Johannes Åbenbaring
Tredje del

Kap 14 - 22
Den endelige sejr

Kap. 14
Fra Antikrist til Lammet
• V1 Jeg så: Se, Lammet stod på Zions bjerg, og hos det stod ét hundrede
og fireogfyrre tusind, som havde dets navn og dets faders navn skrevet
på deres pande.
• Guds triumferende og trofaste folk
• Fra ondskaben, som vendte sig mod Gud – Nu vender Gud sig mod
ondskaben
• V6 Et evigt evangelium er stadig midlet, fra en kærlig og nådig Gud
• V7 - 11 3 Engle, tre budskaber: 1) Frygt Gud og giv ham ære.
2) Faldet, ja, faldet er det store Babylon.
3) Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på
sin pande eller hånd skal han også drikke Guds harmes vin.
• V 12 - 13 Opmuntring til de troende, om at være udholdende
• V14 - 20 Jesus kommer igen i skyen og høster og der går dom over jordens
sidste frugt.

Kap. 15 - 16: 7 domsskåle med plager
Guds vrede over ondskaben.
• V 2 - 4 Guds forløste folk, som har sejret over dyret, lovpriser Gud. Ref.
til udfrielsen af Ægypten. 2 Mosebog 15
• v5 - 8 Introducerer starten på domme, udtrykt i plager
• Beskriver den tredje syvdelte serie af Guds vrede, der er beskrevet i
Åbenbaringens bog. Før dette var der syv segls-domme, hvoraf den
sidste udløste 7 trompeter med deres domme over jorden.
• V8 Templet fyldtes med røg fra Guds herlighed og magt, så ingen kunne
komme ind i templet, før de syv engles syv plager var endt.
• De syv engle hælder de syv vredesskåle ud over jordens ondskab.

Kap 16
• Den første skåldom giver skadelige og smertefulde sår for dem, der
bærer dyrets mærke.
(Altså ikke over Guds folk / de kristne. Ligesom i Ægypten)
• Den anden skåldom forvandler havet til blod og dræber alt liv i
havet.
• Den tredje skåldom omdanner floder og kilder til blod. I
modsætning til tidligere hændelser, hvor en del af havet eller
floderne blev påvirket, ser denne begivenhed ud til at ødelægge
alle farvande på hele jorden.
• Efter den tredje skåldom erklærer en engel at Gud vil hævne de
onde for deres morderiske handlinger mod de hellige og
profeter. Englens erklæring mødes med fuld enighed fra en
stemme fra alteret Ref. Rom 12 v18

• V8 Den fjerde dom svider de ugudelige med ild, men i stedet for at
omvende sig forbander ikke-troende Gud. Dette kan henvise til en
reduktion i jordens naturlige beskyttelse mod solen og "tillader" den at
brænde jordens mennesker.
• Den femte skåldom dømmer dyrets rige i mørke. De onde reagerer
ved at forbande Gud.
• Den sjette dom tørrer Eufrat-floden ud for at forberede vejen for
østens konger. Derefter samler dæmoner konger på hele jorden for at
kæmpe mod Gud på et sted kaldet Armageddon, hvilket betyder
Megiddos bakke - eller bjerg
• Armongeddon findes i det nord østlige Israel og omtales i Dom. 5 v19
og 2 konge bog 23 v29 under navnet Megiddos.
• Det endelige slag mellem Gud hær og Satans hær
Et stort slag eller en endelig sejr? Ref. Åb 19 v11 - 21.

• Introducerer også Jesu genkomst v15 Se, jeg kommer som en tyv. Salig
er den, der våger
• 2 Thess 2 v8 Da skal den lovløse åbenbares; ham skal Herren Jesus
dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt.

• Slagets vindes af Kristus på Hans store dag, altså den dag, hvor han kommer
igen i skyen og henter sit folk.
• V17 - 21 Den endelige sejr. Den syvende Dom medfører et jordskælv, der
opdeler Jerusalem i tre dele. Som et resultat af dette jordskælv falder byer
over hele verden, Babylon mærker Guds vrede, øer forsvinder, bjerge
smuldrer sammen, og kæmpe haglsten bombarderer mennesker.
• De onde nægter stadig at omvende sig. I stedet forbander de Gud v21

Kap. 17 - 19

Sejr / bryllupsfest
3 Hovedpunkter/ vinkler
Leder op til Guds Riges komme

1. Dom over Kvinden (beskrevet som en prostitueret kvinde, som er beruset
af de helliges blod) og dyret, modstanden mod Gud og de kristne.
Dom over den sataniske verden, som har drevet mennesker ud i
et "religiøst Babylon", en ugudeligt åndeligt verden i oprør mod
Guds vilje. Beskrevet som store riger men også de onde sataniske
kræfter som ligger bag ved. Ref. Åb. 13
2. V14 De vil føre krig mod Lammet, men Lammet vil sejre over dem, fordi
det er herrernes herre og kongernes konge, og hermed sejrer også de
kaldede og udvalgte og trofaste, der følger Lammet.

3. V15 - 18 Det religiøse symbol Babylon vil miste sin rigdom og status og
blive ødelagt ad af dem, der engang støttede hende.
4. Guds dom over ondskaben er, at den efter Guds vilje vender sig mod sig
selv og bliver selvdestruerende.
V16 æde hendes kød og brænde hende. (Alliancen brydes)

Kap. 18
Dom over Babylon
Babylon er i kapitel 18 er beskrevet som et magtcentrum. Et politisk,
kommercielt og økonomisk system.
Kapitlerne går bag om den synlige verden og beskriver åndsmagter og
deres indflydelse på mennesker. De såkaldte ”Jordens konger”, som i
en tid har levet et rigt liv og derfor også begræder kvindens undergang.
Hele jordens ”herlighed” bliver ødelagt på en time.
V21 Så løftede en mægtig engel en sten som en stor møllesten og
kastede den i havet og sagde:
Sådan skal den store by Babylon styrtes hovedkulds ned
og ikke findes mere.
V24 fortæller, at der stadig er kristne på jorden.

Kap. 19
• Jubel over Guds sejr.
• Glæde over, at nu kan Lammets bryllup endelig ske, og hans brud har gjort
sig klar.
• Bruden er selvfølgelig kirken, så hvem er gæsterne? De himmelske
væsener – engle, keruber og serafer – der stirrer med forundring på Guds
værk i forløsning og alligevel ikke er genstanden for frelse 1 Peter 1 v12.
• Jesu første ankomst til jorden var ydmyg Lukas 2 v7 og involverede hans
offerdød på korset Fil. 2 v8. Hans tilbagevenden er ikke ydmyg. Nu
beskrives han som kongernes konge og herrernes herre. Jesus alene har
udslettet de jordiske og dæmoniske hære, der har samlet sig mod ham.
Ref. Esajas 63 v3.

Disse begivenheder markerer afslutningen på trængslen og
begyndelsen af t usindårsriget: Dette vil blive fulgt op af et satanisk
oprør i sidste ende, en endelig sejr og de sidste domme over djævelen
og menneskeheden.

Den endelige sejrs beskrivelse
V11 - 21 En rytter på en hvid hest, hvis kappe er dyppet i blod, før kampen
(offer),
hvis navn er Guds ord. Ref. John Ev. 1 v1
V16. Han er: Kongernes Konge og Herrernes Herre.
V17 - 18 Guds sejrsfest over det onde
V19 - 21 Og jeg så dyret og jordens konger og deres hære samlet for
at føre krig mod ham, der rider på hesten, og mod hans hær. Men
dyret blev grebet, og sammen med det den falske profet, som havde
gjort tegnene for dets øjne og dermed forført dem, der tog dyrets
mærke og tilbad dets billede. De blev begge styrtet levende i ildsøen,
der brænder med svovl. De øvrige blev dræbt med det sværd, der stod
ud af rytterens mund, og alle fuglene åd sig mætte i deres kød.

Kap. 20
3 Hovedoverskrifter
Tusindårsriget
Endelig dom over Satan
Livets bog / endelig dom over mennesket

• Jesu endelige sejr medfører, at Satan bliver bundet i 1000
år.
• Satan ikke har lov til at udøve sin indflydelse på verden.
• Gud tager magten fra Satan og denne verdens fyrste (John
16 v11) og giver den til hans menighed.
• Martyrerne vil regerer med Kristus som konger
• Mennesket har nu en fri vilje (Ikke Guds).
• Selv efter et årtusinde af fred vil mennesker stadig vælge at
forkaste Gud, som det ses i v8.
• Satans løsladelse efter de tusind år resulterer i et oprør og
en krig mod Israel.

• En multinational hær, samlet fra alle verdens 4 hjørner. Ledt af Gog,
fra landet Magog, som ligger i det nordøstlige Lilleasien i området øst
for Det Sorte Hav. Vil angribe Jerusalem, hvor Guds folk har forsamlet
sig. Ref. Ez. 38 v14 - 18 og Ez 39 v1 og v6.
• Gud griber ind, og Gogs hær går under i et inferno af naturkatastrofer
og indbyrdes kampe Ez. 38 v17 - 23
• Dette er en trist konstatering af, at mennesket har en ubegrænset evne
til at afvise Gud og følge sin egen stædige stolthed. Selv efter tusind år
med fred og retfærdighed, ledet af Kristus selv, vil så mange
mennesker (talrige som havets sand) være villige til at følge Satan.
• Igen vil de, der modsætter sig Gud, blive besejret - denne gang bliver
Satan imidlertid kastet for evigt i ildsøen og der vil ikke være nogen
flugt eller fristelse fra Djævelen mere.

Livets bog
Efter Satans endelige nederlag og straf opstår resten af menneskeheden. Disse
er de ikke-troende, bragt tilbage til livet i den anden opstandelse og anden død.
- Dette bringer dem til en stor hvid trone, der er symbol på renhed og
retfærdighed.
- I modsætning til regnbuetronen beskrevet i kapitel 4, er denne trone streng.
- De, der er døde i Kristus, dømmes på baggrund af hans liv, ikke deres eget.
Det er de personer, hvis navne blev skrevet i livets bog
(Åb. 13 v8 og Joh. 3 v16-18).
I modsætning hertil, ved den store hvide trondom, dømmes ikke-troende efter
deres egne liv og gerninger, hvilket betyder fordømmelse (Rom 6 v23).
- Enhver person, hvis navn ikke står i bogen, kastes i ildsøen.

21 - 22
Gudsrige - afslutningen

•
•
•
•
•

Kap. 21
Det genoprettede rige
Ny himmel og ny jord Es. 65 v17
Johannes beskriver det nye Jerusalem, den
himmelske by, der stiger ned på jorden efter den
ultimative sejr over det onde.
Det ny Jerusalem, ren og hellig, Guds bolig er hos
mennesker. Ref. John 14 v2 - 3
Genoprettet skabelse og forhold mellem Gud og
mennesket. Gud vil altid være hos mennesket.
Ende på lidelse, smerte og død i al evighed.

•

•

•
•

Johannes påpeger også, at der ikke er noget tempel i denne
nye by, der er ikke behov for et tempel. Gud er der fuldt ud.
Denne beskrivelse understreger også den perfekte hellighed i
dette nye Jerusalem og det faktum, at kun dem, der sætter
deres tro på Kristus, vil blive fundet der. (Den der sejrer, har
denne herlighed i vente, den der ikke sejrer, har en anden
død i vente)
Byen beskrives – opmåles. Udtrykker en ubeskrivelig,
storslået herlighed og vi kender dens indhold og antal.
Ref. Zak. 2 v5 - 6
Gud er der, og hans herlighed oplyser byen.

Kap. 22
Det evige rige
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Levende vand – John 4 v14 og 7 v37 - 38: Det evige liv kommer fra Gud
Livets træ
Ingen forbandelse
1. Mosebog 2 v8 - 17 og 3 v22 - 24
Ingen sygdom
Tilbedelse
Se Guds ansigt
Guds evige nærvær
Guds folk
Konger i riget
Troværdige og sande ord, derfor hold fast ved profetien og lav ikke om på den.
V 12 - 16: Mennesker må tage et valg og leve med konsekvensen.
Jesus kommer snart igen, hans folk venter med længsel, hans nåde er for alle.

Refleksion
Matt. 6 v9 - 13
• Vor Fader, du som er i himlene!
• Helliget blive dit navn,
• komme dit rige,
• ske din vilje
• som i himlen således også på jorden;
• giv os i dag vort daglige brød,
• og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
• og led os ikke ind i fristelse,
• men fri os fra det onde.
• For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

