
15. Hva kommer til å skje med de ugudelige når Jesus kommer 
tilbake? (Åp 6,14-17; 19,15-21; 2 Tess. 1,6-9; Jes. 34,1-4; 11,4) 

a. De dør alle sammen  
b. De får en andre mulighet  
c. De havner i en lavere grad av salighet 

16. Hva slags synder gjør at mennesker fortjener døden? (Åp 21,8; 
22,15; Rom 6,23; 1,29-32) 

a. All synd, utro og løgn 
b. Bare massemord, maktmisbruk og voldtekt 
c. Ingen synd er egentlig så ille  

17. Hva gjorde Jesus for at vi skulle kunne slippe å gå fortapt ved hans 
gjenkomst? (Åp 1,5-6; 5,9-10) 

a. Oppmuntret oss til å gjøre flere gode gjerninger  
b. Døde i vårt sted og kjøpte oss fri med sitt blod 
c. Late som om vi ikke har gjort noen synd 

18. Hvordan får vi del i Jesus tilgivelse? (Åp 3,20; 22,17) 
a. Vi velger å ta imot Jesus i våre hjerter 
b. Vi slutter å begå alle våre synder 
c. Vi gir en kollekt til kirken  

19. Hvordan kommer vi til Jesus? (1 Joh 1,9; Hos 14,2-3; Apg 2,38; 
Ords 23,26) 

a. Gjennom å si 10 «Ave Maria» 
b. Gjennom en ærlig bønn om tilgivelse og overgivelse  
c. Gjennom lange pilgrimsferder 

20. Er det din vilje å ta imot Jesus i ditt hjerte slik at du får glede deg 
ved Åpenbarinsbokens klimaks? 

a. Ja 
b. Nei, ikke ennå 

 
 
 

 

Åpenbaringsbokens klimaks  
 
Ring inn svarene dine ut ifra bibelversene i parentes. 

1. Hvor fòr Jesus etter at han hadde beseiret djevelen på korset? 
(Mark 16,19; 1 Pet 3,22; Apg 1,9-11; Heb 1,3) 

a. Til himmelen ved Guds høyre side 
b. Til Amerika og forkynner for mormonene 
c. Til en usynlig, metaforisk allestedsnærværelse 

2. Hva skulle han gjøre der? (Rom 8,34; Heb 7,24-25; 4,14-16; 1 Joh 
2,1; 1 Tim 2,5) 

a. Vente til menneskene omvender seg 
b. Gå i forbønn for menneskene innfor Gud som prest 
c. Lede det himmelske lovsangskoret 

3. Hvor lik er den himmelske helligdommen den som Moses bygde i 
ørkenen? (Heb 8,1-2.5; 9,24; Åp 11,19; 15,5; 8,3; 1,12) 

a. Den jordiske helligdommen er en kopi/skyggebilde av den 
b. Den eneste likheten er at det finnes dører og tak  
c. Det finnes ingen likheter, alt er bare metaforer 
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4. Hva skulle Jesus sende når han kom til himmelen? (Joh 16,7; 
14,16-17; 15,26; 7,39; Apg 1,4-5) 

a. Et ekstra antall av sine engler 
b. Den Hellige Ånd 
c. Sju grusomme plager 

5. Johannes får i sitt syn i Åp 4-5 tre inn i den himmelske 
helligdommen. Hva representerer de sju ildfaklene foran Guds 
trone? (Åp 4,5; Apg 2,3; Matt 3,11) 

a. Den Hellige Ånd 
b. Sju engler 
c. Sju menigheter  

6. Hva er de fire livsvesener rundt omkring tronen i Åp 4,6-8? (Esek 
1,5-10; 10,12-15, 20; Jes 6,1-3) 

a. De fire evangelistene 
b. Himmelens fire retninger  
c. Høyt opphøyde engler (kjeruber og serafer) 

7. Når ble Den Hellige Ånd utøst over menighetene? (Apg 2,1-4) 
a. På pinsedagen 
b. På Kristi himmelferdsdag  
c. På påskedagen 

8. Hva er det for en beseglet bokrull Gud Faderen har i hånden i Åp 
5,1? (Dan 12,4.9; 10,21; Esek 2,9-10; Åp 6,1-2; 10,2) 

a. En bokrull med alle menneskenes synder 
b. Guds profetiske advarsler og forutsigelser av historien 
c. Himmelrikets budsjettforslag.  

9. Jesus er den eneste i universet som er verdig å bryte seglene og 
åpenbare dets innhold for verden. Hvorfor er han verdig å gjøre 
det? (Åp 5,5.9) 

a. Fordi han har seiret gjennom å dø på korset  
b. Fordi han er sterkere enn alle vesener i universet 
c. Fordi han har skapt verden  

 

10. Lammets sju horn representerer hans allmakt (1 Sam 2,10; Mik 
4,13; Matt 28,18). Lammets sju øyne representerer hans 
altseende (2 Krøn 16,9; Sak 3,9; 4,10). Når Jesus tok på seg 
menneskelig natur var det et stort offer. For all framtid forblir han 
Menneskesønnen (1 Tim 2,5; Åp 1,13; 14,14). Når Jesus var på 
jorden kunne han ikke være over alt samtidig. Derfor var det best 
for disiplene at han steg opp til himmelen og at den hellige Ånd 
skulle ta hans plass (Joh 16,7). Det er gjennom Guds Ånd – Kristi 
Ånd – som Lammet er altseende (Åp 5,6). Det er etter at Jesus 
steg opp til himmelen og mottok universets innbyggeres 
tilbedelse at han sender ut den Hellige Ånd til sine disipler. 

11. Hva lovet Jesus å gjøre når han blir ferdig? (Joh 14,2-3; Heb 9,24-
28; 1 Tess 4,15-18; Åp 22,20; 2 Tess 2,1; Mark 13,27) 

a. I all hemmelighet rykke de troende opp til himmelen 
b. Komme selv tilbake og hente sitt folk 
c. Begynne å regjere usynlig over jorden  

12. Hvor mange kommer til å se Jesus komme tilbake? (Åp 1,7; Matt 
24,27.30; Apg 1,9-11; Luk 21,27; Mark 13,26) 

a. Alle på jorden, inkludert de ugudelige 
b. Bare de som er åndelig opplyste 
c. Ingen, Jesus rykker opp de rettferdige i hemmelighet 

13. Hvor mange kommer til å høre Jesus komme tilbake? (Matt 24,31; 
1 Tess 4,16; 1 Kor 15,52; Sal 50,3) 

a. Ingen, Jesus er stille som en mus når han kommer 
b. Bare de som har åndelige ører 
c. Alle, t.o.m. de døde våkner til liv 

14. Hvem kommer sammen med Jesus når han kommer tilbake? 
(Matt 25,31; 2 Tess 1,7; Luk 9,26; Judas 1,14; Åp 19,13-14) 

a. Engelen Gabriel og noen flere 
b. Hver eneste engel i universet  
c. De rettferdige døde 

 


