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Indledning til brevet 
For at få den rette indgang til Åbenbaringsbogen, er det væsentlig at forstå 
den på dens egne præmisser. Det er apostlen Johannes, som sidder på øen 
Patmos. Her får han et syn, en 
åbenbaring, hvor han skurer 
ind i fremtiden, og ser hvad 
der skal ske fra Guds 
synspunkt. Disse syner bliver 
beskrevet i billeder. Disse 
billeder er hentet fra Bibelen, 
og for at forstå budskabet skal 
disse billeder afkodes. Et 
eksempel er det slagtede lam 
fra Åb. 5.6. Det som Johannes 
ser er ikke et maltrakteret 
kadaver af et lam, men 
derimod beskriver han 
Kristus, som den der har ofret 
sit liv for sin kirke.  En anden 
vigtigt information er tallene. 
Tallene har en betydning i 
Åbenbaringsbogen, og det er 
vigtigt at holde sig det for øje. 
Se infodelen.  
 
Læsevejldning 
Start med at læs introdelen. 
Her vil der til hvert studie 
komme en introduktion til det vi skal være sammen om. Ting som er godt 
at vide inden man læser teksterne. Dernæst læs de 2 bibeltekster. Der vil 
hver gang være en Åbenbaringstekst + en supplerende tekst. Dernæst kan 
man læse forklaringerne. Disse vil ikke være en sammenhængende tekst, 
men derimod små enkeltstående forklaringer til specifikke dele. Til sidst 
vil der være spørgsmål. Det første er det vigtigste. Måske når I alle 
spørgsmål og måske gør I ikke, men det er heller ikke det vigtigste. Det 
vigtigste er at I får lov til at tale med hinanden om de ting I blev stoppet af. 
Guds velsignelse med jeres studie. 
 
 

Tallene: 
1: Udtrykker helhed. Gud er én (5.Mos. 6.4) 
3: Guds tal – vi møder det ofte i forbindelse 
med treenigheden. Betegner en 
fuldkommenhed og afsluttethed. 
4: Verdens og jordens tal. Vi har de 4 
verdenshjørner. 
6: Menneskets tal: Vi bliver skabt på 6. 
dagen. Bliver også til menneskets 
dyrkelsenstal. På godt og ondt 
7: Guds indgriben i verden. Sammensat af 3 
+ 4. Det betegner Guds fuldkommenhed 
med henblik på Guds forhold til verden og 
hans indgriben i den. 
10: Fuldkommenheds tal. Er det største af 
grundtallene. Betegner en større helhed. 
F.eks. de 10 bud. 
12: Menighedens tal. Er knyttet til Guds 
udvalgte folk. Vi møder det i de 12 stammer 
og de 12 apostle. 
Disse tal er de grundlæggende. Men vi 
møder desuden flere tal når vi ganger dem 
med hinanden, men det tager vi når vi 
kommer til det. 
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STUDIE 1 – Åb. 1.1-8 + 1. Pet. 2.1-10  
- INTRO 
Vi får i dette afsnit en 
introduktion til brevet. Her er det 
Johannes som er sekretæren, men 
afsenderen er Gud selv. Formålet 
med brevet er, at han gerne vil 
lade os se ind i fremtiden. 
Formålet er at kirken midt i 
trængslerne og forfølgelserne 
ikke skal opgive håbet. Gud har 
ikke mistet grebet, men derimod 
vil han føre sin kirke til målet.  
I versene 4-8 får vi den korte 
version og konklusion på hele 
Åbenbaringsbogen. Egentlig er 
disse vers kerne for hele Bibelen. 
 
 
- FORKLARINGER: 
Guds ord og Jesu Kristi 
vidnesbyrd: Dette udtryk støder 
vi på flere gange i løbet af Åbenbaringsbogen (Åb. 1.9; 6.9; 12.17; 20.4). 
Det dækker egentlig over det samme, og er en hebraisk måde at sige det 
samme på. 
Holder fast: Når Bibelen taler om at høre Guds ord, så ligger der ofte 
implicit i det, at vi skal høre og tage det til os og leve efter det. Først her er 
vi salige. 
De 7 menigheder: I vers 11 får vi dem beskrevet for os. Det handler om 7 
virkelige menigheder, men de bliver også billedet på kirken til alle tider. 
Her møder vi for første gang tallet 7, som står for det fuldkomne via Guds 
indgriben.  
Han som er, som var og som kommer: Her møder vi 3-tallet. Dette 
beskriver Gud, som en evig Gud. Men samtidig beskriver det også Gud som 
den uforanderlige. Dvs. at den Gud vi møder i GT er den samme som vi 
møder i NT. Og den Gud vi møder i NT er den samme som vi møder i GT og 
i dag. 
De syv ånder: Det er en anden måde at sige Helligånden. Billedet er taget 
fra Es. 11.2: ”Over ham (Jesus) hviler Herrens ånd, visdoms og indsigts 

Jesu navne i Åbaringsbogen: 
Vidnet (Åb. 1.5) 
Den troværdige (Åb. 1.5) 
Den førstefødte af de døde (Åb. 1.5) 
Herskeren over jordens konger (Åb. 1.5) 
Ham, som elsker os og har løst os fra vores 
synd (Åb. 1.5) 
Alfa og Omega (Åb. 1.8; 1.17) 
Menneskesøn (Åb. 1.13) 
Den som lever (Åb. 1.17) 
Guds skabningsophav (Åb. 3.14) 
Løven af Juda (Åb. 5.5) 
Davids Rodskud (Åb. 5.5) 
Det slagtede lam (Åb. 5.6) 
Barnet med jenscepteret (Åb. 12.5) 
Guds Ord (Åb. 19.13) 
Kongernes konge (Åb. 19.16) 
Herrernes Herre (Åb. 19.16) 
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ånd, råds og styrkes ånd, kundskabs og gudsfrygts ånd”. Ved at bruge 7-
tallet, så fortælles det at Helligånden skal virke her på jorden. Guds 
indgriben på jorden. Vi møder også de 7 ånder i Åb. 4.5 + 5.6. 
Alfa og Omega: Dette er det første og sidste bogstav i det græske alfabet. 
Igen fortæller Gud at før ham var der ingenting og efter ham vil der heller 
ikke være noget. Gud er begyndelsen og enden. Gud er de to parenteser 
rundt om hele livet og hele verden. Men i begrebet ligger der også, at han 
er den bærende af det hele. Han er skaberværkets opretholder. 
Ordets rene mælk: Peter bruger et billede med en nyfødt. Når barnet 
bliver sulten er det kun mors mælk som dur. Som en kristen så må vi eje 
den samme længsel efter Guds ord. Her skal det være sandhedens ord. 
Dvs. både den som glæder os, men også den som peger på de ømme steder 
i vores liv. De steder som vi skal ændre i vores liv. Her knytter Peter det 
rene ord, som er en modsætning til vranglæren. Vi skal længes efter det 
som er ægte, og ikke stille os tilfreds med mindre. 
Den levende sten: Egentlig en modsætning. Sten er ikke levende. Men 
ikke desto mindre så omtaler Jesus sig som den levende sten. Grunden er, 
at han bliver det nye tempel.  Tempel er ikke en bygning, men derimod 
Kristus. Men bemærk også at den troende også bliver omtalt som levende 
sten. Vi skal lade os forme af ham, så han kan gøre os til et åndeligt hus og 
et helligt præsteskab. 
Hjørne og hovedhjørnestenen: Der er tale om 2 afgørende sten i et 
byggeri. Hovedhjørnestenen er den første sten, som er det hjørne som 
resten af bygningen orienterer sig imod. Hovedhjørnestenen er den 
bærende sten. 
 
SPØRGSMÅL: 

1. Snak om det som I blev stoppet af 
2. Både Peter og Johannes taler om Guds ord. Noget vi skal holde fast i 

og hige efter og aflægge de ting som ikke passer sig.  
a. Tal med hinanden om, hvordan man gør dette i praksis. 
b. Tal og opmuntre hinanden med at dele bibellæsevaner. 

3. Jesus er ham som elsker os og har løst os fra vores synd 
a. Hvad betyder dette for dig? 

4. Vi er gjort til konger og præster for Gud.  
a. Tal om, hvad det betyder? 
b. Hvordan bliver vi bygget op til det som levende sten? 
c. Tal om, hvordan formålet med dette skal komme til udtryk jf. 

1.Pet. 1.9 
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5. Jesus kommer igen. 
a. Tal om, hvilken konsekvens dette har for verden 
b. Ud fra det vi har været sammen om i Åb. 1.1-8 vil vi så kunne 

se frem til den dag med forventning og glæde i stedet for frygt? 
 
EFTERTANKE: 
For at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under 
jorden, og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. 

Fil. 2.10-11 
 
STUDIE 2 – Åb. 1.9-20 + Matt. 17.1-8 
- INTRO 
Johannes var blevet forvist til øen Patmos, som ligger udenfor den 
tyrkiske vestkyst. Dette skete pga. hans tro. Formentlig havde det været 
på kejser Domitians befaling. Han var blevet kejser (81-96 e.Kr) i Rom. 
Brevet er skrevet i år 95. Domitian ønskede at blive hyldet som en gud og 
som søn af en gud. Da de kristne ikke ville gøre dette, så startede der 
under ham en verdensomspændende kristnedomsforfølgelse. Mens 
Johannes sidder på øen får han så dette syn. Dette første syn ser han 
menighederne, hvor Jesus er midt iblandt dem. Vi får ikke en beskrivelsen 
af, hvordan Jesus så ud da han gik på jorden, men derimod beskrives Jesu 
egenskaber og magt igennem det, Johannes ser.  
 
- FORKLARINGER: 
På Herrens dag: Herrens dag bliver i NT knyttet sammen med dagen, 
hvor Jesus stod op igen eller søndag. Derfor er det sandsynligt at det er på 
en søndag. Men det spiller også med, at Herrens dag i GT er en domsdag 
(Es. 13.6-9; Jer. 46.10; Ez. 30.3; Joel 1.5 m.m). Dette tydeliggøres også af at 
Johannes hører basuner. Basunerne knyttes sammen med krig, dom og 
dommedag, men blev også brugt til at samle folk og til at signalere fest 
(4.Mos. 10.1-10). Herrens dag bliver enten en domsdag eller en festdag. 
Evangeliet er, at Jesus kommer hen til Johannes og lægger sin hånd på 
ham og siger: ”Frygt ikke”. Grunden til at vi ikke skal frygte er, at Jesus 
henviser til sin død og sin opstandelse. Der finder vi sikkerheden. Det 
forandrer alt på dommens dag. 
En høj røst bag ham: Johannes må vende sig om for at se, hvem der taler 
til ham. Det betyder han må vende sig bort fra det, han kan se (Patmos, 
fangenskab, forfølgelse m.m.) og så alene se på det, Gud siger. Kun her vil 
han få det sande billede af, hvad der skal ske. 
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Guldlysestager: Jesus giver selv forklaringen på, hvad dette er et billede 
på, nemlig menighederne (Åb. 1.20). Ligeledes møder vi lysestagerne i 
forbindelse med indretningen af templet i 2.Mos. 25.31-40. I Zak. 4.1-6 
møder vi også beskrivelsen af guldlysestagerne. Her er forklaringen at det 
ikke er ved magt eller styrke, men ved Ånd. Menighederne består ikke 
fordi de er stærke i egen kraft, men alene fordi Guds Ånd er til stede. Den 
sidste ting er, at Jesus kalder sig Verdens Lys i Joh. 8.12. Lyset skinner fra 
lysestagerne og menigheden skal bringe dette lys ud til verden. 
Menneskesønnen: Dette er Jesu standardbetegnelse af sig selv i NT. 
Udtrykket er taget fra Dan. 7.13, hvor Daniel i et syn ser ind i himlen og 
ser en som minder om et menneske. Jesus er helt og fuldt et menneske, 
men det som Daniel ser, er Jesus i sin herlighed. Han stråler og derfor 
virker han anderledes end et almindeligt menneske ved første øjekast. Det 
er altså den herliggjorte Jesus som vandrer imellem sine menigheder. 
Fodlang dragt: Det som er beskrevet er den ypperstepræstelige dragt 
(2.Mos. 28). Jesus går altså imellem sin menighed som vores 
ypperstepræst (læs evt. mere i Hebr. 8-10). Formålet er at gå i forbøn og 
at gøre offeret gældende. 
Hovedet og håret som sne: Igen dukker der en beskrivelse op fra Dan. 
7.9. Her beskrives Gud på samme måde. Jesus kommer som Gud den 
almægtige til os. 
Øjnene og fødderne som ild: En henvisning til Dan. 10.6. Den luende ild 
er den rensende ild. Jesus kommer for at rense snavset og synden bort fra 
sin kirke, men han kommer også med fødder af ild. I Rom. 16.20 hører vi 
om hvordan han skal knuse Satan. Dette hører vi også om i 1.Mos. 3.15, 
hvor den første profeti om Jesu komme lyder. Her skal Evas afkom knuse 
slangens hoved. Vi møder både Jesus som Satans overmand, men også som 
ham der ønsker at helliggøre sin kirke. 
Røsten som vældige vande: Da Ezekiel møder Gud i et syn. Her beskrives 
også røsten af den almægtige som lyden af vandets brusen imod kysten 
når det stormer. Hans røst overdøvede alle de andre. 
Ud af hans mund stod et tveægget sværd: I Es. 49.2 møder vi denne 
beskrivelse. Her tales der om Herrens tjener. I Hebr. 4.12 og i Ef. 6.17. 
Begge steder tales der om Guds ord. Jesus kommer til os igennem sit ord. 
Men i disse udtryk ligger der også et domsord, fordi ordet skal skille sandt 
fra falsk. 
Hans højre hånd: Højrehånden var der magten lå. 2 gange i vores tekst 
dukker højre hånd op. Jesus har menighedernes leder i sin beskyttende 
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hånd og det er den samme beskyttende hånd han lægger på Johannes, og 
beder ham om ikke at frygte. 
 
SPØRGSMÅL: 

1. Snak om det som I blev stoppet af 
2. Johannes er fælles med dem i trængslen, Riget og udholdenheden. 

Disse ord er ikke bare knyttet til forfølgelse, men også forførelse. 
a. Tal om at vi må sige det samme som Johannes 
b. Rundt om I verden presses de kristne. Hvordan oplever vi 

trængsel i vores hverdag (her skal trængsler forstås i den 
brede betydning)?  

3. Jesus vandrer imellem menighederne. 
a. Tal om den måde Johannes ser Jesus på. Giver noget dig en 

særlig tryghed? 
b. Både på forklarelsens bjerg og her i Åbenbaringsbogen møder 

vi, hvordan Jesus åbenbarer sig selv og de ser ham som han 
virkelig er. Også i dag møder vi også Jesus i skjult form bl.a. 
gennem bibellæsning, nadveren, dåben osv. 

i. Del med hinanden oplevelser, hvor Jesus gik fra at være 
skjult til at forvandle sig og vise sig for dig, hvem han i 
virkeligheden er. 

4. Hvorfor falder mennesker i Bibelen ned i frygt når de møde Gud? 
a. Hvad er grunden til at vores forhold til Gud ofte er præget af 

noget andet? Hvordan ændrer vi det evt.? 
5. Tal om Jesu svar til Johannes og os i vers 17b-18 

 
EFTERTANKE: 
Når Bibelen taler om ikke at frygte, så peger den altid væk fra mig og hen 
på Gud, Jesus eller noget de har gjort. Jeg må få lov til at hvile fordi det 
som skal skabe tryghed bliver rakt ind i mit liv. 
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Intro til menighedsbrevene i Kap 2-3 
Johannes får besked på at skrive det 
som Jesus ønsker at give til 
menighederne ned i en bog. Det 
betyder at alle de andre kan se hvad 
der er skrevet til den enkelte. Dette 
vidner om at de 7 menigheder også 
symboliserer kirken til alle tider med 
de udfordringer som kirken kan møde. 
Disse 7 menigheder ligger på en 
naturlig rute for en budbringer. 
Budskabet til menighederne er, at Jesus kommer igen. Det er vigtigt, at de 
forholder sig til dette. Derfor indeholder brevene opmuntring, trøst og håb, 
men også et kald til omvendelse og fornyelse. Englene i menighederne er 
ikke åndelige væsner, men derimod mennesker som er leder af menigheden. 
Brevene er bygget op over den samme skabelon. ① Der er 2 adressater til 
hvert brev. Menighedens engle (lederen af menigheden) + den som hører 
(enhver) ② Derefter kommer der et Jesu ord fra Åb. 1 ③ Så kommer en 
analyse af menigheden: ”Jeg kender…” ④ Derefter kommer Guds 
handleplan. Ofte noget som skal ændres ⑤ Opfordringen til at handle på 
Guds analyse ⑥ Den som sejrer – Konsekvensen af at handle på Guds løfter 
⑦ Slutter med et løfte fra evigheden (Åb. 20-22) 
 
STUDIE 3 – Åb. 2.1-7 + Hag. 1.1-15 
- INTRO: Efesos menighed 
Efesos var den største og vigtigste by i det som blev kaldt provinsen Asien 
på godt en ¼ million indbyggere. Byen var kendt for sit store tempel for 
Artemis. Artemis var en græsk frugtbarhedsguide, som var en af byens 
førende religioner. Byen var ligeledes kendt for at være et 
handelscentrum. Desuden ønskede man i byen at gå foran i 
kejsertilbedelsen, hvilket var en udfordring for de kristne. Menighedens 
store udfordring var, at de var blevet optaget af læren og havde glemt 
kærligheden til Jesus og næsten. Det var det at have ret som var blevet det 
afgørende, men indholdet var blevet væk for dem. 
 
- FORKLARINGER: 
Efesos menigheden: Vi møder her en menighed, som ikke bare har det 
let. De er pressede. Men de er alligevel opmærksomme på at vranglærer. 

Kort: 
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Derfor har de afvist flere som påstod at være apostle, men ikke var det. 
Men midt i al deres arbejde 
havde de glemt Jesus.  
Svigtet din første 
kærlighed: Dette handler om 
Jesus. På grundsproget står 
der egentlig, at de havde 
forladt eller opgivet Jesus. Det 
var altså kommet noget ind 
som var vigtigere. De får 
besked på at de igen skal 
finde kærlighedsgaverne 
frem. De var blevet mere 
optaget af ordet end af 
indholdet. Man ønskede at 
være bibeltro, men man 
havde glemt Jesus og 
kærligheden til sin næste. 
Flytte lysestagen: Jf. Åb. 1.20 
så var lysestagerne 
menighederne, så deres svigt 
kan resultere i, at 
menigheden ophører med at 
være en kristen menighed.  
Nikolaitterne: Dem 
behandler jeg i forbindelse 
med Pergamon menigheden. 
Livets træ: Vi hører om det i 1.Mos. 2.9. Det stod i Edens have og var et af 
de træer Adam og Eva gerne måtte spise af. Men da de spiste af 
kundskabets træ og synden kom ind i verden, så blev Adam og Eva sendt 
væk fra haven, fordi de ikke skulle spise af livets træ og leve evigt med 
synden i deres liv. Men nu lyder opmuntringen til den som holder sig til 
Jesus (den som sejrer) at vi igen skal spise af dette træ. 
Haggajs bog: Bogen beskriver perioden lige efter hjemkomsten fra eksilet 
til Babylon. Babylonierne havde revet hele Jerusalem og templet ned. Så 
da Israel kommer tilbage går de i gang med at genopbygge templet. De 
møder modstand og derfor går byggeriet i stå. I stedet bruger man tiden 
på sig selv. For at forstå problematikken så skal man vide at templet var 
der, hvor Gud var. Det var der man ofrede, tilbad og havde 

De græske guder: 
Artemis: En frugtbarhedsgudine, men også 
den græske gud med ansvar for jagt. 
Asklepios: Han var gud for lægedom. Han 
afbilledes ofte med en stav, hvor der snor 
sig en slange op ad.  
Athene: Hun var gudinde for klogskab, 
men også for krigen (sammen med Ares) 
Zeus: han var den øverste gud i den 
græske mytologi. 
Der er flere guder, men jeg har kun 
medtaget dem som giver mening for 
studiet 
------------------------------------------------- 
Kejseren: Da Julius Cesar dør i 44 f.Kr 
blev han i sorgen af folk i Rom tilbedt som 
en gud. Dette udnyttede hans adoptiv søn 
Octavius (senere blev han kaldt kejser 
Augustus). Hvis hans far var en gud, så 
måtte han jo være guds søn. Dette gik så i 
arv til de efterfølgende kejsere. Med tiden 
blev det sådan at kejseren selv var gud og 
skulle dyrkes og tilbedes som en.  
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skriftlæsningerne. Så da de fravalgte at bygge på templet, så fravalgte de 
også indirekte Gud. 
De blev grebet af frygt: Generationerne før dem var netop blevet ført i 
eksil, fordi de havde svigtet Gud. Nu måtte folket erkende at de havde gjort 
det samme og de frygtede at det samme nu ville ske med dem. 
 
SPØRGSMÅL 

1. Snak om det som I blev stoppet af 
2. Tal om, hvordan det kan lade sig gøre at være bibeltro og på samme 

tid have glemt Jesus. 
a. Hvordan ser det ud hos os? 

3. Jesus påpeger, at de havde svigtet deres første kærlighed og at folket 
havde glemt at bygge templet. Men dette er Guds store kærlighed til 
mennesket, at han peger på synden så vi kan vende om. 

a. Tal om, hvordan I har det når synden påpeges af Gud i jeres liv. 
b. Tal om den omvendelse som det kræver. 

4. Tal om det budskab Haggaj har med til det bange og ængstelige folk i 
Hag. 1.13. 

5. Den som sejrer får givet at spise af livets træ. Tal om, hvad det har af 
betydning for jer. Læs evt. mere i Åb. 22.2 

 
EFTERTANKE: 
Det er ikke en katastrofe at opdage, at man har svigtet sin første 
kærlighed, men det er en katastrofe ikke at gøre noget ved det. 

 
STUDIE 4 – Åb. 2.8-11 + Dan. 3.1-30 
- INTRO: Smyrna menighed 
Smyrna betyder myrra, som var en sød parfume som blev brugt til 
salvning af lig. Byen havde været nedbrændt 300 år tidligere, men var 
blevet bygget op igen. Den var gået fra død til liv. Byen var kendt for sin 
skønhed og pragtfulde bygninger. Byen var også kendt for at være en livlig 
handelsby. I byen var der forskellige helligdomme. Det var bl.a. her man 
dyrkede kejseren som Gud, men også gudinden Athene var en man 
dyrkede særligt i Smyrna. Bemærk at denne menighed (og Filadelfia) var 
de eneste to hvor de ikke modtager en kritik af tilstanden i menigheden. 
Menighedens store udfordring var, at de var fattige på penge og 
ressourcer og samtidig blev de forfulgt og kastet i fængsel. Bagved står 
Djævelen og ønsker at fratage dem troen. 
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- FORKLARINGER: 
Satans synagoge: De havde flere templer i byen, men de havde ikke et for 
dyrkelse af Satan. Derfor er betegnelsen dækkende over noget andet. Da 
Johannes bruger ordet synagoge så skal vi nok finde svaret i jødedommen. 
Vi hører at menigheden spottes af nogle såkaldte jøder. Jøderne satte 
lighedstegn imellem sig selv og værende Guds folk. Johannes tydeliggør at 
de ikke er Guds folk, men tilhører Satan. Oversat betyder synagoge også: 
”Os som vandrer sammen”. Johannes viser med udtrykket hvem der står 
bagved, nemlig Satan.  
Trængsler i 10 dage: Det kan betyde 10 dage, men det kan også betyde i 
en kortere afgrænset periode. 10 tallet betegner en helhed. Når trængslen 
har nået sit mål vil udfrielsen komme. Bemærk at det er Gud som har 
fastsat længden, ikke Satan. 
Den anden død: Den første død er den naturlige død, som alle menneske 
vil møde (med mindre Jesus kommer igen inden). Den anden død 
beskriver fortabelsen. Se Åb. 20.14. Den anden død er egentlig ikke en død 
som sådan, men beskriver det smertelige i døden, som noget man nu skal 
leve evigt med i fortabelsen. 
Billedstøtten: Den var 30 m og 3 m bred. Dette har formentlig ikke være 
et billede af kongen, men derimod en babylonsk gud. Det var rigets 
mægtigste mænd, som var blevet samlet. Ved at sværge troskab til guden, 
som havde indsat Nebukadnesar, så var det også indirekte en sværgen 
troskab til kongen.  
 
SPØRGSMÅL 

1. Snak om det som I blev stoppet af? 
2. Hvilken betydning kan det have for den menighed som står overfor 

døden, at blive mødt med påmindelsen om at Jesus var død, men 
opstod og ikke skal skades af den anden død? 

3. Hvilken forskel gør det for dig, at Jesus kender til dine trængsler? 
a. Tal om, at Jesus ikke bare kommer og redder dem ud af 

trængslen, men faktisk lader den stå på i ”10 dage”. 
4. Daniels 3 venner vil ikke kaste sig ned for Nebukadnesars 

billedstøtte. Det betød de blev kastet i ildovnen. 
a. Tal om, hvad du ville have gjort hvis du havde været i deres 

sted. 
b. Tal om deres svar til kongen Dan. 3.16-18. 
c. Hvorfor leder Gud os igennem trængslerne? 

5. Hvad betyder det at være tro til døden? 
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a. Hvad betyder det i din hverdag her og nu? 
b. Glemmer vi ofte målet i den måde vi tilrettelægger vores liv på, 

og hvilken betydning har det? 
 
EFTERTANKE: 
Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din 
stok og din stav er min trøst. 

Sl. 23.4 
 
STUDIE 5 – Åb. 2.12-17 + 4.Mos. 25.1-18 
- INTRO: Pergamon menighed 
Det 3. brev er rettet til Pergamon. Byen blev skænket til Rom i 133 f.Kr. 
Det gjorde at man havde valgt at ligge den kejselige administration her. 
Den naturlig tilknytning til Rom gjorde kejserdyrkelsen mere oplagt. 
Derfor fandt man også her et større tempel til dyrkelsen af kejseren. Men 
da byen også lå godt for handlen så var det naturligt at have flere templer. 
Bl.a. for Zeus og Asklepios. Menigheden store udfordringer var den 
forfølgelse som de oplevede, som bl.a. resulterede i at Antipas blev martyr 
for sin tro. Men i endnu større grad stod menighed overfor en forførrelse. I 
menigheden var der rigtigt meget vranglære. Jesus måtte kalde dem ind i 
en omvendelse. Derfor får de at vide at det er ham med det tveæggede 
sværd, som taler. Et tveægget sværd er skarpt på begge side og derfor 
kunne det bruges både til forsvar og angreb. Indadtil og udadtil. 
 
- FORKLARINGER: 
Satans trone: Johannes beskriver byen, som der hvor Satans trone den 
står – altså der, hvorfra ondskaben spredes. Zeus tempel kunne godt 
minde om en trone, men ellers er det nærlæggende at tænke på at det 
dækker over kejsertilbedelsen.  
Antipas: Vi kender ikke noget til manden og hører ikke om ham andre 
steder. Det eneste vi ved er, at han led sin død for sin tro skyld lige midt i 
Pergamon. 
Bileams og Balak: Vi møder Bileam i forbindelse med ørkenvandringen 
(4.Mos. 22). Israel var kommet til Moab og ønskede at krydse landet, men 
det ville kong Balak ikke gå med til. I stedet tilkaldte han Bileam og 
ønskede, at han skulle forbande folket, men hver gang han forsøgte så 
lagde Gud en velsignelse i hans mund i stedet for. Det endte med, at 
Bileam foreslog kongen at han skulle forlede folket i stedet for ved hjælp 
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af sine kvinder. Var Israel bleven ført bort fra Gud, så kunne man også 
lettere besejre dem i en krig. 
Nikolaitternes lærer: Man mener at denne lære stammer fra en fyr som 
hedder Nikolaus af Antiokia. Det han prædike var kompromis med 
hedenskaben. Fokusset var på friheden, som udmøntede sig i en 
løssluppenhed, som gjorde at der var plads til afgudsdyrkelse og seksuelle 
udskejelser. 
Afgudsofferkød: Egentlig bare almindelig kød, som man på en særlig 
måde slagtede og gav til sin gud. Ofte spiste man selv kødet i diverse 
templer som en slags tilbedelse af den pågældende gud. I 1.Kor. 8-10 tager 
Paulus fat om denne problemstilling. For det kød som blev til overs blev så 
solgt på markedet den næste dag og her var der jo ikke til at sige, hvad der 
var offerkød og hvad der var almindelig kød. Der findes ingen afguder og 
derfor kan man rolig spise kødet som var købt på markedet med god 
samvittighed, men gik man hen og deltog i afgudstemplerne så var sagen 
noget helt andet, for her tilbad man nemlig afguden. Det var det som skete 
i Pergamon og under ørkenvandringen.  
Skjulte manna: Dette var den mad, som Gud gav Israel under 
ørkenvandringen. Da man drog ind i Kana’ans land ophørte mannaen. Dog 
blev noget af det lagt i Pagtens ark. Det er den del, som den, som sejrer, får 
her lovning på. I NT sammenligner Jesus sig selv med mannaen og kalder 
sig for livets brød. Den troende vil blive mættet af den føde Jesus vil give i 
modsætning til afgudsofferkødet. 
En hvid sten: Er det eneste udtryk som ikke er hentet fra Bibelen. Stenen 
kan symbolisre to forskellige ting. Sejrherren i legene fik tildelt en hvid 
sten med sit navn på. Denne sten gjaldt som en adgangsbillet til den 
efterfølgende fest. Den hvide sten kendte man også fra datidens retssale. 
Blev den anklagede frikendt så fik han en sten med sit navn på, som 
vidnesbyrd om frifrindelsen.  
Moab og Midjaniternes kvinder: Dette plot imod Israel var både Moab 
og Midjan med til. Begge lande ligger syd; sydøstlig for Israel. Da Israel 
slog lejr, så sendte kongen kvinderne hen i nærheden af lejren. De forførte 
Israels mænd. Igennem det seksuelle blev det næste skridt at invitere dem 
med til at deltage i deres gudsdyrkelse. Vi møder her skridt bort fra Gud. 
Gud havde tydeligt sagt til sit folk, at de skulle holde sig fra de andre 
folkeslag og derfor var det et tydelig opgør imod Gud at bringe en 
fremmed kvinde med ind i lejren og dyrke sex med hende der. Man 
lukkede synden ind i Guds menighed. 
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Ba’al - Peor: Peor er egentlig en stedbetegnelse. Tanken var nemlig at 
hvert sted havde sin egen gud. Ba’al var en storm gud, men blev også brugt 
som en fællesbetegnelse for de kanaanæiske guder.  
Straffen: Den virker meget voldsom på os. På grund af frafaldet havde 
Gud sendt en plage ind i lejren, som endte med at koste 24.000 mennesker 
livet. Man kan godt undre sig over, hvor hurtig folket blev ledt bort fra 
Gud, men historien bliver også en påmindelse om ikke at tro man kan give 
synden plads. Skal man leve med Gud, så må man tage et opgør imod 
synden. Både i ens eget liv, men også i menigheden. 
 
SPØRGSMÅL 

1. Snak om det som I blev stoppet af? 
2. Pergamon var blevet ramt af forførelse. Tal om, hvor I oplever Guds 

menighed bliver forført. 
a. På hvilke områder i dit liv har du lettest ved at blive forført? 
b. Hvordan kan man støtte og opmuntre hinanden imod 

forførelse? 
3. Hvorfor tror I at israelitterne lod sig forføre af moabitterne? 

a. Hvad skulle de have gjort i mødet med fristelsen (De var 
formentlig meget skønne og de virkede uskyldige og sexede)? 

4. Gud straffer forførelsen meget hårdt i GT teksten. Billedet med 
straffen viser os hvilke konsekvens synden har. Gud vil straffe. 
Måske ikke i dette liv, så i hvert fald på dommens dag. 

a. Tal om hvorfor det er tilfældet at Gud straffer så hårdt. 
5. Tal om at den troende har lovning på det skjulte manna og den hvide 

sten. 
 
EFTERTANKE: 
For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget 
sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og 
er dommer over hjertets tanker og meninger. Ingen skabning kan være 
usynlig for ham, alt ligger blottet og åbent for hans øjne, og ham står vi til 
regnskab for. 

Hebr. 4.12-13 
 
STUDIE 6 – Åb. 2.18-28 + 5.Mos. 30.15-20  
- INTRO: Thyatira menighed 
Det 4. brev er rettet til Thyatira. Byen var kendt for 2 ting. Det ene var 
deres smedjeindustri. Måske er det grunden til at Jesus netop præsenter 
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sig som ham med øjne som luende ild og fødder som skinnende malm. Den 
anden ting de var kendt for var deres fremstilling af purpurfarvede 
klæder.  Menigheden blev kaldet ind i en kirke og lærer kamp. Der var 
meget godt i denne menighed. De havde varmen og kærligheden modsat 
Efesos, men de havde ikke fokus på læren. Kærligheden til sandheden var 
blevet kold.  Man var blevet forført af en som påstod, at hun var 
profetinde. Vi møder dog her et tydeligt skel ned igennem menigheden. En 
form for splittelse imellem Jezabel tilhængerne, og så de troende. 
 
- FORKLARINGER: 
Jezabel: Vi møder Jezabel i GT, som dronning til kong Akab (1.Kong. 
16.29-33). Hun kom til at stå som billede på alt fordærv i Israel 
(Nordriget). Hun var den der for alvor indførte Ba’al som statsreligion. 
Hun forsøgte at udrydde dem som troede på Gud. Hun forledte ligeledes 
sin mand til frygtelige synder. Når Jesus kalder hende for Jezabel er det 
formentlig ikke hendes rigtige navn, men derimod fortælles der lidt om, 
hvem hun var og hvad hendes motiv det var. Hun havde ry for at være en 
profetinde, men dette afslører Jesus at det var hun ikke. Hendes lærer 
afslørede hende. Hun ledte menigheden ved sit eksempel. Ligesom 
menigheden i Pergamon blev de ledt ud i utugt og dyrkelse af afguder. 
Hun ledte dem bort fra Gud og troen. Bemærk dog Guds kærlighed til 
hende. Også ind i hendes liv havde der lydt et kald til omvendelse, men 
hun ville ikke. Dette resulterede i en forhærdelse (Jeg gør mig immun 
overfor budskabet) og medførte Guds dom over hendes liv. Det var Gud 
som kastede hende på sygelejet med døden til følge. Man kan her både tale 
om straf, men også om konsekvensen af hendes fravalg. Uden Jesus i sit liv 
så venter der kun en fortabelsen. 
Dem som horer med hende: At hore betegner en luder. Dette kan 
sagtens skulle forstås bogstaveligt, men det har også en åndelig 
dimension. Kirken bliver ofte se som Jesu brud. Så når bruden horer med 
en anden, så er det en alvorlig situation. Når Israel søgte andre guder 
bliver det ofte betegnet som at hore med…. Menigheden i Thyratira var 
optaget af og dyrkede det Jezabel sagde. Heri ligger også den seksuelle del. 
At Jezebal bliver kastet på sygelejet var også et kald til dem om at 
omvende sig. Med Guds dom er målet at resten må omvende sig. Men 
skete det ikke så blev de ledt ud i stor trængsel. Udtrykket bruges også i 
Åb. 7.14 som peger frem imod dommen. På samme måde så vil Gud også 
sætte en stopper for hendes tilhænger.  
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Nyrer og hjerter: På denne tid, så stod de indre organer for ens 
personlighed. Det var derfor vi kan høre, at man tænker onde tanker i 
hjertet. Gud vil ransage dvs. grundigt undersøge, hvad der er i et 
menneske. Vi skal se mere på dette i brevet til Sardes, men her og nu skal 
vi gribe om, at det vi tror på også afspejler sig i det liv vi lever. Det betyder 
ikke, at man ikke synder, men den som vælger at leve efter Jezabels 
anvisning vil det aldrig kunne forenes med at være en kristen. 
Loddet Satans dybder: Udtrykket bruges normalt når man ville 
undersøge, hvor dybt vandet det er, der hvor man sejler. Her handler det 
om, at man undersøger noget som ikke umiddelbart er synligt. Når 
Jezabels tilhænger påstår at de har loddet Satans dybder, så viser Jesus at 
de tager helt fejl. De troede at de var de vise, men de afsløres som tåber. 
5.Mos. 30: Dette er afslutningen på ørkenvandringen lige inden de skal 
ind og indtage det forjættede land. Moses stiller dem foran et valg. Et valg 
som også skal sætte spor i deres hverdag.  
 
SPØRGSMÅL 

1. Snak om det som I blev stoppet af? 
2. Hvordan tror I menigheden har haft det med hinanden? 
3. Tal om, hvordan Jezabel kunne få så stor magt og betydning i en 

menighed når nu hendes budskab lå så fjernt fra det som egentlig 
var udgangspunktet. 

4. Moses stiller folket og os overfor valget. Livet og døden; Velsignelsen 
og forbandelsen. Tal om dette valg og dets konsekvenser. 

a. Adam og Eva valgte døden og forbandelsen da de spiste af 
frugten i Paradisets have. Så vi er alle i udgangspunktet det 
samme sted som dem, men hvis vi vælger Jesus så flyttes vi fra 
døden til livet. Hvordan formidler vi dette til en verden som 
bogstavelig talt står midt i døden? 

5. Tal om forskellen imellem at falde i synd og så leve i synd, altså at 
give synden plads og rum i mit liv, som noget som ikke skal 
bekendes og gøres op med. 

a. Hvordan lever vi sundt med synden? (læs evt. Kol. 1.12) 
 
EFTERTANKE: 
Jeg (Gud) sender trængsler over dem, for at de skal finde mig. 

Jer. 10.18b 
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STUDIE 7 – Åb. 3.1-6 + Gal. 3.1-14 
- INTRO: Sardes menighed 
Sardes var en by som var godt befæstet oppe på et bjerg. Der var kun en 
vej op til byen og den gik ad en smal sti på en bjergryg. Men to gange i 
dens historie var de blevet overlistet, og man havde indtaget byen. Det 
skete ved at fjenden klatrede op af den lodrette bjergvæg, og da den side 
ikke var bevogtet, indtog fjenden byen. Byen var den eneste som ikke fik 
ros. Menighedens store udfordringer handlede om en åndelig død. De 
havde ord for at leve. Der var en tydelig forskel om man så på menigheden 
fra jorden eller fra det himmelske perspektiv. Men brevet fra Jesus til dem 
viser at der er tid endnu til at omvende sig. I menigheden var der 3 
grupper. ① De åndeligt døde ② Dem som var ved at dø ③ De levende 
som led pga. tilstanden i menigheden. 
 
- FORKLARINGER: 
Ord for at leve men er død: Når andre skulle sætte ord på menigheden 
fik den som overskrift at den var en levende menighed. Men Jesus viser 
dem sandheden. De var døde. Man kan sagtens se ud som om der er liv, 
men det er hvad der skjuler sig i hjertet som er afgørende. 
Dine gerninger er ikke fyldestgørende: Dine gerninger slår ikke til. De 
havde valgt Jesus fra også selv om de stadigvæk havde navn af at være en 
kirke. Uden Jesus skal man frelses ved egen præstation. Dommen var: De 
var ikke fyldestgørende nok. De fik at vide, at de skulle vågne op. Ligesom i 
deres historie var blevet overlistet på grund at manglende årvågenhed, 
sådan var menigheden nu også blevet overlistet. De bliver kaldt til at 
omvende sig. 
Hvide klæder: Menigheden havde været levende. De havde hørt 
evangeliet og var kommet til tro. De må nu igen stille sig derhen, hvor de 
kunne høre evangeliet talt ind i deres liv og så de kunne omvende sig igen. 
De hvide klæder er Jesu frelsende klæder, som gives til den troende. Vi 
hører bl.a. om disse klæder i Åb. 7.14, hvor de troende vasker deres 
klæder hvide (rene) i lammets blod og i Åb. 19.8 hvor klæderne er de 
helliges retfærdige gerninger. Når de troende bliver kaldt værdige så 
handler det ikke om deres egen præstation, men derimod handler det om 
relationen til Kristus. De havde ikke sølet deres klæder til. I 2.Pet. 2.22 
taler Peter om soen som bliver vasket ren, hvorefter den gør sig beskidt 
igen. De værdige ønskede ikke at give plads for synden.  
Livets bog: Jesus gør sig ved flere lejlighed lig med livet (Joh. 11.25; 14.6). 
Så Livets bog handler også om Jesus. Vi hører om den i Åb.  20.11-15. Her 
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er det frelsen til forskel om man står i bogen eller ej. Bemærk at der intet 
står om gerninger og præstationer. Igen understreges det at det er 
relationen som er det vigtigste. En anden vigtig ting er at bemærke 
kontrasten til de åndelige døde. Den som sejrer skal stå i livets bog. 
Lovgerninger: Det handler om gerninger jeg gør i egen kraft. Når Paulus 
spørg dem til, hvornår de fik Ånden, så handler det om, hvornår I blev 
kristne. Skete det da I havde præsteret jer til at være gode nok eller da I 
tog imod i tro – altså fik den som en gave. Underforstået at de fik den som 
gave. Når Paulus siger at alle dem som vil gør lovgerning er under 
forbandelsen så betyder det, at alle dem som vil frelses i egen kraft vil 
mislykkes med forsøget. 
Retfærdighed: Retfærdig betyder, at vandre ret i alle ting. Der kan derfor 
ikke sættes en finger på, hverken tanke, ord eller handling. Bemærk nu at 
der står vi bliver tilregnet. Det betyder, at vi er passive og pga. noget andet 
så får vi del i noget vi ikke er i os selv. Igennem troen får vi fællesskab med 
Kristus og derfor får vi også del i alt det han er. Så den troende står nu 
foran Gud og må regne sig for at være lige så retfærdig som Jesus.  
Jesus blev en forbandelse: Paulus lukker os ind bagved det som skete på 
korset. Gud kunne nemlig ikke bare slette synden i verden, fordi det ville 
ikke være særlig retfærdigt. Men i stedet for at straffe dig og mig, så valgte 
Gud at lægge hele verdens skyld på Jesus. Vi møder det egentlig meget 
stærkt i tornekronen som han bar. Da Adam og Eva blev forbandet og 
forvist fra Paradisets have, så var en af forbandelserne at jorden skulle 
skyde med tidsler og torne (originalsproget). Jesus bar jordens 
forbandelse op på korset. Her mødte han Guds dom og her måtte han 
udbryde til sidst: ”Det er fuldbragt”. Prisen er betalt. Vi blev købt fri fra 
lovens krav.  
 
SPØRGSMÅL 

1. Snak om det som I blev stoppet af? 
2. Tal om, hvordan folk kunne tages så grueligt fejl når de skulle 

bedømme menigheden, at de troede de var en levende menighed, 
men var åndeligt døde. 

3. Tal om forholdet imellem tro og gerninger 
a. Tal om, at vi bliver gjort retfærdige. 

4. Hvorledes kan vi modsat Sardes’ menigheden vær årvågen. Hvordan 
gør vi det i praksis? 

5. Læs Åb. 20.11-15. Bemærk at alle bliver dømt efter hvad der stod i 
bøgerne, men undtagelse var dem som stod i Livets bog. 
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a. Tal om den forskel og hvilken betydning den har for dig. 
b. Hvordan kan det sætte spor i din hverdag? 

6. Hvilken betydning har det for dig at Jesus vil vedkende sig dit navn 
(lade sit offer gælde for dig) over for Gud 

 
EFTERTANKE: 
For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. 

Jak. 2.26 
 
STUDIE 8 – Åb. 3.7-13 + 2.Pet. 1.3-11 
- INTRO: Filadelfia menighed 
Filadelfia var grundlagt af Eumenes, som var konge i Pergamon. Han 
opkaldte byen efter sin bror Attalos, som pga. sin trofasthed havde fået 
navnet Filadelfos. Byen lå i et meget frugtbart bjergområde, men også et 
sted, hvor der hyppigt var jordskælv. Byen havde bl.a. i 17 e.Kr modtaget 
hjælp til genopbygning af kejseren og derfor blev byen kaldt for 
Neocesaræa (Kejserens nye by). Men Jesus lover derimod menigheden, at 
han vil sætte Guds navn på dem. Menighedens store udfordringer var også 
forfølgelsen fra det omliggende samfund. Ligesom i Smyrna bliver 
forfølgelsen startet ud fra den jødiske synagoge. Her er det at menigheden 
skal vise udholdenhed. 
 
- FORKLARINGER: 
Davidsnøglen: Jesus har nøglen til Davids rige = Guds rige. Udtrykket 
stammer fra Es. 22..22 Jesus siger, at han lukker op og lukker i. Ingen kan 
lukke eller åbne, hvor Jesus gør noget andet. 
Satans synagoge: Se forklaringen hos brevet til Smyrna. 
Prøvelsens time: Når Gud prøver har det med det sigte at styrke troen 
hos den troende. Dette sker også igennem fald og nederlag, hvor man 
lærer at hvile alene på nåden. Derimod er Satan den som ønsker at tage 
troen fra de kristne.  Begge forklaringer ligger i begrebet prøvelsens time, 
som menighederne fik lov til at opleve under Domitian, men som også vil 
komme igen lige inden Jesu genkomst. 
Sejrskrans: Dette var en form for medalje til et atletisk lege. Bliver brugt 
ved flere lejligheder i vores Bibel om billetten til himlen. Vi får del i Jesu 
sejrskrans (1.Kor. 9.24; 2.Tim. 4.8; Jak. 1.12)  
En søjle i Guds tempel: En søjle er den bærende i bygningen. Peter, Jakob 
og Johannes kaldes for søjler i kirken (Gal. 2.9). Den som sejrer bliver 
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beskrevet på samme måde. Den som sejrer bliver et vidnesbyrd for de 
andre.  
Gudsfrygt: I Ordsp. 2.1-5 finder vi en god beskrivelse af hvad gudsfrygt 
det er. Det betegner egentlig den kristnes tilstand i forhold til Gud. Dette 
handler ikke om en isende frygt, men derimod om at barnet ønsker at 
være sammen med sin far. Frygten er, at forvilde sig bort eller gøre ting 
som kan komme imellem Gud og mig. Derfor sætter jeg alt ind på at leve 
efter hans vilje. Gudsfrygt handler om at jeg ønsker at ligne ham mere og 
mere. 
Guddommelige kraft: En anden måde at skrive Helligånden på. Alt hvad 
vi skal bruge for at levet kristent liv ud, får vi ved at kende og erkendelsen 
af Kristus. 
Forkrænkeligheden: Ordet betyder egentlig at det som fordærver det 
gode og det sunde. Peter siger vi kan slippe fri af denne 
forrådnelsesproces som verden er skyld i igennem dens begær m.m.  
Guddommelige natur: Vi kan i stedet få del i guddommelig natur. Det 
første vi skal bemærke at vi er passive. Altså at det er noget som bliver 
gjort imod os. Ikke på baggrund af præstation, men på baggrund af et løfte. 
Løftet sætter os både fri fra fordærvelsen og giver os guddommelig natur. 
Løftet handler om Kristus. I Ham får vi del i alt det Gud er. Vi bliver en ny 
skabning (2.Kor. 5.17). Vi kan ikke mærke og opleve den før den bliver 
synligtgjort i himlen, men i Kristus har vi allerede del i den nu. 
Iver  Tro  Dyd  Erkendelsen  Selvbeherskelse  
Udholdenhed  Gudsfrygt  Brodersind  Kærlighed:  Peter laver 
her en hel perlekæde, som den kristne skal tage til sig. Han starter med at 
sige at vi skal sætte al vor iver ind på dette. Vi skal sætte al vores energi 
ind på dette. Dyden er en moralsk uangribelighed. Tro og liv skal følges ad. 
Når dette udleves så vokser også erkendelsen af hvem jeg er og min 
afhængighed af Kristus og jeg lærer ham bedre at kende. Derefter følger 
selvbeherskelse, udholdenheden og gudsfrygten. Til sidst skal det sætte 
spor i forhold til de andre kristne. Bemærk at brodersinden kommer før 
kærligheden. Dette er ikke en stige, hvor målet er at nå enden, men 
derimod en perlekæde, hvor vi må leve og udleve alle aspekter. 
Aldrig snuble: At vælge perlekæden fra og sige at noget af det vil jeg ikke 
udleve kan ikke lade sig gøre. Valget handler nemlig ikke om perlekæden 
eller ej, men derimod om at være kristen eller ej. At sige Ja til Jesus er også 
at sige ja til at ville leve perlekæden ud. Gør vi det, så lyder løftet, at vi 
aldrig vil snuble. Underforstået er, at frafaldet ikke er en mulighed når vi 
lever hos Kristus. Frafaldet opstår når jeg vil være herre i mit eget liv. 
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SPØRGSMÅL 

1. Snak om det som I blev stoppet af? 
2. Hvilken betydning har det for dig, at Jesus siger at han har nøglen 

som kan åbne og lukke døre? 
a. Hvordan skal vi forholde os til en lukket dør? 
b. Hvordan får vi den del med, at det er ham som elsker os og 

kender os bedst som lukke en dør vi måske gerne ville have 
været ind af? 

3. Menigheden bliver beskrevet som en med svage kræfter, som 
alligevel har holdt fast i troen på Jesu navn. Tal om hvordan det kan 
lade sig gøre. 

4. Tal om Peters lange perlekæde 
a. Hvordan forholder I jer til den? 

5. Alt hvad der behøves til livet og gudsfrygt har vi fået igennem 
erkendelsen af Jesus – Tal om dette udsagn i lyset af jeres eget liv 

a. Hvordan lærer vi at blive tilfreds med det vi har i Kristus? 
6. Del med hinanden nogle af de prøvelser som har ramt jer i jeres liv. 

a. Jesus lover, at han vil bevare os igennem prøvelsen. Hvordan 
oplever du det i dit liv? 

 
EFTERTANKE: 
Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil 
han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. 

Jak. 1.12 
 

STUDIE 9 – Åb. 3.14-22 + Hebr. 12.4-13 
- INTRO: Laodikea menighed 
Laodikea var en rig by på mange områder. Man lå midt på handelsvejene i 
alle retninger. Derfor voksede der en strålende bankvirksomhed op. Men 
byen var også kendt for at lave klæder af skinnende sort uld og ligeledes 
havde man fremragende øjensalver. Den eneste ulempe var at byen lå 
midt i landet uden adgang til vandforsyning. Dette blev afhjulpet af en 
akvædukt som skulle lede vandet fra bjergene og ned til byen. 
Menighedens store udfordringer var dens syn på sig selv. Den oplevede sig 
bestemt ikke fattig og afhængig af andre. Derfor er det Jesus præsenterer 
sig som den troværdige og sande. Han afslører for dem, at de mangler alt. 
Evangeliet er er at de kan købe det hos ham. 
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- FORKLARINGER: 
Kold og varm: I nærheden af Laodikea lå 2 andre byer som havde 
henholdsvis en varm kilde og den anden havde adgang til frisk kold vand. 
Laodikea måtte transportere sit vand i akvædukt over en lang passage i et 
område med stærk sol. Vandet, der kom frem, var hverken kold eller 
varmt, men derimod lunken. Dette betød en øget risiko for bakterier som 
kunne gøre folk syge. Jesus bruger dette billede til at beskrive tilstanden i 
Laodikea. Ligesom man ønskede enten koldt eller varmt vand, så var det 
lunkent og ubrugeligt og drak man af det, så spyttede man det ud. Sådan 
var menigheden i Laodikea åndeligt ubrugelig. 
Køb guld lutret i ild: De troede de var rige, men Jesus kalder dem for 
elendige og ynkelige. Opfordringen lyder så til at de skal købe guld. Dette 
giver jo ingen mening, hvis man er fattig.  I Es. 55.1-4 lyder opfordringen 
til at komme og købe uden penge. Det som menigheden skal investere i er 
nåden. Guldet som er lutret betyder, at det er renset for alle former for 
urenheder. Sådan skal menigheden også rense sig hos Jesus. De skal også 
købe klæder. De hvide klæder (se brevet til Sardes) og salve så de kan 
blive åndelig seende.  
Revser og tugter jeg (Herrens opdragelse): Hebræerbrevets forfatter 
udtrykker det nok meget sandt når han siger, at ingen bryder sig om 
opdragelsen når den står på, men frugten af opdragelsen kan vi godt lide. 
Vi får også indblik i grunden til opdragelsen, nemlig kærlighed. Det er Gud 
som vælger opdragelsen, men gør det af kærlighed fordi målet er, at vi 
skal have del i hans hellighed (læs Himlen). Derfor tager Gud fat på de 
ømme steder i Laodikea. Havde han ikke gjort det, så havde menigheden 
haft det godt indtil de blev mødt af dommen. Forskellen er på de ægte 
sønner og de uægte sønner er opdragelsen. Fordi de tilhører familien med 
alt, hvad det indebær så opdrages de, mens det uægte barn er uden 
betydning i slægtens forståelse.  
Nidkær: Egentlig betyder det at være yderst påpasselig og vogte over 
noget. Men i denne sammenhæng er det bedre at beskrive det som ivrig. 
Holde måltid: Måltidsfællesskabet havde en langt større betydning 
dengang end i dag. Når man delte et måltid med hinanden så betød det, at 
jeg ønsker fællesskab med den jeg spiser med. Det var derfor farisæerne 
var så fortørnet over, at Jesus spiste med tolder og synder. Udtrykket ”Se” 
fortæller at her er der noget vigtigt. Jesus står for døren og banker på. 
Erkender de, at de har brug for ham, så vil han drage ind til det enkelte 
menneske og holde nadver med ham. I Nadveren får den troende et 
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kæmpe vidnesbyrd om at det som skete på korset gælder for 
vedkommende. 
 
SPØRGSMÅL 

1. Snak om det som I blev stoppet af? 
2. Igen oplever vi en menighed som mistolker deres indre liv. Modsat 

de andre er det dem selv som gør det. De vurdere med kendskab til 
dem selv at alt er godt. Hvad tror I de kan have målt sig selv på? 

3. Hvordan kan vi købe uden penge hos Jesus (Læs evt. Es. 55.1-4)? 
4. Tal om at være ægte og uægte barn i åndelig betydning jf Hebr. 12 
5. Gud ønsker at tugte og revse os. Hvordan oplever I det? 

a. Opdager vi Guds kærlighed og omsorg bagved? 
b. Hvordan lærer vi at sige din vilje ske? 

6. Jesus ønsker at holde fællesmåltid med os. Tal om nadverens 
betydning for jer. 

7. Den som sejr vil Jesus give plads på sin trone. Vi bliver ikke bare en 
blandt mange, men skal side på tronen. 

a. Tal om hvad det betyder for jer. 
 
EFTERTANKE: 
De 7 breve er udfordringer ind i kirken og den troendes liv. Hvilke 
udfordringer, hvilke formaninger og hvilken trøst ramte mest ind i dit liv 
af de 7 menighedsbreve? 

 
 


