de fleste er hentet fra GT.
Ved å skildre fremtiden på fortidens språk ville Gud vise at hans frelseshandlinger i
fremtiden vil minne om hans frelseshandlinger i fortiden. Det han gjorde for sitt folk
i fortiden, vil han gjøre for dem igjen i fremtiden. Når vi forsøker å avkode symbolene og bildene i Åpenbaringen, må vi begynne med å granske GT.
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GUDDOMMEN
Åpenbaringen begynner med en hilsen som minner oss om Paulus’ brev. Boken ble
opprinnelig sendt som brev til de syv kirkene i Lilleasia på Johannes’ tid (se Åp 1,11).
Den ble imidlertid ikke skrevet bare for dem, men for alle generasjoner av troende
mennesker gjennom historien.

Les Åp 1,4.5 og Rom 1,7. Hvilken hilsen finnes i begge, og hvem hilser?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I begge tekstene får man en brevhilsen: «Nåde og fred være med dere.» Denne setningen består av den greske hilsenen charis (nåde) og den hebraiske hilsenen shalom
(«fred», «velvære»). Tekstene sier at Guds nåde og fred gis av de tre personene i guddommen. Som resten av boken er disse tre personene fremstilt i symbolspråk.
Gud Faderen er identifisert som den ene som er og som var og som kommer (se
Åp 1,8; 4,8). Dette henviser til Guds navn Jahve: «Jeg er den jeg er» (2 Mos 3,14),
som henviser til Guds evige eksistens.
Den hellige ånd omtales som «de sju åndene» (se Åp 4,5; 5,6). Syv er helhetens
tall. «De sju åndene» er Guds Ånd som er aktiv i hver av de syv kirkene. Dette bildet
viser at Den hellige ånd er overalt hos Guds folk gjennom historien, slik at de kan
oppfylle sitt kall.
Jesus Kristus er identifisert av tre titler: «det troverdige vitnet, den førstefødte av
de døde og herren over jordens konger» (Åp 1,5). Dette viser til hans død på korset,
oppstandelsen og hans styre i himmelen. Så sier Johannes hva Jesus har gjort: Han
«elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod og har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far» (Åp 1,5.6).
Han «elsker oss» i grunnteksten viser til Kristi kjærlighet, som gjelder fortid,
nåtid og fremtid. Den som elsker oss, har satt oss fri fra våre synder ved sitt blod. På
gresk viser dette til en ferdig handling i fortiden: Da Jesus døde på korset, kjøpte han
sitt folk fri fra deres synder for alltid.
Ef 2,6 og Fil 3,20 sier at de frikjøpte har stått opp og får sitte med Jesus i himmelen. Hva kan det bety, og hvordan nyter vi en så herlig status i Kristus som
«konger og prester» mens vi fortsatt er i vår syndige verden? Hva bør dette få å
si for vår livsførsel?
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Torsdag

ÅPENBARINGENS GRUNNTONE
Prologen i Åpenbaringen avslutter med å peke på det som er bokens fokus: Jesu
gjenkomst i kraft og herlighet. Kristi løfte om å komme tilbake blir gjentatt tre
ganger mot slutten av boken (Åp 22,7.12.20).

Les Åp 1,7.8. Ordlyden er hentet fra flere profetiske tekster: Dan 7,13.14; Sak
12,10; Matt 24,30. Hva sier tekstene om hvor troverdig Jesu gjenkomst er?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I Åpenbaringen er Kristi gjenkomst endepunktet for historien. Hans annet komme
markerer avslutningen av denne verdens historie og begynnelsen på Guds evighetsrike, og frihet fra alt ondt, angst, smerte og død.
Som resten av NT peker Åp 1,7 på Kristi bokstavelige og personlige komme i majestet og herlighet. Hvert menneske, også «de som gjennomboret ham», skal se ham
komme. Dette peker på en egen oppstandelse av enkelte mennesker rett før Kristi
gjenkomst, en oppstandelse der de som korsfestet ham, skal være med. Jesu komme
betyr utfrielse for dem som venter på ham, men dom for dem som har avvist hans
barmhjertighet og kjærlighet.
Kristus kommer helt sikkert. Dette understrekes med ordene «Ja, Amen» (Åp
1,7). Ordet ja er det greske ordet nai, og amen er en bekreftelse på hebraisk. Disse to
ordene gir uttrykk for at det er sikkert. Denne bekreftelsen avslutter også boken (se
også Åp 22,20).
«Troen på Menneskesønnens nære komme i himmelens skyer vil ikke få de sanne
kristne til å forsømme eller overse å leve livet riktig. ... Deres sannferdighet, trofasthet og integritet blir prøvet og testet i verdslige ting.» – Testimonies for the Church,
bind 4, side 309.
Et løfte er ikke mer verd enn integriteten hos den som gir løftet og evnen til å
oppfylle det. Gud har alltid holdt sine løfter. Hva har det å si for deg at det er Gud
som har gitt løftet om Jesu gjenkomst?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Studium 1 / 5. januar

TIL ETTERTANKE
Les: “The Study of the Books of Daniel and the Revelation,” side 112–119, i
Testimonies to Ministers and Gospel Workers.
«Åpenbaringsboken ble gitt som veileder og trøst for menigheten gjennom hele den
kristne tidsalder. ... En åpenbaring er noe som er blitt kjent. Herren selv åpenbarte
for sin tjener Johannes hemmelighetene i denne boken. Han mener at alle bør studere
den. Dens sannheter er gitt til alle som lever i endetiden, men ble også skrevet for
alle som levde samtidig med Johannes. Noen av begivenhetene som er skildret i
Åpenbaringens bok, gjelder fortiden. Andre foregår nå. Noen belyser avslutningen
av den store kampen mellom mørkets makter og himmelens fyrste, og noen åpenbarer seiersgleden hos de frelste på den nye jord.
Om noen har vanskeligheter med å forklare hva hvert enkelt symbol i Åpenbaringens bok betyr, behøver de ikke å føle at det er bortkastet tid å studere boken
for å forstå de sannheter den inneholder. Han som åpenbarte hemmelighetene for
Johannes, vil gi alle som oppriktig søker etter sannhet, en forsmak på det himmelen
har å gi. Alle som åpner hjertet for sannheten, vil bli i stand til å forstå den og ta
imot den velsignelse som er lovet dem «som leser ordene i denne profeti, og de som
hører dem og tar vare på det som der står skrevet.» – Alfa og Omega, bind 6, side 399
[AA 583–585].

Spørsmål til drøftelse

1. Hvorfor har ordet apokalypse fått en negativ betydning hvis Åpenbaringen er
åpenbaringen av Jesus Kristus? Hva sier dette om den vanlige oppfatningen
av Åpenbaringen blant kristne? Hvorfor blir ordet frykt ofte forbundet med
Åpenbaringens profetier?
2. Tenk på noen av de uoppfylte spådommene om endetiden og Jesu gjenkomst i
de siste 20 år. Hva er de negative følgene av feilslåtte spådommer, uavhengig
av hvor oppriktig ment de var (og det kan vi jo ikke vite)? Hvordan føles det for
dem som trodde spådommene? Hva får falske spådommer utenforstående til
å tro om de kristne? Hvordan kan vi finne den rette balansen i vår forståelse
og forkynnelse av profetiene, vi som tror på profetiene og betrakter endetidsbegivenhetene som veivisere?
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ISJONSFORTELLING

5. januar

STOPPET AV POLITIHELIKOPTERET
Kenaope Kenaope (50), Botswana

K

enaope er leder av adventistenes arbeid i Botswana. I 2017 ble han stoppet av et politihelikopter på den 435 lange kjøreturen fra Francistown i nord, hvor han hadde vært til stede på
et viktig møte, og hovedstaden Gaborone. Han hadde kjørt altfor fort og var flau da han viste frem
førerkortet.
Kenaope la merke til at den ene politimannen lot til å gjenkjenne ham. ”Hvor skal du?” spurte
han. Da offiseren fikk vite at han skulle til Gaborone, sa han: ”Kjør forsiktig” og lot ham få
tilbake førerkortet. ”Du kan kjøre videre.”
Kenaope trodde ikke sine egne ører. Offiseren så på ham, og på bilen hans. ”Beklager at vi
griset til bilen din,” sa han.
Skammen og lettelsen tok over da Kenaope skjønte at han var fri. ”Akkurat da følte jeg hvor
verdifull tilgivelsen er,” sier han. ”Tilgivelsen er viktig. Politiet tilga meg, og jeg ber Gud om
hjelp til å tilgi andre.”
”Det må ha kostet dem mye tid og energi å lande og så la meg slippe unna,” sa Kenaope. ”Det
er ikke lett å forklare det. Det var like overraskende å bli tilgitt som det var å bli stoppet.”
”Jeg blir fremdeles nervøs og sjekker speedometeret når jeg ser et helikopter. Jeg tenker: ’Jeg
håper de ikke er ute etter meg.’ Men så husker jeg tilgivelsen og kjører ansvarlig, så jeg ikke skal
gjenta tabben.”
Offeret 13. sabbat i fjerde kvartal 2015 bidro til at Eastern Gate Primary School i Francistown
kunne åpne i januar 2017, et helt år før tiden. Dette er adventistenes første barneskole i NordBotswana. Dermed har menigheten tre barneskoler og to ungdomsskoler i landet. Takk for
misjonsgavene.
Du kan se Kenaope Kenaope her: bit.ly/Kenaope-Kenaope
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Studium 2

12. januar

Mellom lysestakene

Bakgrunnsstoff

Åp 1,9–18; Apg 7,54–60; Matt 12,8; 2 Mos 20,11; Dan 10,5.6; Åp 1,20; Åp 2,1–7.

Minnevers

Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har
seiret og satt meg med min Far på hans trone (Åp 3,21).

Salme 73 uttrykker forundring over de ugudeliges stolthet. De levde i sus og dus,
mens de rettferdige led. Slik urettferdighet gjorde salmisten urolig (Sal 73,2–16),
og i sin forvirring gikk han til helligdommen (Sal 73,16.17). I Guds hus fikk han en
dypere forståelse av forholdet.
Århundrer senere var en gammel apostel fange på en klippeøy på grunn av sitt
vitnesbyrd. I sin nød fikk han vite at kirkene hans led. Så fikk han et syn av den
oppstandne Kristus i helligdommen i himmelen. I likhet med salmisten fikk han lys
over tilværelsens mysterier og de kampene livet gir. Helligdomsscenen forsikret ham
om Kristi nærvær og omsorg – en forsikring som han sendte videre til menighetene
sine og senere generasjoner av troende, helt til historiens slutt.
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Søndag

PÅ PATMOS
Les Åp 1,9. Hva forteller Johannes om forholdene der han oppholdt seg?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Patmos var en ufruktbar steinrøys i Egeerhavet. Den var 15 km lang og 9 km på
det bredeste. Romerne brukte den og omkringliggende øyer som straffekoloni
for forviste politiske fanger. Tidlige kristne forfattere som levde kort tid etter at
Åpenbaringen ble skrevet, var samstemte om at Roma hadde sendt Johannes til
Patmos fordi han var tro mot evangeliet. Den gamle mannen utholdt nok alle prøvelsene som et romersk fengsel bød på. Han ble sikkert behandlet som en forbryter,
var lenket fast, fikk for lite mat og ble tvunget til hardt arbeid mens romerske vakter
pisket ham.
«Romerstaten hadde valgt Patmos, en øde klippeøy i Egeerhavet, som
forvisningssted for forbrytere, men for Guds tjener ble dette triste stedet himmelens
port. Langt borte fra livets travelhet og tidligere tiders aktive tjeneste hadde han
selskap med Gud, Kristus og himmelske engler. Der mottok han undervisning som
skulle være gjeldende for menigheten i all framtid.» – Alfa og Omega, bind 6, side
390 [AA 570].
Hvilke andre personer i Bibelen måtte utholde motgang enda de var trofaste mot
Gud? Se Dan 3,16–23; Apg 7,54–60.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Kristi etterfølgere må huske at når de er i situasjoner som den Johannes opplevde,
er de ikke alene. Den Jesus som kom til Johannes med håp og oppmuntring midt i
motgangen på Patmos, er hos sitt folk og støtter dem i vanskelige tider.
Hva er forskjellen på å lide for Kristi skyld og å lide av andre grunner? Eller hva
med det som fortoner seg som meningsløs lidelse? Hvordan kan vi stole på
Herren under alle forhold?
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Mandag

Studium 2 / 12. januar

PÅ HERRENS DAG
Les Åp 1,10 i lys av 2 Mos 31,13; Jes 58,13 og Matt 12,8. Hvilken dag er Herrens

dag i Bibelen? Hva må denne dagen ha betydd for Johannes i hans vanskeligheter?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

«En sabbat åpenbarte Herren seg for den landsforviste apostelen. Johannes holdt
sabbaten like hellig på Patmos som den gang han prekte for folket i Judeas store og
små byer. Han gjorde selv krav på de løfter som var knyttet til denne dagen.» – Alfa
og Omega, bind 6, side 398 [AA 581].
Selve teksten tyder på at apostelen fikk synet på den syvende dag, sabbaten.
Johannes så frem til kommende hendelser, også Kristi andre komme (se Åp 1,7), som
også kalles «Herrens dag» (Jes 13,6–13; 2 Pet 3,10), men han talte om da han fikk
synet om de fremtidige hendelsene, og det var på sabbaten, «Herrens dag».
Midt i lidelsene må denne sabbaten med alle dens syner ha blitt en forsmak på
et liv fritt for lidelse som han og andre kristne fra alle tidsaldre skal oppleve etter
Jesu gjenkomst. Ifølge jødisk tankegang er sabbaten en forsmak på olam haba, «den
kommende verden».
«Sabbaten, som Gud hadde innstiftet i Eden, var ... verdifull for Johannes på den
avsides øya ...
For en sabbat dette var for den ensomme i landflyktighet, alltid verdifull i Kristi
øyne, men nå mer opphøyet enn noen sinne! Aldri hadde han lært så mye av Jesus.
Aldri hadde han hørt så opphøyde sannheter.» – SDA Bible Commentary, bind 7,
side 955.
Sammenlign de to versjonene av det fjerde bud i 2 Mos 20,11 og 5 Mos 5,15.
Disse tekstene peker på sabbaten som et minne om både skapelsen og frelsen,
og minner oss om at Gud både har skapt oss og frelst oss. Hvordan kan vi hver
sabbat holde Guds virkelighet som skaper og frelser klart for oss? Tenk også på
dette: Hvilken glede ville vi ha hatt av ham som vår skaper om han ikke var vår
løsningsmann?
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Tirsdag

MØTET MED KRISTUS PÅ PATMOS
Les Åp 1,12–18. Sammenlign Johannes’ skildring av Kristus med vesenet i Dan
10,5.6. Hvordan ser Jesus ut i det synet? Hva gjør han?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Johannes ser Jesus i prestekappe der han går blant lysestakene. Synet avspeiler lysestakene i templet (se 1 Kong 7,49).
Bildet av Jesus som går blant lysestakene, peker på Guds løfte til Israel om at han
ville gå blant dem som deres Gud (3 Mos 26,12). I Åpenbaringen representerte lysestakene de syv kirkene i Asia som Åpenbaringen opprinnelig ble sendt til (Åp 1,20).
I den symbolske vandringen blant lysestakene oppfyller Jesus paktsløftet til Israel:
Han vil være hos sitt folk helt til han fører dem til sitt evige hjem.
Bildet av Jesus som prest blant lysestakene er også hentet fra ritualet i templet.
Presten skulle hver dag sørge for at lampene i Det hellige skinte klart. Han skulle
stelle og etterfylle dem som ikke brant klart, erstatte vekene på lampene som hadde
brent ut og fylle på ny olje og tenne dem igjen. Slik ble presten kjent med tilstanden
hos hver enkelt lampe. Og slik ser også Jesus personlig behovene og omstendighetene, ikke bare hos disse menighetene, men alle.

Les Åp 2,2.9.13.19; 3,1.8.15. Hva forteller uttalelsen «Jeg vet» om Jesu kjennskap
til Guds folks situasjon og behov i disse menighetene?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jesus identifiserte seg selv med Guds titler som «den første og ... den siste» (se Jes
44,6; 48,12). Det greske ordet for «siste» er eschatos. Herfra har vi ordet eskatologi
(«endetid»). Dette viser at eskatologiens fokus er Jesus Kristus. Han har det siste
ordet om de siste ting. Han er «den levende» og har «nøklene til døden og dødsriket»
(Åp 1,18). Nøkler er et symbol på makt og autoritet. Hans etterfølgere behøver ikke
å frykte, for selv de døde er gjenstand for hans omsorg. Og har det seg slik med de
døde, må det vel gjelde de levende enda mer? Se Matt 22,32.
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Studium 2 / 12. januar

KRISTI BUDSKAPER TIL DEM OG OSS
Les Åp 22,7.19.20. Jesus ga også Johannes egne budskaper til de syv menighetene
i Asia. Det var mer enn syv menigheter i provinsen. Hva sier det om den symbolske
betydningen av disse budskapene for oss på generelt grunnlag?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

De budskapene som Jesus fikk Johannes til å sende til de syv menighetene, er nedtegnet i Åp 2 og 3. Deres betydning er trefoldig:
Historisk anvendelse. Budskapene ble opprinnelig sendt til syv menigheter i
velstående byer i Lille-Asia. De troende sto overfor alvorlige utfordringer. Flere byer
innførte tilbedelse av keiseren i sine templer, som et tegn på lojalitet mot Roma. Keisertilbedelsen ble obligatorisk. Man forventet at innbyggerne skulle delta i offentlige
arrangementer og hedenske seremonier. Mange kristne nektet. Derfor ble de utsatt
for prøvelser, iblant også martyrdøden. Johannes fikk beskjed om å skrive de syv
budskapene for å hjelpe dem med disse utfordringene.
Profetisk anvendelse. Siden Åpenbaringen er en profetisk bok, og bare syv
menigheter ble valgt til å motta budskapene, peker det også på budskapets profetiske
natur. De åndelige tilstandene i de syv menighetene sammenfaller med de åndelige
forholdene i Guds kirke i ulike tidsperioder. De syv budskapene gir oss en panoramaoversikt over kristenhetens åndelige tilstand fra det første århundret til den siste
tid.
Allmenn anvendelse. Selv om budskapene først ble sendt til menighetene i Asia,
inneholder de også lærdommer for troende i alle tidsaldre. De ble sendt sammen som
ett brev, og det skulle leses i alle menighetene (Åp 1,11). Slik representerer de forskjellige slags kristne på ulike steder og tider. For eksempel: Det som kjennetegner
kristenheten generelt i dag, er Laodikea, men noen kan identifisere seg med en annen kirkes egenskaper. Den gode nyheten er at Gud, «uansett vår åndelige tilstand,
møter falne mennesker hvor de er.» – På fast grunn, 1. bok, side 17.18 [1SM 22].
Tenk deg at Herren ville skrive et brev til din menighet slik han skrev til de syv
menighetene, om utfordringene den står overfor og den åndelige tilstand. Hva
kunne det stå i et slikt brev?
______________________________________________________________________________________________________________
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Torsdag

BUDSKAPET TIL MENIGHETEN I EFESOS
Efesos var hovedstaden og den største byen i den romerske provinsen Asia. Den lå
på de store handelsrutene og var hovedhavn i Lille-Asia. Byen var et viktig kommersielt og religiøst senter. Den var full av offentlige bygninger: templer, teatre,
gymnastikksaler, badehus og bordeller. Den var også kjent for magi og kunst. Og
byen var beryktet for umoral og overtro. Likevel holdt provinsens mest innflytelsesrike menighet til i Efesos.

Les Åp 2,1–4 sammen med Jer 2,2. Hvordan fremstår Jesus for denne menigheten?

Hvilke gode egenskaper roser han menigheten for? Hvilken uro uttrykker han også?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I den første tiden var efeserne kjent for trofasthet og kjærlighet (Ef 1,15). De
opplevde press både utenfra og i kirken, men de sto fast og var trofaste. De var
hardtarbeidende og holdt læren ren. Ja, de tålte ikke falske lærere blant seg. Men
etter som medlemmene understreket den sunne lære og en ortodoks livsførsel, ble
kjærligheten til Kristus og deres medmennesker svekket. De sto fast og var trofaste,
men deres gjerninger ble kalde og loviske av mangel på kjærlighet.

Les Åp 2,5–7. Hvilke tre ting ber Jesus kirken om å gjøre for å blåse nytt liv i sin

første kjærlighet og hengivenhet til Kristus og trossøsken? Hvordan henger disse
tre tingene sammen?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Profetisk svarer situasjonen i menigheten i Efesos til forholdene og den åndelige
tilstanden i kirken i det første århundret. Kjærlighet og trofasthet mot evangeliet
kjennetegnet den første menighet. Men i slutten av det første århundret begynte man
å miste sin første kjærlighets glød og vek bort fra evangeliets rene og enkle lære.
Forestill deg at du er i en menighet hvor kjærligheten er på vei ut. Medlemmene
gjør ikke noe åpenbart syndig. I én forstand gjør de det som er rett. Men de preges av formalisme og kulde. Hvordan kan Jesu råd befri menigheten for denne
tilstanden?
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Studium 2 / 12. januar

TIL ETTERTANKE
Les «Patmos» i Alfa og Omega, bind 6, side 389–395 [AA 568–577].
«Forfølgelsen av Johannes ble et nådemiddel. Patmos ble fylt av en oppstanden frelsers herlighet. Johannes hadde sett Kristus i menneskelig skikkelse, med merkene
etter naglene i hans hender og føtter. Nå fikk han se sin oppstandne Herre iført all
den store herlighet som et menneske kunne se og likevel leve.
Kristi møte med Johannes burde være bevis for alle, både troende og vantro, på
at vi har en oppstanden Kristus. Det burde være en levende kraft for kirken. Noen
ganger er Guds folk omgitt av mørke skyer. Det virker som om undertrykkelse og
forfølgelse skal knuse dem. Men det er i slike tider de største lærdommene mottas.
Kristus går ofte inn i fengsler og åpenbarer seg for sine utvalgte. Han er hos dem
mens de brenner på staken. Stjernene lyser klarest i den mørkeste natt, og strålene
av Guds herlighet er mest synlig i det dypeste mørke. Jo mørkere himmelen er, desto
klarere skinner strålene fra Rettferds sol, den oppstandne frelser.» – The Youth’s
Instructor, 5. april 1900.

Spørsmål til drøftelse

1. Johannes forteller leserne hva han så og hørte på Patmos. Hva kan du se og
høre når du leser Åp 1,12–20? Hvilke trøstens ord finner du i det som åpenbares her?
2. Den første engelen i Åp 14,7 oppfordrer jordens innbyggere i endens tid til
å «tilbe ham som skapte himmelen og jorden, hav og kilder». Dette er språk
hentet fra 2 Mos 20,11. Hva sier dette om sabbatens betydning i endetiden,
ifølge Åpenbaringen?
3. Mange kristne står overfor en merkverdig ironi. Jo lenger de blir i kirken,
desto lettere har troen for å svinne hen og dø ut. Det motsatte burde skje. Jo
lenger vi går med Jesus, desto mer bør vi lære om ham og hans kjærlighet.
Hvordan kan vi holde troens flamme ved like, så den brenner stadig klarere,
slik den burde?
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12. januar

VÆR SÅ SNILL, GÅ MOR!
Lethabo Masienyne (8), Botswana

L

ethabo gikk i hjemmeskole i Francistown sammen med ti andre de tre første årene av skolegangen. Men etter tre år lå han etter i lesning og matematikk, og moren, som heter Gomolemo, sendte ham til adventistenes barneskole Eastern Gate. Hun ville at han skulle lære om Gud,
selv om hun ikke var oppvokst i et kristelig hjem selv.
Lethabo gikk tredje klasse om igjen og gjorde store fremskritt på bare noen måneder. Og han
er veldig glad for bibelklassene. ”Han minner oss om å be morgen og kveld, og til maten. Jeg
kjører ham og søsteren til kirken hver uke, og han sier: Mor, du må gå, du også.”
Moren gikk ikke, så Lethabo gjorde det til bønneemne. Moren hadde morgenkvalme i fire
måneder. Lethabo ba læreren be for henne. Hjemme sa han: ”Mor, du må gå i kirka så pastoren
kan be for deg.” En dag lovte hun at hun ville komme neste sabbat.
Hun kom. ”Gutten min er så glad i Gud,” sa hun. ”Jeg tror Gud sendte ham til oss for å vise
oss lyset.” Dette var første gang på fire måneder at hun ikke hadde morgenkvalme. Gutten la
merke til det. ”Det er godt å be,” sa han. ”Du kaster ikke opp lenger.”
Moren smilte: ”Takk, gutten min. Jeg skal fortsette å komme i kirka.”
Noe av offeret 13. sabbat i 2015 gikk til å bygge Eastern Gate Primary School, adventistenes
første grunnskole i Nord-Botswana. Takk for misjonsgavene som gjorde at denne morens sønn
kunne komme i kirka.
”Jeg takker Gud for skolen,” sier moren. ”Jeg håper at han vil gi dem alt de trenger.”
Du kan se Lethabo og Gomolemo her: bit.ly/Lethabo-Masienyne
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Studium 3

19. januar

Guds folk i byer

Bakgrunnsstoff

Åp 2,8–11; 3,7–11; 2,12–17; 14,12; 2,18–29; 3,1–6; 3,14–22; Jes 61,10.

Minnevers

Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! (Åp 3,22).

Fra Patmos sendte Jesus (via Johannes) et brev med syv budskaper til sitt folk. Disse
budskapene gjaldt opprinnelig menigheter i Lille-Asia på Johannes’ tid, men de ble
også skrevet for alle kristne gjennom historien.
Legger man budskapene side om side, ser man at de har den samme seksdelte
oppbygningen. Alle åpner med at Jesus tiltaler en menighet ved navn. Den andre
delen begynner med ordene: «Dette sier ..., han som». Her presenterer Jesus seg for
hver menighet med egenskaper om seg selv fra kapittel 1. Disse ordene om Jesus var
tilpasset behovene i hver enkelt menighet. Slik påpekte Jesus at han kunne hjelpe
dem med alle deres problemer og forhold. Deretter evaluerer Jesus menigheten og
sier hvordan medlemmene kan løse sine problemer. Alle budskapene ender med en
appell om å lytte til Ånden, og løfter til dem som seirer.
Når vi analyserer budskapene, ser vi at Jesus kunne oppfylle hver menighets
behov, uansett situasjon. Derfor kan han sikkert også løse våre problemer.
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Søndag

KRISTI BUDSKAPER TIL SMYRNA OG FILADELFIA
Jesu andre og sjette budskap var opprinnelig rettet til kirkene i Smyrna og Filadelfia.
Disse to kirkene fikk ingen refs.
Smyrna var vakker og velstående, men også et senter for obligatorisk keiserdyrkelse. Følgene av å nekte slike pålegg kunne føre til tap av status, til forfølgelse og
martyrdøden.

Les Åp 2,8–11. Hvordan fremtrer Jesus for denne menigheten i lys av situasjonen?
Hva var dens situasjon? Hva sier Jesus om det som kommer?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Budskapet til menigheten i Smyrna gjelder også for menigheten i tiden etter apostlene, da de kristne ble forfulgt av Romerriket. De «ti dagene» i Åp 2,10 pekte mot ti
års forfølgelse som ble startet av Diokletian i 303 og fortsatte til 313, da Konstantin
den store ga de kristne religionsfrihet.
Den sjette menigheten Jesus talte til, holdt til i Filadelfia («broderlig kjærlighet»).
Byen lå på den keiserlige handelsveien som forbinder øst med vest i provinsen. Den
ble grunnlagt som et senter for fremme av gresk språk og kultur i regionene Lydia
og Frygia.

Les Åp 3,7–13. Hvordan fremstår Jesus i dette budskapet i lys av menighetens

situasjon? Hva sier Jesu ord: «du har liten kraft» (Åp 3,8) om menighetens tilstand?
Hvilke løfter gir Jesus?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Budskapet til denne menigheten passer godt på protestantismens store vekkelse på
1700- og 1800-tallet. Tatt i betraktning det lys de hadde, forsøkte de å holde «mitt
ord» (Åp 3,8). Menigheten i denne perioden var drevet av et ønske om å føre evangeliet ut til hele verden. Dermed fikk budskapet en blomstringstid som det ikke hadde
opplevd siden pinsedagen.
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KRISTI BUDSKAP TIL PERGAMON
Pergamon var sentrum for flere hedenske kulter. En av dem var Asklepios-kulten.
Den tilba helbredelsens gud, som ble kalt «frelseren» og fremstilt som en slange.
Folk kom langveis fra for å bli helbredet i Asklepios-helligdommen. Pergamon spilte
en fremtredende rolle i tilbedelsen av keiseren. Som i Smyrna var dette obligatorisk.
Ikke rart at teksten sier at Pergamon var byen «hvor Satan bodde» og hvor hans trone
sto.

Les Åp 2,12–15. Hvordan fremstår Jesus for denne menigheten? Hva mente han om
dens åndelige tilstand?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

De kristne i Pergamon var omgitt av hedenskapets store templer, og møtte fristelser
både i og utenfor menigheten. De fleste var trofaste, men de såkalte nikolaittene gikk
inn for kompromiss med hedenskapet for å slippe forfølgelser. De blir forbundet med
en kjettergruppe som var oppkalt etter Bileam, han som forførte israelittene på vei til
det forjettede land (4 Mos 31,16). Disse to gruppene gikk inn for at man skulle følge
hedensk praksis for å slippe forfølgelser.

Les Åp 2,16.17. Hva ba Jesus menigheten om å gjøre for å få det bedre åndelig?
Hva lover han?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Budskapet til menigheten i Pergamon skildrer også situasjonen i kirken etter år 313.
Kristendommen hadde seiret over hedenskapet, men mange i menigheten inngikk
kompromisser. Noen sto fast og var tro mot evangeliet, men 300- og 400-tallet bar
preg av åndelig tilbakegang og frafall. Kirken kjempet mot fristelsen til å inngå
kompromisser – og tapte.
Hva vil det si ikke å fornekte «troen på meg» (Åp 2,13; se også Åp 14,12)? Hva
sier det om troens opprinnelse og vår plikt til å klamre oss til den, selv om vi blir
truet på livet, eller enda verre, tvunget til å gjøre innrømmelser?
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Tirsdag

KRISTI BUDSKAP TIL TYATIRA
Sammenlignet med andre byer hadde Tyatira verken politisk eller kulturell betydning i oldtiden, så vidt man vet. Byen var mer kjent for handel. For å kunne ha et
yrke eller en forretning, måtte man tilhøre laugene. Medlemmene måtte delta på
fester og tempelritualer befengt med umoral. De som ikke var med på det, ble eks
kludert og straffet økonomisk. De troende måtte velge kompromiss eller troskap mot
evangeliet.

Les Åp 2,18–29. Hvordan fremstilles Jesus for dem (se også Dan 10,6)? Hvilke
egenskaper roste han menigheten for, og hvilket problem plaget den?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Som i Pergamon var trusselen mot menigheten i Tyatira kompromiss med de hedenske omgivelsene. Navnet «Jesabel» viser til kong Akabs kone, som forførte Israel
til frafall (1 Kong 16,31–33). Jesus skildrer henne som en åndelig hore. De som tålte
hennes lære, begikk åndelig hor med henne.
Situasjonen i menigheten i Tyatira gjelder tilstanden i menigheten som helhet i
middelalderen. Faren kom ikke utenfra, men fra dem som sa de fikk sin autoritet fra
Gud. I denne tiden erstattet tradisjonen Bibelen. Et menneskelig prestedømme og
hellige relikvier erstattet Kristi prestedømme, og gjerninger ble et frelsesmiddel. De
som ikke tålte de negative kreftene i menighetens institusjoner, ble forfulgt og til og
med drept. I mange århundrer (se Dan 7,25) var evangeliet nesten usynlig.
Tenk på ordene i Åp 2,25: «Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer.»
Hva betyr dette for oss, både som fellesskap og hver enkelt? Hva har Jesus gitt
oss som vi må holde fast ved?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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KRISTI BUDSKAP TIL SARDES
Sardes hadde en storslått historie. Men da romerne kom, hadde byen mistet sin
anseelse. Sardes var fremdeles en rik by, men dens storhet lå mer i dens historie enn
i dagens virkelighet. Byen lå oppe på en bratt bakke og var utilgjengelig. Borgerne
følte seg så trygge at bymurene ble dårlig bevoktet.

Les Åp 3,1–6 sammen med Matt 24,42–44 og 1 Tess 5,1–8. Hvilke tre ting oppfordrer Jesus de troende i Sardes til å gjøre for å unnslippe sin åndelige tilstand? Hva
har hans advarsel om å «våke» å gjøre med byens historiske bakgrunn?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jesus ser at noen medlemmer i menigheten i Sardes er trofaste, men de fleste er
åndelig døde. Menigheten stilles ikke til ansvar for åpen synd eller frafall (som
folket i Pergamon og Tyatira), men for åndelig sløvhet.
Budskapet til menigheten i Sardes passer godt på protestantenes åndelige tilstand
i tiden etter reformasjonen, da menigheten gradvis forfalt til livløs formalisme og
åndelig selvgodhet. Rasjonalisme og sekularisme undergravde evangeliets frelsende
nåde og engasjementet for Kristus. Tørre filosofiske argumenter vant innpass. Menigheten i denne perioden lot til å leve i beste velgående, men var åndelig død.
Brevet gjelder alle generasjoner av kristne. Det finnes noen som alltid taler varmt
om sin første tid med Kristus. Men de har ikke stort å si om sin erfaring med Kristus
nå. Deres religion mangler varme og engasjement for evangeliet.
La oss ha sannheten om frelse ved tro på Kristus alene klart for oss. Hvordan kan
vi da si at våre gjerninger ikke har vært «fullkomne» for Gud? Hva vil det si, og
hvordan kan vi «perfeksjonere» våre gjerninger for ham? Se Matt 5,44–48.
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Torsdag

KRISTNE I LAODIKEA
Den siste menigheten Jesus talte til, befant seg i Laodikea, en rik by ved den store
handelsveien. Byen var kjent for ullindustri, banker (mye gull), og en medisinsk
skole som produserte øyensalve. Velstanden gjorde innbyggerne selvgode. Ca. år
60, da et jordskjelv ødela byen, takket innbyggerne nei til tilbud om hjelp fra Roma,
og sa de hadde alt de trengte for å klare brasene selv. Siden byen ikke hadde vann,
ble det sendt via en akvedukt fra varme kilder ved Hierapolis. Dette var langt fra
Laodikea, så vannet kom lunkent frem.

Les Åp 3,14–17 og Hos 12,8. Finn paralleller mellom byens historiske kjennetegn
og Kristi syn på menigheten. Hvordan gjennomsyret Laodikeas selvgodhet de
kristne i byen?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jesus anklaget ikke de kristne i Laodikea for alvorlig synd, vranglære eller frafall.
Problemet var en selvgodhet som førte til åndelig sløvhet. De var som vannet i byen,
verken forfriskende kalde eller varme, men lunkne. De sa at de var rike og ikke
trengte noe, men de var fattige, nakne og blinde for sin åndelige tilstand.
Menigheten i Laodikea representerer menighetens åndelige tilstand på slutten av
verdenshistorien. Dette ser man av ordbruken her og i Åp 16,15, i forbindelse med
forberedelsene til den siste krisen. Dette viser at menigheten i Laodikea var forbilde
for endetidens menighet. Den siste menighet opplever tider med stor politisk, religiøs
og sekulær uro og vil møte utfordringer som ingen tidligere generasjon har opplevd.
Likevel er denne menigheten selvgod og sliter med å være ekte. Kristi advarsel har
vidtgående konsekvenser for alle som er en del av hans siste menighet.
Jesus forsikrer laodikeerne om at han elsker dem og at han ikke vil gi slipp på
dem (Åp 3,19). Han avslutter sin appell ved å fremtre som elskeren i Høys 5,2–6, der
han står ved døren og banker og ber om å bli sluppet inn (Åp 3,20). Alle som åpner
døren og slipper ham inn, har løftet om å få spise middag med ham. Den anledningen må vi ikke la gå fra oss.
Les Åp 3,18–22. Hva er Jesu råd til laodikeerne? Hva er gull, hvite klær og øyensalve symboler på? (se 1 Pet 1,7; Jes 61,10; Ef 1,17.18). Hva sier alt dette til oss
som ser vår situasjon i lys av budskapet til Laodikea-menigheten?

Bibelstudier januar – mars 2019

29

Fredag

Studium 3 / 19. januar

TIL ETTERTANKE
Les «Åpenbaringsboken» i Alfa og Omega, bind 6, side 396–406 [AA 578–592].
De syv budskapene til menighetene viser åndelig tilbakegang. Menigheten i Efesos
var fortsatt trofast, selv om den hadde mistet sin første kjærlighet. Menighetene i
Smyrna, Pergamon og Filadelfia var trofaste, bare et lite antall var utro. Tyatira var
en splittet menighet med to faser i sin trofasthet mot Kristus. Menigheten i Sardes
var i en svært alvorlig tilstand. Flertallet av medlemmene var ute av harmoni med
evangeliet, mens en rest representerte de få trofaste. Menigheten i Laodikea var i en
slik forfatning at det ikke fantes noe godt å si om den.
På slutten av hvert budskap gir Jesus løfter til dem som tar imot hans råd. Men
sammen med det åndelige forfallet i menighetene, vokser løftene. Fra og med Efesos,
som bare fikk ett løfte, får hver menighet som følger den nedadgående åndelige trenden, stadig flere løfter enn den forrige. Til slutt får menigheten i Laodikea igjen bare
ett løfte, men det er det største: å få sitte på Jesu trone (Åp 3,21).

Spørsmål til drøftelse

1. Denne økningen i løfter og den åndelige tilbakegangen i menighetene avspeiler utsagnet om at når synden øker, blir nåden enda større. Hvordan? (Rom
5,20). Tenk på det i lys av denne uttalelsen: «menigheten, svak og feilende
som den kan være, er det eneste på jorden som er gjenstand for hans høyeste
aktelse. Han vokter den til stadighet med sin omsorg og styrker den med sin
hellige Ånd.» – På fast grunn, 2. bok, side 397 [2SM 396].
2. Mange sier at det er vanskelig å være kristen i industri-, handels- og storbyer. Hva kan man lære av det faktum at det i de rike byene i Lille-Asia fantes kristne som var trofaste mot evangeliet og sto fast mot hedenskapets
påtrykk? Tenk på de troende i Lille-Asia i lys av Jesu bønn (Joh 17,15–19).
Hvordan kan vi være i verden? Hva betyr det for oss, og særlig de som bor i
storbyer?
3. Hvordan kan vi lytte mer oppriktig til det som ble skrevet til laodikeerne?

30

Bibelstudier januar – mars 2019

M

ISJONSFORTELLING

19. januar

UT AV MØRKET
Atija Jamal Caminete (57), Mosambik

80

prosent av folket i Mosambik er muslimer, og Atija hadde ikke hørt om adventistene før
hun besøkte bestemoren i en landsby utenfor storbyen Nampula.
Hun husker godt at hun ble bedt med inn i adventkirken. Der fikk hun mat og hørte en preken
om Matt 24. Taleren sa at Jesus ville vekke de døde ved sitt annet komme. Atijas fireårige lillesøster Muanacha hadde mistet livet en måned tidligere. ”Der og da trodde jeg at jeg skulle få røre
ved lillesøster igjen,” sier Atija.
Da Atija var 15, ble hun gift med en mann som gikk i adventistkirka i Nampula. Hun ble med
en sabbat og hørte en liten jente synge ”When the Roll is Called up Yonder” med klar stemme.
Noe skjedde med henne, og hun ble i adventistkirka etter det.
Men i Nord-Mosambik skal man drøfte slike avgjørelser med de eldste i familien. Hun besøkte
tante Carmen, heksedoktoren. Carmen lyttet og sa Atija skulle snakke med sin mor. Moren var
enke, og sa at siden onkelen hadde oppdratt henne, fikk hun snakke med ham. Onkel Candido
nektet. Gjorde hun det, ville han ikke besøke henne igjen. Hun var redd, men ble likevel døpt
sammen med sin mann. Ingen fra familien kom.
Atija fikk en sønn, Dionisio, som ble alvorlig syk. Hun nektet å la heksedoktorer se til ham.
Onkel Candido troppet opp med spydet sitt. ”Når barnet dør, skal jeg kjøre det gjennom halsen
din,” sa han.
To dager gikk. Gutten ble svakere. Atija og mannen ba og gråt. Den tredje dagen sugde gutten
morsmelk. Han overlevde. Onkel gikk hjem med spydet. ”Gutten min ville ha omkommet, men
Gud reddet ham,” sier Atija.
Helbredelsen overbeviste Atijas lillesøster. Hun ble døpt, og året etter ble broren og en annen
søster døpt. Deretter moren og litt senere, tante Carmen. En ond ånd hylte og skrek i henne, pastoren dyppet henne tre ganger, og da forlot ånden henne, sier Atija.
I dag er tante Carmen menighetssøster. Onkel Candido kom på besøk etter Carmens dåp og sa
han ville bli døpt. Han døde året etter dåpen.
”Jeg takker Gud for at alle i familien er i menigheten nå,” sier Atija. I dag er hun 57 år og gift
med pastor Lazaro i Nampula.
En del av offeret 13. sabbat går til å bygge et barnehjem for barn som mistet foreldre i HIV/
AIDS i Nampula.
Du kan se Atija her: bit.ly/Atija-Caminete
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Lammet på tronen

Bakgrunnsstoff

Åp 4; Esek 1,5–14, Åp 5; Ef 1,20–23; Hebr 10,12; Apg 2,32–36.

Minnevers

Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har
seiret og satt meg med min Far på hans trone (Åp 3,21).

Det forrige synet skildret Kristi budskap til sitt folk på jorden. Nå skifter synet
fra jorden til himmelen og fokuserer på «det som heretter skal skje» (Åp 4,1)
– fremtiden.
Synet i kapitlene 4 og 5 gir et panoramabilde av den store konflikten. I likhet med
Åp 12 skildrer scenen i disse kapitlene historien om frelsesplanen i symboler, og
begynner med Kristi tjeneste på jorden. Men før fremtiden avsløres, får vi et glimt
av Kristi innvielse i sin tjeneste i himmelen. Slik sett gir Åp 4–5 himmelens perspektiv på de fremtidige hendelsene som er nedtegnet i resten av boken.
Legg merke til at mens budskapene til de syv menighetene var rimelig lettfattelig,
bruker boken nå et symbolspråk som ikke alltid er så lett tilgjengelig. Dette språket
er hentet fra Guds folks historie slik den er nedtegnet i GT. Man kan bare forstå
Åpenbaringen riktig hvis man forstår symbolspråket i lys av GT.
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I HIMMELENS TRONSAL
Fra Åp 4,1 av inviterer Jesus Johannes med til himmelen for å se en panoramaoversikt over historien fra sin tid til Kristi gjenkomst.

Les Åp 4,1–8 og Esek 1,26–28. Hva kan vi lære om storheten av den himmelske
tronsalen (i lys av Åp 5,11–14)?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Apostelen tittet gjennom den åpne døren inn til templet i himmelen og Guds trone.
Tronen symboliserer Guds styre og myndighet over skaperverket, mens regnbuen
rundt tronen viser hans trofasthet mot sitt folk. Men Satan har villet grafse til seg
makten og reist tvil om Guds myndighet. Stridsspørsmålet i den store konflikten
mellom Gud og Satan er hvem som har rett til å herske. Hensikten med rådet i den
himmelske tronsalen var én gang for alle å avgjøre spørsmålet om Guds rettmessige
styre over universet.

Les Åp 4,8–11 og Åp 5,9–14. Hva kan disse avsnittene lære deg om sann tilbedelse? Hvorfor er Herren Gud verdig til å bli tilbedt (Åp 4), og hvorfor er Lammet
verdig, ifølge neste kapittel?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Åp 4 gir en generell beskrivelse av tronsalen i helligdommen i himmelen og
tilbedelsen som gjentatte ganger finner sted der. Mens tilbedelsen i kapittel 4
priser Guds skaperkraft, feirer kapittel 5 utfrielsen som det slaktede Lammet har
frembrakt. Dette viser at sann tilbedelse forteller om og feirer Guds skapelsesog frelsesgjerninger. Gud skapte verden og har makt til å gjenreise den til dens
opprinnelige tilstand og gjøre den til det evige hjem for sitt folk, slik han lovte.
Tenk på hva evangeliet lærer: Den som skapte, ikke bare oss og vår verden, men
hele kosmos, var også «Lammet som ble slaktet» (Åp 5,12) for oss. Er ikke det et
fantastisk håp midt i en verden full av smerte og forvirring?
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DEN HIMMELSKE FORSAMLINGEN I TRONSALEN
Beskrivelsen av de eldste i Åp 4,4 viser at de ikke er engler. Bibelen bruker bare tittelen «eldste» om mennesker. I motsetning til engler, som alltid står i Guds nærvær,
sitter de eldste på troner. De hvite klærne de har på seg, er kledningen til Guds
trofaste (Åp 3,4.5). Seierskronene (stephanoi) er forbeholdt de hellige som seirer (Jak
1,12). Alt dette viser at de 24 eldste er herliggjorte hellige mennesker.
Tallet 24 er symbolsk: Det består av to sett med 12, og 12-tallet er et symbol på
Guds folk. De 24 eldste kan stå for hele Guds folk, både fra GT og NT. Tallet 24 avspeiler også lederne for de 24 gruppene av prester som tjente etter tur i den jordiske
helligdommen (1 Krøn 24,1–19).
Det at de 24 eldste aldri er nevnt før i Bibelen, tyder på at de er en ny gruppe i den
himmelske tronsalen. De kan ha blitt ført dit kort før scenen fant sted. Dette er trolig
dem som ble reist fra de døde da Jesus døde (Matt 27,51–53). Ifølge Ef 4,8, hadde
Jesus med seg en rekke fanger da han steg opp til himmelen.
De 24 eldste ble med Jesus til himmelen som representanter for menneskeheten.
De skulle være vitne til at Gud var rettferdig når han gjennomførte frelsesplanen.
Ifølge Åp 4 ble de ført inn i tronsalen sammen med resten av forsamlingen for å
ønske Jesus velkommen etter hans seiersdød på korset og for å oppleve at han ble
innsatt i sin himmelske stilling etter himmelfarten.
Åp 4,6–8 nevner også fire skapninger. Sammenlign beskrivelsen av dem med de
fire skapningene i Esek 1,5–14 og Esek 10,20–22 og serafene i Jes 6,2.3.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

De fire skapningene er de opphøyde englene som tjener Gud og vokter hans trone
(Sal 99,1). Vingene deres er et symbol på hvor fort de utfører Guds beskjeder, og
deres øyne røper intelligens. Deres fremtoning som løve, okse, mann og ørn kan
tjene som symboler på hele skaperverket. Med dem til stede er hele Guds skaperverk
representert i tronsalen.
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DEN FORSEGLEDE BOKRULLEN
Les Åp 5,1. Hva vil det si at boken er forseglet (i lys av Jes 29,11.12)?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Grunnteksten viser at rullen lå på tronen ved Faderens høyre hånd. Den ventet på
den som var verdig til å ta den og innta sin plass på tronen.
Ellen White skriver at den forseglede rullen inneholder «Guds forsyns historie, nasjonenes og kirkens profetiske historie. Den omfatter Guds budskaper, hans autoritet,
hans bud, hans lover, Den eviges symbolske råd og historien om alle nasjoners styrende krefter. Symbolene i boken er uttrykk for alt som har påvirket nasjoner, språk
og folk fra historiens begynnelse til dens slutt.» – Manuscript Releases, bind 9, side 7.
Kort sagt inneholder den forseglede rullen Guds hemmelighet om hvordan han
skal løse syndens problem og frelse syndige mennesker. Dette mysteriet vil bli åpenbart fullt ut ved Kristi gjenkomst (se Åp 10,7).

Les Åp 5,2–7. Hvorfor er Kristus den eneste i universet som er verdig til å ta den
forseglede boken og bryte seglet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Krisen i tronsalen har med Satans opprør å gjøre. Vår verden er skapt av Gud,
men den har stått under Satans herredømme. Johannes’ gråt var uttrykk for Guds
folks lengsel etter frelse fra syndens trelldom, helt fra Adams tid. Den forseglede
bokrullen inneholdt Guds plan for å løse syndens problem. Gud kunne utvilsomt
gjennomføre planen med sin umåtelige kraft. Men for å utfri en syndig menneskehet måtte det noe spesielt til: Jesus Kristus hadde «seiret». Han var verdig til å åpne
boken og påta seg herredømmet over verden og bli vår mellommann i helligdommen
i himmelen.
Hvordan kan Jesus bli den første og viktigste i vårt kristenliv?
______________________________________________________________________________________________________________
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VERDIG ER LAMMET
Les Åp 5,8–14 sammen med Ef 1,20–23 og Hebr 10,12. Hva skal gi oss håp og trøst
midt i en verden som har så lite av begge deler?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Da Kristus (Lammet) kom til tronen, grep han bokrullen. Dermed ble all makt og
velde overgitt til ham (se Ef 1,20–22). I det øyeblikket anerkjente hele universet
Kristi rettferdige herredømme over jorden. Det som gikk tapt med Adam, ble gjenvunnet med Kristus.
Idet Kristus griper rullen, blir hele menneskehetens skjebne lagt i hans hånd. De
fire skapningene og de 24 eldste faller ned for ham og tilber slik de gjorde før (Åp
5,9): «Verdig er du til å ta imot boken og bryte seglene på den. For du ble slaktet.»
Slik bekrefter englene og representanter for den frikjøpte menneskehet Kristi offer.
Med sitt blod har han kjøpt fri syndere og gir dem håp om frelse og løfte om en
fremtid som vi knapt kan fatte.
De utallige englene rundt tronen slutter seg nå til de fire skapningene og de eldste
og priser den nyinnsatte kongen: «De ropte med høy røst: Verdig er Lammet som ble
slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk»
(Åp 5,12).
Dermed slutter all skapningen i himmelen og på jorden seg til tilbedelsen, både av
Faderen og Kristus: «Ham som sitter på tronen, ham og Lammet være takk og ære,
pris og makt i all evighet» (Åp 5,13). Deres lovprisning møtes med et «Amen» fra de
fire skapningene, og de 24 eldste kaster seg ned og tilber. Slik ender denne feiringen
i himmelens tronsal.
Fysikere tror at en dag vil universet brenne opp, kollapse eller bare bli revet fra
hverandre. Guds ord tegner en annen slags fremtid. Hvordan kan vi her og nå
begynne å glede oss over fremtiden som venter oss?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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PINSEDAGENS BETYDNING
Åp 5 skildrer en av de mest avgjørende begivenhetene i frelsesplanens historie:
innsettingen av Kristus i hans tjeneste som konge og øversteprest i helligdommen
i himmelen. Kristus inntar sin plass på himmelens trone ved Faderens høyre hånd
(Hebr 12,2, se også Åp 3,21). Nå kan han føre frelsesplanen til dens endelige løsning.
Han er også vår mellommann i helligdommen i himmelen, og gjennom ham har
syndige mennesker fri adgang til Gud og får tilgivelse for sine synder.

Les Apg 2,32–36 og Joh 7,39. Hvilken betydning hadde Kristi opphøyelse i himmelen for Den hellige ånds komme? Hvorfor kunne ikke Ånden komme over disiplene
før Jesus var herliggjort?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Kristi opphøyelse i helligdommen i himmelen ble fulgt av Den hellige ånds komme
til disiplene. Åp 5,6 nevner de syv åndene som er «sendt ut over hele jorden». De
symboliserer fylden av Den hellige ånds aktivitet i verden. Tidligere opptrådte Den
hellige ånd ved tronen (se Åp 1,4; 4,5), men etter Kristi innsettelse som konge blir
han sendt til jorden. Utsendingen av Den hellige ånd er forbundet med innvielsen av
Kristus i hans tjeneste etter Golgata. Dette betydde at Jesus hadde kommet frem for
Faderen og at hans offer var godtatt.
«Kristi himmelfart var signalet til at hans disipler skulle motta den velsignelse
som var blitt lovet. ... Etter at Kristus var gått gjennom himmelens porter, ble han
satt på tronen under englenes hyllest. Like etter denne seremonien ble Den hellige
ånd utøst over disiplene i rike strømmer, og Kristus ble i sannhet herliggjort med
den herlighet han hadde hos Faderen fra evighet av. Utøsingen av Den hellige ånd på
pinsedagen var himmelens tegn på at Frelseren hadde inntatt sin plass i himmelen.
Han kunne oppfylle sitt løfte og sende Den hellige ånd som et tegn på at han som
prest og konge hadde mottatt all makt i himmel og på jord og var salvet som konge
over sitt folk.» – Alfa og Omega, bind 6, side 30 [AA 38, 39].
Les Hebr 4,16 og 8,1. Hvilket håp og hvilken oppmuntring henter du fra den
kjensgjerning at Jesus sitter på himmelens trone som vår konge og prest? Hva
har det å si for deg i hverdagen og stilt overfor en usikker fremtid?
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Les «Oppdrag og avskjed» i Alfa og Omega, bind 5, side 376–382 [DA 829–835] og
«Åndens gave» i bind 6, side 37–42 [AA 47–56].
Budskapet i Åp 4–5 er spesielt viktig for Guds folk i siste del av jordens historie. Den hellige ånds komme på pinsedagen markerte begynnelsen på evangeliets
forkynnelse. Det handlet om Jesus som var blitt opphøyet som konge og prest på
himmelens trone. Dette var kjernen i de første kristnes tro (Hebr 8,1) og hjørnesteinen i deres forkynnelse (Apg 2,32–36; 5,30.31). Det var denne sannheten som drev
dem og var kilden til deres tro i møte med forfølgelse og vanskelige situasjoner i
livet (Apg 7,55.56; Rom 8,34). Og mange hørte på dem. Fra den tiden av og gjennom
Jesu nærvær i Den hellige ånds tjeneste manifesterte Guds rike seg.
Vi må aldri glemme at det bare er den gode nyheten om frelse i Kristus som kan
nå og forvandle menneskesinnet og få folk til å ta imot evangeliets kall om å frykte
Gud, gi ham ære og tilbe ham (Åp 14,7). Frelseren er vårt eneste håp, han som er vår
konge og prest i helligdommen i himmelen. Han er med sitt folk, og han vil være
med dem helt til enden (Matt 28,20). Han holder fremtiden i sine hender.
La oss derfor aldri glemme at suksess i å forkynne det siste budskapet for en fortapt
menneskehet, er avhengig av evangeliets kjernebudskap. Ingenting annet vi forkynner, er så viktig som korset og hva det lærer om Gud.

Spørsmål til drøftelse

1. En dag skal vi være med i himmelen og prise Herren for hans godhet, makt og
(spesielt) hans nåde. Hvordan kan vi øve oss til den store dagen? Det vil si:
Hvordan kan vi tilbe og prise ham nå for alt det han har gjort og vil gjøre?
2. Les Åp 4,11 og 5,9. Hvilke to roller ser vi Jesus i her, og hvordan er begge rollene sentrale, ikke bare i frelsesplanen, men for hvorfor Herren er verdig vår
tilbedelse? Hvordan er sabbaten (og det den står for) et uttrykk for disse to
fantastiske sannhetene om vår Gud?
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ISJONSFORTELLING

26. januar

HVOR FINNER JEG EN SABBATSKIRKE?
Ivaldo da Conceicao Nazare (23), Mosambik

I

valdo ville bli prest. Han studerte katekismen og underviste i kirka i Nampula. Men så sammenlignet han katekismen med Bibelen. Den sa noe helt annet. Han spurte presten, men fikk
ikke svar.
Ivaldo dannet en gruppe på 30 unge som tellet opp ulikhetene mellom Bibelen og kirkens lære.
Spørsmålene skremte biskopen, som sa det var synd. De måtte bekjenne for ham eller bli kastet ut
av kirken.
”Vi skal bekjenne synd for Gud,” svarte de. Dermed ble de kastet ut.
Ungdommene så at de første kristne tilba på den syvende dag, men de kjente ingen som holdt
sabbaten. Gruppen gikk i oppløsning, noen ble evangeliske kristne, andre muslimer. Ivaldos
foreldre fikk ham inn i kirken igjen, men han fikk ikke bli prest.
En søndag talte han om sabbaten, og en kvinne sa: ”Du vet vel at det er en kirke her i Nampula
som holder sabbaten.” Ivaldo skyndte seg å ringe til vennene. Men mange hadde mistet interessen. Det var bare fire som gikk til adventistkirka neste sabbat.
Fire måneder senere ble Ivaldo døpt og fortalte foreldrene sine om det. Moren visste det alt.
Faren ble rasende og truet med å kaste ham ut om han gikk i adventistkirka neste helg. Ivaldo
gikk. Faren ga ham marsjordre, men moren fikk ham til å besinne seg. Faren nektet imidlertid å
støtte ham, heller ikke med skolepenger.
Moren skaffet Ivaldo mat, og menighetsmedlemmer hjalp ham med skolepenger og andre
utgifter. Faren ble stadig mer frustrert. Han fortalte naboene at gutten hans hadde HIV. ”Folk
unngikk meg,” sier Ivaldo.
Ivaldo bodde hos bestemoren et år. Da ba faren om tilgivelse og ba ham komme hjem. Han
ville ha ham inn på universitetet og hjalp ham med jobbintervju til en statsjobb, men begge ganger kom sabbaten i veien. ”Jeg vil ikke hjelpe deg mer,” sa faren.
Men Ivaldo, som nå er 23, gir ikke opp. Ti ungdommer er blitt adventister på grunn av ham, og
hans tre yngre brødre kommer i kirka, og moren vil bli medlem. Faren truer med skilsmisse.
”Jeg ber for mor at hun må bli adventist,” sier han. ”Og jeg ber at far iallfall vil la resten av
familien gå i kirka.”
En del av offeret 13. sabbat skal gå til å bygge barnehjem for barn som har mistet foreldre i
HIV/AIDS der i Nampula. Takk for misjonsgavene.
Du kan se Ivaldo her: bit.ly/Ivaldo-Nazare
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De syv seglene

Bakgrunnsstoff

Åp 6,1–14; 3 Mos 26,21–26; Esek 4,16; 5 Mos 32,43; 2 Tess 1,7–10.

Minnevers

Verdig er du til å ta imot boken og bryte seglene på den. For du ble slaktet, og
med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål,
av alle folk og nasjoner. Du har gjort dem til et kongerike og til prester for vår
Gud, og de skal herske som konger på jorden (Åp 5,9.10).

Åp 6 fortsetter scenen i kapittel 4–5, som beskriver Kristus, som ved å ta den forseg
lede bokrullen, gjenvant det som gikk tapt i Adam. Han er nå klar til å åpne seglene
på rullen og føre frelsesplanen til dens endelige konklusjon.
Pinsedagen markerte begynnelsen på evangeliets utbredelse, som er Kristi middel
til å utvide sitt rike. Åpningen av seglene viser altså til evangeliets forkynnelse (som
startet på pinsedagen) og følgene av å forkaste det. Med åpningen av det syvende og
siste seglet er vi fremme ved avslutningen av verdens historie.
Åp 3,21 er nøkkelen til de syv seglene: «Den som seirer, vil jeg la sitte sammen
med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans
trone.» Kapitlene 4 og 5 forteller om Kristi seier og hans opphøyelse til Faderens
trone, og i slutten av kapittel 7 leser vi at de som har seiret, står for Kristi trone.
Kapittel 6 handler således om Guds folk i ferd med å seire, slik at de kan få del i Jesu
trone.
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Søndag

DET FØRSTE SEGLET ÅPNES
Les Åp 6,1–8 sammen med 3 Mos 26,21–26 og Matt 24,1–14. Merk deg de nøkkel-

ordene tekstene har felles. Hva lærer du om betydningen av de første fire seglene ut
fra disse parallellene?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Begivenhetene i de syv seglene må ses i lys av GTs paktsforbannelser, som skildres
i form av sverd, hungersnød, pest og ville dyr (3 Mos 26,21–26). Esekiel kaller dem
Guds «fire onde straffedommer» (Esek 14,21). De var Guds disiplinærstraff. Han
forsøkte å vekke sitt folk så de ville se sin åndelige tilstand. Slik refset han dem når
de var utro mot pakten. På samme måte er de fire rytterne det Gud bruker for at hans
folk skal holde seg våkne mens de venter på Jesu gjenkomst.
Det er også paralleller mellom de fire første seglene og Matt 24,4–14, hvor Jesus
forklarte hva som ville skje i verden. De fire rytterne er de midlene Gud bruker for å
holde sitt folk på rett kurs. Han minner dem om at denne verden ikke er deres hjem.
Åp 6,1.2 er symbolsk, men handler også om erobring. Det ser man ved å lese
Åp 19,11–16, som skildrer Kristus som en hvit hest og anfører for himmelens
hærskarer i det endelige slaget i jordens historie. Hvitt er et symbol på renhet og
forbindes ofte med Kristus og hans etterfølgere. Rytteren på hesten har en bue og får
en krone som minner om GTs bilde av Gud der han rir på en hest med bue i hånden
og seirer over sitt folks fiender (Hab 3,8–13; Sal 45,5.6). Det greske ordet for den
kronen rytteren bærer, er stephanos, som er seierskronen (Åp 2,10; 3,11). Denne
rytteren er en erobrer som går fra seier til seier.
Scenen med det første seglet skildrer evangeliets utbredelse. Det fikk en god start
på pinsedagen, da Kristus begynte å utvide sitt rike. Det var, og er fortsatt, mange
territorier å innta og mange som skal bli Jesu etterfølgere før den endelige seieren er
sikret ved Kristi komme i herlighet.
Profetisk svarer scenen om det første seglet til budskapet til menigheten i Efesos.
Det beskriver den apostoliske perioden da evangeliet spredte seg hurtig over hele
verden (Kol 1,23).
Hvorfor må vi alltid huske at når vi er i Kristus, er vi på vinnersiden, uansett
omstendigheter?
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DET ANDRE OG TREDJE SEGLET
Les Åp 6,3.4. Hva sier skildringen av den røde hesten og rytteren om evangeliet?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Rødt er blodets farge. Rytteren har et stort sverd og får lov til å ta freden fra jorden.
Dette fører til at folk dreper hverandre.
Den andre seglet skildrer følgene av å avvise evangeliet. Kristus fører åndelig krig med evangeliets forkynnelse, og onde krefter gjør sterk motstand. Det blir
forfølgelse. Rytteren dreper ikke. Han tar freden fra jorden, og forfølgelsen følger
uvegerlig (se Matt 10,34).

Les Åp 6,5.6 sammen med 3 Mos 26,26 og Esek 4,16. Hvilken realitet i forbindelse
med evangeliets forkynnelse viser skildringen av den svarte hesten og rytteren til?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Rytteren på den svarte hesten har en vekt han veier mat med. Det kunngjøres: «En
liter hvete for en daglønn! Tre liter bygg for en daglønn!» (Åp 6,6). I denne delen av
verden var korn, olje og vin livets nødvendigheter (5 Mos 11,14). Å spise brød etter
nøye veiing av kornet tydet på stor knapphet eller hungersnød (3 Mos 26,26; Esek
4,16). På Johannes’ tid var en denarius en daglønn (Matt 20,2). Under normale om
stendigheter var en daglønn nok til å kjøpe alt familien trengte for den dagen. Men
når det var hungersnød, skjøt prisene i været. I scenen med det tredje seglet ville
det ta en hel dags arbeid å kjøpe nok mat til bare én person. Skulle man brødfø en
liten familie, var daglønnen bare nok til å kjøpe bygg, et billigere og grovere korn:
fattigmannskost.
Scenen under det tredje seglet peker på de videre følgene av å forkaste evangeliet. Hvis den hvite hesten sto for evangeliets forkynnelse, betyr den svarte hesten
at evangeliet er fraværende. I Bibelen symboliserer korn Guds ord (Luk 8,11). Når
evangeliet avvises, fører det uunngåelig til sult etter Ordet, slik Amos profeterte (Am
8,11–13).
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Tirsdag

DET FJERDE SEGL
Les Åp 6,7.8 Hvilken scene er skildret? Hva har denne scenen med den forrige å
gjøre?

__________________________________________________________________________________________________________________

Hestenes farge under det fjerde seglet beskrives som kloros: den askegrå fargen hos
et lik som går i forråtnelse. Rytterens navn er Døden; og dødsriket følger ham. Disse
to får lov til å ødelegge mennesker med sverd, sult, død og ville dyr i en fjerdedel av
jorden.
Det fjerde seglet fører til pest og død. Scenen formidler sannheten om at åndelig sult
etter Guds ord som et resultat av å forkaste evangeliet uvegerlig fører til åndelig død.
Heldigvis har døden og dødsriket svært begrenset makt: De får kun makt over en
del av jorden. Jesus forsikrer oss om at han har nøklene til døden og dødsriket (se Åp
1,18).
Se igjen på innholdet i budskapene til menighetene i Efesos, Sardes, Pergamon og
Tyatira i Åp 2. Sammenlign situasjonen i disse menighetene med scenene ved åpningen av de første fire seglene. Hvilke paralleller finner du mellom dem?
__________________________________________________________________________________________________________________

Scenene i de syv seglene skildrer menighetens fremtid. Som med de syv menighetene faller seglene sammen med de forskjellige epokene i kirkehistorien. I
apostolisk tid spredte evangeliet seg raskt over hele verden. Dette ble etterfulgt av
forfølgelsestiden i Romerriket fra slutten av det første til begynnelsen av det fjerde
århundre. Den er beskrevet i scenen under det andre seglet. Det tredje seglet peker
på kompromisstiden i det fjerde og femte århundre, som var preget av en åndelig nød
og mangel på bibler, og førte til «den mørke middelalder». Det fjerde seglet er en
passende skildring av den åndelige døden som preget kristendommen i den mørke
middelalder.
Åp 6,6 sier at «oljen og vinen» ikke blir skadet av hungersnøden under det tredje
seglets pest. Olje symboliserer Den hellige ånd (1 Sam 16,13; Apg 10,38) og vin
frelsen i Jesus Kristus (Mark 2,22). Hva sier dette om det faktum at selv når det
er smått med Guds ord, er Den hellige ånd likevel virksom og frelsen er fremdeles tilgjengelig for alle som søker sannhet?
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DET FEMTE SEGL
Les Åp 6,9.10. Hva skjer?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Ordet sjel i Bibelen betegner hele mennesket (1 Mos 2,7). Guds trofaste og forfulgte
folks død blir skildret som offerblod som tømmes ut ved alteret i den jordiske helligdommen (2 Mos 29,12; 3 Mos 4,7). Guds folk har lidd urett og død på grunn av sin
troskap mot evangeliet. De roper til Gud og ber ham gi dem rett i dommen. Versene
handler om urett som er gjort her på jorden. De er ikke opptatt av de dødes tilstand.

Les Åp 6,11 sammen med 5 Mos 32,43 og Sal 79,10. Hva var himmelens svar på
martyrenes bønner?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Martyrene fikk hvite kapper, som står for Kristi rettferdighet. Dermed blir de rettferdige, hans gave til dem som tar imot tilbudet om nåde (Åp 3,5; 19,8). Da fikk de vite
at de måtte vente til deres søsken, som skulle gjennom en lignende opplevelse, blir
fullkommengjort. Det er viktig å merke seg at grunnteksten i Åp 6,11 ikke har ordet
tall. Åpenbaringen taler ikke om et antall hellige som skal dø for Kristus før hans
gjenkomst, men om fullendelsen av deres karakter. Guds folk blir fullkomne takket
være Kristi rettferdighets kappe, ikke egen fortjeneste (Åp 7,9.10). De drepte hellige
skal ikke stå opp og få sin rett før Kristi gjenkomst og begynnelsen av de tusen år
(Åp 20,4).
Scenen under det femte seglet gjelder historisk sett middelalderen, da millioner
ble drept på grunn av sin troskap. Men den minner også om Guds folks lidelser gjennom historien, fra Abels tid (1 Mos 4,10) til tiden da Gud skal kreve «sine tjeneres
blod» (Åp 19,2).
«Hvor lenge, Herre?» har Guds lidende folk ropt opp gjennom historien. Hvem har
vel aldri slitt med urett her i livet? Hvilken trøst finner du i det femte seglet og
vissheten om at en dag skal rettferdigheten seire?
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DET SJETTE SEGLET
Under det femte seglet ser vi Guds folk lide urett i en fiendtlig verden og rope om at
Gud skal gripe inn. Tiden er kommet da Gud skal bønnhøre sitt folk.

Les Åp 6,12–14 sammen med Matt 24,29.30 og 2 Tess 1,7–10. Hva blir åpenbart
her?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

De kosmiske tegnene i det sjette seglet er de som er forutsagt av Jesus (Matt
24,29.30), og som skulle skje ved avslutningen av den «store trengsel» (Åp 7,14) i
middelalderen og var et forvarsel på Jesu gjenkomst. Solen, månen, «stjernene»
(meteorer) og himmelen er bokstavelig ment her. Bruken av ordet som peker på en
symbolsk parallell med en faktisk ting eller begivenhet – solen ble svart som en
sørgedrakt, og månen ble som blod, stjernene falt til jorden som når fikener drysser
ned av treet, og himmelen rullet seg sammen som en bokrull. De kristne i Vesten
merket seg jordskjelvet i Lisboa i 1755, den mørke dagen 19. mai 1780 – i det østlige
New York og det sørlige New England – og meteorregnet over Atlanteren 13. november 1833. De så det som oppfyllelsen av profetien om Kristi komme. Dette førte til
en rekke vekkelser som forkynte Kristi komme.
Les Åp 6,15–17 sammen med 19,11–21. Les også Jes 2,19; Hos 10,8 og Luk 23,30.
Scenene skildrer paniske menneskers forsøk på å gjemme seg av frykt for omveltningene ved Kristi komme. De ber fjellene og berghamrene om å skjule dem for
«ansiktet til ham som sitter på tronen, og for vreden fra Lammet» (Åp 6,16). Tiden er
kommet da rettferdigheten skal skje og Kristus kommer «for å bli lovprist blant sine
hellige» (2 Tess 1,10). Avslutningen er beskrevet i Åp 19,17–21.
Scenen ender med det retoriske spørsmålet fra skrekkslagne onde mennesker:
«Den store vredesdagen er kommet, og hvem kan da bli stående?» (Åp 6,17; se også
Nah 1,6; Mal 3,2). Svaret på spørsmålet får vi i Åp 7,4: De som kan stå på den dagen,
er de som har fått Guds segl.
«Hvem kan utholde den dagen han kommer?» (Mal 3,2). Hvordan ville du besvare
dette spørsmålet, og hvordan begrunner du svaret ut fra Bibelen? Ta med svaret
til gruppa på sabbaten.
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Les “The World’s Need,” side 457–460 i Testimonies to Ministers and Gospel
Workers.
Synet om åpningen av de syv segl peker symbolsk på Guds omsorg for sitt folk på
jorden. Som Kenneth A. Strand har sagt det:
«Skriften forsikrer oss om at Gud alltid har hatt omsorg for sitt folk: at han er til
stede i historien for å holde dem oppe, og i den store eskatologiske avslutningen vil
han gi dem full oppreisning og rik belønning i det evige liv. Åpenbaringen viderefører dette temaet og er på ingen måte noen sær apokalypse som ikke reflekterer
bibelsk litteratur generelt. Den formidler Bibelens kjernebudskap. Ja, som Åpenbaringen sier det så klart: ’Den levende’ – han som overvant døden og graven (1,18)
– vil aldri forlate sine trofaste, og selv når de lider martyrdøden, seirer de (12,11) og
får livets krone som venter dem (se 2,10; 21,1–4; og 22,4).» – Kenneth A. Strand,
«The Seven Heads: Do They Represent Roman Emperors?» i Symposium on Revelation – Book 2 (Silver Spring, Md., 1992), bind 7, side 206.

Spørsmål til drøftelse

1. Hvilke lekser har du lært av åpningen av de syv seglene? Hvorfor burde de
vise deg at Gud fremdeles er Gud, samme hvor dårlig det går på jorden, og at
alle løftene vi har i Kristus, vil bli oppfylt til slutt?
2. Tenk over dette: «Menigheten er det redskap Gud har valgt for å frelse mennesker. Den ble opprettet for å tjene og skal bringe evangeliet til verden.»
–Alfa og Omega, bind 6, side 11 [AA 9]. Tenk på din egen menighet. Hvordan
kan den være mer trofast i å nå mennesker med evangeliet?
3. Finn frem svaret på torsdagens siste spørsmål. Hvem kan holde ut hans
komme, og hvorfor kan de det? Snakk om følgene av svaret ditt for vårt liv i
dag slik at vi kan være forberedt på dagen for hans komme.
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RUSTET MED BIBELEN
Moises Francisco Pelembe (32), Mosambik

M

oises avbrøt skolegangen og begynte i militæret. Der traff han en adventist, Alfredo. ”Han
gjorde inntrykk, han ga meg mat,” sier Moises. Alfredo holdt seg unna en bestemt fiskeart,
så Moises satt sammen med ham når de skulle ha slik fisk. ”Da fikk jeg hans,” sier han.
To uker senere ble Moises sendt for å bli militærpoliti. Det undret ham at brakkekameraten
hans alltid hadde Bibelen fremme. ”Tror du på Gud?” spurte han. Den andre siterte Joh 3,16.
Moises fikk låne Bibelen og begynte å tro, han også.
Etter endt utdanning kom Moises tilbake til sin avdeling og begynte som militærpoliti. En
kristen mann la merke til at han leste i Bibelen og sa: ”Jeg vet om en gruppe som studerer Bibelen
kl. 18 hver dag. Vil du være med dit?”
Moises ble med, men ble ganske forvirret. Da sa den andre, som holdt søndagen hellig: ”Jeg
ser at du er forvirret. Jeg vet om en annen gruppe som også møtes kl. 18. Jeg kan ta deg med dit,
men jeg liker dem ikke,” sa han. ”Hvorfor ikke,” spurte Moises. ”Fordi de snakker om kirken
min,” sa han.
Neste kveld oppdaget Moises til sin overraskelse at gruppelederen der var blitt døpt etter å ha
fått bibelstudier av hans gamle kafeteriavenn Alfredo, han med fisken.
Bibelstudiet handlet om tienden, og Mal 3,8 gjorde inntrykk. Moises hadde aldri betalt tiende
og følte seg ille berørt. Neste kveld lærte han om sabbaten, den syvende dag, og gråt da han la
seg.
En annen militær politimann hørte ham og spurte hvem som hadde slått ham. ”Vi skal nok ta
ham!” Offiseren visste ikke at det var Guds ord som hadde slått ham.
Neste sabbat gikk han 14 km til adventistkirka sammen med en venn, og betalte tiende. Han
fortsatte å gå i kirka og ble døpt som 22-åring. Etter militærtjenesten arbeidet han i politiet, men
sluttet på grunn av sabbatsproblemer. Deretter solgte han bøker fra dør til dør, før han begynte på
adventistenes universitet i Mosambik.
I dag er Moises 32 år og i gang med tredje skoleår. ”Far sendte meg i militæret for å forandre
min oppførsel,” sier han. ”Men Gud hadde en større plan. Han ville jeg skulle bli kristen.”
En del av offeret 13. sabbat går til utvidelse av adventistenes universitet i Mosambik, der
Moises studerer. Og en del av offeret går til bibler for barn der familien ikke har råd til det selv.
Takk for misjonsgavene.
Du kan se Moises her: bit.ly/Moises-Pelembe
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Guds folk beseglet

Bakgrunnsstoff

Åp 7; 2 Pet 3,9–14; 5 Mos 8,11–17; Åp 14,4.5.12; 17,5; Rom 3,19–23.

Minnevers

Dette er de som kommer ut av den store trengsel, de har vasket sine kapper og
gjort dem hvite i Lammets blod (Åp 7,14).

Budskapet om åpningen av de syv seglene viser at alle bekjennende kristne står
overfor velsignelser for trofasthet eller forbannelser for utroskap. De første fire
seglene beskriver det Gud bruker for å vekke sitt folk opp fra åndelig sløvhet så de
kan bli seiervinnere. Likevel opplever Guds folk urett og undertrykkelse i en verden
som står evangeliet imot. Ved åpningen av det sjette seglet er Gud klar til å hanskes
med dem som skadet hans folk.
Kapittel 7 er et mellomspill mellom det sjette og syvende seglet. Det sjette seglet
fører frem til Kristi gjenkomst. De ugudelige står overfor dom, og Åp 7 forteller at
de som blir stående på Kristi dag, er beseglet.
Åp 7 beskriver Guds folk i den siste tid før Jesu gjenkomst. Deres andre
egenskaper er skildret i Åp 14,1–5. Det er også et mellomspill mellom sjette og
syvende basun (Åp 10,1–11,14). Dette mellomspillet faller sammen med den samme
tidsperioden som scenen i kapittel 7 og skildrer Guds endetidsfolks opplevelser og
oppgaver.
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Søndag

VINDENE HOLDES TILBAKE
Les Åp 7,1–3, se også 2 Pet 3,9–14. Hva ser Johannes? Hvor lenge skal englene
holde igjen vindene? Hva skjer når beseglingen er slutt?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I GT står vinder for ødeleggende krefter som Gud dømmer de ugudelige med (Jer
23,19.20). Dette er en annen måte å beskrive de syv siste plagene på, plagene som
rammer en ubotferdig verden rett før Jesu gjenkomst (Åp 16). Men Guds krefter
holder igjen ødeleggelseskreftene mens Guds folk besegles.
I gammel tid var besegling en måte å vise eierskap på. Den symbolske beseglingen i NT viser at «Herren kjenner sine» (2 Tim 2,19). Gud kjenner sitt folk og
besegler dem med Den hellige ånd (Ef 1,13.14; 4,30). I endetiden viser beseglingen
i pannen hvem som velger å stå på Guds side (Åp 14,1). Guds segl er ikke et synlig
merke i pannen, men et tegn på lojalitet. Det betyr «å bli grunnfestet i sannheten,
både intellektuelt og åndelig, så de ikke kan rokkes.» – Last Day Events, side 220.
Men de som med viten og vilje stiller seg på dyrets side, får dyrets merke (Åp
13,16.17).
Trofastheten til dem som Gud har beseglet, har blitt testet i alle tidsaldre. Men
prøven på trofasthet i den siste krisen vil være å holde Guds bud (se Åp 12,17; 14,12).
Spesielt det fjerde budet vil bli en prøve på lydighet mot Gud (Åp 14,7). Sabbaten har
vært tegn på Guds folk i bibelsk tid (2 Mos 31,12–17; Esek 20,12.20), og den vil være
et tegn på troskap mot Gud i den siste krisen.
I endetiden er beseglingen også en forsikring om beskyttelse mot de syv siste
plagers ødeleggende kraft (se Esek 9,1–11 om bakgrunnen for bildet i Åp 7,1–3).
Dermed får spørsmålet i Åp 6,17 sitt endelige svar: De som kan stå beskyttet mot
Guds vrede, er Guds beseglede folk.
Paulus advarer oss mot å gjøre Den hellige ånd sorg (Ef 4,30). Hva vil det si?
Hvordan gjør man Den hellige ånd sorg? Når du har funnet svaret: Hva kan du
gjøre så du ikke gjør ham sorg?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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GUDS BESEGLEDE FOLK
Les Åp 7,4–8. Hvor mange utgjør Guds beseglede folk? Hva betyr det konkrete
tallet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Kunngjøringen av tallet på dem som er beseglet, markerer beseglingens avslutning.
Johannes hører at deres tall er 144 000 fra Israels 12 stammer. Dette er ikke et bokstavelig tall, men et tall med betydning. Tallet 144 000 består av 12 ganger 12 ganger
1000. Tolvtallet er et symbol for Guds folk: Israels stammer og kirkens tall ut fra de
12 apostlene (Ef 2,20). Således står tallet 144 000 for hele Guds folk i endetiden, en
moderne manifestasjon av det gamle Israel.
De tolv stammene (Åp 7) er åpenbart ikke bokstavelig ment, for Israels tolv
stammer finnes ikke lenger. Nordrikets ti stammer ble ført i fangenskap av assyrerne
(2 Kong 17,6–23) og integrert med andre nasjoner. De tolv stammene utgjør ikke
dagens jødedom.
Dessuten er ikke listen over de tolv stammene i Åp 7 en vanlig liste. Juda står
som første stamme i stedet for Ruben. Og stammene Dan og Efraim er utelatt, mens
Josef og Levi er med i stedet. Grunnen til utelukkelsen av Dan og Efraim er at disse
to stammene falt fra og tilba avguder (Dom 18,27–32; Hos 4,17).
Listen over stammene i Åp 7 er ikke historisk, men åndelig. Utroskap gjør at
stammene Dan og Efraim ikke får plass blant Guds beseglede folk. Og menigheten i
NT omtales som Israels tolv stammer (Jak 1,1). De tolv stammene i Åp 7 står for hele
Guds folk, jøder som hedninger.
De 144 000 er skildret som en hær etter modell av det gamle Israel da de gikk i
krig. I Israel var soldatene organisert i grupper på 1000 (4 Mos 31,3–6). Det symbolske tallet 144 000 betegner menigheten som 144 militære enheter på 1000 hver, som
er klar til det siste slaget (Åp 17,14) mot fiendens hær, som teller 200 millioner (Åp
9,16).
Vi er ikke så fortrolig med militære bilder, selv om det er vanlig i Bibelen.
Hvordan kan realitetene i den store konflikten foran oss gjøre det lettere å forstå
hvor riktig det militære bildet er?

50

Bibelstudier januar – mars 2019

Studium 6 / 9. februar

Tirsdag

DEN STORE SKAREN
Les Åp 7,9–14. Hvilken gruppe hellige ser Johannes nå? Hvordan skildres de, og
hvor kommer de fra? Hva roper de ved Guds trone?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Johannes ser den store skaren, de som «kommer ut av den store trengsel, de har
vasket sine kapper og gjort dem hvite i Lammets blod» (Åp 7,14). Det vil si at de
er en egen gruppe som har vært trofaste mot Jesus til tross for de kamper de har
gjennomlevd. Deres trofasthet er symbolisert ved at de er kledd i hans fullkomne
rettferdighets kappe.
Som i hele Bibelen ser vi også her det store temaet om frelse ved nåde. Deres
eneste krav på frelsen og det evige liv, den nye himmel og den nye jord, er Kristi
rettferdighet som de får av nåde, enten de er frelst gjennom alle tider eller er de
144 000 ved tidens ende.
«Nærmest tronen er de som en gang var ivrige i Satans tjeneste, men ble reddet
som en brann ut av ilden, og har fulgt Frelseren med dyp og inderlig hengivenhet.
Deretter kommer de som utviklet en kristelig karakter i en verden med falskhet og
vantro, de som holdt Guds lov i hevd da kristenheten forkynte at den var avskaffet,
og de millioner fra alle tidsaldrer som ble martyrer for sin tro. Rundt omkring dem
er ’en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, av alle
folk og tungemål. De stod foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper og med
palmegrener i hendene’. Åp 7,9. Kampen er over, seieren er vunnet. De har fullført
løpet og vunnet prisen. Palmegrenene symboliserer seier, og den hvite drakten er et
skyggebilde på Kristi fullkomne rettferdighet som nå er deres.» – Alfa og Omega,
bind 8, side 162–163 [GC 665].
Ja, vi er dekket av Kristi rettferdighet, som er troens gave. Men hvordan kan vi
bevare denne troen og være trofast i prøvelser og trengsler? Og enda viktigere:
Hvordan bevarer vi troen og troskapen i gode tider? (se 5 Mos 8,11–17).
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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DE SOM FØLGER LAMMET
Les Åp 14,1–5. Hva er de tre viktigste kjennetegnene på de 144 000? Hvordan henger dette sammen med skildringen av endetidens hellige i Åp 14,12?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Åp 14,4.5 bygger på skildringen av de 144 000 som de som holder Guds bud og har
troen på Jesus (Åp 14,12). De opplevde Satans vrede i den endelige krisen, men de
har stått fast på grunn av sitt nære forhold til Jesus.
Se på Åp 17,5. I hvilken forstand har de 144 000 ikke gjort seg urene med kvinner?
Hvordan henger dette sammen med at de er frikjøpt som «en førstegrøde for Gud»
(Åp 14,4)?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Seksuell umoral er et symbol på utroskap mot Gud. Åp 17,5 taler om endetidens
prostituerte, Babylon, og hennes døtre, som hele verden vil begå utroskap med (se
Åp 18,3). Men de 144 000 vil være tro mot Kristus og ikke starte noe forhold med
Babylon og frafalne religioner. De «følger Lammet hvor han så går» (14,4).
De 144 000 skildres videre som «de blant menneskene som er frikjøpt for å være
en førstegrøde for Gud og Lammet» (14,4). Førstegrøden var de beste fruktene og
ble gitt til Gud. Ordet førstefødte viser til Guds frelste folk som helhet, i motsetning
til menneskene i verden (se Jer 2,3; Jak 1,18). De 144 000 utmerker seg ikke ved
den måten de blir frelst på, men ved at de blir forvandlet uten å se døden. Slik er de
førstegrøden av den store høsten som består av de frelste gjennom alle tider (se Åp
14,14–16).
Hvordan kan vi komme til å begå åndelig hor uten å vite det? Hvorfor lurer vi oss
selv hvis vi tror at vi det ikke er noen fare for oss?
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Torsdag

FRELSE TIL VÅR GUD OG LAMMET
Les Åp 14,5 og 2 Pet 3,14. Åpenbaringen skildrer Guds endetidsfolk som «uten
feil». Hvordan er det mulig?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Det siste kjennetegnet på de 144 000 er: «I deres munn ble det ikke funnet løgn, de
er uten feil» (Åp 14,5). Den løgnen det er tale om her, er Satans endetidsbedrag (Åp
13,14). De fleste i verden velger å tro på hans løgner, men Guds endetidsfolk tar imot
kjærlighet til sannheten og blir frelst (2 Tess 2,10.11).
«Uten feil» (amōmos, «uskyldig») viser til de 144 000 i deres troskap mot Kristus.
I GT var Abraham (1. Mos 17,1) og Job (Job 1,1) uklanderlige selv om de hadde syndet som alle andre. For 2000 år siden ble troende mennesker kalt til å være hellige og
lyteløse for Gud (Ef 5,27; Fil 2,15).

Les Rom 3,19–23. Hvorfor må vi alltid ha denne sannheten for øye?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I avslutningen av verdenshistorien vil de 144 000 gjenspeile Kristi sinnelag. De blir
frelst av det Kristus har gjort for dem, ikke av sin hellighet og sine gjerninger (se Ef
2,8.9). De 144 000 har vasket sine klær og gjort dem hvite i Lammets blod (Åp 7,14).
Derfor står de «uten flekk og lyte» for Gud (2 Pet 3,14).
«Vi må bli renset for alt verdslig inntil til vi avspeiler Frelserens bilde og får ’del i
guddommelig natur’ ...
Når livets kamp er over og rustningen legges av ved Jesu føtter, når Guds hellige er herliggjort, først da og bare da vil det være trygt å påstå at vi er frelst og
syndfri.» – Selected Messages, 3. bok, side 355, 356.
Hvordan kan vi leve et hellig liv i aktiv forberedelse for evigheten og unngå
fullkommenhetstankens og den fanatiske hellighets fallgruver? Hvorfor må vi
alltid ha de store sannhetene i Rom 3,19–23 for øye?
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TIL ETTERTANKE
Les «Sinlessness and Salvation,» side 353–357, i Selected Messages, 3. bok.
Folk er veldig opptatt av hvem de 144 000 er. I Åpenbaringen synes det klart at de er
den siste generasjon av Guds folk i den siste tid av jordens historie. Vi vet at de skal
gjennomleve trengselstiden med de syv siste plagene (se Åp 7,15–17) og at deres troskap vil bli prøvet som ingen tidligere generasjons troskap.
Men vi får ikke vite akkurat hvem som er i denne gruppen. Dette er en av de
hemmelighetene Gud holder for seg selv (5 Mos 29,29). Bare fremtiden vil vise hvem
som skal tilhøre denne gruppen av frelste. Vi er advart:
«Kristus sier at det vil være noen i menigheten som forfekter fabler og antagelser
når Gud har gitt store, høynende sannheter som alltid bør fylle sinnet. Når
mennesker griper fatt i teori etter teori og vil vite noe de ikke behøver å vite, er
det ikke Gud som leder dem. Det er ikke hans plan at hans folk skal legge frem
antakelser som ikke finnes i Ordet. Han vil ikke at de skal krangle om ting som ikke
hjelper dem åndelig, for eksempel: ’Hvem vil utgjøre de 144 000?’ Dette vil de som
er Guds utvalgte, få vite om kort tid, uten å spørre.» – Selected Messages, 1. bok,
side 174.

Spørsmål til drøftelse

1. Tenk på følgende oppfordring: «La oss bruke all den kraft Gud har gitt oss
til å strebe etter å være blant de 144 000.» – SDA Bible Commentary, bind 7,
side 970. Hvordan kan du etterleve dette? Hvordan påvirker en slik streben
hverdagen?
2. Et viktig kjennetegn ved endetidens 144 000 hellige er den nye sangen. Tenk
på ditt eget liv. Er din åndelige vandring en sang om en levende erfaring med
Gud? Eller lever du på fortidens minner om Guds verk i ditt liv, og mangler
bevis for engasjement i dag?
3. Hva er forskjellen mellom bare å vite om Kristus og virkelig å kjenne ham?
Hva ville du svare hvis noen spurte deg: «Hvordan er Jesus?»
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UROLIGE DRØMMER
Antonio Jose Abreu (45), São Tomé

P

å kort tid hadde Antonio giftet seg med kjæresten, hatt et sidesprang og mistet jobben som
tollpoliti i São Tomé utenfor kysten av Vest-Afrika. Året etter fikk han jobb på et bryggeri og
prøvde å bli forsonet med sin kone, men hun nektet, og de ble skilt. Så døde faren hans, og han
begynte å drikke. Mye.
Han ble samboer med en annen, Alcina, og de fikk to gutter og en jente. Livet var vanskelig.
Han drakk bort pengene.
Så begynte han å få drømmer. Han drømte at han sto foran to trapper og hadde en sekk på ryggen. En trapp var bred, den andre smal. Den brede kunne han gå med ryggsekken, men den smale
var umulig.
Så drømte han at han gikk mot en dør, da en kvinne stoppet ham med en stor stein. Han kunne
ikke passere steinen, men det var en smal åpning han kunne presse seg gjennom. På den andre siden var det vann i en hule. Noen pekte på vannet. Antonio våknet forvirret etter begge drømmene.
”Jeg forsto dem ikke, men det var som om Gud ville si meg noe,” forteller han.
En dag ba en nabo ham med på et offentlig møte i adventistkirka. Til hans forbauselse leste
presten fra Matt 7,13-14: ”Gå inn gjennom den trange porten! For vid er porten og bred er veien
som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den porten og
smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den.”
Antonio kom tilbake de neste kveldene. ”Det gikk etter hvert opp for meg at jeg måtte legge av
alt for å komme gjennom åpningen i steinen. Alt måtte av for å komme opp den smale trappen.”
Ryggsekken sto for alt som tynget ham, og vannbadet sto for dåpen. ”For å bli døpt, måtte jeg
legge av alt jeg slavet under,” sier han.
Antonio og hans kone ble senere døpt og offisielt gift. I dag er han 45 år og kasserer i en liten
snekkerbedrift. Han er også menighetstjener. Og livet er ikke komplisert lenger. ”Jeg er glad, og
jeg takker Gud for alt han har gitt oss,” sier han.
En del av offeret 13. sabbat går til å bygge et rehabiliteringssenter for narkomane og alkoholikere i São Tomé, så slike som Antonio kan få hjelp til å slutte med alkoholen. Takk for misjonsgavene.
Du kan se Antonio her: bit.ly/Antonio-Abreu
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De syv basunene

Bakgrunnsstoff

Åp 8,1–13; 4 Mos 10,8–10; Esek 10,2; Åp 10,1–11; Dan 12,6.7; Åp 11,1–13; 3 Mos 16.

Minnevers

Men når den sjuende engelen lar sin basun lyde, i de dager skal Guds mysterium være fullført, slik han kunngjorde for sine tjenere profetene. Åp 10,7

I scenen under det femte seglet så vi at Guds undertryktes gråt avspeiler de troendes
rop gjennom alle tider. De ble skildret som sjeler under alteret der de ropte til Gud
om rett og rettferdighet: «Hvor lenge, Herre?» (Åp 6,10). Røsten fra himmelen ba
dem vente, for dagen skulle komme da Gud vil dømme dem som mishandlet dem. I
Åp 6,15–17 leser vi at Jesus vender tilbake til for å holde dom over dem som gjorde
ondt mot hans trofaste.
Under det femte seglet ser vi det Guds folk har lidd gjennom historien, fra Abels
tid til den tid da Gud skal dømme og hevne «sine tjeneres blod» (Åp 19,2). Guds
lidende folk må stå fast og tro at Gud hører deres folks bønner.
Synet om de syv basunene viser at Gud gjennom tidene har grepet inn og dømt
dem som har skadet hans undertrykte folk. Hensikten med de syv basunene er å
forsikre Guds folk om at himmelen ikke overser deres lidelser.
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Søndag

DE HELLIGES BØNNER
Åp 8 innledes med syv engler som står foran Gud, klar til å blåse i basunene. Men
først ser vi en annen scene. Her får vi basunenes teologiske betydning.
Les Åp 8,3.4 og skildringen av den daglige tjenesten i templet i Jerusalem nedenfor: En jødisk bibelkommentar sier at ved kveldsofferet ble lammet lagt på brennofferalteret, og blodet ble utøst ved alterets fot. En prest bar røkelseskaret inn i templet
og ofret røkelse på gullalteret i Det hellige. Da presten kom ut, kastet han røkelseskaret i bakken med et brak. Dermed blåste de syv prestene i sine basuner og markerte
at tempeltjenesten var slutt for den dagen.
Kveldstjenesten er gjenspeilet i Åp 8,3–5. Det er viktig at engelen mottar røkelse
på «gullalteret foran tronen» (Åp 8,3). Røkelsen står for Guds folks bønner (Åp 5,8).
De bønnene som engelen legger frem for Gud, er altså Guds forfulgte folks bønner.
Nå besvarer Gud deres bønner.
Åp 8,3–5 gir viktig informasjon om basunene i Åpenbaringen:
a. De syv basunene er Guds dom over en opprørsk menneskehet som svar på
hans undertrykte folks bønner.
b. Basunene kommer etter Jesu død som Lammet og fortsetter gjennom historien, til Jesu gjenkomst (se Åp 11,15–18).

Les Åp 8,5 sammen med Esek 10,2. Hvordan belyser Esekiels syn om å kaste ild
over det frafalne Jerusalem, hva basunene i Åpenbaringen er?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Engelen fyller røkelseskaret med ild fra alteret og kaster det på jorden. Denne ilden
kommer fra alteret med de helliges bønner. Dette viser at de syv basundommene
faller på jordens innbyggere som svar på Guds folks bønner. Guds folk er ikke
glemt, og Gud griper inn på deres vegne når tiden er inne.
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BASUNENES BETYDNING
Åpenbaringen bruker basunbilder fra GT i skildringen av Guds inngrep på vegne av
sitt folk. Basuner var en viktig del av hverdagen i det gamle Israel (se 4 Mos 10,8–10
og 2 Krøn 13,14.15). De lød for å kalle folk til gudstjeneste i templet, og de ble også
brukt i krig, i innhøstingstiden og under religiøse fester.
Basunstøt gikk hånd i hånd med bønn. Under tilbedelsen i templet eller under fester «minnet» basunene Gud om hans pakt med sitt folk. De minnet også folket om å
være rede til «Herrens dag» (Joel 2,1). I krig lød basunene,

og ble ledsaget av bønner
om at Gud måtte redde sitt folk. Dette er bakgrunnen for basunene i Åpenbaringen.

Les Åp 8,13; 9,4.20.21. Hvem er gjenstand for dom under de syv basunene?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Hendelsene som utløses av basunene i Åpenbaringen, er Guds inngrep i historien
som svar på hans folks bønner. Seglene gjelder først og fremst dem som bekjenner
seg som Guds folk, men basunene bærer bud om dom over jordens innbyggere (Åp
8,13). Samtidig er de advarsler om at folket må vende om før det er for sent.
De syv basunene dekker historiens gang fra Johannes’ tid til verdens ende (Åp
11,15–18). De blåses mens det gjøres forbønn i himmelen (Åp 8,3–6) og evangeliet
forkynnes på jorden (Åp 10,8–11,14). Dommene under basunene rammer ikke alle,
bare en tredjedel av skaperverket. Den syvende basunen kunngjør at tiden er inne til
at Gud skal overta sitt rettmessige herredømme. De syv basunene dekker omtrent de
samme tidsrommene som de syv menighetene:
(a) De to første basunene innvarsler dom over nasjonene som korsfestet Kristus og
forfulgte den første menighet: Jerusalem og Romerriket.
(b) Tredje og fjerde basun skildrer Guds reaksjon på frafallet i middelalderen og
etter reformasjonen.
(c) Femte og sjette basun skildrer situasjonen i den sekulære verden i kjølvannet
av opplysningstiden, og kjennetegnes av omfattende demonisk aktivitet som trekker
verden inn i slaget ved Harmageddon.
Historien er full av blod, smerte og sorg. Hvordan burde dette hjelpe oss å innse
hvor fantastisk Jesu løfter er?
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ENGELEN MED EN ÅPNET BOKRULL
Med den sjette basunen er vi i endetiden. Hva skal Guds folk gjøre i denne tiden?
Før den syvende basunen lyder, legges det inn et mellomspill som forklarer Guds
folks oppgave og erfaring i endetiden.

Les Åp 10,1–4. Hva skjer?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Denne engelen, som har Kristi utseende, holder en åpen bok. Han setter føttene på
havet og jorden som tegn på sitt altomfattende herredømme og at det han skal til å
forkynne, gjelder hele verden. Hans røst lyder som et løvebrøl, som symboliserer
Guds røst (se Hos 11,10; Åp 5,5).
Johannes får ikke skrive det tordenen har sagt. Det er ting ved fremtiden som Gud
ikke har åpenbart gjennom Johannes.

Les Åp 10,5–7. Sammenlign med Daniel 12,6.7. Hvilke ord er felles?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Når engelen sier at «tiden er ute» (Åp 10,6), viser det greske ordet chronos at han
taler om en tidsperiode. Dette peker tilbake til Dan 12,6.7. Der sier en engel at forfølgelsen av de hellige skal vare en tid, tider og en halv tid, eller 1260 år (538–1798). En
gang etter denne profetiske perioden skulle enden komme.
Uttalelsen om at tiden er ute viser til Daniels profetier, spesielt de 2300 profetiske
dagene i Daniel 8,14 (457 f.Kr. – 1844 e.Kr.). Etter denne perioden skal det ikke være
noen profetiske tidsperioder. Ellen White sier: «Denne tiden, som engelen erklærer
med en høytidelig ed, er ... profetisk tid forut for Jesu gjenkomst. Folket får ikke
noe nytt budskap om en bestemt tid. Etter denne tiden, som strekker seg fra 1842
til 1844, kan man ikke lenger spore den profetiske tid. Den lengste utregningen når
frem til høsten 1844.» – SDA Bible Commentary, bind 7, side 971.
Hva sier dette om hvorfor vi må unngå all fremtidig datoforkynnelse?

Bibelstudier januar – mars 2019

59

Onsdag

Studium 7 / 16. februar

SPISE BOKRULLEN
Les Åp 10,8–11. I Bibelen viser spising av et budskap fra Gud at man aksepterer
det og vil forkynne det for folket (se Esek 2,8–3,11; Jer 15,16). Når det mottas, er
budskapet godt nytt, men når det er forkynt, fører det iblant til bitterhet fordi mange
avviser det.
Johannes’ bittersøte erfaring med å spise rullen, er forbundet med åpningen av
Daniels endetidsprofetier. Johannes representerer menigheten som er pålagt å forkynne evangeliet ved utløpet av Daniels tidsprofeti på 1260 dager.
Sammenhengen indikerer at Johannes’ syn pekte mot en ny bittersøt opplevelse
etter avslutningen av den profetiske 2300-årsperioden. Da millerittene ut fra Daniels
profetier trodde at Kristus ville komme tilbake i 1844, var budskapet søtt for dem.
Men da det ikke skjedde, opplevde de bitterheten i budskapet de hadde forkynt.
Ordene: Du skal igjen tale profetisk» til verden, peker på de som skal forkynne
budskapet om Jesu gjenkomst i lys av Daniels profetier.

Les Åp 11,1.2. Hva skal Johannes gjøre?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I dette avsnittet fortsetter scenen i Åp 10. Johannes skulle måle templet, alteret og tilbederne. I Bibelen viser begrepet oppmåling billedlig til dom (se Matt
7,2). Templet som skulle måles, er i himmelen, hvor Jesus gjør tjeneste for oss.
Henvisningen til templet, alteret og tilbederne peker mot forsoningsdagen (se 3 Mos
16,16–19). Forsoningsdagen var en dag med «måling», da Gud dømte sitt folks
synder. Åp 11,1 viser altså til dommen forut for Jesu gjenkomst. Denne dommen
gjelder kun Guds folk – tilbederne i templet.
Åp 11,1 viser at budskapet om telthelligdommen i himmelen står sentralt i den
siste forkynnelsen av evangeliet. Det gjelder Guds karakter. Det forkynner hele
evangeliets budskap om at Kristi forsoningsverk og hans rettferdighet er det eneste
som kan frelse.
Merk hvor viktig blodet var på den store soningsdagen (se 3 Mos 16). Hvordan
kan vi alltid ha det klart for oss at dommen er godt nytt? Hvorfor er dette så
viktig?

60

Bibelstudier januar – mars 2019

Studium 7 / 16. februar

Torsdag

DE TO VITNENE
Les Åp 11,3–6. Hvordan avspeiler de to vitnene Serubabels og Josvas kongelige og
prestelige roller? Se Sak 4,2.3.11–14.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Ideen om to vitner kommer fra det jødiske rettssystemet. Det skal minst to vitner for
å godtgjøre at noe er sant (Joh 8,17). De to vitnene står for Bibelen, men de kan også
stå for Guds folk som vitner om Bibelen. De to er uatskillelige, for Guds folk er kalt
til å forkynne Bibelen for verden.
Vitnene er fremstilt som profeter i sørgedrakt i den profetiske perioden på 1260 år
(538–1798). Dette peker tilbake til Åp 10,11, der Johannes fikk vite at han må profetere. Dette viser at kallet om å profetere, også gjelder menigheten, som må fortsette
å forkynne Guds sannhet for verden. Sørgedrakten er strieplagg (1 Mos 37,34). Den
peker på den vanskelige tiden da Guds folk må «profetere igjen».

Les Åp 11,7–13. Beskriv med dine egne ord hva som skjedde med de to vitnene ved
utløpet av de 1260 profetiske dagene.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Dyret som dreper de to vitnene, stiger opp av Satans bolig. Dette drapet på vitnene
gjelder historisk sett det ateistiske angrepet på Bibelen og avskaffelsen av religion
i forbindelse med den franske revolusjon. Dette antireligiøse systemet var moralsk
nedbrytende som Sodoma, Egypts ateistiske arroganse og opprørsånden i Jerusalem.
Det som dette antireligiøse systemet gjør med Bibelen, er det samme som skjedde
med Jesus i Jerusalem.
Vitnenes oppstandelse peker på den store interessen for Bibelen i kjølvannet
av den franske revolusjon. Nå fikk man bibelselskaper og misjonsbevegelser som
utbredte Bibelen.
Rett før endens tid skal verden oppleve en verdensomspennende forkynnelse av
Bibelen uten sidestykke. Denne siste forkynnelsen får et bittersøtt resultat. Den vil
skape motstand, støttet av de demoniske aktivitetene som gjør mirakler for å lokke
verden inn i den endelige kampen mot Guds trofaste vitner (se Åp 16,13–16).
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TIL ETTERTANKE
Den syvende basunen (Åp 11,15–18) markerer slutten på verdens historie. Tiden er
kommet da Gud skal åpenbare sin makt og herske. Vår verden har stått under Satans
dominans i tusenvis av år, men skal snart inn under Guds herredømme og styre. Det
var etter sin korsfestelse og himmelfart at Kristus ble utropt som jordens legitime
hersker (Åp 12,10), selv om Satan fremdeles ødelegger så mye han kan og vet at han
har liten tid (Åp 12,12). Den syvende basunen viser at hans krefter er tatt hånd om og
at verden endelig har kommet under Kristi rettmessige herredømme.
Den syvende basunen skisserer innholdet i resten av boken: (1) Hedningene ble
harme: Åp 12–14 skildrer en rasende Satan (Åp 12,17) som sammen med sine to
allierte – havdyret og jorddyret – forbereder verdens folk på kampen mot Guds folk.
(2) Din vredesdag er kommet: Gud besvarer folkenes vrede med de syv siste plager.
De kalles Guds vrede (se Åp 15,1). (3) Tiden da de døde skal dømmes, er beskrevet i
Åp 20,11–15. (4) Og for å lønne Guds tjenere (Åp 21–22). (5) Og ødelegge dem som
ødelegger jorden: Åp 19,2 sier at endetidens Babylon er dømt fordi det ødela jorden.
Ødeleggelsen av Satan, hans engler og hans to allierte er siste akt i den store konflikten (Åp 19,11–20,15).

Spørsmål til drøftelse

1. Iblant er det en bitter opplevelse å forkynne evangeliet (Åp 10,10). Våre ord
blir avvist og spottet, og vi kan selv bli avvist og spottet. Noen ganger kan
forkynnelsen vekke motstand. Hvilke bibelske personer møtte slike prøvelser, og hva kan vi lære av dem?
2. Tenk over dette: «Igjen og igjen er jeg blitt advart mot fastsetting av tid. Det
vil aldri mer komme et budskap om tid til Guds folk. Vi vil ikke få vite den
bestemte tiden hverken for utgytelsen av Den hellige ånd eller for Kristi gjenkomst.» – På fast grunn, 1. bok, side 184. 185 [1SM 188]. Hvilke problemer
ser du med å produsere detaljerte profetiske diagrammer over de siste hendelser etter 1844? Hvordan kan man unngå fallgruvene som følger med slike
diagrammer?
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MANNEN MED TRE KONER
Carlos Freitas (48), São Tomé

C

arlos og brødrene hans vokste opp hos bestemoren, som var adventist. Men de kom bort fra
menigheten da bestemoren døde. 21 år gammel flyttet han sammen med Edite, og de fikk en
datter. De kranglet om smykker, for han ville ikke at datteren skulle ha hull i ørene. Edite lot en
prest døpe datteren uten at Carlos visste det. Han forlot henne og fant en ny kone, Maria.
Men Edite ville ikke slippe ham, så Carlos endte opp med to koner. Så ble han sammen med
en tredje kvinne. De fikk et barn. Carlos endte opp med fem barn med sin første kone, fire med
nummer to og ett barn med nummer tre, og han delte tiden mellom dem.
Den første konen ble ensom og fikk kontakt med et adventistpar. Hun gikk i kirke og ble
døpt. Med tiden inviterte hun ham til dåp, da to av døtrene skulle døpes. Tenåringsdøtrene sang
en salme under gudstjenesten, så Carlos gråt. Han husket sin egen barndom og gjemte ansiktet i
hendene. Nå begynte han å gå i kirka sammen med sin første kone.
Da Maria, kone nummer to, fikk høre det, trodde hun han ville forlate henne og gifte seg med
Edite. Carlos sa at han ikke var ute etter ekteskap. Han ville bare bli frelst. ”Bli med, du også,
du må også bli frelst,” sa han. Maria kom. Hver sabbat kjørte han sin første kone til én kirke, og
deretter kjørte han kone nummer to til en annen kirke. Han byttet på hvor han gikk selv.
Den tredje konen forlot ham og flyttet sammen med en annen. Hvem skulle Carlos gifte seg
med? Han ba og fastet hver sabbat i to måneder. Han mente han burde gifte seg med den første,
men lengtet etter et ord fra Bibelen. En dag slo han opp på måfå i Bibelen og fant Mal 2,14:
”Fordi Herren er vitne i saken mellom deg og din ungdoms kvinne, som du er utro mot, din ektefelle, din paktskvinne.” Dette tok han som et tegn.
Kone nummer ble helt fra seg over beslutningen. Men hun godtok det. Carlos giftet seg med
Edite 29. desember 2013 og ble senere døpt.
”Da startet jeg et nytt liv,” sier han.
En del av offeret 13. sabbat går til et kirkebygg der man vil nå middelklassen i São Tomé.
Takk for misjonsgavene.
Du kan se Carlos her: bit.ly/Carlos-Freitas
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Satan, en beseiret fiende

Bakgrunnsstoff

Åp 12; 1 Mos 3,15; Jes 14,12–15; Dan 7,23–25; 2 Tess 2,8–12; Åp 13,13.14; 19,20.

Minnevers

De har seiret over ham ved Lammets blod og ved det ordet de vitnet, og de
hadde ikke livet så kjært at de ikke ville gå i døden (Åp 12,11).

Åpenbaringen 12 innleder bokens endetidsdel. Første halvdel av boken skildrer
menighetens åndelige kamp i en fiendtlig verden gjennom hele den kristne tid, og
andre halvdel tar for seg hendelsene som fører opp til Jesu gjenkomst og Guds rike.
Kapittel 12 skal gi oss det store overblikket over verdenshistoriens siste krise. Det
viser oss at endetidens begivenheter er en del av den kosmiske konflikten mellom
Kristus og Satan.
I Åpenbaringen er Satan Guds og hans folks store fiende. Satan finnes, og han står
bak all ondskap og opprør i universet. Han vet at hans siste sjanse til å beseire Gud
er å vinne det siste slaget. Derfor samler han seg om forberedelsene for den hendelsen.
Synet i Åp 12 skulle gi Guds folk en forsikring om at Satan allerede er beseiret.
Den samme Kristus som beseiret Satan i sitt virke, på korset og så etter sin himmelfart, skal også beseire ham i endetiden. Derfor er Kristus Guds endetidsfolks eneste
håp.
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Søndag

KVINNEN OG DRAGEN
Les Åp 12,1–4. Johannes fikk se to store tegn. Det første er en gravid kvinne. Hvem
er kvinnen, og hva lærer teksten?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I Bibelen er en kvinne symbol for Guds folk (2 Kor 11,2): En kysk kvinne står for
trofaste troende, mens en hore står for frafalne troende. Før korset symboliserer
kvinnen i Åp 12 først GTs Israel. Fra henne kom Messias inn i verden (Åp 12,1–5). I
vers 13–17 står hun for den kristne kirke.
Denne kvinnen er kledd med solen og har månen under sine føtter. I Bibelen kan
solen stå for Kristi herlighet (Matt 17,2, Åp 1,16) og hans folks herlighet (Matt 13,43).
Månen gjenspeiler solens lys og peker på GTs løfter som varsler evangeliet.
Det neste symbolske tegnet Johannes så i synet, var en ildrød drage. Dragen er
djevelen og Satan, den gamle slangen (Åp 12,9). Teksten sier at halen dro en tredjedel
av stjernene fra himmelen ned til jorden. Halen er et symbol på bedrag (Jes 9,14.15;
Åp 9,10). Satan forførte et stort antall av englene. De ble onde ånder (2 Pet 2,4; Jud
6) og har vært hans hjelpere i motstanden mot Gud og hans frelsesverk gjennom
historien om den store konflikten.

Les Åp 12,1–5. Dragen kalles «den gamle slangen» (se Åp 12,9). Hva er sammenhengen mellom 1 Mos 3,15 og dragen som vil ødelegge kvinnens barn?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Satan ventet på Messias (barnet som skulle bli født) for å ødelegge ham. Da Messias
endelig ble født, kunne ikke dragen ødelegge ham, og barnet ble «rykket opp til
Gud, til hans trone» (Åp 12,5).
Hva lærer Åp 12,11 om hvordan Guds folk kan seire over Satan i sitt liv? Kan Jesu
seier over Satan gi deg trøst i din kamp mot synden? Hvordan?
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SATANS ENDELIGE UTKASTELSE FRA HIMMELEN
Les Åp 12,7–9, som taler om krig i himmelen. Hva slags krig førte til at Satan ble
utvist fra himmelen?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Satan ble utvist fra himmelen i begynnelsen av den store konflikten, da han gjorde
opprør mot Gud. Han ville tilrane seg himmelens trone og være «lik Den høyeste»
(Jes 14,12–15). Han gjorde opprør mot Gud, men ble beseiret og kastet ned på jorden.
Han bedro de to første menneskene og tilranet seg herredømmet over verden (Luk
4,6). Som verdenshersker (Joh 12,31) hadde han adgang til himmelen og deltok i
det himmelske råd som jordens representant (Job 1,6–12). Men siden nederlaget på
korset har Satan og hans falne engler vært begrenset til jorden som et fengsel, til de
får sin straff (2 Pet 2,4; Jud 6).
Ved sin død gjenvant Jesus det som var tapt, og Satans sanne karakter ble åpenbart før universet. «Satan så at hans bedrag var avslørt. Hans herskermetoder ble
blottlagt for de syndfrie engler og for det himmelske univers. Han hadde vist seg å
være en morder. Ved å utgyte Guds Sønns blod hadde han definitivt avskåret seg fra
all sympati hos de himmelske vesener. Fra nå av var hans virksomhet begrenset.»
– Alfa og Omega, bind 5, side 315 [DA 761]. Herredømmet over jorden ble overført fra
Satan til Jesus. Han ble utropt som jordens legitime hersker (Ef 1,20–22; 1 Pet 3,22).
Dermed var Satan og hans medarbeidere helt utvist fra himmelen. Jesus forutså
dette, og sa: «Nå felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste
kastes ut» (Joh 12,31).
Med denne dommen over Satan er «seieren og makten og riket fra vår Gud kommet, nå har hans Salvede herredømmet» (Åp 12,10). Satan har fortsatt en viss makt
til å skade Guds folk på jorden. Han vet imidlertid at «hans tid er kort» (Åp 12,12).
Men selv om hans tid er «kort», gjør han alt han kan for å påføre mennesker smerte,
lidelse og ødeleggelser.
Hva sier Åp 12,11 er vårt eneste forsvar mot djevelen?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Tirsdag

KRIGEN PÅ JORDEN
Les Åp 12,13.14. Etter å ha blitt sperret ute fra himmelen, fortsetter Satan sitt

angrep på menigheten i de profetiske 1260 dagene. Hvordan var Guds forhold til
menigheten i den perioden?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

«Satans utkastelse fra himmelen som brødrenes anklager ble oppnådd ved
Kristi store offer da han ga sitt liv. Til tross for Satans standhaftige motstand ble
frelsesplanen gjennomført. ... Satan visste at han ville bli fratatt det riket han
hadde tilranet seg, men han var fast bestemt på ikke å sky noen anstrengelser for å
ødelegge så mange som mulig av dem Gud hadde skapt i sitt bilde. Han hatet mennesket fordi Kristus hadde vist det slik tilgivende kjærlighet og medlidenhet, og han
ville nå bedrive alle slags bedrag for at vi skulle gå fortapt. Han holdt frem på sin
gamle kurs med mer energi på grunn av sin egen håpløse tilstand.» – The Spirit of
Prophecy, bind 3, side 194, 195.
Satan fortsetter sine aktiviteter ved å utøse sitt raseri mot det som er gjenstand for
Kristi kjærlighet på jorden – menigheten. Men Gud beskytter menigheten i ødemarken i den profetiske perioden på 1260 dager i påvente av Kristi gjenkomst.
I Åp 12 står det to ganger at Satans forfølgelsesperiode er 1260 dager (Åp 12,6),
eller «én tid og tider og en halv tid» (Åp 12,14). Begge viser til tidsperioden for det
lille hornets aktivitet som er nevnt i Dan 7,23–25. I Bibelen står profetiske dager for
år. Den tiden i historien som passer best til denne profetiske perioden, er 538–1798,
da romerkirken dominerte den vestlige verden som kirkelig makt, inntil hendelsene
under den franske revolusjon førte til at Romas undertrykkelser opphørte, i hvert fall
midlertidig.
Ved avslutningen av kvinnens profetiske tid i ørkenen setter Satan inn et nytt
angrep for å ødelegge Guds kirke. Dragen spyr flomvann for å ødelegge kvinnen.
I Bibelen er en oversvømmelse ofte et symbol på forfølgelse (Jes 59,19). På denne
tiden svelger jorden vannene og redder kvinnen så hun får et trygt fristed.
Tenk på hvor lenge forfølgelsen varte: 1260 år. Hva burde dette si oss om hvor
begrenset vår forstand er når det gjelder en hendelse som Kristi gjenkomst, som
ser ut til å ta så lang tid, slik vi ser det?
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KRIG MOT RESTEN
Les Åp 12,17. Hvem fører Satan krig mot i endetiden?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Ordet rest, eller de andre, beskriver dem som bevarer sin troskap mot Gud når flertallet faller fra (1 Kong 19,18, Åp 2,24). Ved tidens ende, da de fleste står på Satans
side, skal det finnes et folk som er trofast mot Kristus og blir gjenstand for Satans
raseri.
Hva er restens to egenskaper, ifølge Åp 12,17? Hvordan kan man være sikker på at
man tilhører Guds rest i endetiden?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Resten i endetiden holder Guds bud. Åp 13 viser at tibudslovens første tavle står
sentralt i endetidens konflikt. Hovedsaken i de første fire budene er tilbedelse.
Hovedspørsmålet i den siste krisen er hvem vi skal tilbe. Mens verdens mennesker
tilber dyrets bilde, vil resten tilbe Gud Skaperen (Åp 14,7). Det fjerde bud peker på
Gud som vår skaper, og er en grunn til at vi tror dette budet vil spille en viktig rolle i
den siste krisen.
Det andre kjennetegnet på resten i endetiden er at de har «Jesu vitnesbyrd» (Åp
19,10), som det samme verset forklarer er «profetordets ånd» (NBK). På Johannes’
tid betydde uttrykket «profetordets ånd» profetiens gave. Uttrykket «Jesu vitnesbyrd» viser til at Jesus frembærer sitt vitnesbyrd via profetordets gave, akkurat som
han gjorde gjennom Johannes (Åp 1,2). Åpenbaringen viser at Guds folk vil ha den
profetiske gaven blant seg for å lede dem gjennom vanskelige tider, for Satan vil
gjøre alt for å bedra og ødelegge dem.
Hva er noen av de store innsiktene vi har fått gjennom «profetiens ånd»? Hvilke
forpliktelser følger med denne gaven, for den enkelte og for menigheten?
______________________________________________________________________________________________________________
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SATANS ENDETIDSSTRATEGI
Åp 12,17 markerer en endring i Satans strategi når han prøver å vinne verdens folk
og bedra Kristi trofaste. Gjennom kirkehistorien forsøkte han å forpurre Guds
frelsesverk, først og fremst med tvang og forfølgelse. Historien viser at strategien
ikke lyktes fullt ut. Men i det endelige angrepet på endetidens rest bruker Satan
bedrag, ikke bare tvang. Dette strategiskiftet faller sammen med overgangen fra et
historisk fokus til et endetidsfokus.
Det er ikke uvesentlig at ordet forføre ikke forekommer i den historiske delen av
boken (Åp 4–11), men brukes ofte i den eskatologiske delen (Åp 12–20), der Satans
endetidsprosjekter skildres som forberedelse til den siste kampen. Ordet forføre innleder (Åp 12,9) og avslutter (Åp 20,7–10) skildringen av Satans endetidsaktiviteter.

Les 2 Tess 2,8–12 sammen med Åp 13,13.14 og 19,20. Hva kjennetegner endetidens bedrag?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I Åp 13–20 forsøker Satan å vinne verdens troskap. Han lanserer en forfalskning av
den sanne Gud og hans frelsesverk i verden. I Åp 13 dannes det et forbund på tre
mellom dragen og hans to allierte: havdyret (Åp 13,1–10) og jorddyret (Åp 13,11–18).
Dette sataniske triumviratet blir et motstykke til treenigheten (Åp 1,4–6). Gjennom
resten av boka står denne sataniske treerbanden brast og bram mot Guds verk i
verden og forfører folk bort fra Gud så de står på Satans side i den siste krisen (Åp
16,13.14; 19,20; 20,10). Åpenbaringen viser at endetidens bedrag vil forføre de fleste.
To ganger i Åpenbaringen oppfordres det til visdom og åndelig forstand for å
oppdage og motstå Satans endetidsaktiviteter (Åp 13,18; 17,9). Hva slags visdom er det tale om? Se Jak 1,5. Hvordan kan vi få slik visdom?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Les «På fast grunn» i Alfa og Omega, bind 8, side 32–42 [GC 518–530].
Formålet med Åp 12 er først og fremst å fortelle Guds folk at endetidens begivenheter er en del av den store konflikten mellom Kristus og Satan og hans demoniske
krefter. Boken viser dem hva de står overfor i dag og skal møte på en enda alvorligere måte i fremtiden – en erfaren og rasende fiende. Paulus sier at i endetiden «virker
[Satan] med stor makt og med under og falske tegn. Med all slags urett forfører
han dem som går fortapt, fordi de ikke ville elske sannheten så de kunne bli frelst»
(2 Tess 2,9.10).
Åpenbaringen oppfordrer oss til å ta fremtiden på alvor og fokusere på vår
avhengighet av Gud. Men boken lærer også at Satan nok er en sterk og en erfaren
fiende, men han er ikke sterk nok til å seire over Kristus (se Åp 12,8). Guds folk kan
kun finne håp i ham som allerede har beseiret Satan og mørkets krefter. Og han har
lovt å være med sine trofaste «alle dager inntil verdens ende» (Matt 28,20).

Spørsmål til drøftelse

1. Er vi en del av endetidens rest? For et privilegium! Og for et ansvar! (se Luk
12,48). Hvorfor må vi være på vakt så vi ikke tror at denne rollen garanterer
vår frelse?
2. «Vi taler altfor mye om Satans kraft. Det er sant at Satan er mektig, men jeg
takker Gud for en mektig frelser som kastet den onde ut av himmelen. Vi taler
om vår motstander, vi ber om ham, vi tenker på ham, og han vokser seg større
og større i vår fantasi. Hvorfor ikke snakke om Jesus? Hvorfor ikke tenke på
hans kraft og kjærlighet? Satan er glad for at vi blåser opp hans makt. Pek på
Jesus, tenk på ham, og når du ser, blir du forvandlet etter hans bilde.»
– Advent Review and Sabbath Herald, 19. mars 1889. Hvordan forstørrer
mange Satans makt? Og hvilke farer er det ved å benekte, ikke bare at Satan
har reell makt, men også at han finnes?
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ALT FOR SABBATEN
Carlos Freitas (48), São Tomé

E

tter dåpen gikk Carlos til sjefen i Voice of America og sa at han ikke kunne arbeide på sabbaten lenger. ”Det er da noe gammeltestamentlig,” sa han. ”Kristne holder seg til Det nye
testamentet.”
Carlos laget en liste over tekster i NT og ga ham neste dag: ”Sabbaten er hviledagen i NT,” sa
han. Sjefen spurte: ”Er det ditt ramme alvor?” ”Ja, jeg vil holde sabbaten. Noe annet ville være
synd.” Sjefen rakte ham hånden: ”Du er den første som har utfordret meg på dette,” sa han. Siden
hørte han ikke mer om den saken.
Men så ble sjefen forflyttet. En av tibarnsfar Carlos’ jobber var å losse båten med drivstoff til
arbeidsgiverens aggregat. Den kom på torsdager, og de var ferdige i løpet av fredag. Men en dag
kom den på fredag.
Carlos gikk til toppsjefen og ba om å få gå kl. 17.30. Svaret var nei! Carlos, og merkelig nok
oppsto det et problem med båtmotorene i løpet av ettermiddagen, som de ikke klarte å løse, og de
måtte gå i land.
Sjefen sa ikke et ord.
Carlos gruet seg til mandag. Dagen kom, og sjefen sa ingenting. Heller ikke tirsdag. Eller
onsdag. En uke gikk uten et ord. Carlos fattet det ikke.
Noen dager senere sa en kollega at sjefen hadde tenkt å la Carlos gå kl. 17.30, men rakk ikke å
si det før problemene sendte alle hjem.
En sikkerhetsvakt var forundret over hendelsen, og begynte å komme i adventistkirka.
Carlos har ikke hatt sabbatsproblemer siden. ”Gud er god mot dem som stoler på ham,” sier
han.
Adventistsamfunnet har 8000 medlemmer fordelt på 13 kirker og 56 grupper.
Carlos forteller gjerne om sin opplevelse, og vil gjøre alt han kan for å utbre Guds ord.
En del av offeret 13. sabbat går til å bygge en kirke som skal nå middelklassen i São Tomé.
Takk for misjonsgavene!
Du kan se Carlos her: bit.ly/Carlos-Freitas
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Satan og hans to allierte

Bakgrunnsstoff

Åp 13, Åp 17,8; Dan 7,24; 2 Tess 2,2–12, Åp 12,14–16; 1 Kong 18,38.

Minnevers

Dragen ble rasende på kvinnen og dro av sted for å føre krig mot de andre i
hennes ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast på vitnesbyrdet om
Jesus (Åp 12,17).

Åpenbaringen 12 ender med en vred Satan som forbereder seg til kamp mot Kristi
trofaste folk. Kapittel 13 skildrer hans forberedelser til det endelige slaget, men med
hjelp av to allierte, to rovdyr. Disse tre maktene er motstykket til Guds treenighet (se
Åp 1,4–6). Denne treerbanden står Guds frelsesverk imot og forsøker å få verden på
sin side.
Men det er på sin plass med en advarsel. Hittil har vi sett på profetier som alt er
oppfylt. Fra nå av handler det meste om profetier som ennå ikke er oppfylt. Her viser
Gud oss hva som skal skje mot slutten, slik at vi ikke blir overrasket.
Men vi må huske at selv om disse profetiene forteller hva som vil skje på slutten,
forteller de ikke når og nøyaktig hvordan de siste begivenhetene vil utfolde seg.
Derfor må vi ikke spekulere ut over hva profetien åpenbarer. Husk at profetiene
i Åpenbaringen har praktiske formål: å lære oss hvordan vi skal leve i dag og bli
beredt på fremtiden.
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DYRET FRA HAVET
Les Åp 13,1–4.8 og Åp 17,8. Hva kjennetegner dette dyret, og hvilke faser gjennomgår det?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Johannes ser et uhyre stige opp av havet. Et dyr står for en politisk makt, men skildringen av havdyret peker på en makt som er både religiøs og politisk. Havet står for
de stormfulle sosiale og politiske forholdene som fulgte Romerrikets fall (se Dan
7,2.3.23.24).
Johannes skildrer dyret idet det kommer opp av vannet. Dyret har syv hoder og
ti horn, det samme som dragen i Åp 12,3. Dette røper sammenhengen mellom de to.
På dyrets hoder er et blasfemisk navn, og på hornene er kongekroner. Dyrets hoder
er maktene som Satan brukte for å forfølge Guds folk gjennom historien (se Åp
17,9–11). Det blasfemiske navnet peker på den guddommelige tittelen dyret vil ha.
De ti hornene er hentet fra Dan 7,24, og symboliserer de nasjonene som oppstår etter
Romerrikets fall. Disse kjennetegnene peker på Romerrikets pavelige fase.
Når dyret kommer ut av vannet, ligner det en leopard, en bjørn og en løve. Slik
kombinerer dyret egenskapene til de fire dyrene (verdensriker) i Dan 7,2–7: Babylon,
Medo-Persia, Grekenland og Roma (Dan 7,17). Men Johannes nevner dem i omvendt
rekkefølge og viser at sjødyret er beslektet med det fjerde dyret i Dan 7, Romerriket.
Dragen ga dyret sin kraft, sin trone og stor makt. Slik Faderen har overdratt sin
trone og myndighet til Kristus (Åp 2,27), slik innsetter dragen dyret som medregent
og representant på jorden. Dette viser at sjødyret er det andre medlemmet av den
sataniske treenigheten og forsøker å overta Jesu Kristi sted i folks sinn og hjerte.
Åp 13,5 sier at tiden for dyrets aktivitet er de profetiske 42 måneder eller 1260
dager, som betyr år. Denne fasen ender når et av dyrets hoder får et dødssår, noe
som fører til en midlertidig død. Når såret blir leget, våkner dyret til live igjen. Dette
vekker beundring i verden, og de dyrker både dragen og dyret.
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SJØDYRETS AKTIVITETER
I går så vi at Åp 13,5 taler om forfølgelse i en bestemt tidsperiode. De 42 månedene
er samme tidsperiode som de 1260 dagene med forfølgelse av kvinnen/menigheten
(Åp 12,14). Profetiske dager står for år. Året 538 markerer starten på denne profetiske
perioden, da romerkirken med paven i spissen ble en kirkelig makt som dominerte
den vestlige verden gjennom hele middelalderen. Under den franske revolusjon ble
dyret påført det dødelige såret i 1798. Dermed opphørte kirkens undertrykkelse for
en stund.
Sammenlign Åp 13,5–8 med Dan 7,24.25 og 2 Tess 2,2–12. Hvordan avspeiler havdyrets aktiviteter skildringen av det lille hornet og den lovløse?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Dyrets aktivitet i den profetiske perioden på 1260 dager omtales som blasfemisk.
I NT kan blasfemi betegne påberopelse av likestilling med Gud (Joh 10,33; Matt
26,63–65) og Guds autoritet (Mark 2,7). Havdyret rettet sin blasfemi mot «Gud og
begynte å håne hans navn og hans bolig og dem som bor i himmelen» (Åp 13,6).
Guds bolig er helligdommen i himmelen, der Kristus gjør tjeneste for vår frelse.
Havdyret benekter Kristi verk som mellommann ved å erstatte det med et menneskelig system som sies å bringe frelse og syndenes tilgivelse, handlinger som er et klart
uttrykk for blasfemi.
Åp 13 peker på en tid med stort frafall i kirken. Dette ble oppfylt da kirken i VestEuropa gjorde krav på Guds posisjon og makt på vegne av paven som dens overhode. Kristi soningstjeneste i helligdommen i himmelen ble erstattet av menighetens
prestedømme. De som ikke ville bøye seg for Roma, ble forfulgt og drept.
I dag betraktes man som hard og sneversynt hvis man sier slikt, men nåtiden kan
ikke viske bort fortiden, om man måtte ønske det aldri så inderlig.
Hvordan kan vi være tro mot profetien om menighetens historie og like fullt være
hensynsfulle og varsomme når vi legger frem disse sannhetene for andre?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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JORDDYRET
Første halvdel av Åp 13 skildrer det som middelalderens kirkemakt gjorde i den
profetiske perioden på 1260 dager/år. Under den franske revolusjon fikk dette
religiøs-politiske systemet et banesår. Men det dødelige såret vil bli leget, og systemet vekkes til live igjen. Resten av kapitlet skildrer hvordan denne helbredelsen av
dyrets dødelige sår faktisk vil skje.

Les Åp 13,11. Hva er kjennetegnene på det andre dyret? I lys av Åp 12,14–16: Hva
vil det si at dyret stiger opp av jorden?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Johannes ser et annet dyr som stiger opp av jorden. Dette viser at det andre dyret er
en makt av samme slag som det forrige. Men mens det første dyret hadde et skremmende ytre, virker jorddyret harmløst. Det har «to horn som et lam» (Åp 13,11). I
Åpenbaringen er lammet et symbol på Kristus. Altså har denne endetidsmakten et
kristelig ytre.
Denne makten, som med sitt utseende som et lam, fremtrer som vennlig innstilt
til menigheten, oppstår i et territorium som beskyttet kvinnen/menigheten mot
dragens flomvann på slutten av de profetiske 1260 dagene (Åp 12,14–16). Dette er
en ny spiller på scenen, en som fremstår som verdensmakt etter at havdyret fikk det
dødelige såret under den franske revolusjon. Det er altså kun aktivt i endetiden.
Men teksten viser at denne lam-lignende makten til slutt vil tale som dragen,
som djevelen selv. Denne endetidsmakten skal forsøke å få hele verden til å tilbe det
første dyret, som fikk det dødelige såret. Dette viser at det territoriet som etter middelalderen hadde vært et trygt fristed for menigheten, skal spille rollen som forfølgelsesmakt i den siste tid.
«Hvilken nasjon i ’den nye verden’ var det som i tiden omkring 1798 fikk stadig større makt og innflytelse, med utsikt til storhet og styrke og som tiltrakk
seg verdens oppmerksomhet? Det kan ikke være noen tvil om hva dette symbolet
peker på. Bare én nasjon svarer til beskrivelsen i profetien. Det er Amerikas forente
stater.» – Alfa og Omega, bind 7, side 369–370 [GC 440].
Da USA først ble identifisert som dette dyret, hadde det langt fra den makt og
innflytelse som det har nå. Hvordan bekrefter dette at USA er makten som er skildret i denne profetien?
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DYRETS BILDE
Les Åp 13,12.13. Hvordan hjelper 1 Kong 18,38 og Apg 2,3 oss å forstå dyrets bedrag – der det største er å få ild til å fare ned fra himmelen?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Ved tidens ende begynner dyret som lignet et lam å utøve det første dyrets myndighet. Slik kopierer det Den hellige ånd. Den hellige ånd utøver Kristi myndighet og
viser folk hen til ham (Joh 15,26), og denne jordiske makten utøver sjødyrets fulle
makt og viser folk hen til det.
Dyret som ligner et lam, underordner seg det første dyret og får folkene på jorden
til å tilbe det. Teksten viser at dette henger sammen med helbredelsen av dyrets
banesår. Hvordan vil dyret som ligner et lam, få verden til å tilbe dyret fra havet?
I førstningen vil det overbevise med mirakuløse tegn (Åp 13,13.14), og til sist, med
tvang (Åp 13,15–17).
Helbredelsen av havdyrets dødelige sår viser til gjenreisningen av middelalderens
religiøse system. Ved hjelp av mirakler klarer dyret, som lignet et lam, å få jordens
folk til å lage et bilde til det dyret som fikk banesåret.
Et bilde er en kopi av noe reelt. Det andre dyret får verden til å skape et religiøst
system som i visse henseender kopierer middelalderens system. Folk vil betrakte
miraklene som uttrykk for guddommelig makt. Når sivile og politiske krefter slutter
seg til de store religiøse organisasjonene for å pålegge menneskene en religion, vil
det bli dannet et bilde av dyret.
Les Åp 13,14.15 og legg merke til at språket, som er hentet fra 1 Mos 2,7, forklarer
dette med å gi livspust til dyrets bilde slik at det kan fungere. Ved å bruke uttrykk
fra 1 Mos 2,7, avslører profetien at dyret som ligner et lam, vil få bildet av dyret til å
fungere på lignende vis som da Gud ga liv til mennesket. Ved tvangsovertalelse vil
verdens folk bli forført så de aksepterer det første dyrets myndighet.
Gud nektet å påtvinge oss tilbedelse og lydighet. ‘Han valgte korsets vei fremfor
å tvinge noen til tilbedelse og lydighet. Hva sier det om hvor stor ondskapen hos
denne «treerbanden» vil bli?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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DYRETS MERKE
Åp 13 viser at dyret som lignet et lam, skal føre an i den siste krisen. Denne
verdensmakten vil opprette et globalt system som vil prøve å kontrollere folks tro.

Les Åp 13,16.17 sammen med 5 Mos 6,4–8. Hva har merket i pannen og på høyre
hånd med Guds bud å gjøre?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Folk av alle sosiale lag vil bli presset til å ta dyrets merke på sin høyre hånd eller i
pannen. Å motta merket er å stå på dyrets side. Slik seglet viser hvem som tilhører
Gud (Åp 14,1), slik viser dyrets merke hvem som tilber dyret.
Dyrets merke er ikke noe synlig tegn. Det settes på høyre hånd eller i pannen som
parallell til at Moses sa at israelittene skulle binde Guds lov som et tegn på hånden
eller på pannen (5 Mos 6,8). Dette tyder på at merket i pannen har å gjøre med å
innprente Guds lov i sinnet, og merket på høyre hånd har med atferd å gjøre.
Det sentrale spørsmålet i den siste krisen vil gjelde tilbedelse og lydighet mot Gud
ved å holde hans bud (Åp 14,12). Sabbatsbudet blir en spesiell prøve på troskap og
lydighet mot Gud. Sabbaten er kjennetegnet på Guds folks lydighet (Esek 20,12), og
dyrets merke er tegnet på lydighet mot dyret.
Dyrets merke er et direkte angrep på det fjerde bud. Det skjer ved at menneskebud settes i stedet for Guds bud. Det klareste eksemplet på dette er den menneskeskapte helligelsen av søndag (se Dan 7,25) som hviledag i stedet for den syvende
dag, dagen som Gud innstiftet. Vi tilber Herren som Skaperen. Og den syvende dag,
sabbaten, har vært tegnet på hans skaperakt siden verdens begynnelse. Forsøket på
å endre tegnet på Gud som skaper til en annen dag er et forsøk på å tilrane seg Guds
rolle og makt.
Sammenlign scenarioet i Åp 13,14–18 med Dan 3,1–7. Hvilke paralleller kan vi
finne i den historien, og hva vil skje ved tidens ende?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Åpenbaringen viser at sabbaten vil bli et tegn på lydighet ved historiens slutt. Men vi
skal huske at søndagshelligholdelse ennå ikke i seg selv betyr at man har tatt dyrets
merke. En slik praksis blir ikke «dyrets merke» før folk, på tross av bedragene, har
fått en klar forståelse av hva det innebærer å velge en helligdag, og så velger enten
for eller imot Gud. Men den tiden ligger fremdeles i fremtiden.
«Ingen har tatt dyrets merke ennå. Prøvetiden er ikke kommet ennå. Det finnes
sanne kristne i alle kirkesamfunn, også Den katolske kirke. Ingen blir dømt før de
har fått lyset og har innsett at de plikter å holde det fjerde bud. Men når befalingen
kommer med påbud om å holde den falske sabbaten, og den tredje engelens høye rop
advarer mot å dyrke dyret og dets bilde, da blir skillet mellom det falske og det ekte
tydelig. Da tar de dyrets merke, og fortsetter å bryte budet.» – Evangelism, side 234.
Husk: I dag er det ingen som går fortapt fordi de holder søndagen, og det er
ingen som blir frelst fordi de holder sabbaten. Men det kommer en tid da «dyrets
merke» blir et avgjørende spørsmål, og valg av hviledag blir en troskapsprøve.
Åpenbaringen ber Guds folk om å ta Bibelen og granske sitt hjerte mens de studerer
det profetiske ord og gjør sitt ytterste for å nå dem som ennå ikke har møtt Kristus i
evangeliet.

Spørsmål til drøftelse

1. Hva er situasjonen i verden i dag, og særlig de religiøse og politiske strømninger? Hva later til å ha kurs mot oppfyllelsen av profetien i Åp 13?
2. Hvilken holdning bør vi ha til alle troende mennesker mens vi venter på avslutningen? Tenk over dette rådet: «Våre predikanter bør søke å komme i forbindelse med predikantene i andre samfunn. Be for disse menn, og sammen
med dem, for Kristus går også i forbønn for dem. De bærer et høytidelig
ansvar. Som Kristi sendebud burde vi vise en dyp, alvorlig interesse for disse
hyrder for hjorden.» – Testimonies for the Church, bind 6, side 78.
Hvordan kan vi unngå å ha en ukristelig holdning til andre kirkesamfunn?
Hvordan skal vi vise respekt for dem og deres personlige tro uten å gå på akkord med vår tro?
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HAN FALT FOR JESUS
Constâncio Triste Afonso (51), São Tomé

C

onstancio var bonde og tobarnsfar. Da en gruppe adventister kom til fjellbygda hans på leirtur, la han merke til at de verken drakk eller røykte. Han tok kontakt med en adventist som
ga bibelstudier, og etter å ha sluttet med tobakk og alkohol, ble han døpt.
Men et halvt år senere var alt ved det gamle. Kona ble rasende. Hun var ikke døpt, men hadde
likt den nye Constancio. ”Adventister gjør ikke sånt! Og det skal ikke du heller,” sa hun. Hun
nektet å dele seng med ham før han sluttet.
Constancio likte ikke reaksjonen, så han studerte Bibelen for å finne ut mer om kristen livsstil.
Han kom frem til Jes 52,2, og tenkte: ”Hvorfor bruker jeg penger på det som ikke er brød når jeg
likevel ikke blir tilfreds?” Han ba om hjelp til å seire over vanene sine i ukevis, men fortsatte å
kjøpe alkohol og tobakk.
En natt klatret han full opp stigen til huset (det er bygget på pæler). Konen, syvåringen og fire
åringen lå og sov. Så husket han at han ikke hadde vasket føttene. Han sjanglet ut på verandaen
og bøyde seg for å vaske føttene, men falt i bakken. Han landet med hodet i den fuktige sanden,
rett ved en stein.
Hunden hylte. Kona og barna fant ham liggende på bakken. Hun ropte på hjelp. Naboene kom
til og så at han hadde falt. De mente djevelen hadde skjøvet ham og ble forferdet. Constancio
måtte renses. Dermed urinerte de i hverandres hender og kastet urinen på den urørlige skikkelsen.
Så bar de ham hjem.
Dagen etter ba vennene Constancio på en drink. Han gned seg i hodet og sa: ”Jeg verken drikker eller røyker lenger.” Det har han heller ikke gjort. ”Jeg hadde ikke lyst på det lenger. Det var
bønnesvar,” sier han.
I dag er en tredjedel av stedets innbyggere adventister. Blant dem er Constancios kone, barn
og fem tidligere alkoholikere som han har vunnet.
”Jeg forteller historien for å hjelpe andre med slike problemer,” sier han. Mange drikker og
skammer seg for å gå i kirka. ”Jeg sier at jeg sluttet, og det kan du også. Med Guds hjelp.”
En del av offeret 13. sabbat går til å bygge et rehabiliteringssenter for alkoholikere og narkomane i São Tomé. Takk for gavene.
Du kan se Constancio her: bit.ly/Constancio-Afonso
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9. mars

Guds evige evangelium

Bakgrunnsstoff

Åp 14,6–12; Matt 24,14; Fork 12,13.14; 2 Mos 20,2–11; Jes 21,9; 34,8–10.

Minnevers

Her må de hellige ha utholdenhet, de som holder seg til Guds bud og troen på
Jesus (Åp 14,12).

Åpenbaringen viser at Satans endetidsbedrag blir så vellykket at verden vil velge å
tilbe dyret og ta dets merke. Likevel sier Åp 14,1–5 at Gud vil ha sin rest, de som står
på Herrens side når de fleste ikke gjør det.
Til slutt må folk velge, ikke om de skal tilbe eller ikke (alle tilber noe), men hvem
de skal tilbe. De som tilber dyret, får merket i pannen eller på sin høyre hånd, symboler for om de velger å tjene frafallet med sitt sinn eller sine handlinger.
Samtidig blir verden vitne til en stor forkynnelse av evangeliet, som er uten
sidestykke siden pinsedagen. Før Guds dom utøses over opprørerne, sender Gud sine
advarselsbudskaper. Satans aktivitet er global. Det blir også forkynnelsen av evangeliet i endetiden. Gud vil ikke at noen skal gå til grunne, men at alle skal bli frelst.
Det var derfor Jesus døde for hele menneskeheten. Spørsmålet er hvem som vil ta
imot og hvem som ikke vil.
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Søndag

DE TRE ENGLEBUDSKAPENE
Rett før avslutningen sender Gud sine advarselsbudskaper, symbolsk fremstilt som
tre engler som flyr under himmelen. Det greske ordet for engel (angelos) betyr «sendebud». I Bibelen står engler ofte for personer i Guds tjeneste (Mal 2,7; Matt 11,10).
I Åpenbaringen står de tre englene for Guds folk som er betrodd endetidsbudskapet
til verden.

Les Åp 14,6 og Matt 24,14. Den første engelens budskap blir kalt «et evig evange-

lium» (Åp 14,6). Hva sier dette om innholdet og formålet med budskapet? Hvorfor er
dette budskapet viktig for alt vi tror?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Det første endetidsbudskapet er evangeliet. Evangeliet er godt nytt om Gud, som
frelser mennesker på grunn av hva Jesus Kristus har gjort for dem. Den første
engelens budskap er et «evig» evangelium fordi Gud er uforanderlig. Hans plan ble
iverksatt før vi ble til (2 Tim 1,9; Tit 1,2). Evangeliet omfatter både frelse og dom.
Det er den gode nyheten om frelse for dem som tar imot det, men det er også en
advarsel om dom for dem som avviser dets håp.
De tre englene forkynner budskapene med «høy røst» (Åp 14,7.9). Budskapet er
presserende viktig: Alle må få høre det, for det gjelder deres evige skjebne. Det skal
forkynnes for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. Dette er spesielt viktig, for i endetiden skal dyret utøve sin sataniske makt over «alle stammer og folk,
tungemål og nasjoner» (Åp 13,7). Satans bedrag er globalt, og det skal også evangeliets siste forkynnelse være.
De tre englebudskapene blir forkynt av Guds folk som motvekt til de tre urene
åndene som lignet frosker og kom ut av den falske treenighetens munn (Åp 16,13.14).
Deres budskaper forfalsker de tre englebudskapene. Dermed vil verden få to konkurrerende budskaper i endetiden, og begge søker tilslutning hos verdens folk.
Vi er kalt for å nå verden med evangeliet. Hva gjør du for å bidra til det? Hva mer
kan du gjøre?
______________________________________________________________________________________________________________
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DEN FØRSTE ENGELENS BUDSKAP, DEL 1
Les Åp 14,7 og Fork 12,13.14. Hva vil det si å «frykte Gud»? Hva har det å frykte

Gud med evangeliet å gjøre, og hva har evangeliet med å holde Guds bud å gjøre?
(Se også Rom 7,7–13.) Hva er forbindelsen mellom å frykte Gud og å ære ham?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

«Frykt Gud og gi ham æren» (Åp 14,7) forkynnes i sammenheng med «det evige
evangelium». Erkjennelsen av hva Kristus har gjort for vår frelse resulterer i en
positiv respons.
I Åpenbaringen henger frykt for Gud og det å gi ham ære, nøye sammen (Åp
11,13; 15,4). Det første betegner et rett forhold til Gud (Job 1,8), og det siste viser
lydighet mot ham.
Å frykte Gud betyr ikke at vi er redd ham, men at vi tar ham alvorlig og gir ham
den plass han fortjener i vårt liv. Guds folk i den siste tid er de som frykter Gud (se
Åp 11,18; 19,5). Den som frykter Gud, ærer ham ved sin lydighet (5 Mos 5,29; Fork
12,13) og avspeiler hans karakter (1 Mos 22,12).
Motivet for å frykte Gud og gi ham ære er at timen da han skal holde dom, er
kommet (Åp 14,7). Dommen her er dommen før Jesu annet komme. Formålet med
denne dommen er å se om vi virkelig tjener Gud (dette ses av våre gjerninger). Når
dommen er slutt, er hvert menneskes skjebne avgjort (Åp 22,11), og Jesus kommer og
lønner den enkelte etter hans gjerninger (Åp 22,12).
Dommen i Åp 14 er en del av evangeliet. For dem som har et rett forhold til Gud,
er dommen godt nytt: Den betyr frelse og frihet. Men den er dårlig nytt for de utro.
Budskapet om den kommende dommen er et kall om å vende om til Gud, for Gud vil
ikke at noen skal gå til grunne, men at alle skal nå frem til omvendelse (2 Pet 3,9).
Hvordan kan du stå alene i dommen? Hvilken dom vil dine gjerninger garantere
deg? Hva sier svaret om ditt behov for evangeliet, og hvorfor er det så nært forbundet med den første engelens budskap?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Tirsdag

DEN FØRSTE ENGELENS BUDSKAP, DEL 2
Åpenbaringen viser at den avgjørende problemstillingen i jordens siste krise vil være
tilbedelse og lydighet mot Gud ved å holde hans bud (Åp 14,12). Verdens befolkning
vil bestå av to grupper: de som frykter og tilber Gud, og de som frykter og tilber
dyret.
Se gjennom de første fire budene (2 Mos 20,2–11). Les så Åp 13. Dyret krever tilbedelse (Åp 13,15), et bilde settes opp for dyret som skal tilbes (Åp 13,14.15), Gud og
hans navn spottes (Åp 13,5,6), og dyrets merke tas (Åp 13,16.17). Hvordan peker
dette på Satans angrep på de første fire budene i den siste krisen?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Tilbedelse står sentralt i de fire første budene. Åpenbaringen tyder på at disse budene
blir tegnet på troskap mot Gud i den siste krisen. Den siste konflikten mellom
Kristus og Satan vil dreie seg om tilbedelse og de første fire budene.
Hovedspørsmålet i den siste krisen understrekes av den andre formaningen i det
første englebudskapet. Kallet om å «tilbe ham som skapte himmelen og jorden, hav
og kilder» (Åp 14,7) er en henvisning til det fjerde bud (2 Mos 20,11). Dette viser at
kallet om å tilbe Skaperen er gitt i sammenheng med sabbatshelligholdelse.
I budet, som i resten av Bibelen, henger sann tilbedelse sammen med den riktige
hviledagen. Den syvende dag er et tegn på vårt forhold til Gud (2 Mos 31,13; Esek
20,12). Den første engelens budskap viser at verdens mennesker vil bli kalt til igjen å
tilbe Gud som skaper og la ham få sin rettmessige plass i deres liv.
«Feiringen av den falske sabbaten i samsvar med landets lov, men i strid med
det fjerde bud, vil være en lojalitetserklæring til den makten som er i opposisjon til
Gud, mens helligholdelsen av den sanne sabbaten i lydighet mot Guds bud vil være
en lojalitetserklæring til Skaperen. Mens den ene gruppen godtar tegnet på troskap
mot jordiske makter, og dermed tar «dyrets merke», velger den andre gruppen
lojalitetstegnet på Guds autoritet og får dermed «Guds segl.» – Alfa og Omega, bind
8, side 109–110 [GC 605].
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DET ANDRE ENGLEBUDSKAPET
Mens den første engelens budskap ber folk frykte og tilbe den sanne Gud, forkynner
den andre dom over endetidens Babylon som et falskt religiøst system.

Les Åp 14,8 sammen med Åp 18,2 og Jes 21,9. Den dobbelte gjentakelsen av ordet
«falt» understreker at løpet er kjørt for Babylon. Hvorfor skildres Babylon som allerede falt når dets fall finner sted i fremtiden?

__________________________________________________________________________________________________________________

Babylon omtales som en stor by. Dette er fordi Åpenbaringens symbolske Babylon
bunner i det historiske Babylon som den ugudelige makten som motsatte seg Gud og
undertrykket hans folk. Jes 14,12–15 likestiller Babylon med Satan og hans forsøk på
å gjøre seg lik Gud. I Åpenbaringen er endetidens Babylon navnet på den sataniske
treenigheten i forening med andre falske religioner (Åp 17,5). De vil gå i tjeneste for
Satan mot Guds folk (se Åp 13,11–18). Denne frafalne religiøse sammenslutningen
vil vise det gamle Babylons arroganse og opphøye seg over Gud og søke å ta hans
plass i verden. Den andre engelens budskap forsikrer Guds folk om at dette onde systemet står for fall og vil dele skjebne med det gamle Babylon.

Les igjen Åp 14,8 sammen med 17,2 og 18,3. Hvordan får Babylon verden til å
drikke sin utuktsvin? Hva er denne vinen?

__________________________________________________________________________________________________________________

Babylon anklages for å skjenke alle folkeslag med vredens vin fra sitt horeri. Jeremia
sier at Babylon gjorde hele jorden drukken (Jer 51,7). Åp 17 tegner endetidens
Babylon som en hore som gjør folk på jorden beruset av vinen fra sitt horeri (se Åp
17,2). Dette peker på Åp 13 hvor vi leser at Satans treenighet forfører jordens folk, så
de tilber dyret og dets bilde (Åp 13,11–18).
Babylons vin er de falske læresetningene og det falske evangeliet som dette frafalne religiøse systemet forkynner. Berusede mennesker tenker ikke klart. Når folk
ruser seg på Babylons vin, tar Babylon kontroll over samvittigheten og lokker dem
til å tilbe dyret og ta dyrets merke. Når rusen er over, vil de skjønne hva de har gjort,
men da er det for sent (Åp 17,15–17).
Må man bo i Babylon for å drikke av Babylons vin? Hvordan kan det skje?
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DET TREDJE ENGLEBUDSKAPET
Hvordan skildrer Åp 14,12 Guds trofaste folk?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I motsetning til dem advarer Åp 14,9.10 om hva som vil skje dem som rammes av
Guds vrede. I GT skildres Guds vrede symbolsk som å drikke vin av et beger (Jer
25,15.16). Den strenge dommen over dyrets tilbedere uttrykkes som å drikke Guds
vrede ublandet i begeret. Oldtidens mennesker fortynnet ofte vin med vann for å bli
mindre beruset. Ufortynnet vin ble blandet med urter og krydder for å øke rusen.
Den oppblandede, ufortynnede vinen står for å helle ut Guds vrede fullt ut og ikke
blandet med barmhjertighet (se Sal 75,8).

Les Åp 14,10.11 og Åp 20,10–15. Hvordan kaster Jes 34,8–10 og Jud 7 lys over
ordene: «Røyken fra deres pinsel stiger opp i all evighet»?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Ordene om pinsel med ild og svovel betegner total ødeleggelse. Ild og svovel er
et domsmiddel (1Mos 19,24; Jes 34,8–10). Ødeleggelsens røyk er et kjent bilde i
Bibelen. Jesaja profeterte om Edoms fremtidige ødeleggelse med ild og svovel:
«Verken dag eller natt skal det slukne, evig skal røyken stige» (Jes 34,10). Judas skildrer Sodomas og Gomorras skjebne som å bli straffet med «evig ild» (Jud 7). Disse
tekstene taler ikke om endeløs brenning, for ingen av disse byene brenner i dag.
Følgene er evige, ikke selve forbrenningen. Den «evige ild» i Åp viser til utslettelse.
De vil brenne lenge nok til at ingenting blir igjen som kan brenne.
Vi kan være glad for at ilden i helvete ikke torturerer de fortapte gjennom evigheten, men straffen er hard nok. Hva bør dette si oss om vår hellige oppgave med å
advare andre om det som kommer?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE
Les «Guds siste varselsbudskap» i Alfa og Omega, bind 8, side 108–116 [GC
603–612].
Åpenbaringen viser at Guds folk skal forkynne evangeliet for verden i endetiden.
Oppgaven virker avskrekkende, nesten umulig. Men vi har fått løftet om Guds kraft.
«Forkynnelsen av evangeliet skal ikke fullføres med en mindre åpenbaring av Guds
kraft enn den som markerte begynnelsen.
Budskapet blir ikke forkynt så mye ved argumenter som ved den dype overbevisning Guds Ånd gir. Bevisene er gitt tidligere. Frøet er sådd. Nå skal det spire og
bære frukt.» – Alfa og Omega, bind 8, side 115–116 [GC 611,612].
Når Guds siste budskap er forkynt, vil menneskene i verden tilhøre to leirer: de
som har et forhold til Gud og de som velger å følge dyret. Denne atskillelsen fremstilles som to innhøstinger: hveten som høstes inn (Åp 14,14–16) og druene som skal
tråkkes i vinpressen (Åp 14,17–20). Dette er emnet for Åp 17–18.

Spørsmål til drøftelse

1. Hvem forkynner de tre englers budskaper? Er det ikke en viktig oppgave?
Hvor alvorlig tar vi den?
2. Hvorfor tror du at dommen er et upopulært emne blant mange kristne?
Hvilken betydning har begrepet dommen før Jesu annet komme for oss i dag?
Hvordan vil du hjelpe dine trosfeller å få en bedre forståelse av dommen før
Jesu annet komme?
3. Tenk på sabbatsspørsmålet i lys av de siste ting. Hvorfor er det rimelig at
sabbaten, som går tilbake til skapelsesuken (1 Mos 2,2.3), spiller en så
sentral rolle? Saken gjelder altså hvem vi tilber, han som «skapte himmelen
og jorden» (Åp 14,7), eller dyret. Hvorfor spiller sabbatsbudet (Åp 14,12) en
så viktig rolle i den siste krisen hvis den syvende dag er det eldste og beste
tegnet på at Gud har skapt «himmelen og jorden»?
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ISJONSFORTELLING

9. mars

SVINEKJØTT
Gilson Neto (29), São Tomé

E

n nabo ba meg med i adventistkirka da jeg var 17, men jeg takket nei. Jeg elsket svinekjøtt.
Så begynte jeg å gå på en møteserie på andre siden av byen. Jeg gikk på alle møtene og ga
dem navn og adresse så jeg kunne få flere opplysninger.
En dag kom en nabo og sa at menigheten hans hadde fått navnet mitt. Ville jeg bli med i kirka
på sabbaten. ”Hvor fikk dere navnet mitt fra når jeg skrev meg på et helt annet sted?” sa jeg. Jeg
ble ikke med, for jeg er bygningsarbeider og måtte jobbe på lørdager.
Da foreslo naboen at jeg heller skulle komme til bibelstudier om kvelden. Jeg gikk noen ganger, og så skulket jeg jobben en gang og gikk i kirka.
Neste sabbat tok jeg en lang omvei til jobben for ikke å bli gjenkjent. Men jeg traff likevel et
medlem. Jeg sa at jeg skulle klippe håret. Samvittigheten plaget meg hele dagen, og på vei hjem
traff jeg også noen som lurte på hvor jeg hadde vært. Jeg vedgikk at jeg hadde vært på jobb.
Fra da av sluttet jeg å arbeide på sabbaten. Snart mistet jeg jobben.
Ingen hjemme var adventister, og foreldrene mine ble sinte da jeg ikke lenger hadde arbeid.
”Hvorfor går du dit de ikke spiser svin,” sa mor. ”Hvorfor arbeider du ikke på lørdag?” sa far. De
sju brødrene mine så på i taushet.
Ni måneder senere ble jeg døpt. Da jeg sa det hjemme, ble jeg kastet ut. En kvinne som ble
døpt samme dag som meg, ga meg mat. Jeg gikk hele dagen uten å finne arbeid. Jeg gråt og ba.
Siden fikk jeg jobb i et landbruksselskap. Jeg kunne hjelpe foreldrene mine. Det hjalp på
forholdet.
Så skjedde et stort mirakel. Fire av mine syv brødre ble adventister. Og to fettere. I alt ti i
familien er i menigheten nå. Selv far kom noen ganger før han fikk slag og ble lam.
I dag arbeider jeg for adventistskolen i São Tomé. Jeg lærer barna å dyrke grønnsaker og stelle
hagen. Jeg er gift med lillesøster til kvinnen som ga meg mat i den mørkeste tiden. Vi har en datter på ett år.
Jeg finner hjelp i Sal 125,1: ”De som setter sin lit til Herren, er som Sion-fjellet; det skal aldri
rokkes, men stå til evig tid.”
En del av offeret 13. sabbat vil hjelpe den eneste adventistskolen i São Tomé å bygge nytt
auditorium. Takk for misjonsgavene.
Du kan se Gilson her: bit.ly/Gilson-Neto
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Studium 11

16. mars

De syv siste plager

Bakgrunnsstoff

Åp 15,1; 7,1–3; 14,9.10; 16,1–12; 17,1; Daniel 5; Åp 16,16; 2 Tess 2,9–12.

Minnevers

Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? For du alene er hellig.
Alle folkeslag skal komme og tilbe for ditt ansikt, fordi dine rettferdige dommer er blitt åpenbart (Åp 15,4).

Åp 11,18 oppsummerer forberedelsene til den siste krigen mot Guds siste rest slik:
«Hedningfolkene ble harme.» Nå er tiden kommet da at Gud skal besvare denne
harmen ved å utøse sin harme, sin vrede, de syv siste plagene (Åp 15,1), over de
ubotferdige.
Åp 15 åpner med bildet av syv engler med syv skåler fylt med Guds vrede. Men
før skålene tømmes, får vi se Guds folk (Åp 15,1–4). De har seiret over dyret og dets
bilde og står på noe som ligner et hav av glass. De synger Mose og Lammets sang.
Bildene minner om hebreerne ved Rødehavet da de feiret Guds seier over egypterne
(2 Mos 15).
Disse seiervinnerne er de samme som kalles de 144 000 i Åp 14,1–5. De har nektet å ta dyrets merke og er beskyttet mot ødeleggelsene under de syv siste plagene.
Deres dødelige kropp skal snart forvandles (1 Kor 15,51–54), og de blir med de
oppstandne hellige når Jesus kommer i kraft og herlighet (1 Tess 4,17).
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Søndag

HVA BETYR DE SYV SISTE PLAGENE?
På dette tidspunktet har folk gjort et bevisst valg, enten for Gud eller for Babylon.
Kristus er klar til å komme. Men før han kommer, skal vindene som er holdt tilbake
(Åp 7,1–3), slippes løs.

Les Åp 15,1 sammen med Åp 7,1–3 og Åp 14,9.10. Hvordan kan plagene i Egypt

(som er bakgrunnen for beskrivelsen av disse plagene) si noe om plagenes formål
og betydning?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

De syv siste plagene kalles de «siste» plagene fordi de kommer etter plagene under
de syv basunene. Basunene dekker tidsperioden som inkluderer hele den kristne
tidsalder, og er av begrenset omfang. De faller mens evangeliet fortsatt blir forkynt
(Åp 10,8–11,14) og forbønn finner sted (Åp 8,2–5). De er blandet med barmhjertighet,
og hensikten er å føre Guds folks fiender til omvendelse.
Men de syv siste plagene faller rett før Jesu gjenkomst. De faller på dem som gjør
som farao: De forherder sitt hjerte og vil ikke omvende seg (se Åp 16,11). Guds vrede
er Guds reaksjon på de valgene folk gjør (se Rom 1,26–28), og de fortapte høster nå
følgene av sitt valg.

Les Åp 15,5–8 sammen med 2 Mos 40,34.35 og 1 Kong 8,10.11. Hva antyder utsagnet om at «ingen kunne gå inn i templet» (Åp 15,8) om tiden for de syv siste
plagene?

__________________________________________________________________________________________________________________

Ordene «ingen kunne gå inn i templet» (Åp 15,8) peker på nådetidens slutt. Når
Kristi tjeneste som mellommann i himmelen er slutt, er det ikke lenger mulighet for
omvendelse. Dette viser at de siste plagene ikke fører noen til omvendelse. De bare
avslører hjertets hardhet hos dem som valgte Babylon. Det får dem til å hate Gud
enda mer.
Se deg rundt i dagens verden, som bare kommer til å bli verre. Hva lærer vi om
Guds nåde og tålmodighet siden plagene er blitt utsatt?
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DE SISTE PLAGENE
Når Kristi forbønnstjeneste i helligdommen i himmelen er slutt, er alles evige
skjebne beseglet. Tiden er kommet da de som har avvist evangeliet, får oppleve Guds
vrede fullt ut.
De syv siste plagene gjenspeiler plagene i Egypt (2 Mos 7–11). Plagene den gang
rammet egypterne, mens israelittene gikk fri. Slik rammer de første fire av de siste
plagene først og fremst dem som tilber dyret. Guds folk går fri. Plagene i Egypt viste
hvor hardhjertet farao var, og egypterne fikk se at gudene deres ikke kunne beskytte
dem. Slik vil de siste plagene forherde dyrets tilbedere og vise at Babylon ikke kan
beskytte dem mot Guds dom.

Les Åp 16,1–11. Hva skjer her, og hvordan fremstilles det?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

De første fire plagene rammer jordens befolkning generelt. Den første påfører dyrets
dyrkere smertefulle og fæle sår. Den andre og tredje plagen faller på havet og elvene
og vannkildene, som blir til blod. Uten vann kan ikke menneskeheten overleve.
Den fjerde plagen rammer solen slik at den skålder mennesker og gir uutholdelige
smerter.
Den uutholdelige smerten under plagene får ikke folk til å endre sin opprørske
innstilling. I stedet forbanner de Gud og spotter ham som sender plagene. Ingen av
dem angrer.
I Åp 16,10.11 (se også 2 Mos 10,21–23) ser vi at den femte plagen rammer dyrets
trone. Det var Satan som ga tronen til dyret (Åp 13,2). Ikke engang Satans trone kan
motstå disse plagene. Mens folk lider, innser de at Babylon ikke kan beskytte dem.
Men de har gjort seg til Guds motstandere, og selv plagenes grusomheter kan ikke
forandre hjertet.
Hvordan kan vi vandre med Herren og kjenne hans kjærlighet godt nok til at vi
stoler på ham når tragedier rammer oss?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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EUFRAT TØRKER BORT
Les Åp 16,12 sammen med Åp 17,1 og 15. Hva står symbolet Eufrat for? Hva betyr
det at Eufrat tørker bort i sammenheng med de syv siste plagene?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I GT var Eufrat viktig for Israels fiender, Babylon og Assyria (Jes 7,20; Jer 46,10).
Elva rant gjennom Babylon og var viktig for byen fordi den ga vann til avlinger og
drikkevann til mennesker. Babylon kunne ikke klare seg uten Eufrat.
Åp 17,1 sier at endetidens Babylon ligger ved veldige vann, kanskje er det Eufrat
(se Jer 51,13). Åpenbaringen 17,15 forklarer at vannet der Babylon bor, står for folket
som støtter det: globale sivile, sekulære og politiske krefter bak systemet. Men disse
kreftene vil til slutt trekke tilbake sin støtte.
Scenen under den sjette plagen minner om da perserkongen Kyros inntok Babylon
(se Dan 5). Historikeren Herodot forteller at den natten kong Belsasar og hans folk
holdt en fest, ledet perserne Eufrat utenom byen og gikk inn i byen langs elveleiet.
Den symbolske uttørkingen av Eufrat (Åp 16,12) fører til Babylons sammenbrudd
i endetiden. Siden Eufrat i Åpenbaringen står for verdens sivile, verdslige og
politiske krefter som støtter Babylon, symboliserer uttørkingen av Eufrat at de
trekker sin støtte og angriper Babylon så det faller.
Når verdens folk ser omveltningene i naturen (se Åp 16,10.11), tyr de til Babylon
for beskyttelse. Men når den femte plagen rammer hovedsetet for Babylons makt,
innser de at det er nytteløst å søke hjelp der. De føler seg lurt og går imot Babylon,
så den faller (se Åp 17,16). Men de forandrer ikke innstilling til Gud og hans folk.
Dermed blir de mottakelige for det endelige bedraget da Satan vil samle verden til
det store slaget mot Gud.
Det er risikabelt å sette sin lit til mennesker og menneskelige institusjoner.
Hvordan har du opplevd det?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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SATANS SISTE STORE BEDRAG
Åp 16,12 sier at formålet med å tørke opp Eufrat, er å rydde vei for «kongene fra
Østen». I GT var «kongene fra Østen» Kyros og hans styrker som kom mot Babylon
fra øst (Jes 41,25). De inntok Babylon og gjorde det mulig for Guds folk å vende tilbake til hjemlandet (Jes 44,27.28). På samme måte rydder den symbolske uttørringen
av Eufrat vei for at kongenes komme fra øst kan befri Guds endetidsfolk.
Kongene fra øst er Kristus og hans trofaste hær. Jesus kommer tilbake sammen med himmelens engler, men Åp 17,14 viser at det endelige slaget vil involvere
Kristus og hans trofaste rest mot sataniske krefter. I Åp 19,14 leder Jesus himmelens
hærskarer «kledd i hvitt og rent lin», som er drakten til Lammets brud (Åp 19,8).
Som motstykke på jorden blir de 144 000 (Åp 7) skildret som en hær som skal delta i
den endelige kampen.

Les Åp 16,13.14. Hva er de tre urene åndenes rolle i forberedelsen til det endelige

slaget? Hvordan er de en satanisk forfalskning av de tre englenes budskap i Åp 14?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Den sataniske treerbanden rystes av at Eufrat tørker ut. Nå ser Johannes at det
kommer tre demoniske ånder som ligner frosker ut av deres munn. I de egyptiske
plagene var frosker den siste plagen som faraos magikere kunne etterligne (2 Mos
8,1–15). De tre demonene som ligner frosker, er Satans siste forsøk på å etterligne
Guds verk.
De tre demoniske åndene som kommer ut av «munnen» på den sataniske treenigheten, utgjør Satans endelige strategi. Satan gjør det mulig for dem å utføre mirakuløse tegn som peker på aktivitetene til dyret som lignet et lam (se Åp 13,13.14), og de
inkluderer spiritisme. Mirakuløse tegn er en del av Satans endetidsbedrag for å få
verden til å følge ham fremfor den sanne Gud (2 Tess 2,9–12).
Demoniske ånder som ligner frosker, blir sendt ut med et falskt evangelium for å
få verden med i kampen mot Guds folk. Verdens ledere er desillusjonert, men blir
lokket igjen, og de slår lag med Satan mot Guds folk. Nå er scenen satt for det endelige slaget som fører til denne verdens avslutning, slaget som kalles Harmageddon.
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SAMLING TIL DET SISTE SLAGET
Les Åp 16,16. Hvor godt vil Satans endelige bedrag lykkes med å samle verdens
folk til slaget ved Harmageddon?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Demonenes forførende mirakler vil feire suksesser over hele verden. Folk avviser evangeliet og vil tro en løgn som ledsages av forførende mirakler (se 2 Tess
2,9–12). De kommer til et symbolsk sted som på hebraisk kalles Harmageddon
(som betyr «Megiddo-fjellet»). Megiddo var et viktig strategisk sted, en festningsby
i Jisreeldalen ved foten av åskammen Karmel. Jisreelsletta var kjent fra mange
avg jørende slag i Israels historie (se Dom 5,19; 6,33; 2 Kong 9,27; 2 Kong 23,29.30).
Åpenbaringen bruker dette bildet fra Israels historie for å skildre den siste store
konflikten mellom Gud og ondskapens krefter. Verdens folk skildres som en samlet
hær under ledelse av det sataniske forbundet.
Megiddofjellet later til å bety Karmelfjellet, som ligger nær byen. Det hadde vært
åstedet for en av de viktigste kampene i Israels historie, en kamp mellom profeten
Elia og Ba’al-profetene (1 Kong 18). Striden dreide seg om hvem som var sann Gud.
Ilden fra himmelen viste at Herren var den eneste sanne Gud, den eneste som skal
tilbes. Åp 13,13.14 skildrer jorddyret som får ild til å falle fra himmelen og etterligne
Guds verk så hele verden blir bedratt.
Harmageddon er ikke et militært slag som utkjempes et sted i Midtøsten, men
en åndelig kamp mellom Kristus og mørkets krefter (se 2 Kor 10,4). Det som skal
avklares en gang for alle i den endelige kampen, er hvem som er universets legitime
hersker. Resultatet av det siste slaget blir som på Karmel – Gud seirer over mørkemaktene.
I mange år har folk ment at politisk og militær uro i Midtøsten varslet avslutningen og Harmageddon. Til tross for mange spådommer og datoer har
Harmageddon ikke kommet slik de trodde. Hvordan kan vi unngå å gjøre lignende feil når det gjelder tolkningen av disse hendelsene som oppfyllelse av
bibelske profetier?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE
«På himmelhvelvingen vil det skje fryktelige og overnaturlige ting som viser
demonenes makt til å gjøre mirakler. Djevleånder går ut til landets ledere og til hele
jordens befolkning for å føre dem vill og påvirke dem til å alliere seg med Satan i
hans siste utfall mot himmelens herredømme. Slik blir både myndigheter og borgere
bedratt. ...
Som klimaks i bedraget vil djevelen gi seg ut for å være Kristus. I lang tid har
menigheten gitt uttrykk for at håpet vil bli virkeliggjort ved Kristi gjenkomst. Nå vil
bedrageren få det til å se ut som om Kristus alt er kommet. Her og der vil han opptre
i en tiltalende og imponerende skikkelse som svarer til beskrivelsen av Guds Sønn
i Johannes’ åpenbaring. Åp 1,13–15. Stråleglansen som omgir ham, overgår alt hva
mennesker ennå har sett. Overalt lyder seiersropet: Kristus er kommet! Kristus er
kommet! Folk bøyer seg og tilber ham, mens han løfter hendene og velsigner dem
slik som Kristus velsignet disiplene da han var på jorden. Stemmen er mild og dempet, men likevel klangfull. Vennlig og sympatisk forkynner han noen av de tiltalende
tingene Jesus forkynte. Han helbreder sykdommer blant folk. I skikkelse av Kristus
påstår han at han har forandret sabbat til søndag, og påbyr at alle skal helligholde
den dagen han har godkjent. Han sier at de som fortsetter å holde den sjuende dagen
hellig, spotter Guds navn fordi de nekter å lytte til englene han har sendt til dem med
lys og sannhet. Dette er et sterkt og nesten overveldende bedrag.» – Alfa og Omega,
bind 8, side 125 [GC 624].

Spørsmål til drøftelse

1. Les Jesu oppfordring i Åp 16,15. Den er et innskudd i skildringen av forberedelsene til slaget om Harmageddon. Legg merke til en tilsvarende formulering i Kristi appell til menigheten i Laodikea (Åp 3,18). Hva sier dette om
Laodikea-budskapets betydning for Guds folk som lever i tiden før det siste
slaget? Hva har dette budskapet å si til deg personlig?
2. Hvite drakter symboliserer Kristi rettferdighet (Åp 3,4.5; 19,7–9). Bare de
som kler seg i rettferdighetens drakt, kan bli stående i den endelige krisen.
Hvordan blir klærne deres hvite og rene i Lammets blod (Åp 7,14)?
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VENNSKAP ER NØKKELEN
Vitalina Mendes Moreira (57), São Tomé

D

a Vitalina skulle føde sitt annet barn, fikk hun kraftige blødninger, og legene ga henne feil
blodtype. Gutten greide seg, men hun fikk en infeksjon i beina. Begge måtte amputeres. Hun
var bare 19 år.
Da Vitalina kom hjem etter ni måneder, hadde mannen funnet en annen og ble bare noen
dager. Vitalina gikk inn i en depresjon og tenkte på selvmord. Da begynte en eldre adventist å
besøke henne. Kvinnen tok skittentøyet og vasket det i elva for henne. Hver uke. Helt til legen
forbød det av helsegrunner.
Kvinnen fikk andre adventister til å ta over vaskejobben. Vitalina var glad, men ille berørt.
”Hvorfor gjorde de det? Jeg var jo ikke adventist,” sa hun.
Vitalina ba Gud om hjelp til å overleve. Etter en tid fikk hun tak i en gammel hånddrevet symaskin og lærte å sy bukser. Forretningen blomstret, og hun fikk fem barn til. Så døde mannen.
Et menighetsmedlem drøftet Bibelen med Vitalina, men hun var ikke interessert. Hun ville
ikke legge om kostholdet. Men i 2012 ble hun med til en møteserie. ”Da skjønte jeg alt det fantastiske Gud hadde gjort i mitt liv,” sier hun. ”Derfor tok jeg imot evangeliet.”
Vitalina gikk på alle møtene og ble døpt. Hun fortalte alle hun møtte om sine opplevelser. ”Se
på meg,” sa hun. ”Gud arbeider i meg, jeg kan arbeide. Gud er fantastisk, og du må stole på ham.”
Slik fikk hun syv mennesker til å bli med i adventistkirka 3 km borte. Vitalina betalte for bussen.
Alle syv er nå døpt. Hun organiserte også en bibelgruppe utenfor huset sitt, og seks personer ble
døpt.
Snart var 40 mennesker døpt, og menighetslederne la planer om en kirke i nabolaget. Vitalina
lot dem bygge et midlertidig lokale utenfor huset hennes. Det ble reist i 2017.
”Jeg er så glad for å ha kirken rett utenfor stuedøra, men mest for alle som blir omvendt.” Og
hemmeligheten? Vennskap. ”Det er vanskelig å føre noen til Gud uten vennskap,” sier hun. ”Jeg
blir venner med folk og ber dem med i kirka.”
Yndlingsverset hennes er Matt 6,33. ”Dette verset sier at hvis jeg søker Gud først, vil han gi
meg alt jeg trenger. Det har han gjort.”
En del av offeret 13. sabbat dette kvartalet skal gå til å bygge en kirke for å nå middelklassen i
São Tomé. Takk for misjonsgavene.
Du kan se Vitalina her: bit.ly/Vitalina-Moreira
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Dommen over Babylon

Bakgrunnsstoff

Åp 17,1–18; Jer 51,13; Åp 13,1–10; 2 Mos 28,2: 20–23; 13,5–8.

Minnevers

Fra himmelen hørte jeg en annen røst: «Dra bort fra henne, mitt folk, så dere
ikke tar del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager. For syndene
hennes har tårnet seg opp helt til himmelen, og Gud er blitt minnet om all den
uretten hun har gjort» (Åp 18,4.5).

Den sjette plagen forårsaker den symbolske uttørkingen av Eufrat når verdens desillusjonerte mennesker trekker tilbake sin støtte til endetidens Babylon. Men dens fall
blir ledsaget av en omfattende djevelsk aktivitet som etterligner Guds verk og gjør
tegn og undere. Det største er å få ild til å falle ned fra himmelen, kanskje en falsk
religiøs vekkelse (Åp 13,13). Den djevelske aktiviteten klarer å forene hele verden
som forberedelse til kampen om Harmageddon mot Guds trofaste rest.
I begynnelsen av det siste slaget kommer et stort jordskjelv som en del av den
syvende plagen. Jordskjelvet ødelegger samholdet i Babylon og splitter den i tre deler
(Åp 16,18.19). Ja, endetidens Babylon fremstilles som en by, et symbol på det korte
samholdet i den sataniske treenigheten – dragen, sjødyret og jorddyret – i dens allianse med verdens religiøse krefter mot Guds folk. Dette samholdet svinner bort og
gjør at endetidens Babylon går i oppløsning.
Vi må huske på at Åp 16,19 bare kunngjør sammenbruddet i endetidens Babylon. Kapittel 17–18 forteller hvordan dette sammenbruddet vil skje. Før skildringen
av Babylons undergang og årsakene til fallet (Åp 17,12–18,24) skildrer Åp 17 dette
endetidens frafalne religiøse system: en hore som rir på dyret som sammen med
hennes døtre forfører verden mot Gud (Åp 17,1–11).
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HOREN BABYLON
Les Åp 17,1. Jer 51,13 viser at de «veldige vann» som Babylon ligger ved, er elven
Eufrat. Hva symboliserer vannene? Åp 17,15.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I Bibelen er en kvinne et symbol på Guds folk. I Åpenbaringen er Guds sanne kirke
skildret som en ren kvinne (Åp 12,1; 22,17). En hore står dermed for et frafallent og
utro folk. I Åp 17,5 er denne horen kalt Babylon den store. Slik det gamle Babylon
var avhengig av elven Eufrat for sin eksistens, slik vil endetidens Babylon trenge
massenes støtte for å få gjennomført sine planer.

Les Åp 17,2 sammen med Åp 14,8 og Åp 18,2.3. Hvilke to menneskegrupper står i
et utuktig forhold til og blir forført av endetidens Babylon?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Den første gruppen er kongene på jorden, politiske makter. De driver hor med
Babylon. I GT tales det ofte om hor når Israel falt fra Gud og drev avgudsdyrkelse
(Jes 1,21; Jer 3,1–10). Det at jordens konger driver hor med Babylon, symboliserer et
utuktig forhold mellom endetidens Babylon og politiske makthavere.
Den andre gruppen som driver hor med Babylon, er jordens befolkning. De blir
åndelig beruset av vinen fra Babylons horeri. I motsetning til herskerne er folk flest
beruset av Babylons forførende liv og lære, og de tror at hun kan beskytte dem. Når
folk er beruset, tenker de ikke klart og er lette å styre (se Jes 28,7). Hele verden, med
unntak av en rest, blir forført.
I endetiden tar folkemassene feil, som de alltid har gjort. Hva burde dette si oss
om faren ved å følge med strømmen, uansett hvor populært det er?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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HOREN RIR PÅ DYRET
Les Åp 17,3. Johannes fikk høre at horen bodde ved veldige vann, men han ser at

hun rir på dyret. Hvordan er symbolene vann og dyr en god beskrivelse av Babylons
tilhengere?
__________________________________________________________________________________________________________________

I synet føres Johannes ut i ørkenen. Der ser han en kvinne på et skarlagenrødt dyr.
Horen står for en religiøs makt, og dyret for en politisk makt. Bildet av religionen
som rir på de sekulære og politiske kreftene, peker mot to atskilte enheter. Slik var
det ikke før, da religion og politikk var samordnet. Men profetien viser at de to vil
slå seg sammen i endetiden. Det å ri på et dyr, viser dominans. Det viser at dette
endetidens religiøse system vil dominere de verdslige og politiske kreftene.
Hvilke av horens egenskaper peker mot dragen, havdyret og dyret som stiger opp
av jorden i Åp 12 og 13?
__________________________________________________________________________________________________________________

Horen er overdådig kledd i purpur og skarlagen og glitrer av gull og edelsteiner og
perler. Dette var noe antikkens prostituerte gjorde for å øke sin makt til å forføre
(Jer 4,30). Skarlagen er blodets farge og betegner det religiøse systemets undertrykkende natur.
Horens drakt minner også om øversteprestenes klær. De inneholdt fargene
purpur, skarlagen og gull (2 Mos 28,5.6). Innskriften på pannen minner også om innskriften «Helliget Herren» på øversteprestens brystplate (2 Mos 28,36–38). Begeret
i hånden etterligner drikkofferet i telthelligdommen (2 Mos 30,9). Med sitt historisk
religiøse utseende blir dette religiøse systemet Satans redskap for å forføre verden.
Det er en hore og mor til de andre horene.
Horen Babylon er også beruset av de helliges blod og martyrene som døde fordi
de vitnet om Kristus. Dette forbinder endetidens Babylon med middelalderens frafalne kristenhet i Vest-Europa, som ble ledet av pavemakten og var ansvarlig for at
millioner av kristne døde fordi de var tro mot evangeliet.
Skildringen av horen Babylon avspeiler bildet av Jesabel i Tyatira-menigheten
(se Åp 2,20–23). Hvordan kaster parallellene mellom disse to kvinnene lys over
endetidens Babylon?
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Tirsdag

DYRET IDENTIFISERT
I Åp 17,6.7 leser vi at Johannes blir forbauset når han ser horen, trolig fordi han
oppdager likheter mellom henne og havdyret i Åp 13, det som førte krig mot Guds
folk og seiret over dem (Åp 13,5–7). Denne forfølgelsen fikk kvinnen til å flykte ut i
ødemarken i 1260 år i middelalderen (Åp 12,13.14). Vi lever i en økumenisk tidsalder,
men protestantene ville gjøre klokt i å minnes fortidens forferdelige forfølgelser, for
ifølge profetien skal noe lignende skje igjen, bare verre.

Les Åp 17,8. Sammenlign ordlyden i dette verset med Åp 13,8. Hvordan klargjør Åp
13,3 de tre fasene i dyrets eksistens og aktivitet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Det skarlagenrøde dyret kalles det som var, men ikke er og vil stige opp av avgrunnen og gå undergangen i møte. Dette tredelte uttrykket er en etteraping av Guds
navn Jahve – «som er og som var og som kommer» (Åp 1,4; se også Åp 4,8). Det
peker også på dyrets tre faser:
(1) Dyret «var» siden det har eksistert i fortiden. Dette viser til dyrets aktivitet i
de 1260 profetiske dagene (se Åp 13,5).
(2) «Er ikke». Med sitt dødelige sår (se Åp 13,3) kom dyret over i sin eksistensløse
fase i 1798, iallfall som forfølger. Det forsvant for en tid fra verdensscenen, men det
overlevde.
(3) Når det dødelige såret blir leget, skal dyret komme tilbake til live i satanisk
raseri.
Åp 17 skildrer dyret i Åp 13,1–8 når det dødelige såret blir leget. Og på dette
oppstandne dyret skal også horen Babylon sitte. Det vil igjen bli en kortvarig
sammensmelting av religion og politikk som i middelalderen, og forfølgelsene vil
starte igjen.
«Når det kommer motgang, når fanatisme og intoleranse igjen får dominere og
når forfølgelsen flammer opp på ny, vil hykleren og den lunkne miste motet og
svikte troen. Men den sanne kristne står fast som fjell. Hans tro er sterkere og
hans håp klarere da enn i medgangstider.» – Alfa og Omega, bind 8, side 107 [GC
602]. Hvordan bør vår erfaring være nå, før de siste ting skjer?
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DYRETS SYV HODER
Les Åp 17,9–11 og Åp 13,18. Det kreves visdom for å forstå de syv hodene. Hva
slags visdom er det tale om? Hvordan får man slik guddommelig visdom (se Jak
1,5)?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Engelen sier at de syv hodene er syv fjell. Noen oversettere tror at dette er de syv
åsene i Roma og oversetter det greske ordet oroi («fjell») med «høyder». Det er også
syv konger, som symboliseres ved de syv fjellene. Også fjellene følger hverandre, de
er ikke samtidige.
Disse fjellene symboliserer ikke enkeltkonger, for Åpenbaringen handler ikke
om enkeltpersoner, men systemer. I Bibelen symboliserer fjell ofte verdensmakter
eller riker (Jer 51,25; Esek 35,2.3). I bibelske profetier står «konger» for kongeriker
(se Dan 2,37–39; 7,17). De syv fjellene later altså til å stå for syv store imperier som
etter tur dominerte verden, og som Satan brukte mot Gud og hans folk.
Fra Johannes’ ståsted har fem av disse rikene falt, ett er, og et annet er ennå ikke
kommet. De fem som har falt, er de store rikene som dominerte og (til tider) skadet
Guds folk i GT: Egypt, Assyria, Babylon, Medo-Persia og Hellas. Det riket som
«er», var Romerriket på Johannes’ tid.
Det syvende riket som «ennå ikke er kommet», er Åp 13, middelalderkirken anført av pavemakten, som hersket over og skadet Guds folk. Den skulle komme etter
Johannes og etter det hedenske Romerrikets fall. Historien har bekreftet sannheten i
denne profetien, som ble skrevet mange hundre år før det skjedde.
Johannes får også vite at det skarlagenrøde dyret er et åttende hode, selv om det
er et av de syv. Hvilket av de syv? Siden hodene følger hverandre i tid, er det åttende
høyst sannsynlig det syvende hodet som fikk det dødelige såret. Det er under dette
åttende hodet at horen Babylon rir på det skarlagenrøde dyret. Vi lever i tiden da det
dødelige såret blir helbredet. Det åttende hodet vil tre frem på scenen rett før avslutningen og gå undergangen i møte.
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BABYLONS FALL
Les Åp 17,12–15 og Åp 16,12–16. Hva lærer teksten om de ti kongene?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

De ti kongene er blitt tolket på forskjellig vis. Åpenbaringen avslører ikke hvem de
er. Teksten sier bare at de er en kortvarig politisk union som kommer rett før avslutningen og støtter horen. Antallet viser at verdensmaktene som helhet vil gi dyret sin
troskap.
Åp 17,13.14 gjentar i et nøtteskall slaget ved Harmageddon – som ble innledet i
Åp 16,12–16. Den globale politiske unionen blir egget frem av Satans treenighet og
fører krig mot Lammet. Dette viser at det siste slaget ikke er et militært slag i Midtøsten, men en kamp mellom Satan og hans krefter og Kristus og hans trofaste folk.

Les Åp 17,16–18. Hva skyldes de ti kongenes endrede holdning overfor Babylon?
Se Åp 16,2–12. Hvem står bak det som skjer med Babylon?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Hele dette scenarioet er en alternativ skildring av uttørringen av elven Eufrat (Åp
16,12). Fulle av hat vender de ti hornene seg plutselig mot horen Babylon. De legger
henne øde og kler henne naken. De skal spise kjøttet og brenne henne opp med ild. I
denne scenen bruker Johannes språk fra GT som skildrer Guds dommer mot det utro
Jerusalem (Jer 4,30). Hvis prestens datter drev med prostitusjon, skulle hun brennes (3 Mos 21,9). Åp 16,10–12 tyder på at de forførte politiske maktene er skuffet
fordi Babylon ikke makter å beskytte dem mot plagene. De føler seg lurt og angriper
henne. Endetidens frafalne religiøse system opplever Guds dom sammen med alle
dem som valgte å identifisere seg med det.
Mange spørsmål om endetidens begivenheter er uløste og kan virke forvirrende.
Hvilket løfte får vi i Åp 17,14, og hva burde det bety for oss?
______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE
Før Babylons undergang sier en stemme fra himmelen til Guds folk som ennå er i
Babylon: «Dra bort fra henne, mitt folk» (Åp 18,4). Gud har fremdeles mange tilbedere i Babylon, av ulike årsaker. Han bruker sin endetidsmenighet til å kalle dem ut
fra dette frafalne religiøse systemet og ikke delta i dets synder. De må dra bort fra
det for å unngå dets skjebne. Gud vil ikke at noen i Babylon skal gå til grunne. Åp
19,1–10 viser at mange gudfryktige mennesker i Babylon vil takke ja til kallet. Tenk
på det ansvaret vi har. Hva burde dette si oss om behovet for Guds kraft i vårt liv?

Spørsmål til drøftelse

1. Åp 18,4 viser at det er mange gudfryktige i Babylon som Gud kaller «mitt
folk». Tenk over følgende sitat: «Dette budskapet må gis, men likevel bør vi
være forsiktige så vi ikke presser og mobber og fordømmer dem som ikke har
fått det lyset vi har fått. Vi bør ikke legge vinn på å angripe katolikkene hardt.
Blant dem er det mange som er svært samvittighetsfulle i sin tro, og følger
alt det lyset de har fått, og Gud vil arbeide for dem. De som har hatt store
privilegier og muligheter uten å ha styrket sine fysiske, mentale og moralske
krefter, ... er i større fare og under større dom hos Gud enn de som tar feil i
lærespørsmål, men som prøver å leve for andre.» – Evangelism, side 575. Hva
burde dette si oss om hvordan man skal behandle andre?
2. Åp 17 skildrer en hore som sitter på et skarlagenrødt dyr. Kvinnen i kapittel 12 symboliserer Guds trofaste menighet, men kvinnen i kapittel 17 er en
frafallen menighet som forfører verden bort fra Gud. Hva er likt og ulikt dem
imellom? Og hva kan vi lære av sammenligningen?
3. Tekstene denne uken tegner et dystert bilde av den religiøse og politiske
verden like før Jesu gjenkomst. Hva burde dette si oss om betydningen av
akkurat nå å være trofaste, sanne og rene med hensyn til det budskapet Gud
har gitt oss? Les Åp 16,15, en appell om trofasthet midt i et globalt frafall.
Hvordan kan vi anvende denne advarselen på oss selv akkurat nå?
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FRELS ANGOLA
Paulo Pinto, Angola

P

aulo var adventist og underviste i offentlig skole. Pengene gikk til universitetsstudier og til
å forsørge mor og ti yngre søsken. Men et år fikk han tyfus og lå på sykehuset i to måneder.
Menighetsmedlemmene ba for ham og betalte legeregningene.
”Da jeg ble utskrevet i 2013, ville jeg starte et nytt liv,” sier Paulo. Han kuttet ut studiene og sa
opp på skolen. Han ville ikke tilbake til sitt gamle liv. Han ville studere teologi ved Solusi-universitetet i Zimbabwe. Men han trengte skolepenger, og måtte vente til januar for å begynne.
I syv måneder forkynte han i fengsler. 20 ble døpt. Men familien likte det ikke. Han kunne
ikke lenger brødfø dem, og han hadde gitt avkall på en lysende fremtid. Moren ville ikke se ham.
Paulo kom til Solusi i januar. Han snakket bare portugisisk og måtte lære engelsk. Men han
oppdaget at Gud elsker fremmede. Utenlandske studenter får særbehandling på Solusi. ”Det
hendte lærerne kom til oss på rommet og ba for oss. Og fremmede ga oss iblant mat gratis.” Han
skjønte at Solusi levde etter Gud ord i 3 Mos 23,22: ”Når dere høster inn kornet i landet, skal du
ikke skjære kornet helt ut til åkerkanten, og de aksene som ligger igjen når du har høstet, skal du
ikke sanke inn. Du skal la dem ligge til de fattige og innflytterne. Jeg er Herren deres Gud.”
Etter første semester gikk en fetter i Angola med på å betale skolepengene. Da han døde, ble
han sponset av et medlem i Angola. Nå dekkes skolepengene av en kvinne som har hatt et barnebarn på Solusi.
Fra Solusi har Paulo fått kontakt med angolanske studenter i Zambia, Uganda og Filippinene.
De vil samarbeide når de kommer tilbake til Angola.
Paulo ber om forbønn for Angola, et land med 29 millioner mennesker og 176 000 adventister.
”Vi skal ikke omvende alle,” sier han. ”Matteus skriver at evangeliet om riket skal forkynnes i
hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.”
En del av offeret 13. sabbat 2015 gikk til Solusi Universitet. Kafeteriaen ble fordoblet til 1000
sitteplasser. Takk for misjonsoffer som lar adventistskoler utdanne mennesker til å forkynne Jesu
gjenkomst.
Du kan se Paulo her: bit.ly/Paulo-Pinto
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«Jeg gjør alle ting nye»

Bakgrunnsstoff

Åp 19,6–19; Joh 14,1–3; 2 Tess 1,8–10; Åp 21,1–21; Jer 4,23–26; 1 Kor 6,2.3.

Minnevers

Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv
det ned, for dette er troverdige og sanne ord» (Åp 21,5).

Ødeleggelsen av endetidens Babylon er dårlig nytt for dem som samarbeidet med det
frafalne religiøse systemet. Men for Guds folk er det godt nytt (Åp 19,1–7). Det var
Babylon som fikk sekulære politiske krefter til å forfølge og skade dem (Åp 18,24).
Ødeleggelsen av den store motstanderen betyr utfrielse og frelse.
Når Babylon faller, får Guds folks bønn under det femte seglet endelig sitt svar.
Deres rop: «Hvor lenge, Herre?» er Guds undertrykte og lidende folks rop fra Abel
til den tid da Gud endelig gir sitt folk dets rett (Sal 79,5; Hab 1,2; Dan 12,6.7). Åpenbaringen forsikrer oss om at ondskap, undertrykkelse og lidelse skal ta slutt.
Nå skal Kristus opprette sitt evige rike. Resten av kapitlene i Åpenbaringen skildrer ikke bare ødeleggelsen av endetidens Babylon, men også ødeleggelsen av Satan
og alt ondt. Vi får også glimt av Guds evige rike som kommer.
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Søndag

LAMMETS BRYLLUPSFEST
Les Åp 19,6–9 og Joh 14,1–3. Hvordan illustrerer et bryllup foreningen av Kristus
og hans folk?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I teksten bruker Herren bilder fra gamle jødiske brylluper til å lære oss sannhet.
Brudgommen gikk til brudens hus, der medgiften ble betalt. Nå ble paret ansett som
gift, men de kunne ikke bo sammen. Brudgommen måtte tilbake til sin fars hus og
gjøre i stand et sted for dem. Bruden ble i sin fars hus og forberedte seg. Når forberedelsene var overstått, kom brudgommen tilbake og førte bruden til sin fars hus, der
bryllupet fant sted.
For 2000 år siden forlot Kristus sitt himmelske hjem for å forlove seg med sin
brud på jorden. Etter å ha betalt medgiften med sitt liv på Golgata, dro han tilbake til
sin fars hus for å «gjøre i stand et sted» for bruden (se Joh 14,2.3), mens hun ble på
jorden og forberedte seg. Ved tidens ende vil han komme tilbake og føre henne til sin
Fars hus.
Åp 19,8 sier at Kristus ga bruden en drakt av skinnende rent lin. Dette viser
at Guds folk ikke roser seg av sine gjerninger. Deres drakt står for «de helliges
rettferdige gjerninger», gjerninger som kom av at de var forent med Kristus, som
bor i dem. Draktene er vasket i Lammets blod (Åp 7,14). I sin tid på jorden fortalte
Jesus en lignelse om et bryllup. En av gjestene foretrakk sin egen drakt fremfor de
bryllupsklærne som kongen delte ut, og han ble kastet ut fra bryllupsfesten (Matt
22,8–14).
Åp 3,18 viser at den drakten Kristus gir, er det Guds folk i endetiden trenger mest
av alt. Jesu tilbud til laodikeerne om å «kjøpe» denne kappen av ham, viser at han
ber om noe i bytte for det han vil gi dem. Vi gir avkall på vår selvtilstrekkelighet
i bytte for et liv i trofast lydighet mot Kristus og tillit til hans fortjeneste som vårt
eneste håp om frelse.
Vi blir ikke frelst av gjerninger, men hvilke «rettferdige gjerninger» gjør du som
viser hva slags liv du lever?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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HARMAGEDDON ER SLUTT
Les Åp 19,11–16. Kristi navn er «Guds ord» (Åp 19,13), og sverdet kommer ut av
hans munn. Hva sier dette om hva slags kamp det siste slaget blir?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Dette er en skildring av Kristi gjenkomst, oppfyllelsen av løftet som de troende
alltid har lengtet etter. Legg merke til ordvalget: Det handler om seier. Jesus overvant Satan i himmelen, han beseiret Satan i ørkenen, han beseiret ham på korset og
han skal beseire ham ved sin gjenkomst.
«Snart kommer en liten sky til syne i øst, omtrent halvdelen så stor som en
menneskehånd. Det er skyen som omgir Kristus, og som på avstand ser ut til å være
dekket av mørke. Guds folk vet at dette er Menneskesønnens tegn. I høytidelig
taushet stirrer de på den etter hvert som den nærmer seg jorden og blir lysere og mer
strålende inntil den ligner en stor, hvit sky som gløder som fortærende ild. Over den
er paktens regnbue. Jesus står frem som en mektig seierherre.
Nå kommer han ikke som en ’smertenes mann’ for å drikke lidelsens og skammens kalk, men som himmelens og jordens seierherre for å dømme levende og døde.
Han heter ’Trofast og Sannferdig’, for han dømmer og kjemper rettferdig. ’Himmelens hærskarer følger ham.’ Himmelrommet ser ut til å være fylt av skinnende
skikkelser – ’titusener på titusener, tusener på tusener’. Ingen menneskelig penn kan
skildre denne scenen. Ikke noe menneske kan forestille seg denne stråleglansen.»
– Alfa og Omega, bind 8, side 139–140 [GC 640–641].
I 2 Tess 1,8–10, gir Paulus en annen fremstilling av Kristi endelige seier ved sin
gjenkomst, da alle verdslige og religiøse krefter som hadde slått seg sammen mot
ham, blir ødelagt, og hans folk blir frigjort for alltid.
Åp 19 skildrer to festmåltider, ett i vers 9 og en annet i vers 17.18. Under det ene
spiser du, under det andre blir du spist. Det er vanskelig å forestille seg en grellere kontrast mellom det som står på spill for alle mennesker i hele den store
konflikten. Hva burde denne bildebruken si oss om hvor alvorlig vi må ta vår tro
og det oppdraget den kaller oss til?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

106

Bibelstudier januar – mars 2019

Studium 13 / 30. mars
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DE TUSEN ÅR
Les Åp 20,1–3 og Jer 4,23–26. Hva er jordens tilstand i de tusen år? Hvordan er
Satan bundet av lenker?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

De tusen årene begynner med Kristi gjenkomst. Da er Satan og hans engler i lenker.
Satan blir symbolsk bundet, for åndsvesener kan ikke bindes fysisk. Satan er bundet
av omstendigheter. Plagene har lagt jorden øde og tom, den ligner jorden før skapelsen (1 Mos 1,2). I en slik tilstand fungerer jorden som Satans fengsel i de tusen år.
Det er ingen mennesker å friste og skade, så Satan og hans djevelske medarbeidere
kan bare tenke over sitt opprør mot Gud.

Les Åp 20,4–15. Hvor er de hellige i de tusen år?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Åpenbaringen viser at Guds folk skal tilbringe de tusen år i de himmelske boligene
som Kristus har gjort i stand til dem. Johannes ser dem sitte på troner som konger
og prester og dømme verden. Jesus lovet disiplene at de skulle få «sitte på tolv troner
som dommere over Israels tolv stammer» (Matt 19,28). Paulus skrev at de hellige
skulle dømme verden (1 Kor 6,2.3).
Denne dommen handler om Guds rettferdighet. Gjennom historien har Satan reist
tvil om Guds karakter og hans behandling av dem han skapte. I de tusen år gir Gud
de frelste tilgang til hele historien, så de kan finne svar på alle spørsmål. Har han
behandlet de fortapte rettferdig, og hva med hans ledelse i den enkeltes liv? Når de
tusen år er slutt, er alle spørsmål om Guds rettferdighet for alltid avgjort. Det er ikke
skygge av tvil i Guds folks sinn om at Satan anklaget Gud uten grunn. De er nå klar
til å bevitne Guds rettferdighet i den endelige dommen.
Hvem har vel ikke spørsmål, vanskelige spørsmål, som virker helt uløselige? Hva
sier det om Gud at han en dag vil gi oss svarene?
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EN NY HIMMEL OG EN NY JORD
Når synden er utryddet, blir jorden forvandlet til de frelstes hjem. Hvordan blir det?
Johannes så «en ny himmel og en ny jord». Bibelen taler om tre himler: himmelen med skyene, det stjerneklare universet og stedet hvor Gud bor (se 2 Kor 12,2). I
Åp 21,1 er det tale om jordens atmosfære. Den forurensede jorden og dens himmel
holder ikke ut Guds nærvær (Åp 20,11). Ordet ny på gresk (kainos) viser til noe som
er kvalitativt nytt, ikke hva opphav og tid angår. Kloden vår vil bli renset ved ild og
få tilbake sin opprinnelige tilstand (2 Pet 3,10–13).
Det er interessant at det første Johannes legger merke til på den nye jorden, er at
det ikke er noe hav. Siden han sa «havet» (med bestemt artikkel), tenkte han nok
på havet som omga ham på Patmos. Det var blitt et symbol på atskillelse og lidelse.
Dette havet skulle ikke finnes på den nye jord. For ham betydde dette slutten på
smerte og lidelse.

Les Åp 21,2–8 og 7,15–17. Hvilke paralleller er det mellom skildringen av den nye
jord og Edens hage i 1 Mos 2?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Guds nærvær blant sitt folk er garantien for et liv uten lidelse og død på den gjenreiste jorden. Hans nærvær viser seg i det nye Jerusalem, «Guds bolig» (Åp 21,3), der
Gud skal bo blant sitt folk. Hans nærvær gjør at livet på den nye jord fortoner seg
som et tempel, og han garanterer frihet fra lidelse: ingen tårer, død, sorg, gråt eller
smerte, for alt slikt er følger av synden. Synden er utryddet: «Det som en gang var,
er borte» (Åp 21,4).
Maria og Marta uttrykte denne tanken ved Lasarus’ død: «Herre, hadde du vært
her, var ikke broren min død» (Joh 11,21). Søstrene visste at døden ikke kunne
eksistere der Kristus var. Og når Gud bor på den nye jord, er vi garantert fri for den
smerte og lidelse som vi opplever her i livet. Dette er det store håpet vi har i Kristus,
og det er beseglet med hans blod.
Hvorfor står løftet om en ny eksistens i en ny verden så sentralt i alt vi tror på?
Hva ville troen være uten dette?
______________________________________________________________________________________________________________
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DET NYE JERUSALEM
Johannes skildrer hovedstaden på den nye jord, det nye Jerusalem. Byen er et virkelig
sted med virkelige mennesker, men alt overgår alle våre forestillinger (se 1 Kor 2,9).

Les Åp 21,9–21. Hva er de ytre trekkene ved det nye Jerusalem?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Det nye Jerusalem omtales som bruden, Lammets kone. I Åp 19,7.8 brukes dette
bildet om Guds folk. Det nye Jerusalem er stedet hvor Kristus skal bo med sitt folk.
Byen er omgitt av en høy mur med tolv porter – tre på hver av de fire sidene, slik
at man kan komme dit fra alle retninger. Dette peker på byens universelle natur. I det
nye Jerusalem har alle uhindret adgang til Guds nærvær.
Byen er også en fullkommen kube. Den er 12 000 stadier lang, bred og høy.
Kuben består av 12 kanter. Dermed er byen på 144 000 stadier, som er tallet som
symboliserer hele Guds folk som er frelst gjennom tidene (Åp 7,4). I helligdommen
i gammeltestamentlig tid var Det aller helligste en fullkommen kube (1 Kong 6,20).
Det nye Jerusalem fungerer altså ikke bare som templet, men også som Det aller
helligste. I det jordiske templet kunne bare øverstepresten komme inn i Det aller helligste. I det nye Jerusalem er dette et privilegium alle de frelste får nyte.

Les Åp 21,21–22,5. Hva er det i byen som minner om Edens hage? Hva betyr det at
det ikke lenger skal være noen forbannelse i byen (Åp 22,3)?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Det mest fremtredende trekket ved det nye Jerusalem er elven med livets vann som
springer ut av Guds trone (se 1 Mos 2,10). Ved elven i Babylon satt Guds folk som
fanger og lengtet etter Jerusalem (Sal 137), men etter å ha flakket om gjennom alle
tidsaldre’ har Guds folk funnet sitt hjem ved bredden av livets elv i Jerusalem.
På begge sider av elven står livets tre med blader som «er til legedom for folkene»
(Åp 22,2). Dette er ikke helbredelse for sykdom, for på den nye jord er det ingen
sykdom. Det er legedom for alle sår som skyldes barrierer som har revet folk fra
hverandre gjennom historien. De frelste fra alle tider og alle nasjoner er nå én Guds
familie.
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Til ettertanke
Les «Jorden legges øde» i Alfa og Omega, bind 8, side 151–158 [GC 653–661] og
«Når alt blir nytt» side 159–175 [GC 662–678].
Åpenbaringen avsluttes med det den ble innledet med: Kristi annet komme i kraft
og herlighet og opprettelsen av Guds evighetsrike. Ved Kristi gjenkomst blir han
endelig forent med sin brud. Dette er bokens høydepunkt.
Men boken ønsker ikke å sette disse hendelsene i en urealistisk sammenheng. Det
at Jesus kommer snart, er den første realiteten. Den andre er at vi fremdeles venter
på hans gjenkomst. Mens vi venter, må vi ha en klar forståelse av budskapene i
Åpenbaringen, og det kan vi få ved å lese den om og om igjen til det hele er skjedd.
Mens vi venter, er budskapene i Åpenbaringen en stadig påminnelse om ikke å se på
tingene, men rette øynene mot ham som er vårt eneste håp. Åpenbaringens Kristus
er svaret på alle våre håp og lengsler midt i livets gåter og usikkerhet. Han holder
verdens og vår egen fremtid i sin hånd.
Boken minner oss også om at vi har fått til oppgave å forkynne budskapet om
hans snare gjenkomst for hele verden før verdens ende. Mens vi venter på hans komme, skal vi være aktive, ikke passive. Både Ånden og menigheten sier: «Kom!» (Åp
22,17). Vil du besvare dette kallet. Det er godt nytt, og det må forkynnes for verdens
befolkning.

Spørsmål til drøftelse

1. Tenk på de tusen år og dommen etter de tusen år. Hva sier det om Gud at han
ikke lar de fortapte få sin straff før etter at de frelste har hatt tusen år på å få
svar på alle sine spørsmål?
2. Åp 1,3 lover velsignelser til dem som hører, leser og tar vare på ordene i
Åpenbaringens profetier. Nå ender studiet av denne boken. Hva har du oppdaget som du må ta vare på?
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TRETTENDE SABBAT
Mordecai (68), Zimbabwe

E

n 35-årig alenemor kom til Global Mission-pioneren med et uvanlig problem: Hver morgen våknet
hun naken og redd. Mordecai (68), som holdt møter i Nkai i Zimbabwe, hadde en anelse og visste
hva han skulle gjøre. Han hadde hørt om slike problemer med onde ånder før.
”Tror du på Jesus?” spurte han. ”I så fall kan vi be, og han vil kaste lys over problemet.” Jo, hun
trodde, og Mordecai samlet medlemmer til bønn. De ba i tre dager før han spurte hvordan det gikk.
”Det har gått fint. Jeg våkner om morgenen med klærne på.” Kvinnen ble senere døpt og har ikke
hatt problemer med onde ånder siden.
Onde ånder er et vanlig problem i Zimbabwe. Mordecai arbeider i områder med ingen adventister
og har hatt flere slike opplevelser.
I Matopo-området, der han er nå, ba de ham tale i en kirke på søndag, og en kvinne med kneproblemer ba om forbønn. Da han nevnte Jesu navn i bønnen, falt hun om. ”Det betyr at en ond ånd har dratt
sin vei,” sier han. ”Han ba for henne, og hun reiste seg. I dag er hun adventist.”
Ikke alt handler om djevleånder. I 2007 var han i Zezana. Han underviste fra hjem til hjem om sabbaten og Jesu gjenkomst. Alle 16 medlemmer i en menighet og pastoren deres ble døpt og startet den
første adventistmenigheten i området.
En tid senere hadde Mordecai et møte med åtte onde ånder under en møteserie på en offentlig
grunnskole i Beitbridge, på grensen til Sør-Afrika. Da han viste et bilde av Jesus på skjermen, stormet
en 48-årig kvinne ut. Etter møtet fant Mordecai henne i skolegården. Hun lå som død. Folk bar henne
inn og la henne på gulvet. Mordecai samlet ti medlemmer om henne. De sang og ba. Da de nevnte Jesu
navn, satte hun seg brått opp, ristet voldsomt og falt sammen igjen. Reaksjonen tydet på at en ond ånd
hadde forlatt henne. Mordecai ville vite om hun var fri.
PROSJEKTER:
”Vil du be til Jesus?” spurte han. Kvinnen lå urørlig, et
SÃO TOMÉ
tegn på at hun var besatt, sier Mordecai. Medlemmene sang
1 Starte rehabiliteringssenter for
og ba igjen. Da kvinnen hørte navnet Jesus, satte hun seg opp,
alkoholikere og narkomane, São Tomé
ristet og kollapset igjen. Enda en ånd hadde forlatt henne.
2 Bygge ny kirke, São Tomé
”Vil du be til Jesus?” spurte Mordecai. Ingen reaksjon.
3 Bygge auditorium på 0-12-skole,
São Tomé
Dette pågikk i seks timer. Etter åttende gang sa hun med
MOSAMBIK
høy røst: ”Kjære Jesus. Takk for at du har satt meg fri fra
4 Bygge grunnskole, Milange
djevlene. Hjelp meg å bli like sterk i troen som disse medlem5 Utvide mat- og ernæringsavdelingen
mene.” Kvinnen er nå adventist og menighetstjener i kirka.
på Mozambique Adventist University,
”Gud er god,” sier Mordecai.
Beira
6 Starte barnehjem for barn som har
Takk for dine bønner for menneskene i vår divisjon. Takk
mistet foreldre i HIV/AIDS, Nampula
også for det store offeret som vil føre til at mange flere får
BARNEPROSJEKT:
høre om Jesu komme.
Portugisiske barnebibler for nødstedte
familier i Mosambik og São Tomé

[Offeret]
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Kristelig studieforbund er et ideelt, demokratisk og offentlig godkjent studie
forbund. Våre medlemmer er kristne trossamfunn, ideelle organisasjoner og
institusjoner. Enkeltstående, lokale organisasjoner kan være tilsluttet oss gjennom en samarbeidsavtale.
Vår visjon er å skape gode læringsarenaer for troen og livet.
Formålet er A) å fremme og styrke livslang læring i medlemsorganisasjonenes menigheter, organisasjoner og institusjoner og B) å bidra til å gi alle
mennesker lik adgang til kunnskap og kompetanse ved å fremme den enkeltes
menneskelige og åndelige utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidsliv i henhold til voksenopplæringslovens overordnede mål for studieforbund
enes virksomhet.
Virksomheten drives i tråd med voksenopplæringsloven, og finansieres med
medlemskontingent og bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet. Vi bygger
virksomheten på disse verdiene:
•
•
•
•
•

Frivillighet
Menneskeverd
Utvikling
Økumenikk
Samfunnsansvar

Å fordele tilskudd til opplæring, arrangere Årets kurs for lokale ressurspersoner, gi pedagogisk veiledning, være en pådriver for utvikling av studiemateriell
og pedagogiske arbeidsformer og drive interessepolitisk arbeid overfor myndighetene er blant våre kjerneområder.
http://k-stud.no/
Adventistkirken er medlem og bibelgrupper kan derfor søke om tilskudd her:
http://minekurs.studieplaner.no/k-stud/
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SOLNEDGANG FREDAG KVELD I 2019
		
Januar

DATO

4
11
		
18
25
Februar
1
		
8
		
15
22
Mars
1
		
8
		
15
		
22
		
29
April
5
		
12
		
19
		
26
Mai
3
		
10
		
17
		
24
31
Juni
7
		
14
		
21
		
28
Juli
5
		
12
		
19
		
26
August
2
		
9
		
16
		
23
		
30
September 6
		
13
		
20
		
27
Oktober
4
		
11
		
18
25
November 1
		
8
		
15
		
22
		
29
Desember
6
		
13
		
20
		
27

OSLO KRISTIANSAND BERGEN
15.29
15.42
15.57
16.14
16.32
16.51
17.09
17.27
17.45
18.02
18.20
18.37
18.54
20.11*
20.28
20.45
21.02
21.20
21.37
21.53
22.09
22.23
22.34
22.42
22.45
22.44
22.39
22.30
22.18
22.03
21.46
21.28
21.08
20.48
20.28
20.07
19.46
19.24
19.03
18.42
18.21
18.01
17.41
16.22*
16.05
15.49
15.35
15.24
15.16
15.13
15.13
15.18

15.54
16.06
16.20
16.36
16.52
17.09
17.26
17.43
17.59
18.15
18.31
18.47
19.03
20.18*
20.34
20.50
21.06
21.21
21.37
21.52
22.06
22.18
22.28
22.35
22.38
22.37
22.33
22.25
22.15
22.01
21.46
21.30
21.12
20.53
20.34
20.14
19.54
19.34
19.14
18.55
18.35
18.16
17.58
16.41*
16.25
16.10
15.58
15.48
15.42
15.39
15.39
15.44

15.46
16.00
16.16
16.33
16.52
17.10
17.29
17.48
18.01
18.24
18.41
18.59
19.16
20.33*
20.51
21.08
21.26
21.44
22.02
22.19
22.35
22.49
23.01
23.09
23.13
23.12
23.06
22.56
22.44
22.28
22.11
21.52
21.32
21.12
20.51
20.29
20.08
19.46
19.25
19.03
18.42
18.21
18.01
16.42*
16.24
16.08
15.54
15.42
15.34
15.30
15.30
15.35

TRONDHEIM BODØ
14.53
15.10
15.29
15.50
16.12
16.35
16.56
17.18
17.39
18.00
18.20
18.40
19.00
20.20*
20.40
21.01
21.22
21.44
22.05
22.27
22.28
23.07
23.24
23.36
23.41
23.38
23.29
23.14
22.56
22.36
22.14
21.52
21.28
21.05
20.41
20.16
19.52
19.28
19.03
18.39
18.15
17.52
17.29
16.07*
15.46
15.26
15.08
14.53
14.41
14.34
14.33
14.39

13.20
13.51
14.22
14.53
15.23
15.52
16.20
16.47
17.12
17.37
18.02
18.26
18.51
20.15*
20.41
21.07
21.34
22.03
22.34
23.09
23.51
23.58
23.18
22.43
22.11
21.41
21.11
20.41
20.12
19.43
19.14
18.46
18.18
17.49
17.21
16.53
15.25*
14.58
14.30
14.03
13.36
13.11
12.49
12.37
12.48

HARSTAD TROMSØ HAMMERFEST
12.51
13.41
14.21
14.57
15.30
16.01
16.30
16.59
17.26
17.53
18.19
18.46
20.13*
20.40
21.10
21.41
22.14
22.53
23.43
23.51
23.02
22.22
21.47
21.13
20.41
20.09
19.38
19.07
18.37
18.06
17.36
17.05
16.35
15.04*
14.32
13.59
13.24
12.41
-

13.05
13.55
14.35
15.11
15.45
16.16
16.46
17.14
17.43
18.10
18.38
20.07*
20.36
21.07
21.41
22.18
23.04
00.38
23.12
22.26
21.47
21.11
20.36
20.03
19.31
18.59
18.27
17.55
17.23
16.51
16.19
14.45*
14.11
13.34
12.50
-

Solnedgangstabellen er basert på følgende nettside:
http://www.hvafor.no/oppslag/nar-er-soloppgang-og-solnedgang
*Tabellen tar hensyn til sommertid mellom 31. mars og 27. oktober

13.10
14.00
14.40
15.17
15.51
16.22
16.53
17.23
17.52
18.22
19.52*
20.24
20.58
21.35
22.18
23.20
23.27
22.26
21.41
21.02
20.25
19.49
19.15
18.41
18.07
17.34
17.00
16.26
15.52
14.15*
13.36
12.51
11.55
-

BIBELSTUDIEMATERIELL
FOR BARN OG TENÅRINGER
Vi minner om at det er mye fint bibelstudiemateriell tilgjengelig for
barn og tenåringer.
GraceLink-materialet finnes i følgende aldersgrupper på norsk,
både som elevhefte og lærerhefte:
Minsten, 0–2 år
I 2019 brukes årgang B
Smårollingene, 3–5 år
I 2019 brukes årgang B
Miniorene, 6–9 år
I 2019 brukes årgang D
Power Points, 10–13 år
I 2019 brukes årgang D
Real Time Faith, 14–16 år
I 2019 brukes årgang B
Lærerheftet er på engelsk.

Ta kontakt med
Norsk Bokforlag
for bestilling på
ordre@norskbokforlag.no
eller til ordrekontoret
på tlf. 32161560.

BIBELSTUDIER FREMOVER

2. KVARTAL 2019
Temaet for neste kvartal er Familiens årstider. Forfatterne av bibelstudiematerialet er
Claudio og Pamela Consuegra. De jobber som ledere for familieavdelingen i den nordamerikanske divisjonen i Adventistkirken. Gjennom kvartalet ønsker de å ta oss med på
historier og hendelser sett i et familieperspektiv. I forordet til leksene sier de følgende:
Familien har som oftest den sterkeste påvirkningen på enkeltindivider. Den kan bidra
positivt eller negativt til å forme livene våre og hvordan vi responderer på utfordringer
gjennom livets årstider.
1. Uke
Tema: Livets rytme
Minnevers: Fork 3,1
Bibeltekster: 1. Mos 1; 1. Mos 8,22; Sal 90,10; Job 1,13-19; Apg 9,1-22; Fil 1,6 og Rom 8,1
2. Uke
Tema: Valgene vi tar
Minnevers: Jos 24,15
Bibeltekster: Ef 1,1-4; Matt 22, 35-37; Matt 7,24.25; Ord 18,24; 1. Kor 15,33; Fork 2,1-11.
3. KVARTAL 2019
Tjenende forkynnelse
4. KVARTAL 2019
Esra og Nehemja

Endelige titler blir bestemt senere. Endringer kan forekomme.

TIPS OG RESSURSER TIL BIBELSTUDIELEDEREN
Takk for at du har påtatt deg den viktige oppgaven som gruppeleder/tilrettelegger
for bibelstudier i din menighet! Her er tips og ideer til forberedelsene:
I Danmark prøver man noe nytt og spennende dette kvartalet. På deres nettside
ligger en oversettelse av det tyske bibelstudiematerialet. Det følger temaet for verdenskirken, men man har skrevet leksene selv, se https://adventist.dk/adventister/
bibelstudie
Hvis du er interessert i å finne sabbatsskoleleksen på et annet språk, eller leksehjelpene utarbeidet for lærere, finnes dette via dette nettstedet (det er ikke en
offisiell «adventistside», men de som driver siden, har samlet mange ressurser på
ett sted):
www.ssnet.org
Misjonsfortellingene som film, Mission Spotlight
Hvert kvartal er alle misjonsfortellingene tilgjengelige som film, med norsk tale.
Du finner fortellingene for dette kvartalet her:
http://www.hopechannel.no/on-demand/episoder/ml/mission-spotlight-q2/
Bibelstudiet på TV
Hope Channel sender bibelstudiet på TV hver uke, og i tillegg er det tilgjengelig on demand via nettsiden deres, se http://www.hopechannel.no/ NB! Dette er
norske programmer!
Du kan også velge å se bibelstudiet på andre språk via Hope Channel. Her er en
link til Derek Morris’ bibelstudieprogram: http://hopess.hopetv.org/
Hjelp for bibelstudieledere på norsk
Hver uke lages det tips til bibelstudiet. Disse sendes ut som e-post, og du kan
starte abonnement slik: Send en blank e-post til: leksehjelp-subscribe@listserver.
no fra den e-postkontoen du vil motta utsendelsene til. Ved start av abonnementet
vil du motta en e-post som må bekreftes av deg. Ved problemer, send en e-post til
postmaster@adventist.no.

Jeg går og leker med noen tanker om at vi kanskje burde lage noen alternative
bibelstudier som et supplement. Hvis du har noen gode ideer, hører jeg gjerne fra
deg. Jeg bidrar også gjerne til en inspirasjonssamling om sabbatsskolen/bibelstudiene i menigheten. Hvis din menighet kunne tenke seg å være vertskap for en
kursdag for flere menigheter, kan jeg eventuelt være behjelpelig med arrangementet og å skaffe en eller flere kyndige kursholdere. Ta kontakt med meg på e-post
eller telefon.
Hilsen fra Nina Myrdal, leder for sabbatsskoleavdelingen
E-post: nina.myrdal@adventist.no
Tlf. 32 16 16 75
Lykke til med bibelstudiene!
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2506
56

GRUPPER

3 779 368

44 554
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FOLKETALL

TOMÉ
Starte rehabiliteringssenter for alkoholikere og narkomane, São Tomé
Bygge ny kirke, São Tomé
Bygge auditorium på 0-12-skole, São Tomé
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143
969
1434
1038
464
1604
1263
1115
834
2233
13

MENIGHETER

BARNEPROSJEKT
6 Portugisiske barnebibler for nødstedte familier i Mosambik og São Tomé

MOSAMBIK
4 Bygge grunnskole, Milange
5 Utvide mat- og ernæringsavdelingen på Mozambique Adventist University, Beira
7 Starte barnehjem for barn som har mistet foreldre i HIV/AIDS, Nampula

SÃO
1
2
3

PROSJEKTER:

SUM

Botswana unionsdistrikt
Indiske hav unionsdistrikt
Malawi unionsdistrikt
Mosambik unionsmisjon
Nordøst-Angola unionsmisjon
Nord-Zambia unionsdistrikt
Sør-Afrika unionsdistrikt
Sør-Zambia unionsdistrikt
Sørvest-Angola unionsmisjon
Zimbabwe unionsdistrikt
São Tomé-misjonen

UNION

DEN SØRAFRIKANSKE-INDISKE HAVS DIVISJON

Adventistkirken er i gang med et verdensomspennende, modig initiativ kalt
«Alle engasjert» (på engelsk Total Membership Involvement – TMI). Alle som
har tilknytning til Adventistkirken, utfordres til å engasjere seg med å gjøre
Gud kjent ved å bygge broer gjennom ord og gjerninger. «Glem ikke å gjøre
godt og dele med andre, for slike offer er til glede for Gud» (Hebr 13,16). Under
er noen ideer til hvordan du kan engasjere deg.
•

Kjøp litt ekstra mat når du er i butikken, og del den noen du vet kan trenge
det.

•

Ring dine foreldre, eller din søster eller bror, for å høre hvordan det går.
Kanskje det passer å ha en bønn i telefonen.

•

Tilby deg å lufte hunden eller være barnevakt for naboen.

•

Inviter familie, venner naboer osv. til å se en møteserie/en god kristen film/
en interessant tale hjemme hos deg (på video/DVD/data). Enkel servering
og litt samtale om det dere har sett, gjør kvelden hyggelig og levende.

•

Måk snø, vask bilen, klipp plenen eller hjelp til i hagen hos eldre, syke eller
travle personer som har vanskelig for å få gjort det selv.

•

Gi et kompliment og en takk til en serviceperson som gjorde en god jobb,
eller som var vennlig og grei å ha med å gjøre.

•

Skriv et hyggelig kort, brev eller en e-post til en person som har betydd mye
for deg.

•

Inviter venner til Adventistkirken når du skal ta dåp, og lag en kjempefest!
Man kan også gjør det når noe stort og spennende skjer.

Fakta og misjonshistorie
ANGOLA
1. Angola består av Nordøst-Angola-misjonen og Sørvest-Angola-misjonen. Sammen har de
3536 kirker og grupper og 448 554 medlemmer.
2. Angola har en befolkning på rundt 26 millioner, altså er det en adventist per 58 personer.
3. I landet har vi tre medisinske institusjoner: en tannklinikk i Nordøst-Angola og Bongo Mission Hospital og Quicuco Dispensary i Sørvest-Angola.
4. Menighetsmedlemmer driver et boksenter, en bibelbrevskole og et forlag i Angola.
5. Dr. Roy B. Parsons kom til Bongo Dispensary and Hospital 1. desember 1931, etter å ha
studert språket i halvannet år i Portugal og fått sin portugisiske legelisens. Han ble i Angola
i mer enn 35 år og førte mange til Kristus med sitt legearbeid før han ble pensjonist i 1968.
Da ble sønnen, David Parsons, som også hadde portugisisk lisens, medisinsk leder.
Korte fakta
1. Angola fikk sin uavhengighet fra Portugal 11. november 1975. Det var Portugals siste
koloni i Afrika.
2. Fra Angola ble uavhengig i 1975, var det borgerkrig til 2002. En halv million mennesker
døde under borgerkrigen.

BOTSWANA
1. I et møte med dronningmoren Gagoangwe, som var regent for den 16 år gamle høvdingen
Bathoen II, fikk W. H. Anderson tillatelse til å åpne et sykehus i Kanye i Botswana mot at
det ikke skulle drives forkynnelse. Det var i 1921. Dr. A. H. Kretschmars arbeid i det nye
sykehuset brøt ned fordommer, og i 1922 fikk J. R. Campbell lov til å holde møter i Kanye.
I 1927 fikk H. Walker tillatelse til å drive vanlig misjonsarbeid der, og også i Mauyana, tre
mil unna, der David Livingstone en gang hadde arbeidet.
2. I 1962 åpnet den første adventistskolen i Botswana i den lille landsbyen Ramokgoname,
syv mil fra Palapye.
3. Kanye Adventist Hospital har 168 sengeplasser. De behandler 40 000 pasienter årlig.
108 000 får poliklinisk behandling. Det fødes ca. 1200 barn på sykehuset hvert år.
4. Det er 228 menigheter og grupper og 44 554 medlemmer i Botswana. Med en befolkning
på 2 226 000 blir det én adventist for hvert 50. menneske.
5. I 1984 ble Botswanas unionsdistrikt delt i to: Nord-Botswana-distriktet og Sør-Botswanadistriktet.
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Korte fakta
1. Botswana er et flatt land, og Kalahari-ørkenen dekker ca. 80 prosent av landet.
2. Landet har verdens høyeste konsentrasjon av afrikanske elefanter. Mange av dem er i
Chobe National Park.
3. Makgadigadisletta er en av verdens største saltsletter og dekker et område på 1200 kvadratkilometer. Det er veldig varmt der, og det faller lite regn. Når det regner, kan sletta bli en
blå innsjø som tiltrekker seg mange av områdets dyr, også flamingoer.
4. Engelsk er det offisielle språket i Botswana og er mye brukt rundt om i landet. Men setswana er folkets språk og det som tales mest.
5. Valutaen i Botswana kalles pula (som betyr regn på setswana) og er delt inn i thebe
(skjold).
6. Grensen mellom Botswana og Zambia er verdens korteste – 150 meter.
7. Såkalte mopaneworms (Gonimbrasia belina) er en delikatesse i Botswana. Den kalles
mopaneworm fordi den lever av bladene av på mopane-treet (Colophospermum mopane)
etter at den klekkes ut om sommeren. De kan spises tørre, som potetgull, eller tilberedt og
dekket med saus.

MOSAMBIK
1. Adventbudskapet kom til Mosambik i 1931 da to studenter fra misjonsskolen Malamulo i
Malawi vendte hjem til det som var Portugisisk Øst-Afrika. Begge drev evangelisering og
ga snart bibelstudier til 555 mennesker. O. U. Giddings og Max Webster besøkte Mosambik
for å undersøke interessen, og i 1933 ble Webster sendt til Zambesi-distriktet i Mosambik
for å bygge en misjonsstasjon. I 1935 fikk han starte misjonen Munguluni, som betyr «lys».
2. I 1937 var det 1500 personer på det første leirmøtet. De var forknytte og mistenksomme,
men de lyttet. Men da Webster prøvde å fotografere dem, flyktet de til skogs. I 1939 ble de
første nyomvendte døpt.
3. Pastorskolen i Mosambik (Seminario Adventista do Setimo Dia de Mozambique) er en
internat- og dagskole for begge kjønn, drevet av Mosambik unionsdistrikt. I begynnelsen
lå skolen i Zambesi-distriktet i Mosambik, omtrent halvveis mellom grensen til Malawi og
havnebyen Quelimane. I 1957 ble det startet lærerkurs, og i 1963 ble skolen offisielt anerkjent som Adventist College of Munguluni. I september 1973 ble skolen flyttet fra Munguluni til en ny tomt i Manga (noen kilometer fra byen Beira) og utviklet som pastorskole for
afrikanere i Mosambik.
4. I Mosambiks hovedstad Maputo ligger kirkens forlag, Casa Publicadora do Indico.
Korte fakta
1. Mosambik har noen av verdens rikeste korallrev. Over 1200 fiskearter er påvist i Mosambiks farvann.
2. Det er 147 flyplasser i landet, men bare 22 har asfalterte rullebaner.
3. Maputo i Mosambik er kjent for de mange akasietrærne langs veiene.
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4. Noen av scenene fra filmen «Blood Diamond» med Leonardo Di Caprio ble innspilt i Maputo.
5. Mange i Mosambik er analfabeter. Ifølge den siste statistikken kan bare 54 prosent av de
voksne lese og skrive.
6. Kostholdet på landsbygda er basert på kassavaroten (mandioca på portugisisk), som betyr
«den fullt ut tilstrekkelige.» Kassava kan bakes, tørkes i solen eller moses med vann så det
blir til en grøt. Vanligvis males den med mais til grovt mel, blandet med kassavablader og
vann før den serveres i kalebasser (flaskefrukt).
7. Marimba er en slags trexylofon som er blitt en del av vestlig musikk, men stammer fra
Mosambik. Musikkstilen ligner vestindisk calypso og reggae.
8. Mosambik har et rikt dyreliv med elefanter, sjøkuer, løver, jordsvin, neshorn, flodhester,
sjiraffer, slanger, bøfler, krokodiller, leoparder, galagoer, apekatter, geparder, pantere og
hyener.

SÃO TOMÉ
1. Adventistenes arbeid i São Tomé begynte med den portugisiske bokselgeren José Freire i
1936. I 1938 bosatte han seg som misjonær, og i februar 1939 ble de første døpt.
2. En grunnskole ble åpnet i 1946 (med Capitolina Grave som første lærer). Den hadde i snitt
250 elever, men ble stengt av kommunistene i 1975.
3. Til å begynne med lå São Tomé-misjonen under Angola unionsmisjon, men den ligger nå
direkte under Sør-Afrika og Indiske hav-divisjonen.
4. São Tomé har 13 menigheter, 56 grupper og 7867 medlemmer. Med en befolkning på
198 000 blir det en adventist per 101 mennesker.
Korte fakta
1. São Tomé består av to vulkanske øyer i Guinea-bukta utenfor kysten av Vest-Afrika, og er
et av Afrikas minste land. Øya São Tomé er seks ganger større enn naboøya Príncipe.
2. De portugisiske oppdagerne ga øya Sao Tome navn etter apostelen Tomas, siden de kom til
øya på helgenens festdag.
3. Kakao er øylandets viktigste avling og utgjør 95 prosent av eksporten. Man eksporterer
også kopra, palmekjerner og kaffe.
4. Av alle afrikanske land er det bare Seychellene som har færre innbyggere enn São Tomé.
5. Kokekunsten i São Tomé er basert på tropiske rotvekster, plantain, bananer og fisk. De
fleste grønnsakene er hjemlige bladgrønnsaker som kokes i rød palmeolje.
6. Malaria er den vanligste og farligste sykdommen på øyene.
7. Landet er tilholdssted for verdens minste ibis og verdens største solfugl, samt flere arter av
kjempebegonia.
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ZAMBIA
1. Rusango-misjonen i Zambia ble startet i 1905 av William Harrison Anderson, som hadde
kommet til Zambia fra Solusi Mission i Zimbabwe. Sammen med sin kone startet han en
grunnskole og senere også en videregående skole. Siden kom en forkynnerskole og på
1990-tallet et pastorseminar. Skolen var stengt i noen år under omorganiseringen, men
åpnet igjen sist på 1990-tallet, som Zambia Adventist College. Nå heter det Rusango University.
2. William Harrison Anderson gikk 1450 kilometer til fots på to måneder for å starte den
nye misjonen i Zambia. Han skrev: «Jeg var ute etter en kombinasjon av fire ting da den
nye misjonen skulle grunnlegges. Viktigst var selvfølgelig nærhet til de innfødte. Man kan
utrette svært lite for folket med mindre man er nær dem. For det andre ønsket vi en sikker
vannkilde. ... Vi trengte vann for å dyrke frukt og grønnsaker. For det tredje ønsket vi å
være nær jernbanelinjen ... så jeg fulgte vannskillet i håp om at vi ville være nær jernbanelinjen når den ble bygd gjennom landet. ... Det fjerde vi ønsket var å etablere en industri
hvor de innfødte kunne lære et arbeid, som er et av evangeliets prinsipper. Derfor ville vi ha
god jord.»
3. Rusango University har bachelorprogrammer i business, pedagogikk, helsefag, humaniora
og samfunnsvitenskap, naturvitenskap, teknologi og teologi, samt høyere grader innen
pedagogikk og programvareutvikling.
4. Rusango University ligger 13 mil sør for Zambias hovedstad Lusaka og 19 mil nord for de
verdensberømte Victoriafallene.
Korte fakta
1. Det offisielle språket i Zambia er engelsk, og de vanligste lokale språkene er nyanja og
bemba.
2. Zambia har verdens største foss. Victoriafallene står på UNESCOs verdensarvliste og er et
av verdens syv naturlige underverker. Den er 1720 meter bred.
3. Zambia er for det meste et platå som stiger til 2430 meter i øst.
4. Zambia er kjent for sine kobbergruver. De ligger i det såkalte kobberbeltet. Hovedstaden
heter Ndola og er landets kommersielle tyngdepunkt. Ndola er en av bare tre byer i Zambia
der det er en internasjonal flyplass.
5. Hvis du ser disen fra Victoriafallene fra riktig vinkel, kan du se en helt sirkelrund regnbue.
6. Nasjonalsymbolet er den afrikanske fiskeørna, som ligner den amerikanske hvithodehavørna.
7. En av verdens største sopper, som blir nesten en meter bred, vokser i Zambia.
8. Før Zambia ble uavhengig i 1964, het det Nord-Rhodesia. Navnet Zambia stammer fra elva
Zambezi, som renner langs grensen mellom Zambia og Zimbabwe. Zambezi er verdens
fjerde største elv.
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9. Zambia er et av 15 afrikanske land uten kystlinje. Det nærmeste havet er mer enn 60 mil
unna. Men Tanganyikasjøen er verdens nest største og dypeste ferskvannssjø, og Karibasjøen er så stor at turister tror visse deler må være havet.
10. Karibasjøen var Afrikas største menneskeskapte innsjø inntil Aswan-dammen i Egypt ble
bygd i 1971.

ZIMBABWE
1. Solusi University utenfor Bulawayo i Zimbabwe ble grunnlagt som misjonsstasjon i 1894.
Den er oppkalt etter høvding Soluswe. Misjonsstasjonen ble bygget nær hans hjem.
2. Skolen drev først med opplæring av lokale menighetsarbeidere, men ble utvidet til å omfatte lærerutdanning i 1929, og i 1958 startet Solusi kurser som førte frem til bachelorgrader. Etter en tid ble stedet tilknyttet Andrews University, og i 1995 ble Solusi et uavhengig
universitet.
3. Tomten som Solusi University ligger på, fikk adventistmisjonærene av Cecil John Rhodes
på slutten av 1890-tallet. Han var en britisk forretningsmann og politiker som grunnla det
afrikanske territoriet Rhodesia (nå Zimbabwe og Zambia) og ble statsminister i Kappkolonien i 1890.
4. Solusi University har 1471 BA-studenter (42 prosent menn, 58 prosent kvinner) og 150
studenter av høyere grad (41 prosent menn, 59 prosent kvinner). Foruten Zimbabwe kommer studentene fra Angola, Botswana, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mosambik, Namibia,
Sør-Afrika, Swaziland, Zambia, Den demokratiske republikken Kongo, Egypt, Kenya,
Rwanda og Tanzania.
Korte fakta
1. Ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon er levetiden for menn 37 år og bare 34 for kvinner.
2. Man mener Zimbabwe er det gamle Ofir, landet som kong Salomo hentet elfenben, gull og
andre dyrebare gjenstander fra.
3. De viktigste kornslagene i Zimbabwe er mais, hirse og durra. Melet fra disse kornslagene
blir kokt til en tykk grøt som spises med bladgrønnsaker eller kjøtt. Grønnsakene tilberedes
ofte med løk og tomat, og noen ganger med peanøttsaus. Andre vanlige matvarer er melk,
kokte eller ristede peanøtter, kokt eller ristet mais, frukt, termitter og sommerfugllarver.
4. Zimbabwes nasjonaldrakt består av et klede folk slår om seg, hodebånd, øredobber og
halskjeder. Tradisjonell zimbabwisk klesdrakt benyttes ved spesielle anledninger, som
uavhengighetsdagen og heltenes dag.
5. Dyreskinn spilte tidligere en viktig rolle i menns påkledning fordi hver stammegruppe
forbindes med et dyr.
6. Victoriafallene er verdens største foss og en del av Zambezi-elva på grensen mellom Zambia og Zimbabwe. Den oppdagelsesreisende David Livingstone ga den navn etter dronning
Victoria. Det lokale navnet på fossen er Mosi-oa-Tunya og betyr «Røyken som tordner».
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7. I Zimbabwe kan 90 prosent av de voksne lese og skrive, et av de høyeste tallene i Afrika.
8. Fotball, cricket og rugby er de mest populære idrettene i landet.
9. I Zimbabwe er stor mage hos en mann et tegn på rikdom. Det viser at de har råd til kjøtt
hver dag.
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