4. Timen da han skal holde dom = ______________________________________.
Videre forkynner den første engelen: «For nå er timen kommet da han skal
holde dom.» Gud har fastsatt en tid da han skal holde dom. Både Jesus og
Paulus visste at dette tidspunktet var i fremtiden i forhold til deres tid (Matteus
12,36; Apostlenes gjerninger 17,31). I Ifølge Apostlenes gjerninger 24,24-25
samtalte Paulus og Feliks rundt dommen som skal komme. Den første engelen
skal fortelle sitt budskap til de som lever i den tiden, når dommens time allerede
har kommet.
Det finnes de som gjør dommen til dårlige nyheter, men i virkeligheten er
det godt nytt. Profeten Daniel forklarer hvorfor. For det første skal dyret, det
som fører en krig mot Gud, bli utslettet (Daniel 7,9-11). For det andre skal
dommen medføre at «Den høyestes hellige» skal få sin rett (Daniel 7,21-22).
Siden Gud er trofast i sin kjærlighet til menneskene, kan vi ha «frimodighet på
dommens dag» (1. Johannes 4,16-17). Og derfor er dommen gode nyheter,
fordi dommeren er rettferdig og god uansett hvem han dømmer (Salmene 9,8;
Jesaja 33,22).

SETT SAMMEN
Evangeliet om Jesus er en fullstendig 180 graders
kursendring for menneskesinnet.
Paulus forteller oss at et av Satans mål er å holde noe i veien for vårt innsyn inn i
Guds karakter, men at lyset fra Jesus likevel skinner inn i våre hjerter (2. Korinterne
4,3-6). Alle verdens religioner forteller oss om hvordan mennesket må kjempe
og slite seg opp på Guds plan for å redde seg selv. Helt annerledes er det i
evangeliet, hvor Gud selv kommer ned til vårt sted og viser oss sin kjærlighet.
Menneskers religioner gir gode råd for hva vi bør og må gjøre for å komme oss
opp og for å vinne Guds kjærlighet. Evangeliet om Kristus gir gode nyheter om
hva Gud allerede har gjort for oss gjennom Jesus, og at han har gjort dette bare
fordi han er god. Gode råd alene kan bare føre til en trang til å prøve hardere, som
igjen fører til skyld når vi feiler. De gode nyhetene om Guds evige kjærlighet, slik
Jesus viste den, vekker en dyp takknemlighet og ærefrykt i oss, som igjen skaper
en vilje til å leve våre liv til Guds ære. De naturlige driftene til selvopphøyelse blir
borte og kjærlighet til Gud blir vårt nye motiv.

21 Den første engelens
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5. Tilbe ham som skapte = ____________________________________________.
Denne delen av budskapet siterer det fjerde budet, som handler om sabbaten.
Les 2. Mosebok 20,8-11, og legg merke til hvorfor dette skal få oss som lever
i endetiden, til å ta imot sabbaten. I de ti bud er det budet om sabbaten som
forteller om Gud som Skaperen av alt og som Jesus Kristus (2. Mosebok 20,8-11;
Kolosserne 1,16-17; Markus 2,27-28). Sabbaten lærer oss også å hvile i tillit til at
Gud allerede har vunnet frelsen for oss, slik at vi ikke må fortjene den (Efeserne
2,8-10). I tillegg hører sabbaten hjemme i den endetidshistoriske sammenheng
da, som vi så i lekse 17, det finnes en falsk religion som har satt seg imot Guds lov
og evangelium. Ved å peke mot sabbaten, retter den første engelens budskap vår
oppmerksomhet mot Guds undertrykte lov og gjør at vi kan være trygge på at det
er han som er vår eneste vei til frelse.

OPPLEV
For et fantastisk budskap dette er! Jeg vil være med å spre evangeliet.
Jeg velger å ta imot den første engelens budskap, og jeg vil hjelpe å spre det i
verden. Alle trenger å høre de gode nyhetene om Guds trofaste kjærlighet, og
å kjenne den ærefrykten Gud skaper i mennesker. Jeg ønsker at alle skal prise
ham som sin skaper og frelser og stå trygge i dommen. La mitt liv peke mot ham!
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De gode nyhetene
1. Et evig evangelium = ________________________________________________________.
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DEN FØRSTE ENGELENS BUDSKAP
UTFORSK

Gjennom Jesus har Gud vist at han er trofast mot alle uansett hva det koster
ham. Alle som tror på de gode nyhetene, vil tilbe ham fullt og helt og bidra til
å opphøye hans karakter. Derfor kan de stå med rett rygg på dommens dag.

Til hver person på jorden
I Åpenbaringen 14,6-12 støter vi på tre engler som flyr over jorden og gir
menneskeheten Guds siste budskap. De forteller om det arbeidet Guds menighet
skal gjøre rett før Jesu andre komme (14,12). I denne leksen skal vi se nøyere på den
første engelens budskap.
Legg merke til de fem delene i den første engelens budskap i Åpenbaringen 14,6-7
(1978/85-oversettelsen)
1. Et evig ____________
2. ___________ Gud
3. og gi ham ____________!
4. For nå er timen kommet da han skal holde ______________

«Evangelium» betyr gode nyheter. Derfor forteller et evig evangelium noe positivt om
Gud som alltid har vært, og alltid kommer til å være, sant. Hva er det snakk om? Legg
merke til hvordan Jeremia 31,3 bruker ordet evig:
«Med evig ________________ har jeg ______________ deg, jomfru Israel, derfor har jeg
hele tiden vist deg _______________»
Ordet som oversettes til miskunn, er «chesed» på hebraisk og betyr trofasthet eller
urokkelig kjærlighet. Evangeliet er sannheten om Guds trofaste kjærlighet overfor oss, slik
han viste gjennom Jesus. I Romerne 1,17 skriver Paulus at i evangeliet «åpenbares Guds
rettferdighet av tro til tro». De gode nyhetene er en åpenbaring av hvordan Gud egentlig
er. De viser oss hans karakter, slik at vi kan forstå den og avspeiler hans tankemåte og hva
han føler om oss som syndere. Og nyhetene er gode fordi vi kan se at Gud er rettferdig i
måten han forholder seg til oss.
Bibelen bruker «rettferdig» som et synonym på trofasthet i forhold eller en kontinuerlig
atferd sentrert om andre (Hosea 2,19-20; Salmene 36,5-8; 37:21; 40:10; 143,1). Når
Bibelen hevder at Gud er rettferdig, betyr det at han alltid gjør det som er rett for andre
(5. Mosebok 32,4; Sefanja 3,5). Å leve rettferdig er det samme som å leve i tro (Habakkuk
2,4; Romerne 1,16), i en tro som virker gjennom kjærlighet (Galaterne 5,5-6). Rettferdighet
er knyttet til en pakt (Jesaja 42,6; Daniel 9,4.7). Uansett hva vi finner på, vil Gud alltid
gjøre hva han kan for å opprettholde forholdet til oss (Klagesangene 3,22-23; Jesaja 11,5;
2. Timoteus 2,13). Uansett hvor vondt det gjør, gjør han hva som helst for å være trofast
overfor oss. Det er derfor Kristi rettferdighet drev han helt frem til korset (Jesaja 53,11;
Romerne 5,8). Spørsmålet universet stilte var: «Elsker Gud andre mer enn seg selv?»
Korset var et stort JA på det spørsmålet. Da Jesus trakk sin siste pust på Golgata, uten å
bruke sin makt til hverken hevn eller selvforsvar, demonstrerte han at det var hevet over
enhver tvil at Gud elsker andre mer enn seg selv. Det er derfor Paulus sier at Jesu død
på korset er selve evangeliet. På korset kan vi se den ultimate åpenbaringen av Guds
rettferdighet, som forsikrer oss om at han setter alle andre først (1. Korinterne 1,9.17-18;
2,2; 15,1-4). Det er evangeliet i all sin skjønnhet!

5. ____________ ham som ____________ himmel og jord
Når du er ferdig med de fem delene over, kan du skrive en setning for hvert punkt,
hvor du med dine egne ord forklarer hva de forskjellige delene handler om.

Så hva har Guds rettferdighet, hans kjærlighet, å si for oss i praksis? Les og diskuter
Romerne 3,20-31 for å få tak i Paulus’ forklaring på hvordan Guds rettferdighet danner

Alle bibeltekster er hentet fra Det norske bibelselskaps oversettelse av 2011.

grunnlaget for vår frelse. Tenk nøye igjennom hva han prøver å si deg, for det er
de beste nyhetene du noen gang vil få. Vi er alle syndere og skyldige og hvis vi
bare får holde samme skjeve kurs, vil syndene og skylden vår ødelegge oss. Men
på grunn av Guds rettferdighet og hans trofaste karakter vil han fortsette å elske
oss uavhengig av vår skyld. Han har valgt å la oss være rettferdiggjort overfor
han ved selv å gjennomgå en ufattelig lidelse. Vi er rettferdiggjort gjennom Guds
rettferdighet!
Det er dette Paulus kaller de gode nyhetene! Og det er dette den første engelen
forteller oss at Guds kirke skal forkynne til alle på jorden når den går mot slutten.

Vårt svar på de gode nyhetene
2. Frykt Gud = ____________________________________________________________.
Hvorfor sier engelen videre «frykt Gud», når det første budskapet er så positivt?
Å frykte brukes på to måter i Bibelen. Den første sammenhengen er vanlig og negativ
frykt, slik de som gjør ondt og ikke følger Gud skal føle når de må stå ansvarlig for
valgene sine (Salmene 9,20; 14,4-6; 36,1-3; Jesaja 33,14). Frykt kan derimot også
bety å føle ærefrykt når man opplever Guds nåde og godhet (Salmene 22,23; 25,14;
31,19; 33:8.18; 40,3-4; 89,7; 115,11; 130,4). Meldingen fra den første engelen om å
frykte Gud, kan svare til begge betydningene. Man kan føle frykt eller ærefrykt når
man møter Gud. Det er avhengig av om personen som møter Gud, føler skyld eller
uskyld. Ifølge 1. Johannes 4,16-19 kan vi bytte ut frykten med ærefrykt når vi tror og
forstår hans kjærlighet for oss. Til de som tror på evangeliet, sier den første engelen:
«I lys av de gode nyhetene om Guds kjærlighet hos deg, kan du la deg overaske og
kjenne ærefrykt når du ser hvem Gud er og hva han har gjort for deg».
3. Gi ham æren = ________________________________________________________.
Å gi noen ære (doxa) betyr å kunngjøre at man tenker høyt om dem eller ser opp til
dem. I dette tilfellet er vi kalt til å gi Gud ære som en konsekvens av evangeliet. Guds
ære finner vi i hans gode karakter (2. Mosebok 33,18-19). Å gi Gud ære er å fortelle alle,
i både ord og handlinger, om den virkeligheten vi opplever som konsekvens av hans
godhet. Det handler om å erkjenne at vår «rettferdighet, helliggjørelse og forløsning»
kommer fra Gud og ikke er noe vi har skapt selv (1. Korinterne 1,30-31; Matteus 5,16).

De gode nyhetene
1. Et evig evangelium = ________________________________________________________.
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Gjennom Jesus har Gud vist at han er trofast mot alle uansett hva det koster
ham. Alle som tror på de gode nyhetene, vil tilbe ham fullt og helt og bidra til
å opphøye hans karakter. Derfor kan de stå med rett rygg på dommens dag.

Til hver person på jorden
I Åpenbaringen 14,6-12 støter vi på tre engler som flyr over jorden og gir
menneskeheten Guds siste budskap. De forteller om det arbeidet Guds menighet
skal gjøre rett før Jesu andre komme (14,12). I denne leksen skal vi se nøyere på den
første engelens budskap.
Legg merke til de fem delene i den første engelens budskap i Åpenbaringen 14,6-7
(1978/85-oversettelsen)
1. Et evig ____________
2. ___________ Gud
3. og gi ham ____________!
4. For nå er timen kommet da han skal holde ______________

«Evangelium» betyr gode nyheter. Derfor forteller et evig evangelium noe positivt om
Gud som alltid har vært, og alltid kommer til å være, sant. Hva er det snakk om? Legg
merke til hvordan Jeremia 31,3 bruker ordet evig:
«Med evig ________________ har jeg ______________ deg, jomfru Israel, derfor har jeg
hele tiden vist deg _______________»
Ordet som oversettes til miskunn, er «chesed» på hebraisk og betyr trofasthet eller
urokkelig kjærlighet. Evangeliet er sannheten om Guds trofaste kjærlighet overfor oss, slik
han viste gjennom Jesus. I Romerne 1,17 skriver Paulus at i evangeliet «åpenbares Guds
rettferdighet av tro til tro». De gode nyhetene er en åpenbaring av hvordan Gud egentlig
er. De viser oss hans karakter, slik at vi kan forstå den og avspeiler hans tankemåte og hva
han føler om oss som syndere. Og nyhetene er gode fordi vi kan se at Gud er rettferdig i
måten han forholder seg til oss.
Bibelen bruker «rettferdig» som et synonym på trofasthet i forhold eller en kontinuerlig
atferd sentrert om andre (Hosea 2,19-20; Salmene 36,5-8; 37:21; 40:10; 143,1). Når
Bibelen hevder at Gud er rettferdig, betyr det at han alltid gjør det som er rett for andre
(5. Mosebok 32,4; Sefanja 3,5). Å leve rettferdig er det samme som å leve i tro (Habakkuk
2,4; Romerne 1,16), i en tro som virker gjennom kjærlighet (Galaterne 5,5-6). Rettferdighet
er knyttet til en pakt (Jesaja 42,6; Daniel 9,4.7). Uansett hva vi finner på, vil Gud alltid
gjøre hva han kan for å opprettholde forholdet til oss (Klagesangene 3,22-23; Jesaja 11,5;
2. Timoteus 2,13). Uansett hvor vondt det gjør, gjør han hva som helst for å være trofast
overfor oss. Det er derfor Kristi rettferdighet drev han helt frem til korset (Jesaja 53,11;
Romerne 5,8). Spørsmålet universet stilte var: «Elsker Gud andre mer enn seg selv?»
Korset var et stort JA på det spørsmålet. Da Jesus trakk sin siste pust på Golgata, uten å
bruke sin makt til hverken hevn eller selvforsvar, demonstrerte han at det var hevet over
enhver tvil at Gud elsker andre mer enn seg selv. Det er derfor Paulus sier at Jesu død
på korset er selve evangeliet. På korset kan vi se den ultimate åpenbaringen av Guds
rettferdighet, som forsikrer oss om at han setter alle andre først (1. Korinterne 1,9.17-18;
2,2; 15,1-4). Det er evangeliet i all sin skjønnhet!

5. ____________ ham som ____________ himmel og jord
Når du er ferdig med de fem delene over, kan du skrive en setning for hvert punkt,
hvor du med dine egne ord forklarer hva de forskjellige delene handler om.

Så hva har Guds rettferdighet, hans kjærlighet, å si for oss i praksis? Les og diskuter
Romerne 3,20-31 for å få tak i Paulus’ forklaring på hvordan Guds rettferdighet danner
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grunnlaget for vår frelse. Tenk nøye igjennom hva han prøver å si deg, for det er
de beste nyhetene du noen gang vil få. Vi er alle syndere og skyldige og hvis vi
bare får holde samme skjeve kurs, vil syndene og skylden vår ødelegge oss. Men
på grunn av Guds rettferdighet og hans trofaste karakter vil han fortsette å elske
oss uavhengig av vår skyld. Han har valgt å la oss være rettferdiggjort overfor
han ved selv å gjennomgå en ufattelig lidelse. Vi er rettferdiggjort gjennom Guds
rettferdighet!
Det er dette Paulus kaller de gode nyhetene! Og det er dette den første engelen
forteller oss at Guds kirke skal forkynne til alle på jorden når den går mot slutten.

Vårt svar på de gode nyhetene
2. Frykt Gud = ____________________________________________________________.
Hvorfor sier engelen videre «frykt Gud», når det første budskapet er så positivt?
Å frykte brukes på to måter i Bibelen. Den første sammenhengen er vanlig og negativ
frykt, slik de som gjør ondt og ikke følger Gud skal føle når de må stå ansvarlig for
valgene sine (Salmene 9,20; 14,4-6; 36,1-3; Jesaja 33,14). Frykt kan derimot også
bety å føle ærefrykt når man opplever Guds nåde og godhet (Salmene 22,23; 25,14;
31,19; 33:8.18; 40,3-4; 89,7; 115,11; 130,4). Meldingen fra den første engelen om å
frykte Gud, kan svare til begge betydningene. Man kan føle frykt eller ærefrykt når
man møter Gud. Det er avhengig av om personen som møter Gud, føler skyld eller
uskyld. Ifølge 1. Johannes 4,16-19 kan vi bytte ut frykten med ærefrykt når vi tror og
forstår hans kjærlighet for oss. Til de som tror på evangeliet, sier den første engelen:
«I lys av de gode nyhetene om Guds kjærlighet hos deg, kan du la deg overaske og
kjenne ærefrykt når du ser hvem Gud er og hva han har gjort for deg».
3. Gi ham æren = ________________________________________________________.
Å gi noen ære (doxa) betyr å kunngjøre at man tenker høyt om dem eller ser opp til
dem. I dette tilfellet er vi kalt til å gi Gud ære som en konsekvens av evangeliet. Guds
ære finner vi i hans gode karakter (2. Mosebok 33,18-19). Å gi Gud ære er å fortelle alle,
i både ord og handlinger, om den virkeligheten vi opplever som konsekvens av hans
godhet. Det handler om å erkjenne at vår «rettferdighet, helliggjørelse og forløsning»
kommer fra Gud og ikke er noe vi har skapt selv (1. Korinterne 1,30-31; Matteus 5,16).

De gode nyhetene
1. Et evig evangelium = ________________________________________________________.
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Gjennom Jesus har Gud vist at han er trofast mot alle uansett hva det koster
ham. Alle som tror på de gode nyhetene, vil tilbe ham fullt og helt og bidra til
å opphøye hans karakter. Derfor kan de stå med rett rygg på dommens dag.

Til hver person på jorden
I Åpenbaringen 14,6-12 støter vi på tre engler som flyr over jorden og gir
menneskeheten Guds siste budskap. De forteller om det arbeidet Guds menighet
skal gjøre rett før Jesu andre komme (14,12). I denne leksen skal vi se nøyere på den
første engelens budskap.
Legg merke til de fem delene i den første engelens budskap i Åpenbaringen 14,6-7
(1978/85-oversettelsen)
1. Et evig ____________
2. ___________ Gud
3. og gi ham ____________!
4. For nå er timen kommet da han skal holde ______________

«Evangelium» betyr gode nyheter. Derfor forteller et evig evangelium noe positivt om
Gud som alltid har vært, og alltid kommer til å være, sant. Hva er det snakk om? Legg
merke til hvordan Jeremia 31,3 bruker ordet evig:
«Med evig ________________ har jeg ______________ deg, jomfru Israel, derfor har jeg
hele tiden vist deg _______________»
Ordet som oversettes til miskunn, er «chesed» på hebraisk og betyr trofasthet eller
urokkelig kjærlighet. Evangeliet er sannheten om Guds trofaste kjærlighet overfor oss, slik
han viste gjennom Jesus. I Romerne 1,17 skriver Paulus at i evangeliet «åpenbares Guds
rettferdighet av tro til tro». De gode nyhetene er en åpenbaring av hvordan Gud egentlig
er. De viser oss hans karakter, slik at vi kan forstå den og avspeiler hans tankemåte og hva
han føler om oss som syndere. Og nyhetene er gode fordi vi kan se at Gud er rettferdig i
måten han forholder seg til oss.
Bibelen bruker «rettferdig» som et synonym på trofasthet i forhold eller en kontinuerlig
atferd sentrert om andre (Hosea 2,19-20; Salmene 36,5-8; 37:21; 40:10; 143,1). Når
Bibelen hevder at Gud er rettferdig, betyr det at han alltid gjør det som er rett for andre
(5. Mosebok 32,4; Sefanja 3,5). Å leve rettferdig er det samme som å leve i tro (Habakkuk
2,4; Romerne 1,16), i en tro som virker gjennom kjærlighet (Galaterne 5,5-6). Rettferdighet
er knyttet til en pakt (Jesaja 42,6; Daniel 9,4.7). Uansett hva vi finner på, vil Gud alltid
gjøre hva han kan for å opprettholde forholdet til oss (Klagesangene 3,22-23; Jesaja 11,5;
2. Timoteus 2,13). Uansett hvor vondt det gjør, gjør han hva som helst for å være trofast
overfor oss. Det er derfor Kristi rettferdighet drev han helt frem til korset (Jesaja 53,11;
Romerne 5,8). Spørsmålet universet stilte var: «Elsker Gud andre mer enn seg selv?»
Korset var et stort JA på det spørsmålet. Da Jesus trakk sin siste pust på Golgata, uten å
bruke sin makt til hverken hevn eller selvforsvar, demonstrerte han at det var hevet over
enhver tvil at Gud elsker andre mer enn seg selv. Det er derfor Paulus sier at Jesu død
på korset er selve evangeliet. På korset kan vi se den ultimate åpenbaringen av Guds
rettferdighet, som forsikrer oss om at han setter alle andre først (1. Korinterne 1,9.17-18;
2,2; 15,1-4). Det er evangeliet i all sin skjønnhet!

5. ____________ ham som ____________ himmel og jord
Når du er ferdig med de fem delene over, kan du skrive en setning for hvert punkt,
hvor du med dine egne ord forklarer hva de forskjellige delene handler om.

Så hva har Guds rettferdighet, hans kjærlighet, å si for oss i praksis? Les og diskuter
Romerne 3,20-31 for å få tak i Paulus’ forklaring på hvordan Guds rettferdighet danner
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grunnlaget for vår frelse. Tenk nøye igjennom hva han prøver å si deg, for det er
de beste nyhetene du noen gang vil få. Vi er alle syndere og skyldige og hvis vi
bare får holde samme skjeve kurs, vil syndene og skylden vår ødelegge oss. Men
på grunn av Guds rettferdighet og hans trofaste karakter vil han fortsette å elske
oss uavhengig av vår skyld. Han har valgt å la oss være rettferdiggjort overfor
han ved selv å gjennomgå en ufattelig lidelse. Vi er rettferdiggjort gjennom Guds
rettferdighet!
Det er dette Paulus kaller de gode nyhetene! Og det er dette den første engelen
forteller oss at Guds kirke skal forkynne til alle på jorden når den går mot slutten.

Vårt svar på de gode nyhetene
2. Frykt Gud = ____________________________________________________________.
Hvorfor sier engelen videre «frykt Gud», når det første budskapet er så positivt?
Å frykte brukes på to måter i Bibelen. Den første sammenhengen er vanlig og negativ
frykt, slik de som gjør ondt og ikke følger Gud skal føle når de må stå ansvarlig for
valgene sine (Salmene 9,20; 14,4-6; 36,1-3; Jesaja 33,14). Frykt kan derimot også
bety å føle ærefrykt når man opplever Guds nåde og godhet (Salmene 22,23; 25,14;
31,19; 33:8.18; 40,3-4; 89,7; 115,11; 130,4). Meldingen fra den første engelen om å
frykte Gud, kan svare til begge betydningene. Man kan føle frykt eller ærefrykt når
man møter Gud. Det er avhengig av om personen som møter Gud, føler skyld eller
uskyld. Ifølge 1. Johannes 4,16-19 kan vi bytte ut frykten med ærefrykt når vi tror og
forstår hans kjærlighet for oss. Til de som tror på evangeliet, sier den første engelen:
«I lys av de gode nyhetene om Guds kjærlighet hos deg, kan du la deg overaske og
kjenne ærefrykt når du ser hvem Gud er og hva han har gjort for deg».
3. Gi ham æren = ________________________________________________________.
Å gi noen ære (doxa) betyr å kunngjøre at man tenker høyt om dem eller ser opp til
dem. I dette tilfellet er vi kalt til å gi Gud ære som en konsekvens av evangeliet. Guds
ære finner vi i hans gode karakter (2. Mosebok 33,18-19). Å gi Gud ære er å fortelle alle,
i både ord og handlinger, om den virkeligheten vi opplever som konsekvens av hans
godhet. Det handler om å erkjenne at vår «rettferdighet, helliggjørelse og forløsning»
kommer fra Gud og ikke er noe vi har skapt selv (1. Korinterne 1,30-31; Matteus 5,16).

4. Timen da han skal holde dom = ______________________________________.
Videre forkynner den første engelen: «For nå er timen kommet da han skal
holde dom.» Gud har fastsatt en tid da han skal holde dom. Både Jesus og
Paulus visste at dette tidspunktet var i fremtiden i forhold til deres tid (Matteus
12,36; Apostlenes gjerninger 17,31). I Ifølge Apostlenes gjerninger 24,24-25
samtalte Paulus og Feliks rundt dommen som skal komme. Den første engelen
skal fortelle sitt budskap til de som lever i den tiden, når dommens time allerede
har kommet.
Det finnes de som gjør dommen til dårlige nyheter, men i virkeligheten er
det godt nytt. Profeten Daniel forklarer hvorfor. For det første skal dyret, det
som fører en krig mot Gud, bli utslettet (Daniel 7,9-11). For det andre skal
dommen medføre at «Den høyestes hellige» skal få sin rett (Daniel 7,21-22).
Siden Gud er trofast i sin kjærlighet til menneskene, kan vi ha «frimodighet på
dommens dag» (1. Johannes 4,16-17). Og derfor er dommen gode nyheter,
fordi dommeren er rettferdig og god uansett hvem han dømmer (Salmene 9,8;
Jesaja 33,22).

SETT SAMMEN
Evangeliet om Jesus er en fullstendig 180 graders
kursendring for menneskesinnet.
Paulus forteller oss at et av Satans mål er å holde noe i veien for vårt innsyn inn i
Guds karakter, men at lyset fra Jesus likevel skinner inn i våre hjerter (2. Korinterne
4,3-6). Alle verdens religioner forteller oss om hvordan mennesket må kjempe
og slite seg opp på Guds plan for å redde seg selv. Helt annerledes er det i
evangeliet, hvor Gud selv kommer ned til vårt sted og viser oss sin kjærlighet.
Menneskers religioner gir gode råd for hva vi bør og må gjøre for å komme oss
opp og for å vinne Guds kjærlighet. Evangeliet om Kristus gir gode nyheter om
hva Gud allerede har gjort for oss gjennom Jesus, og at han har gjort dette bare
fordi han er god. Gode råd alene kan bare føre til en trang til å prøve hardere, som
igjen fører til skyld når vi feiler. De gode nyhetene om Guds evige kjærlighet, slik
Jesus viste den, vekker en dyp takknemlighet og ærefrykt i oss, som igjen skaper
en vilje til å leve våre liv til Guds ære. De naturlige driftene til selvopphøyelse blir
borte og kjærlighet til Gud blir vårt nye motiv.

21 Den første engelens
budskap

5. Tilbe ham som skapte = ____________________________________________.
Denne delen av budskapet siterer det fjerde budet, som handler om sabbaten.
Les 2. Mosebok 20,8-11, og legg merke til hvorfor dette skal få oss som lever
i endetiden, til å ta imot sabbaten. I de ti bud er det budet om sabbaten som
forteller om Gud som Skaperen av alt og som Jesus Kristus (2. Mosebok 20,8-11;
Kolosserne 1,16-17; Markus 2,27-28). Sabbaten lærer oss også å hvile i tillit til at
Gud allerede har vunnet frelsen for oss, slik at vi ikke må fortjene den (Efeserne
2,8-10). I tillegg hører sabbaten hjemme i den endetidshistoriske sammenheng
da, som vi så i lekse 17, det finnes en falsk religion som har satt seg imot Guds lov
og evangelium. Ved å peke mot sabbaten, retter den første engelens budskap vår
oppmerksomhet mot Guds undertrykte lov og gjør at vi kan være trygge på at det
er han som er vår eneste vei til frelse.

OPPLEV
For et fantastisk budskap dette er! Jeg vil være med å spre evangeliet.
Jeg velger å ta imot den første engelens budskap, og jeg vil hjelpe å spre det i
verden. Alle trenger å høre de gode nyhetene om Guds trofaste kjærlighet, og
å kjenne den ærefrykten Gud skaper i mennesker. Jeg ønsker at alle skal prise
ham som sin skaper og frelser og stå trygge i dommen. La mitt liv peke mot ham!
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