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‘Jeg kommer igen’

Forord

Da tiden var kommet, hvor Kristus skulle stige op til sin Fader, førte han
disciplene så langt ud som til Betania. Her standsede han, og de forsamlede sig om
ham.  Med  hænderne  udstrakt  til  velsignelse,  ligesom  en  forsikring  om  hans
beskyttende omhu, steg han langsomt opad fra deres kreds. “Og det skete, medens
han velsignede dem, skiltes han fra dem og opløftedes til Himmelen.” Luk. 24, 51.

Mens  disciplene  stirrede  opad  for  at  opfange  det  sidste  glimt  af  deres
himmelfarne Herre,  blev han modtaget  af de himmelske engles  jublende skarer.
Mens disse engle ledsagede ham til de himmelske boliger, sang de denne sejrssang:
“I  jordens  riger,  syng  for  Gud,  lovsyng  Herren!  Hyld  ham,  der  farer  frem  på
Himlenes  Himle.  .  .  .  Giv Gud ære!  Over  Israel  er  hans  højhed,  hans  vælde  i
skyerne.” Sl. 68, 33. 35.

Disciplene stod stadig og stirrede betaget opad mod himmelen, da “se, da
stod der hos dem to mænd i hvide klæder, og de sagde: “I galilæiske mænd, hvorfor
står I og ser op mod himmelen? Denne Jesus, som er optaget fra jer til Himmelen,
han skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare til Himmelen.” Ap.
G. 1, 10. 11.

Løftet  om Kristi  genkomst  skulle  altid holdes  levende i disciplenes sind.
Den samme Jesus, som de havde set stige op til Himmelen, ville komme igen for at
tage dem til sig, som hernede havde givet sig hen til hans tjeneste. Den samme røst,
som havde sagt til dem: “Se, jer er med jer alle dage indtil verdens ende!” ville
byde dem velkommen til at være sammen med ham i det himmelske rige.

Ligesom  ypperstepræsten  ved  den  symbolske  tjeneste  havde  lagt  sine
ypperstepræstelige klæder fra sig og gjorde tjeneste i en almindelig præsts hvide
linnede  dragt,  sådan  lagde  Kristus  sin  kongelige  klædning  bort  og  iførte  sig
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menneskelig skikkelse og frembar offeret, hvor han selv både var ypperstepræst og
offer. Ligesom ypperstepræsten efter at have udrettet sin tjeneste i det allerhelligste
trådte frem for den ventende forsamling klædt i sin ypperstepræstelige dragt, sådan
vil Kristus ved sin genkomst komme klædt i strålende hvide klæder, sådan “som
ingen blegemand på jorden kan gøre dem.” Mark. 9, 3. Han vil komme i sin egen
og sin Faders herlighed, og hele Himmelens hær vil ledsage ham.

Således skal Kristi løfte til disciplene gå i opfyldelse: “Jeg kommer igen og
tager jer til mig.” Joh. 14, 3. Dem, som har elsket ham og ventet på ham, vil han
krone med ære og herlighed og udødelighed. De retfærdige døde vil stige op af
graven, og de, som lever, vil sammen med dem optages for at møde Herren i luften.
De skal høre Jesu stemme, skønnere end nogen musik, der nogensinde er opfanget
af  dødeliges  ører,  sige  til  dem:  Jeres  strid  er  endt!  “Kom  hid,  min  Faders
velsignede! arv det rige, som har været jer beredt fra verdens grundvold blev lagt.”
Matt. 25, 34.

Disciplene havde grund til at fryde sig i håbet om deres Herres genkomst.
Mesterens Efterfølgere, ss. 22 - 23.
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Lektie 1: 26. marts – 1. april  
‘Denne Jesus skal komme igen på samme måde’

UDENADSVERS: ‘Jeres hjerte forfærdes ikke! Tro på Gud, og tro på mig. I
min Faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, havde jeg sagt jer det; thi jeg går
bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads
rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at hvor jeg er, dér skal også I
være.’ Joh. 14, 1 - 3. 

STUDIEHJÆLP: Vejledning for Menigheden, bind 3 , ss. 227 - 228.

Indledning
‘Da Frelseren skulle skilles fra sine disciple, trøstede han dem i deres sorg ved

at forsikre dem om, at han skulle komme igen: “Jeres hjerte forfærdes ikke! . . . I
min Faders hus er der mange boliger . . . Jeg går bort for at gøre en plads rede for
jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og
tager  jer  til  mig.”  Joh.  14,  1  –  3.  “Men  når  Menneskesønnen  kommer  i  sin
herlighed, og alle englene med ham, da skal han sætte sig på sin herligheds trone;
og alle folkeslag skal samles foran ham.” Matt. 25, 31. 32.’ Konfrontation, s. 254. 

‘Jeg vil komme igen’

1. På  hvilket  løfte  af  Kristus  er  den  kristnes  håb  om  det  andet  komme
baseret? Joh. 14, 3.

BEMÆRK: ‘Vi har ventet længe på vor Frelsers genkomst, men løftet er ikke desto
mindre sikkert. Snart vil vi være i vort lovede hjem. Dér vil Jesus lede os langs den
levende flod, der strømmer fra Guds trone, og forklare os de mørke forsyn  han
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bragte os igennem på denne jord for at fuldkommengøre vor karakter. Dér vil vi
med ufordunklet syn se det genoprettede Edens skønheder. Idet vi lægger de kroner
ned for Frelserens fødder, som han har sat på vore hoveder, og rører vore gyldne
harper, vil vi fylde hele himmelen med lovprisning til ham, der sidder på tronen.’
Testimonies Volume 8, s. 254. 

2. Hvordan udtrykte Peter sin tillid til Mesterens løfte? 2 Pet. 3, 9 - 10.

BEMÆRK: ‘Idet Peter skuede ned gennem tiderne og så hen til tidens afslutning,
blev  det  givet  ham at  skildre  de  forhold,  der  ville  herske  i  verden  ved  Kristi
genkomst. . . . Ved alle jordiske tings ende ville der være nogle trofaste, som kunne
tyde tidernes tegn. Mens mange, der bekendte sig til troen, ville fornægte den ved 
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Lektie 1: 26. marts – 1. april
deres gerninger,  ville der blive en rest  tilbage,  som holdt ud indtil enden. Peter
bevarede  håbet  om  Kristi  genkomst  levende  i  sit  hjerte,  og  han  forvissede
menigheden om den sikre opfyldelse af Frelserens løfte: “Og når jer er gået bort og
har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at hvor jeg
er, dér skal også I være.” Joh. 14, 3. For de prøvede og trofaste kunne det synes,
som om han tøvede med sit komme, men apostlen forsikrede dem: “Herren nøler
ikke med at opfylde forjættelsen (sådan som nogle anser det for nølen), men han
har langmodighed med jer, da han ikke vil, at nogen skal fortabes, men at alle skal
nå til omvendelse. Men Herrens dag skal komme.’ Mesterens Efterfølgere, s. 283.

‘Alles øjne skal se ham’

3. Hvem vil se Kristus komme? Åb. 1, 7. 

BEMÆRK: ‘Hvad enten vi bliver frelst eller ej, vil vi engang se Frelseren, som han
er, i al hans herlighed, og vi vil forstå hans karakter. Ved hans genkomst vil ethvert
hjerte blive overbevist. De, som har vendt sig fra ham mod denne jords trivielle
ting og har søgt efter selviske interesser og verdslig ære, vil erkende deres fejl på
genkomstens  dag.  Det  er  dem,  Johannes  taler  om,  når  han  siger:  “alle  jordens
stammer skal  jamre ved hans komme.” Lad os ikke være tilfredse med at være
iblandt “jordens stammer.” Idet vi husker, at vort borgerskab er i himmelen, så lad
os gribe det håb, der er sat foran os i evangeliet.’  Signs of the Times,  28. januar,
1903.

4. Hvem blev især fortalt, at de vil være vidner til Jesu andet komme? Mark.
14, 61 – 62. (Sammenlign med Åb. 1, 7 & Zak. 12, 10.)

BEMÆRK:  ‘Dette  gælder  ikke  kun dem, der  sidst  så Kristus,  da  han  hang på
Golgatas kors, men dem, der ved forkerte ord og handlinger gennemstikker ham i
dag.  Dagligt  lider  han  korsfæstelsens  smerte.  Dagligt  gennemstikker  mænd  og
kvinder ham ved at vanære ham og nægte at gøre hans vilje.’  Sermons and Talks
Volume 2, s. 214.

‘Ligesom lynet’

5. Hvordan  beskrev  Kristus  sin  genkomst?  Matt.  24,  27;  Luk.  17,  24.
(Sammenlign med Zak. 9, 14 & Dan. 10, 5 – 6.)
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Lektie 1: 26. marts – 1. april
BEMÆRK: ‘På Herrens  dag,  lige  før  Kristi  komme,  vil  Gud i  sin vrede  sende
lynild fra Himmelen, som vil forene sig med ilden i Jorden. Bjergene vil brænde
som en ovn og udspy forfærdelige strømme af lava og ødelægge haver og marker,
landsbyer og storbyer; og når de udgyder deres smeltede erts, sten og ophedet dynd
i floderne, vil de bringe dem til at syde som en gryde og udkaste massive klipper,
og adsprede  deres  sønderbrudte  dele over landet  med ubeskrivelig  voldsomhed.
Hele floder bliver borttørret. Jorden vil ryste, og der vil blive forfærdelige udbrud
og jordskælv overalt. Gud vil plage Jordens ugudelige indbyggere, indtil de bliver
udryddet af Jorden. De hellige bliver bevaret på Jorden under disse forfærdelige
omvæltninger,  ligesom Noa blev bevaret i arken på syndflodens tid. Jorden skal
rave som en drukken og svaje som en hytte. Elementerne skal komme i brand, og
himlene skal rulles sammen som en bogrulle. Jordskorpen vil revne ved udbruddet
af elementerne i Jordens indre. Når disse elementer er brudt ud, vil de feje deres
værdier bort, som gennem flere år har forøget deres formue ved at skaffe sig store
besiddelser  til  lave  priser  hos  deres  arbejdere.  Den  store  verdensbrand  er  lige
forestående, og da vil alt dette unyttige arbejde her i livet blive fejet bort i løbet af
et døgn.’ Herren Kommer, 2. oktober.

6. Hvordan beskriver Peter Kristi komme? 2 Pet. 3, 10 – 12.

BEMÆRK: ‘Et jordskælv var tegnet på den time, hvor Kristus hengav sit liv, og et
andet jordskælv vidnede om det øjeblik, hvor han tog det tilbage med sejr. [Matt.
27, 50 – 51 & 28, 2 – 3.] Han, som havde overvundet  døden og graven, steg op af
graven som en sejrherre,  medens jorden skælvede,  lynene glimtede og tordenen
rullede. Når han atter vender tilbage til jorden, vil han ryste “ikke blot jorden, men
også himmelen.” “Jorden raver  og raver som drukken  og svajer som vogterens
hytte.” “Som en bog rulles himlen sammen,” “elementerne skal komme i brand og
opløses, og jorden og alt menneskeværk på den skal brændes op.” Men “Herren er
ly for sit folk og værn for Israels børn.” Heb. 12, 26; Es. 24, 20; 34, 4; 2 Pet. 3, 10;
Joel 3, 21.’ Den Store Mester, ss. 534-535.

‘Vor Gud komme og tie ikke’

7. Hvordan beskriver  Paulus nogle  af  lydene ved Kristi  andet  komme? 1
Tess. 4, 16; 1 Kor. 15, 52. (Sammenlign med 2 Mos. 19, 16; Zak. 9, 14 &
Matt. 24, 31.)

BEMÆRK: ‘Den stemme, der råbte: “Det er fuldbragt,” blev hørt blandt de døde.
Den trængte igennem gravens mure og befalede de sovende at stå op. Således vil
det være, når Guds stemme skal høres, idet den ryster himmel og jord. Den stemme
vil trænge igennem gravene og åbne gravkamrene. Et vældigt jordskælv vil da få

9



Lektie 1: 26. marts – 1. april
verden til  at  rave  frem og tilbage  som en dranker.  Så vil  Kristus,  herlighedens
Konge, komme til syne, ledsaget af alle de himmelske engle. Basunen skal lyde, og
Livgiveren  vil  kalde  de  retfærdige  døde frem til  evigt  liv.’  Spirit  of  Prophecy
Volume 3, s. 223.

8. Hvordan beskriver salmisten Kristi andet komme? Sal. 50, 3 - 6.

BEMÆRK:  ‘Kongernes  Konge  stiger  ned  på  skyen,  indhyllet  i  flammende  ild.
Himlene rulles sammen som en bogrulle. Jorden skælver for ham, og hvert bjerg og
hver ø flyttes fra sin plads. Jesus kommer som en vældig sejrherre. Nu ikke mere
som “en smerternes  mand,” der skal drikke skammens og smertens bitre bæger,
men som himmelens og jordens sejrherre kommer han for at dømme levende og
døde.  “Troværdig  og  sanddru”  er  han,  “og  han  dømmer  og  kæmper  med
retfærdighed.”  Og  “de  himmelske  hærskarer”  følger  ham.  Åb.  19,  11.  14.  De
hellige  engle,  en  stor,  utallig  skare,  følger  ham  på  hans  vej  med  hymner  af
himmelsk velklang. Hele himmelhvælvingen synes fyldt af strålende skikkelser -
“titusinde  titusinder  og  tusinde  tusinder.”  Ingen  menneskelig  pen  kan  beskrive
denne scene; ingen dødelig tanke er i stand til at opfatte dens pragt. “Hans højhed
skjuler himlen, hans herlighed fylder jorden. Under ham er glans som ild.” Hab. 3,
3.  4.  Efterhånden  som den  levende  sky  kommer  nærmere,  ser  hvert  øje  livets
Fyrste. Ingen tornekrans skæmmer nu det hellige hoved, men en strålekrans hviler
på hans hellige pande. Hans åsyn fordunkler middagssolens strålende lys. “Og på
sin kappe, på sin lænd, har han et navn skrevet: “kongernes Konge og herrernes
Herre.” Åb. 19, 16.’ The Faith I Live By, s. 349.

‘Denne Jesus’

9. Hvordan blev disciplene forsikret  om,  at  den,  som vender  tilbage med
kraft  og  megen  herlighed,  vil  være  den  samme,  med  hvem  de  havde
vandret og talt med på jorden? Ap. G. 1, 10 – 11.

BEMÆRK: ‘Det  er  “denne Jesus,”  som kommer igen,  den,  som da han var  på
jorden, “drog omkring og gjorde vel og helbredte alle dem, der var overvældet af
Djævelen.” Den mægtige Helbreders stemme gennemtrængte det døve øre. Et ord,
en berøring fra hans hånd, åbnede blinde øjne. Han irettesatte sygdom og fordrev
feber.  Hans  stemme  nåede  de  døendes  ører,  og  de  rejste  sig  med  sundhed  og
livskraft. I hele landsbyer var der ikke et støn af sygdom i noget hus, for han var
gået  igennem dem og havde  helbredt  alle  deres  syge.’  Southern  Watchman,  3.
oktober.
‘Dette løfte var i sandhed dyrebart for de sørgende disciple, at de skulle se Jesus
igen, som de alle elskede højt. Dette løfte er også dyrebart for enhver sand Kristi
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Lektie 1: 26. marts – 1. april
efterfølger. Ingen, som virkelig elsker Jesus, vil være ked af, at han kommer igen.
Jesus kommer! Men ikke for at lytte til menneskenes beklagelser eller for at høre
den  skyldige  synder  bekende  sine  synder  og  for  at  bekendtgøre  hans  synders
forladelse; for enhvers sag er da afgjort til liv eller død. De, der har levet i synd,
vedbliver for stedse at være syndere. De, der har bekendt deres synder til Jesus i
helligdommen og er blevet ven med ham og har glædet sig til hans tilsynekomst, vil
have  skrevet  “tilgivelse”  for  alle  deres  synder.  Jesus  kommer,  som han  fór  til
himmelen, men med større pragt. Han kommer i sin Faders herlighed, og alle de
hellige engle følger ham. I stedet for den grusomme tornekrone til at gennembore
hans hellige tindinger, vil en krone af blændende glans pryde hans hellige pande.
Han vil ikke bære en almindelig kjortel uden sammensyninger, men en klædning,
som er hvidere end sne, så blændende er den. Jesus kommer!’ The Faith I Live By,
s. 351.
‘Disciplene  “vendte  tilbage  til  Jerusalem  med  stor  glæde.  Og  de  var  stadig  i
helligdommen og priste Gud.” De frydede sig, ikke fordi Jesus var blevet skilt fra
dem, og de var overladt til at kæmpe mod verdens trængsler og fristelser, men på
grund af engelens forsikring om, at han ville komme igen.’ Guds Sønner og Døtre,
25. december

10. Hvordan udtrykte Paulus sin overbevisning om, at det ville være “denne
Jesus”, der ville vende tilbage? 1 Tess. 4, 16a.

BEMÆRK:  ‘Englene,  som  blev  tilbage  på  Oliebjerget  efter  Jesu  himmelfart,
gentog hans løfte om genkomsten for disciplene: “Denne Jesus, som er optaget fra
jer til Himmelen, han skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare til
Himmelen.” Ap. G. 1, 11. Og apostlen Paulus vidner efter Åndens inspiration: “Thi
Herren selv skal stige ned fra Himlen, og der skal lyde en befaling, en overengels
røst og Guds basun.”’ Konfrontation, s. 254. (Fremhævelse i originalen.)

‘Hvor bør I da vandre?’

11. Hvordan burde studiet af disse ting påvirke vort liv? 2 Pet. 3, 11. 14; 1
Joh. 3, 2 - 3.

BEMÆRK: ‘Gud vil, at hans folk skal berede sig til den forestående krise. Alle
skal igennem den, hvad enten de er beredte eller ej, og kun de, som har levet deres
liv  i  overensstemmelse  med Guds vilje,  kan holde stand i  denne prøvelsens og
trængselens tid. Når verdslige herskere forener sig med religionens forkyndere om
at befale i samvittighedsspørgsmål, vil det vise sig, hvem der virkelig frygter og
tjener Gud. Når mørket er dybest, vil gudsfrygtens lys skinne klarest. Når alt andet
svigter,  vil  det  vise  sig,  hvem  der  har  en  blivende  tro  på  Jehova,  og  mens
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Lektie 1: 26. marts – 1. april
sandhedens fjender alle vegne holder vagt for at komme Guds tjenere til livs, vil
Gud våge over dem for at hjælpe dem. Han vil for dem være som skyggen fra et
stort bjerg i en ørken.’ Mesterens Efterfølgere, s. 229.

12. Hvordan beskriver Paulus den forberedelse, den kristne behøver til Kristi
komme? 1 Tess. 5, 2 - 8.

BEMÆRK: ‘Men når jordens høsttid nærmer sig, loves der en særlig tildeling af
åndelig velsignelse for at berede menigheden til Menneskesønnens komme. Denne
udgydelse af Ånden kan lignes ved den sildige regn; og det er om tildelingen af
denne  øgede  kraft,  at  kristne  bør  opsende  deres  bønner  til  høstens  Herre  “ved
sildigregnstide.” Som svar vil Herren “skabe uvejr; regnskyl giver han dem.” “Han
sender jer regn, tidligregn og sildigregn som før.” Zak. 10, 1; Joel 2, 23. Men hvis
ikke medlemmerne af Guds menighed i dag har en levende forbindelse med kilden
til al åndelig vækst, så vil de ikke være rede, når høsttiden kommer. Hvis ikke de
sørger for, at deres lamper er fyldte og brændende, så vil de ikke komme til at få
del  i  den  forøgede  velsignelse,  når  der  er  særlig  brug  for  den.’  Mesterens
Efterfølgere, ss. 33 - 34. 
‘Kun de, der lever op til det lys, de har, vil få mere lys. Hvis vi ikke hver dag gør
fremskridt  i  kristelige dyder,  vil  vi ikke erkende sildigregnen,  når den kommer.
Måske  falder  den  på  mennesker  omkring  os,  men  vi  vil  ikke  forstå  det  eller
modtage den.’ Det skal ske i de sidste dage, s. 194. 
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Lektie 2: 2. –8. april
‘Nu står det profetiske ord så meget fastere’ 

UDENADSVERS: ‘Og nu står det profetiske ord så meget fastere for os; det
gør I vel i at agte på som på et lys, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen gryr og
morgenstjernen oprinder i jeres hjerter.’ 2 Pet. 1, 19

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, kap. 17.

Indledning
‘De profetier, som Gud, den almægtige, har nedtegnet i sit ord, led for led i den

kæde  af  begivenheder  som  knytter  den  forløbne  evighed  sammen  med  den
fremtidige evighed, fortæller os hvor langt ned vi nu har nået i tidsaldrenes løb, og
hvad vi kan vente i den umiddelbare fremtid. Alt, som profetierne har forudsagt, at
der skulle ske, ned til vor egen tid, findes nedtegnet i historiens sider, og vi kan
være ganske vis på, at alt, hvad der fremdeles skal ske, vil blive fuldbyrdet i sin
rette orden.’ Profeter og Konger, s. 341.

‘Enok, Adams efterkommer i syvende led, profeterede’

1. Hvem var den første profet, der talte om Kristi andet komme? Jud. 14.

BEMÆRK:  ‘Enok  var  den  første  profet  blandt  mennesker.  Han  forudsagde
profetien om Kristi andet komme til vor verden og hans gerning på det tidspunkt.
Hans liv var et eksemplar af kristen gennemførthed. Det er kun hellige læber, der
må udtale ord fra Gud i fordømmelse og dom. Hans profeti er ikke fundet i Det
Gamle Testamentes skrifter. Vi vil måske aldrig finde nogen bøger, som vedrører
Enoks gerninger, men Judas, en Guds profet, nævner Enoks gerning.’ Manuscript
43, 1900. 

2. Hvordan  viste  Job  sin  forståelse  af  denne  jords  histories  afsluttende
begivenheder? Job 19, 25 - 27.

BEMÆRK: ‘En af Bibelens højtideligste og skønneste sandheder er forudsigelsen
af  Kristi  genkomst  for  at  fuldende  den  store  frelsergerning.  Læren  om  Kristi
genkomst er grundtonen i den hellige skrift. Herrens komme har til alle tider været
hans  sande tilhængeres  håb.  I  sin  hjemsøgelses  nat  udbrød  patriarken  Job  med
urokkelig tro: “Jeg ved, at min løser lever, over støvet vil en forsvarer stå frem . . .
ud fra mit kød skal jeg skue Gud, hvem jeg skal se på min side; ham skal mine øjne
se, ingen fremmed.”’ The Faith I Live By, s. 348.
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Lektie 2: 2. – 8. april
‘Vor Gud komme’

3. Hvordan beskriver salmisten Kristi andet komme? Sal. 50, 3 - 6.

BEMÆRK: ‘Kristi komme for at indvarsle retfærds styre har inspireret de hellige
skribenter til de mest ophøjede og betagende udsagn. Biblens digtere og profeter
dvæler ved det  med ord, der gløder af himmelsk ild. Salmisten sang om Israels
konges magt og storhed: “Fra Zion, skønhedens krone, viste Gud sig i stråleglans –
vor Gud komme og tie ikke! - . . . Han stævned himlen deroppe hid og jorden for at
dømme sit folk.” Sal. 50, 2 – 4. “Himlen glæde sig, jorden juble . . . for Herrens
åsyn,  thi han kommer, han kommer at  dømme jorden; han dømmer jorden med
retfærd og folkene i sin trofasthed.” Sal. 96, 11 – 13.’ Konfrontation, s. 253. 

4. Hvilke indblik giver Esajas i Kristi andet komme? Es. 25, 8 - 10; 66, 15 –
16.

BEMÆRK: ‘Profeten siger: “Styrk de slappe hænder, lad de vaklende knæ blive
faste, sig til de ængstede hjerter: Vær stærke, vær uden frygt! Se eders Gud! Han
kommer med hævn, gengæld kommer fra Gud; han kommer og frelser eder.” “Han
opsluger døden for stedse. Og den Herre Herren aftørrer tåren af hver kind og gør
ende på sit folks skam på hele jorden, så sandt Herren har talet.” Es. 35, 3. 4; 25, 8.
Og som profeten ser herlighedens Herre stige ned fra himmelen med alle de hellige
engle for at samle levningen af sin menighed fra alle jordens folkeslag, hører han
de ventende istemme det frydefulde råb: “Se, her er vor Gud, som vi biede på, og
som frelste os; her er Herren, som vi biede på. Lad os juble og glæde os over hans
frelse.” Es. 25, 9. Guds Søns røst høres, når han kalder alle de sovende hellige ud af
gravene; og idet profeten ser dem stige op af dødens fængsel, udbryder han: “Dine
døde skal blive levende, mine dødes legemer opstå; de, som hviler i støvet, skal
vågne og juble. Thi en lysets dug er din dug, og jorden giver dødninger igen.”’
Profeter og Konger, ss. 268 – 269.

5. Hvordan beskriver Zefanias Herrens dag, når det gælder de onde? Zef. 1,
14 – 15.

BEMÆRK:  ‘I  Josias’  regeringstid  kom  Herrens  ord  til  Zefenias  vedrørende
følgerne af det fortsatte frafald og de herlige udsigter for menigheden i fremtiden.
Hans profetier om de da forestående straffedomme over Juda er ligeså anvendelige
på de straffedomme, som vil  falde over en ubodfærdig verden ved Kristi  andet
komme.’ Profeter og Konger, s. 248.
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Lektie 2: 2. – 8. april
6. Hvilket billede giver profeten af Herrens dag for Guds folk i modsætning

hertil? Zef. 3, 17.

BEMÆRK: ‘Hele himmelen er interesseret  i vor frelse. Guds engle,  tusinder og
tusinder, og ti tusinder gange tusind, er sat til at tjene dem, der skal være arvinger
til frelsen. De beskytter os mod ondskaben og skubber mørkets magter tilbage, som
søger vor tilintetgørelse. Har vi ikke grund til at være taknemmelige hvert øjeblik,
taknemmelige, selv når der tilsyneladende er vanskeligheder på vor sti? Herren selv
er vor hjælper. “Jubl, du Zions datter, Israel, råb  højt, glæd dig og fryd dig af hele
dit hjerte, Jerusalems datter.” “I dig er Herren din Gud, en helt, som frelser. Han
glæder sig over dig med fryd, han tier i sin kærlighed, han fryder sig over dig med
jubel som på festens dag.” Det er dette vidnesbyrd, Herren ønsker at give verden.
Hans lovprisning bør konstant være i vore hjerter og på vore læber.’  Testimonies
Volume 6, s. 63.
‘Hele himmelen sætter pris på anstrengelserne hos dem, der kæmper for det evige
livs krone, og at de må få del med Kristus i Guds stad, hvis gader er af rent guld,
“ligesom gennemsigtigt  glas.”  Gud ønsker  dig der,  Kristus  ønsker  dig der,  den
himmelske hærskare ønsker dig der. De himmelske engle er villige til at stå i den
yderste cirkel og lade dem, som er blevet genløst ved Jesu blod, stå i den inderste
cirkel. Indser du din værdi i Guds øjne?’ Sermons & Talks Volume 2, s. 114.

‘Herren selv skal stige ned’

7. Hvordan beskriver Paulus Kristi andet komme? Tit. 2, 13

BEMÆRK: ‘Vi er pilgrimme og fremmede, som venter på, håber på og beder om
det salige håb, vor Herres og Frelsers Jesu Kristi herlige tilsynekomst. Hvis vi tror
på dette  og bringer  det  ind i  vort  praktiske liv,  hvilken energisk  handling ville
denne tro og dette håb ikke inspirere; hvilken brændende kærlighed til hinanden;
hvilken  omhyggelig  hellig  livsførelse  til  Guds  ære;  og  i  vor   respekt  for
belønningens  værdi  hvilke  tydelige  skillelinjer  ville  ikke  vises  mellem  os  og
verden.’ Manuscript 39, 1893.

8. Hvordan skildrer Paulus de uretfærdiges skæbne? 2 Tess. 1, 7 – 8.

BEMÆRK: ‘Da Guds nærværelse åbenbaredes på Sinaj, var Herrens herlighed som
en fortærende ild for hele Israels øjne. Men når Kristus kommer i herlighed med
sine  hellige  engle,  vil  hele  jorden  bryde  i  brand på  grund af  hans nærværelses
frygtelige  lys.  “Vor  Gud komme og tie  ikke!  –  Foran  ham gik  fortærende  ild,
omkring  ham rasede  storm;  han  stævned  himlen  deroppe  hid  og  jorden  for  at
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Lektie 2: 2. – 8. april
dømme  sit  folk.”  Sal.  50,  3.  4.  En  ildstrøm  fra  ham  går  foran  ham  og  får
elementerne og jorden til at komme i glød og smelte, og alt, hvad der er på jorden,
skal opbrændes. “Herren Jesus åbenbares fra himmelen med sine mægtige engle,
med flammende ild, og bringer straf over dem, der ikke vil vide af Gud at sige, og
over dem, som ikke er lydige mod vor Herres Jesu evangelium.’  Patriarker og
Profeter, s. 170.

‘Først skal de døde i Kristus opstå’

9. Hvilken trøst giver Paulus dem, der sørger over deres kæres død? 1 Tess.
4, 13 - 18.

BEMÆRK: ‘Tessalonikerne havde ivrigt grebet den tanke, at Kristus ville komme
og forvandle de trofaste, som levede, og tage dem til sig. De vogtede omhyggeligt
over deres venners liv, for at de ikke skulle dø og gå glip af den velsignelse, som de
så hen til at få ved deres Herres komme. Men en efter en havde de mistet deres
kære, og med ængstelse havde tessalonikerne for sidste gang betragtet deres dødes
ansigter og næppe turdet håbe, at de skulle mødes igen i et fremtidigt liv. Da man
åbnede og læste Paulus’ brev, blev der bragt menigheden stor glæde og trøst ved de
ord, som åbenbarede de dødes virkelige tilstand. Paulus forklarede dem, at de, som
levede ved Kristi genkomst, ikke ville komme til at møde deres Herre før de, som
var sovet ind i Kristus. Overengelens røst og Guds basun ville nå til de hensovede,
og de døde i Kristus skulle opstå først,  før de levende fik del i  udødeligheden.
“Derefter skal vi, som lever og bliver tilbage, bortrykkes tillige med dem i skyerne
for at møde Herren i luften; og så skal vi altid være sammen med Herren. Så trøst
hverandre med disse ord!”’ Mesterens Efterfølgere, ss. 139 - 140. 

10. Hvordan beskriver Paulus den forvandling, der vil finde sted, når Kristus
vender tilbage? Fil. 3, 20 – 21; 1 Kor. 15, 51 - 54.

BEMÆRK: ‘Tror vi af hele vort hjerte, at Kristus snart kommer, og at vi nu har det
sidste nådesbudskab,  der nogen sinde vil lyde for en brødefuld verden? Er vort
eksempel, hvad det burde være? Kan vore omgivelser se på vort liv og vor hellige
vandel, at vi forventer vor Herres og Frelsers Jesu Kristi herlige åbenbarelse, han,
som skal  forvandle  disse  fornedrelses-legemer  til  at  blive  ligedannet  med  hans
herligheds-legeme? Jeg frygter for, at vi ikke tror og fatter dette, således som vi
burde. De, som tror de betydningsfulde sandheder,  vi bekender os til, bør leve i
overensstemmelse med deres tro. Der er for megen søgen efter fornøjelse og efter
de ting, der lægger beslag på opmærksomheden her i verden; man tænker for meget
på klædedragt,  og tungen beskæftiger  sig for ofte med letsindig og intetsigende
tale,  der  gør  vor  bekendelse  til  skamme,  fordi  vort  borgersamfund  ikke  er  i
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Lektie 2: 2. – 8. april
himmelen,  hvorfra  vi  forventer  Frelseren.’  Budskaber til  Menigheden, ss.  133 -
134.

‘Vent da tålmodigt’

11. Hvilket råd giver Jakob dem, der venter på Kristi andet komme? Jak. 5, 7
- 8.

BEMÆRK: ‘Det vil ikke vare længe, inden vi skal se ham, i hvem vort håb om
evigt liv er centreret. Og i hans nærværelse vil alle dette livs prøvelser og lidelser
være som intet. “Så kast da ikke jeres frimodighed bort, den har nemlig stor løn i
følge; thi I behøver udholdenhed for at gøre Guds vilje og få, hvad der er forjættet.
Thi ‘der er endnu kun en liden stund, snart, snart, så kommer han, der skal komme,
og han tøver ikke.’” Heb. 10; 35 – 37. Se op, se op, og lad din tro fortsat vokse. Lad
denne tro lede dig hen ad den smalle sti, der fører gennem Guds stads porte ind til
det storslåede hinsidige, den vide og ubegrænsede fremtid i herlighed, der er for de
genløste.  “Så  vent  da  tålmodigt,  brødre,  indtil  Herrens  komme.”’  Christian
Experience & Teachings, s.236.

12. Hvilken trøst giver Peter dem, hvis tro bliver prøvet? 1 Pet. 1, 7.

BEMÆRK: ‘Apostelens ord blev skrevet til belæring for troende til alle tider, og de
har særlig betydning for dem, som lever i en tid, hvor “alle tings ende er kommet
nær.” Enhver sjæl har brug for hans formaninger og advarsler, og hans ord, fulde af
tro og mod, er nyttige for enhver, der vil bevare troen “urokkelig fast til det sidste.”
Heb. 3, 14.’ Mesterens Efterfølgere, s. 275. 
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Lektie 3: 9. – 15. april 
‘Jeg skaber nye himle og en ny jord’

UDENADSVERS:  ‘Thi  se,  jeg  skaber  nye  himle  og  en  ny  jord,  det  gamle
huskes ej mer, rinder ingen i hu.’ Es. 65, 17.

STUDIEHJÆLP: Patriarker og Profeter, kap. 3.

Indledning
‘Jeg  elsker  at  betragte  alt  det  smukke  i  naturen.  Jeg  tror,  jeg  ville  være

fuldkommen tilfreds i denne verden med alle de gode ting, Gud har omgivet  os
med, hvis den ikke var skæmmet af syndens forbandelse. Men vi skal få nye himle
og  en  ny  jord.  “Jeg  hørte  en  høj  røst  fra  tronen  sige:  Nu  er  Guds  bolig  hos
menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv vil være
hos dem.” Åb. 21, 3. Hvilket velsignet håb! Hvilken vidunderlig fremtidsudsigt!’
Det skal ske i de sidste dage, s. 283. 

‘Det var såre godt’

1. Hvad fortæller Bibelen os om verdens skabelse? 2 Mos. 20, 11.

BEMÆRK: ‘Den antagelse, at begivenhederne i den første uge tog flere tusinde år,
rokker  ved  det  fjerde  buds  grundvold.  Ifølge  denne antagelse  kræver  Skaberen
nemlig, at vi skal erindre os en uge, som bestod af bogstavelige dage, som et minde
om uendelig lange  tidsperioder,  og  dette  er  ikke  i  overensstemmelse  med hans
sædvanlige  handlemåde overfor  sine  skabninger.  Herved  gøres  det  ubestemt og
dunkelt, som han har gjort klart og tydeligt.  Det er vantro i den mest listige og
farlige form, og denne teoris virkelige karakter er så tilsløret, at den hævdes og
læres af mange, der bekender sig til at tro på Bibelen.’  Patriarker og Profeter,  s.
22.  
‘“Ved Herrens ord blev himlen skabt og al dens hær ved hans munds ånde.” “Thi
han talede, så skete det, han bød, så stod det der.” Sal. 33, 6. 9. Bibelen anerkender
ingen  lange  tidsperioder,  hvori  jorden  langsomt  udvikledes  fra  kaos.  Om  hver
enkelt skabelsesdag siger den hellige beretning, at den bestod af aften og morgen
ligesom  alle  de  dage,  der  er  fulgt  efter.  Ved  slutningen  af  hver  af  disse  dage
meddeles resultatet af Skaberens værk. Sidst i beretningen om den første uge siges
der: “Det er himmelens og jordens skabelseshistorie.” 1 Mos. 2, 4. Det bibringer
ikke den tanke, at skabelsesdagene ikke var bogstavelige dage. På hver enkelt dag
skabte eller frembragte Gud en del af sit værk. ’ Patriarker og Profeter, s. 22.  

2. Hvordan beskrev Gud sit skaberværk? 1 Mos. 1, 31.
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BEMÆRK: ‘Nu var skabelsen fuldendt. “Således fuldendtes himmelen og jorden
med al deres hær.” “Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt.”
Edens have blomstrede på jorden. Adam og Eva havde fri adgang til  livets træ.
Ingen  plet  af  synd  eller  skygge  af  død  skæmmede  det  skønne  skaberværk.
“Morgenstjernerne jubled til hobe, og alle gudssønner råbte af glæde.” Job 38, 7.’
Patriarker og Profeter, s. 19.

‘Synden kom ind i verden..., og døden ved synden’

3. Hvad gik galt med Guds fuldkomne skaberværk? Rom. 5, 12.

BEMÆRK: ‘Mennesket er degenereret. Et efter et falder det under forbandelsen,
fordi  synden  kom  ind  i  verden,  og  døden  ved  synden.  Sandheden  gøres  ikke
dyrebar ved udøvelse.  Den helliggør ikke sjælen. Den udviskes fra  sindet,  fordi
hjertet ikke sætter pris på dens værdi. Som et resultat af dette bliver sindet mere og
mere formørket  af den atmosfære, der er sygelig,  fordi  man fortsætter i  Adams
synd. Samvittigheden har tabt sin følsomhed. Ved en gentagelse af synd har det
indtryk,  der  gøres  på  samvittigheden  ved  synd,  mistet  sin  kraft  til  at  fange
overtræderen, som er syg, fordærvet og døende. Stemmen gentager ikke længere
Guds stemme eller giver udtryk for musikken fra en sjæl, der er helliggjort  ved
sandheden.  Det  hjerte,  hvor  Gud  skulle  være  konge,  er  et  sted,  hvor  der
fremkommer alle mulige slags vederstyggeligheder. Hvordan er det fine guld blevet
mat?  Mennesket  har  mistet  afspejlingen  af  Guds  karakter.  Denne  bedrøvelige
tilstand er næsten universel. Der er ikke et sted på jorden, hvor slangens spor ikke
ses, og hans giftige stik ikke føles. Hele jorden er fordærvet. Forbandelsen øges i
takt med at overtrædelsen øges. Jorden forbereder sig til at blive renset ved ild.’
Bible Echo, 21. maj, 1900. 

4. Hvem indførte ondskab og død i denne verden? Joh. 8, 44, Åb. 12, 9 – 12.

BEMÆRK:  ‘Ved synden  er  menneskene  blevet  skilt  fra  livet  med Gud.  De er
åndeligt  lammede  på  grund  af  Satans  listige  rænker,  han  som  er  syndens
ophavsmand. De har i sig selv ingen følelse af synd eller evne til at værdsætte og
tilegne sig guddommelig natur. Får de anledning til dette, er der intet i det naturlige
hjerte, som ønsker sig det. Satan har forhekset dem. Han benytter al sin kløgt og list
for at hindre enhver god impuls. Enhver evne Gud har givet dem, er blevet brugt
som våben mod den guddommelige velgører.  Selv om Gud elsker dem, kan han
ikke give dem de gaver og velsignelser, han længes efter at give dem. Men Gud lod
sig ikke slå ud af Satan. Han sendte sin Søn til  verden, for at han ved at blive
menneske  og  forene  det  guddommelige  med  det  menneskelige,  kunne  give
menneskene  moralsk  værdi  for  Gud.  Der  er  ingen  anden  vej  til  frelse  for
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menneskene. Jesus siger: “Skilt fra mig kan I slet intet gøre.” (Joh. 15, 5).’ På fast
grund, bind 1, s. 336.

5. Foruden den moralske skade, som Satan forårsagede, hvordan blev selve
jorden påvirket som en konsekvens af synden? 1 Mos. 3, 17 – 19.

BEMÆRK:  ‘Skønt  jorden  var  ramt  af  forbandelsen,  skulle  naturen  stadig  være
menneskets lærebog. Nu kunne den ikke kun være et billede på det gode; thi alle
vegne  var  det  onde til  stede  og fordærvede  jorden  og havet  og luften  med sin
besmittende virkning. Hvor engang kun Guds tanker og viden om det gode stod
skrevet, stod nu også Satans tanker skrevet, en viden om det onde. Fra naturen, som
nu åbenbarede kundskaben om godt og ondt, skulle mennesket bestandig modtage
advarsler om syndens følger.’ Barnet i hjemmet, s. 44. 
‘Efter  Adams fald kunne Gud have tilintetgjort  hver  knop og blomst,  eller  han
kunne  have  fjernet  deres  duft,  som er  behagelig  for  sanserne.  I  jorden,  der  er
skæmmet af forbandelsen, i tjørnekrattene, tidslerne, tornene og klinten, kan vi læse
fordømmelsens lov; men i blomsternes fine farve og duft kan vi lære, at Gud stadig
elsker os, at hans barmhjertighed ikke er helt tilbagetrukket fra jorden.’ Conflict &
Courage, s. 19. 

‘Døden er opslugt og sejren vundet’

6. Hvor mange har syndet og således pådraget sig dødens straf? Rom. 5, 12.

BEMÆRK: ‘Den ondskab, der fylder vor verden, er resultatet af Adams vægring
ved at  tage  Guds ord som det  øverste.  Han adlød ikke og faldt  under  fjendens
fristelse. “Synden kom ind i verden ved ét menneske, og døden ved synden, og
døden således trængte igennem til  alle  mennesker,  fordi  de alle  syndede.”  Gud
erklærede:  “Den  sjæl,  der  synder,  den  skal  dø.”  Og  uden  forløsningsplanen  er
mennesker dømt til døden. “Alle har jo syndet og mangler herligheden fra Gud.”
Men Kristus gav sit liv for at frelse synderen fra dødsdommen. Han døde, så vi
kunne leve. Til dem, som tager imod ham, giver han kraft, som gør dem i stand til
at adskille sig fra det, som vil stille dem der, hvor de må fordømmes og straffes,
hvis de ikke vender tilbage til deres loyalitet.’  Advent Review & Sabbath Herald,
15. marts, 1906.

7. Hvordan beskriver Paulus Kristi sejr over døden? Rom. 6, 9 – 10; 2 Tim.
1, 10.
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BEMÆRK: ‘Da den mægtige engels stemme lød ved Kristi grav og sagde: “Din
Fader kalder på dig!” steg Frelseren ud af graven ved det liv, der var i ham selv. Nu
var sandheden bevist i disse ord, som han havde sagt: “Jeg sætter mit liv til for at
tage det igen. . . . Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at tage det
igen.”  Nu opfyldtes  den profeti,  han havde forkyndt  præsterne  og rådsherrerne:
“Bryd dette tempel ned, og på tre dage skal jeg rejse det igen.” Joh. 10, 17. 18; 2,
19. Over Josefs åbne grav havde Kristus sejrrigt forkyndt: “Jeg er opstandelsen og
livet.” Disse ord kunne kun siges af Gud selv. Alle skabte væsener lever ifølge
Guds vilje og magt. De er afhængige af at modtage livet fra Gud. Fra den ypperste
seraf til den ringeste levende skabning må de alle næres ved livets kilde. Kun han,
som er ét med Gud, kunne sige: “Jeg har magt til at sætte livet til, og jeg har magt
til at tage det igen!” Ved sin guddommelighed ejede Kristus magt til at sønderbryde
dødens lænker.’ Den Store Mester, s. 537. 

8. Hvordan bør Kristi sejr over døden påvirke vort eget liv? Rom. 6, 3 - 4.

BEMÆRK: ‘Herrens pagt er med alle hans hellige. Enhver skal indse sin karakters
svage punkter og energisk vogte over dem. De, som er blevet begravet med Kristus
i dåben og oprejst ved en opstandelse, der ligner hans, har forpligtet sig til at leve et
helt nyt liv. “Når I altså er opvakt sammen med Kristus, så søg det, som er oventil,
hvor Kristus er, siddende ved Guds højre hånd. Tragt efter det, som er oventil, ikke
efter det, som hører jorden til. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud.
Når  Kristus,  vort  liv,  åbenbares,  da  skal  også  I  åbenbares  sammen med ham i
herlighed.” Kol. 3, 1 – 4.’ Counsels to Parents, Teachers and Students, s. 258.

9. Hvordan  beskriver  Paulus  det  tidspunkt,  hvor  dødelige  mennesker  vil
blive udødelige? 1 Kor. 15, 51 – 55.

BEMÆRK: ‘På Forklarelsens bjerg var Moses vidne til Kristi sejr over synd og
død. Han var et symbol på dem, der skal stige op fra graven ved de retfærdiges
opstandelse. Elias, der var blevet optaget til himmelen uden at have set døden, var
et  billede  på  dem,  der  skal  leve  på  jorden  ved  Kristi  genkomst,  og  som skal
“forvandles,  i  et  nu,  i  et  øjeblik,  når  den  sidste  basun  lyder,”  når  “dette
forkrænkelige  må  iføre  sig  uforkrænkelighed,  og  dette  dødelige  iføre  sig
udødelighed.” 1 Kor. 15, 51 – 53. Jesus var iført himmelens lys, sådan som han
skal vise sig, når han “anden gang kommer til syne, ikke for at bære synden, men til
frelse.” Thi han skal komme “i sin Faders herlighed med de hellige engle.” Heb. 9,
28; Mark. 8, 38. Nu var Frelserens løfte til disciplene blevet opfyldt. På bjerget var
fremtidens  herlighedsrige  blevet  fremstillet  i  lille  format:  Kristus  som Kongen,
Moses  som  repræsentant  for  de  opstandne  hellige  og  Elias  for  dem,  som
bortrykkes.’ Den Store Mester, ss. 287 - 288. 
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‘For at han skulle tilintetgøre Djævelens gerninger’

10. Hvad gjorde Gud, efter at Satan havde indført synd og krig i himmelen?
Åb. 12, 9.

BEMÆRK: ‘Hvorfor blev djævelen ikke tilintetgjort? Hvorfor stiller du sådant et
spørgsmål?  Vidste  Gud  ikke  hvad,  der  var  bedst?  Ville  det  ikke  have  ødelagt
tilliden til Gud? Ville det ikke have kastet en skygge over Gud, hvis han havde
tilintetgjort ham, som havde bemægtiget sig selve universets hjerte og den verden,
der blev skabt? Den eneste måde Satans karakter kunne vises, var ved at give ham
en chance til at udvikle sig selv som en, der ville være værdig til fordømmelse og
død. Således gav himmelens Gud, medens han ikke tilintetgjorde Satan, sin Søn for
at modvirke Satans indflydelse; og da han gav sin Søn, gav han sig selv, og her er
det  billede  af  Gud,  der  blev  bragt  til  vor  verden.  Hvorfor?  Så  vi  kunne  blive
mægtige med Gud.’ 1888 Materials, s. 122.
‘Gud kunne have  tilintetgjort  Satan  og hans medskyldige  lige  så  let,  som man
kaster en sten til jorden; men han gjorde det ikke. Oprør skulle ikke overvindes ved
magt. Tvangsforanstaltninger finder man kun under Satans herredømme. Herrens
fremgangsmåde  er  ikke  af  denne  art.  Hans  myndighed  støtter  sig  til  godhed,
barmhjertighed  og  kærlighed,  og  forkyndelsen  af  disse  grundregler  er  det  rette
middel at bruge. Guds herredømme er åndeligt, og sandhed og kærlighed skal være
drivkraften  deri.  Det  var  Guds  formål  at  bygge  alting  op  på  en  evig  trygheds
grundvold, og i det himmelske råd blev det besluttet, at der måtte gives Satan tid til
at  udvikle de principper,  der  var  grundlaget  for  hans regeringsform. Han havde
hævdet,  at  de  stod  over  Guds  principper.  Der  blev  indrømmet  tid  til
gennemførelsen  af  Satans principper,  så  de kunne bedømmes  af  det  himmelske
univers.’ Den Store Mester, ss. 520 - 521.

11. Hvad var en vigtig årsag til, at Kristus påtog sig vor menneskelige natur?
Heb. 2: 14; 1 Joh. 3, 8.

BEMÆRK: ‘Satan bar ikke kun vægten af og straffen for sine egne synder, men
alle de forløstes synder blev lagt på ham; og han måtte også lide for ruinen af de
sjæle, som han havde forårsaget. Dernæst så jeg, at Satan og hele den onde skare
blev tilintetgjort, og Guds retfærdighed blev tilfredsstillet; og alle englene og de
forløste hellige sagde med høj røst: Amen!’ Spiritual Gifts Volume 1, s. 218.
‘Da de retfærdiges synder er overført på Satan, må han ikke blot lide for sit eget
oprør, men også for alle de synder, han har fået Guds folk til at begå. Hans straf
bliver langt større end deres, han har bedraget. Når alle de, der faldt på grund af
hans  forførelse,  er  omkommet,  skal  han  fortsætte  med  at  leve  og  lide.  I  den
rensende ild udslettes de ugudelige til sidst, så der ikke levnes rod eller gren af dem
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– Satan er roden og tilhængere grenene. Lovens fulde straf er bragt til udførelse,
kravet  om retfærdighed  er  opfyldt,  og  himmel  og  jord,  der  ser  til,  erklærer,  at
Jehova er retfærdig. Satans nedbrydende gerning er slut for evigt. I seks tusind år
har han sat sin vilje igennem og fyldt jorden med elendighed og bragt sorg over
hele universet. Hele skabningen har sukket og været i veer. Nu er Guds skabninger
for evigt befriet for ham og hans fristelser. “Al jorden har fred og ro, bryder ud i
jubel.” Et sejrsråb og en lovsang lyder fra hele det trofaste univers. “Et kor af en
stor skare, som en brusen af mange vande og som en buldren af stærke tordener; de
sagde:  “Halleluja!  thi  Herren,  vor  Gud,  den  Almægtige,  har  tiltrådt  sit
kongedømme.”” Åb. 19, 6.’ Konfrontation, s. 547.

‘Se, jeg gør alting nyt’

12. Hvilket  løfte  vil  Gud  give,  så  snart  Satan  og  alle  dem,  som  han  har
fordærvet, er tilintetgjort,? Åb. 21, 5.

BEMÆRK: ‘Frelsesgerningen vil være fuldstændig. Der, hvor der var overflod af
synd, findes der endnu større overflod af Guds nåde. Selve jorden, just det område,
som Satan gør fordring på som sit eget, skal ikke blot frikøbes, men ophøjes. Vor
lille  verden,  som  under  syndens  forbandelse  er  den  eneste  mørke  plet  i  hans
strålende skaberværk, skal blive æret fremfor alle andre verdener i Guds univers.
Her, hvor Guds Søn iklædte sig menneskeskikkelse, her, hvor herlighedens Konge
levede, led og døde, - her skal Guds bolig være hos menneskene, når han gør alting
nyt, “og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos
dem” og være deres Gud. Og til evige tider skal de forløste vandre i Herrens lys, og
de skal prise ham for hans uudsigelige gave: -  Immanuel: “Gud med os!”’  Den
Store Mester, s. 16.

13. Hvordan kæder Paulus troen på skabelsen sammen med løftet om Jesu
genkomst? 2 Pet. 3, 4 - 5.

BEMÆRK: ‘Idet Peter skuede ned gennem tiderne og så hen til tidens afslutning,
blev  det  givet  ham at  skildre  de  forhold,  der  ville  herske  i  verden  ved  Kristi
genkomst. “I de sidste dage,” skrev han, “skal der lyde spot fra spottere, der lever
efter deres egne lyster og siger: “Hvad bliver det til med hans komme, som var
forjættet? Fra den dag, vore fædre sov hen, er jo alt blevet ved at være, som det var
fra  skabelsens  begyndelse.””  Men  “når  de  siger:  “Fred  og  ingen  fare!”  da  er
undergangen pludselig over dem.” 1 Tess. 5, 3. Dog ikke alle ville lade sig besnære
ved fjendens list. Ved alle jordiske tings ende ville der være nogle trofaste, som
kunne tyde tidernes tegn. Mens mange, der bekendte sig til troen, ville fornægte
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den ved deres gerninger, ville der blive en rest tilbage, som holdt ud indtil enden.’
Mesterens Efterfølgere, s. 283.
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Lektie 4: 16. – 22. april
‘Ikke enhver, der siger til mig: “Herre, Herre!”’

UDENADSVERS: ‘Hver måned på nymånedagen og hver uge på sabbatten skal
alt kød komme og tilbede for mit åsyn, siger Herren.’ Es. 66, 23.

STUDIEHJÆLP: Den Store Mester, kap. 29.

Indledning
‘Så længe himmelen og jorden består, vil sabbatten vedblive med at være et

tegn  på  Skaberens  magt.  Og  når  Paradiset  atter  blomstrer  på  jorden,  vil  Guds
hellige hviledag blive æret af alle under solen. “Hver uge på sabbatten,” skal den
herliggjorte  nye  jords  beboere  vandre  op  “for  at  tilbede  for  mit  åsyn,  siger
Herren.”’ Guds Sønner og Døtre, 22. februar.  

‘Gud velsignede den syvende dag og helligede den’

1. Hvornår blev sabbatten indstiftet? 1 Mos. 2, 1 - 3.

BEMÆRK: ‘Ved skabelsen blev sabbatten helliget.  Den blev til  for menneskets
skyld og havde sin oprindelse, dengang “morgenstjernerne jubled til hobe, og alle
gudssønner råbte af glæde.” Job 38, 7. Der hvilede fred over verden, thi jorden var i
samklang med Himmelen. “Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre
godt.”  1  Mos. 1,  31. Og Gud hvilede  i  glæden over sit  fuldbragte  værk. “Gud
velsignede  den  syvende  dag  og  helligede  den,”  fordi  han  havde  hvilet  på
sabbatsdagen,  -  og  bestemte  den  til  helligt  brug.  Han  gav  den  til  Adam  som
hviledag. Den var et mindesmærke over skaberværket og således et tegn på Guds
magt og kærlighed. Skriften siger: “Han har sørget  for, at hans undere mindes.”
“Thi hans usynlige væsen, både hans evige kraft  og hans guddommelighed,  har
kunnet ses fra verdens skabelse af.” 1 Mos. 2, 3; Sal. 111, 4; Rom. 1, 20.’ Den
Store Mester, s. 185. 

2. Hvem blev sabbatten skabt til gavn for? Mark. 2, 27. 

BEMÆRK: ‘Det, som Gud har indstiftet, tjener til gavn for menneskeslægten. “Det
sker nemlig alt sammen for jeres skyld.” “Hvad enten det er Paulus eller Apollos
eller Kefas eller verden eller liv eller død eller det, der er nu, eller det, der skal
komme: alt hører jer til; men I hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.” 2 Kor. 4,
15; 1 Kor. 3, 22. 23. De ti buds lov, hvoraf sabbatten udgør en del, gav Gud sit folk
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som en velsignelse. Moses sagde: “Dengang pålagde Herren os at handle efter alle
disse anordninger, idet vi frygter Herren vor Gud, for at det altid må gå os vel, for 
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Lektie 4: 16. – 22. april
at han kan lade os blive i live.” 5 Mos. 6, 24. Og gennem salmisten kom dette
budskab til Israel: “Tjen Herren med glæde, kom for hans åsyn med jubel! Kend, at
Herren er Gud! Han skabte os, vi er hans, hans folk og den hjord, han vogter. Gå
ind i hans porte med takkesang, med lovsange ind i hans forgårde, tak ham og lov
hans navn! ” Sal. 100, 2 – 4. Og alle, som “helligholder sabbatten,” siger Herren,
“vil jeg bringe til mit hellige bjerg og glæde mit bedehus.” Es. 56, 6. 7.’ Den Store
Mester, s. 190.

‘De bliver et tegn mellem mig og eder’

3. Hvilken betydning gav Herren yderligere sabbatten? 5 Mos. 5, 15.

BEMÆRK: ‘Hebræerne blev holdt i trældom af ægypterne, men Herren udfriede
dem af  deres trældom med en mægtig arm. Indhyllet  i  skystøtten om dagen og
ildstøtten  om natten,  førte  Kristus,  deres  usynlige  leder,  dem gennem ørkenen.
Gennem Moses,  deres  synlige  leder,  underviste  og  instruerede  han  dem,  så  de
kunne elske og tjene den eneste sande og levende Gud. Herren gav dem manna fra
himmelen til føde. Dag efter dag blev denne mad givet, og på den sjette dag faldt
der  tilstrækkelig til  sabbatten.  Dette  mirakel  vidnede konstant om sabbatsbudet,
som blev givet i Eden.’ Signs of the Times, 31. marts, 1898. 

4. Hvad bestemte Herren, at sabbatten skulle være et tegn på? Ez. 20, 20.

BEMÆRK: ‘Sabbatten er bestandig tegnet, der adskiller de lydige fra de ulydige.
Med mesterlig kraft har Satan arbejdet på at gøre det fjerde bud ugyldigt, så Guds
tegn kan tabes af syne. Den kristne verden har trådt Herrens sabbat under fode og
holder en sabbat, som fjenden har indstiftet. Men Gud har et folk, som er trofast
mod ham. Hans værk skal bæres fremad på rette vis. Det folk, som bærer hans tegn,
skal  oprette  menigheder  og  institutioner  som  mindesmærker  for  ham.  Disse
mindesmærker, hvor ydmyge de end ser ud, vil bestandigt vidne imod den falske
sabbat, som Satan har indstiftet, og til fordel for den sabbat, som Herren indstiftede
i  Eden,  mens  morgenstjernerne  jublede  til  hobe,  og  alle  Guds  sønner  råbte  af
glæde.’ Counsels on Health, s. 235. 
‘Mennesker kunne ikke stille sig selv mere bestemt imod Guds værk og hans lov
end  ved  at  opretholde  en  dag,  der  er  uden  det  mindste  tegn  på  hellighed,  og
bekende at tilbede ham på den dag. De, som har ødelagt loven ved at erstatte Guds
hellige sabbat med en falsk sabbat, og som tvinger andre til at holde denne falske
sabbat, ophøjer sig over Gud og ærer den falske over den ægte.’ Signs of the Times,
31. marts, 1898. 
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5. Hvilken  guddommelig  gerning  i  livet  havde  Gud  i  sinde,  at  sabbatten

skulle være et tegn på? Ez. 20, 12; 2 Mos. 31, 13.

BEMÆRK: ‘Sabbatten er altså et tegn på Kristi magt til at helliggøre os. Og det
gives  til  alle,  som  Kristus  helliggør.  Sabbatten  gives  som  tegn  på  hans
helliggørende kraft til alle dem, der ved Kristus bliver en del af Guds Israel. . . . For
alle, der tager imod sabbatten som et tegn på Kristi skabende og forløsende kraft,
vil den være en fryd. Når de ser Kristus i den, vil de frydes over ham. Sabbatten
viser  dem hen til  skaberværket  som et  vidnesbyrd  om hans vældige magt  til  at
frelse. Medens den kalder mindet frem om den tabte fred i Paradiset, fortæller den
om den fred,  der  blev genoprettet  ved Frelseren.  Og hver eneste  ting i  naturen
gentager hans opfordring: “Kom hid til mig, alle I,  som er trætte og tyngede af
byrder, og jeg vil give jer hvile.” Matt. 11, 28.’ Den Store Mester, s. 190.

‘Altså står der endnu en sabbatshvile tilbage for Guds folk’

6. Hvad vil forhindre os i at erfare sabbattens velsignelser fuldt ud? Heb. 4,
4 - 6.

BEMÆRK: ‘Skal vi selvisk hævde som grunde til ikke at adlyde befalingen, at den
vil sætte os ud af forbindelse med hele verden? Dette vil være bedre end at blive sat
ud  af  forbindelse  med  Gud.  Men  ingen  undskyldning  af  selvisk  interesse  eller
vantro, ingen argumenter om hvor længe man har holdt den falske sabbat, vil blive
modtaget af  Gud. Søndags-sabbatten bliver  grånet  af ælde, men dette giver  den
ikke en  tøddel  af  hellighed,  for  Gud har  ikke gjort  den hellig.  Søndag er  ikke
Herrens dag; selvom den bliver kaldt således af mange prædikanter i den kristne
verden. Denne påstand fra mennesker har ikke fjernet helligheden fra sabbatten i
det fjerde bud eller gjort søndagen til en dag, der skal helligholdes. Gud har ikke sat
et gran af hellighed på ugens første dag.’  Advent Review & Sabbath Herald,  13.
september, 1898. 

7. Hvordan  viser  Paulus,  at  sabbatshvilen  ikke  blev  afsluttet  ved  Kristi
jordiske tjeneste? Heb. 4, 8 - 9.

BEMÆRK: ‘Her er betingelserne, på hvilke enhver sjæl vil blive udvalgt til evigt
liv. Din lydighed mod Guds bud vil vise din ret til en arv med de hellige i lyset.
Gud har udvalgt en bestemt fortræffelighed af karakter, og enhver, som ved Kristi
nåde når hans kravs standard, vil have adgang til herlighedens rige. Alle, som vil nå
denne karakters standard, må bruge de midler, som Gud har tilvejebragt til dette
formål. Hvis du vil arve den hvile, der endnu står tilbage for Guds børn, må du
blive Guds medarbejder. Du er blevet udvalgt til at bære Kristi åg, at bære hans

28



Lektie 4: 16. – 22. april
byrde, at løfte hans kors. Du skal “stræbe efter at gøre jeres kaldelse og udvælgelse
urokkelig.” 2 Pet. 1, 10. Ransag skrifterne, og du vil se, at ikke en eneste af Adams
sønner eller døtre er blevet udvalgt til at blive frelst i ulydighed mod Guds lov.
Verden  gør  Guds  lov  ugyldig;  men  kristne  er  blevet  udvalgt  til  helliggørelse
gennem lydighed mod sandheden. De er blevet udvalgt til at bære korset, hvis de
vil bære kronen.’ Fundamentals of Christian Education, s. 118.

‘Ikke enhver, der siger til mig: ‘Herre, Herre!’’

8. Hvem vil få ret til evigt liv i Guds stad? Åb. 22, 14.

BEMÆRK: ‘Gud har udpeget en karakter i harmoni med sin lov, og enhver, der
står mål med de krav, han stiller, vil få adgang til herlighedens rige. Kristus selv
sagde: “Den, som tror på Sønnen, har evigt liv; den, som ikke lyder Sønnen, skal
ikke se livet.”  Joh.  3,  36.  “Ikke  enhver,  der  siger  til  mig:  “Herre,  Herre!”  skal
komme ind i Himmeriget, men den, der gør min himmelske Faders vilje.” Matt. 7,
21. Og i Åbenbaringens bog siger han. “Salige er de, som holder Guds bud, for at
de kan få adgang til livets træ og gennem portene gå ind i staden.” Åb. 22, 14 (eng.
overs.).  Med hensyn  til  menneskenes frelse  er  dette  den eneste udvælgelse,  der
omtales i Guds ord.’ Patriarker og Profeter, s. 105.

9. Hvordan bliver Guds hellige identificeret? Åb. 14, 12.

BEMÆRK: ‘Sæt nu at Kristus i dag skulle vise sig i himmelens skyer, hvem ville
være rede til at møde ham? Antag at vi blev forvandlet til himmelens rige, som vi
er. Ville vi være rede til at forene os med Guds hellige og leve et liv i harmoni med
den kongelige familie, den himmelske Konges børn? Hvilken forberedelse har du
gjort til dommen? Har du sluttet fred med Gud? Søger du at hjælpe dem omkring
dig, dem i dit hjem, dem i nabolaget, dem, som du kommer i kontakt med, der ikke
holder Guds bud? Husk på, at en bekendelse er uden værdi, medmindre den udøves
i det daglige liv. Gud ved, om vi i sandhed holder hans lov. Han ved lige præcis,
hvad vi gør, tænker og siger. Gør vi os rede til at møde Kongen? Når han kommer
på himmelens skyer med kraft og megen herlighed, vil du så være i stand til at sige:
“Se, her er vor Gud, som vi biede på, og han vil frelse os” (Es. 25, 9 eng overs.)?
Til dem, som kan sige dette, vil Kristus sige: “Kom højere op. På denne jord har du
elsket mig. Du har elsket at gøre min vilje. Nu kan du gå ind i den hellige stad og
modtage det evige livs krone.’ In Heavenly Places, s. 356. 

10. Hvad vil Kristi respons være mod dem, der bekender sig til at kalde ham
Herre men nægter at adlyde budene? Matt. 7, 21 - 27.
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BEMÆRK: ‘Prøven på et menneskes oprigtighed vises ikke i ord, men i gerninger.
Jesus spørger ikke nogen om, hvad særligt de siger,  men: “Hvad særligt gør I?”
Matt. 5, 47. Der ligger en dyb betydning i hans ord: “Når I ved dette, er I salige, om
I gør det.” Joh. 13, 17. Ord er intet værd, hvis de ikke følges  af gerninger,  der
svarer til dem.’ Lys over hverdagen, s. 69. 

‘Da skal du frydes over Herren’

11. Hvilket løfte er givet dem, der ærer sabbatten? Es. 58, 13 – 14.

BEMÆRK: ‘Fordi sabbatten blev til for menneskets skyld, er den Herrens dag. Den
tilhører Kristus. Thi “alt er blevet til ved det (Ordet), og uden det blev intet til af
det, som er.” Joh. 1, 3. Da han (Kristus) har skabt alt, har han også skabt sabbatten.
Den er af ham bestemt til at være et mindesmærke over skaberværket. Den viser
hen til ham som både skaber og helliggører. Den siger, at han, som skabte alle ting
i himmelen og på jorden, og ved hvem alle ting består, er menighedens hoved, og at
vi ved hans magt er blevet forligte med Gud. Thi da han talte om Israel, sagde han:
“Også mine sabbatter gav jeg dem, for at de skulle være et tegn mellem mig og
dem, at  det  skal kendes,  at jeg,  Herren,  er den, som helliger  dem.” Ez. 20, 12.
Sabbatten er altså et tegn på Kristi magt til at helliggøre os. Og det gives til alle,
som Kristus helliggør. Sabbatten gives som tegn på hans helliggørende kraft til alle
dem, der ved Kristus bliver en del af Guds Israel. Og Herren siger: “Varer du din
fod på sabbatten, så du ej driver handel på min helligdag, kalder du sabbatten en
fryd, Herrens helligdag ærværdig, . . . da skal du frydes over Herren.” Es. 58, 13.
14. For alle, der tager imod sabbatten som et tegn på Kristi skabende og forløsende
kraft,  vil  den  være  en  fryd.  Når  de  ser  Kristus  i  den,  vil  de  frydes  over  ham.
Sabbatten viser dem hen til skaberværket som et vidnesbyrd om hans vældige magt
til at frelse. Medens den kalder mindet frem om den tabte fred i Paradiset, fortæller
den om den fred, der blev genoprettet ved Frelseren. Og hver eneste ting i naturen
gentager hans opfordring: “Kom hid til mig, alle I,  som er trætte og tyngede af
byrder, og jeg vil give jer hvile.” Matt. 11, 28.’ Den Store Mester, s. 190.

12. I  disse  dage  hvor  udviklingslæren  er  blevet  videnskabens  og  verdens
religion, hvilket budskab skal Guds folk så give hele verden, før Kristus
kommer igen? Åb. 14, 6 – 7. 

BEMÆRK: ‘I Johannes’ Åbenbaring, 14. kapitel, opfordres mennesker til at tilbede
deres skaber; og profetien viser os en gruppe, der holder Guds bud som følge af det
tredobbelte budskab. Det ene af disse bud peger direkte på Gud som Skaberen. I det
fjerde bud hedder det: “Den syvende dag skal være hviledag for Herren din Gud . . .
thi i seks dage gjorde Herren himlen, jorden og havet med alt, hvad der er i dem, og
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på den syvende dag hvilede han; derfor har Herren velsignet hviledagen og helliget
den.” 2 Mos. 20, 10. 11. Om hviledagen siger Herren videre, at den er “et tegn . . .
at det må kendes, at jeg, Herren, er eders Gud.” Ez. 20, 20. Og grunden er: “I seks
dage gjorde Herren himlen og jorden, men på den syvende dag hvilede han og
vederkvægede  sig.”  2  Mos.  31,  17.  “Hviledagens  betydning  som  minde  om
skabelsen er, at den altid holder os den sande grund for øje, til at vi må tilbede
Gud” – fordi det er ham, der er Skaberen, og vi er hans skabninger. “I hviledagen
finder vi  den egentlige grund til  tilbedelse af  Gud, for  den forkynder  den store
sandhed på en mere  slående måde end nogen anden foranstaltning.  I  forskellen
mellem Skaberen og hans skabninger finder vi den sande grund til dyrkelse af Gud,
ikke blot hver syvende dag, men i det hele taget. Denne store kendsgerning kan
aldrig forældes og må aldrig glemmes.” J. N. Andrews, History of the Sabbath, kap.
27.  Det var for altid at minde mennesker om denne sandhed, at Gud indstiftede
hviledagen i Eden; og så længe årsagen til vor gudsdyrkelse er den kendsgerning, at
han er vor Skaber, så længe vil hviledagen fortsætte med at være tegn på og minde
om dette. Hvis alle mennesker havde helligholdt hviledagen, ville deres tanker og
kærlighed  rettes  mod Skaberen  som genstand  for  ærefrygt  og tilbedelse,  og der
havde  aldrig  været  nogen  afgudsdyrker,  ateist  eller  vantro.  Helligholdelse  af
hviledagen er tegn på trofasthed mod den sande Gud, “ham, som har skabt himlen
og  jorden  og  havet  og  kildevældene.”  Derfor  vil  det  budskab,  der  befaler
mennesker at tilbede Gud og holde hans bud, især opfordre dem til at holde det
fjerde bud.’ Konfrontation, s. 362. 
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‘Denne Jesus’

UDENADSVERS: ‘Denne Jesus, som er optaget fra jer til Himmelen, han skal
komme igen på samme måde, som I har set ham fare til Himmelen.’ Ap. G. 1, 11b.

STUDIEHJÆLP: Den Store Mester, kap. 87.

Indledning
‘Løftet om Kristi genkomst skulle altid holdes levende i disciplenes sind. Den

samme Jesus, som de havde set stige op til Himmelen, ville komme igen for at tage
dem til sig, som hernede havde givet sig hen til hans tjeneste. Den samme røst, som
havde sagt til dem: “Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende!” ville byde
dem velkommen til at være sammen med ham i det himmelske rige.’  Mesterens
Efterfølgere, ss. 22 - 23. 

‘Den store Guds og vor frelsers Jesu Kristi herlige
tilsynekomst’

1. Hvilket  løfte  blev  givet  disciplene,  mens  de  så  Herren  stige  op  til
himmelen? Ap. G. 1, 10 - 11.

BEMÆRK: ‘Kristus var steget op til Himmelen i menneskeskikkelse. Disciplene
havde set skyen tage imod ham. Den samme Jesus, som havde vandret og talt og
bedt sammen med dem; som havde været hos dem i deres både på søen, og som
endnu den samme dag  havde arbejdet  sig  op til  toppen af  Oliebjerget  –  denne
samme Jesus var nu forsvundet for at dele tronen med sin Fader. Og englene havde
forsikret dem, at han, som de havde set blive optaget til Himmelen, ville komme
igen på samme måde, som han var steget op. . . Således skal Herrens eget løfte til
disciplene opfyldes:  “Og når jeg er gået  bort og har gjort  en plads rede for jer,
kommer jeg igen og tager jer til mig, for at hvor jeg er, dér skal også I være.” Joh.
14,  3.  Disciplene  havde  megen  årsag  til  at  glæde  sig  ved  håbet  om  Herrens
genkomst.’ Den Store Mester, s. 569.
  
2. Hvad fortæller Bibelen os om identiteten af  ‘denne Jesus’? Joh. 1, 1 – 3;

Tit. 2, 13.

BEMÆRK: ‘I Kristus findes livet, det oprindelige, det retmæssige, det iboende.’ 
Den Store Mester, s. 362. 
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‘Det var Kristus, som fra busken på bjerget Horeb talte til Moses og sagde: “JEG
ER DEN, JEG ER! . . Således skal du sige til israelitterne: JEG ER har sendt mig til
eder.” 2 Mos. 3, 14. Dette var pantet på Israels udfrielse. Også da han var blevet
“mennesker lig”, erklærede han sig for at være den, JEG ER. Barnet i Betlehem,
den sagtmodige og ydmyge Frelser, er Gud, “som blev åbenbaret i kød.” 1 Tim. 3,
16. Og til os siger han: “JEG ER den gode hyrde.” “JEG ER det levende brød.”
“JEG ER vejen og sandheden og livet.” “Mig er givet al magt i Himmelen og på
jorden.” Joh. 10, 11; 6, 51; 14, 6; Matt. 28, 18. JEG ER forvisningen om ethvert
løftes  opfyldelse.  JEG ER! Frygt  ikke!  “Gud  med os”  er  forvisningen  om vor
udfrielse fra synden, forsikringen om vor kraft til at adlyde Himmelens lov.’ Den
Store Mester, ss. 14 - 15. 

‘Ordet blev kød og tog bolig iblandt os’

3. Hvor fuldstændig tog Kristus menneskenatur på sig? Heb. 2, 11. 14 - 18.

BEMÆRK: ‘Folk har skrevet til mig og hævdet, at Kristus ikke kunne have haft
den samme natur som mennesket, for hvis han havde haft det, ville han være faldet
for de samme fristelser. Hvis han ikke havde menneskets natur, kunne han ikke
være vort eksempel.  Hvis han ikke havde del i  vor natur, kunne han ikke være
blevet fristet, som mennesker bliver. Hvis det ikke var muligt for ham at give efter
for fristelser, kunne han ikke være vor hjælper. Det var en betydningsfuld realitet,
at  Kristus  kom  for  at  udkæmpe  kampen  som  menneske  på  vegne  af
menneskeheden.  Hans  fristelse  og  sejre  fortæller,  at  menneskene  må  efterligne
Mønsteret, de må få del i guddommelig natur.’ Selected Messages bind 1, s. 408.
‘Da Adam blev angrebet af fristeren, fandtes der ingen af syndens spor på ham.
Han  stod  i  sin  manddoms  fulde  kraft  og  var  i  besiddelse  af  både  sjælens  og
legemets  hele styrke.  Han var  omgivet  af  Paradisets  herlighed  og var  i  dagligt
samfund med de himmelske væsener. Sådan var det ikke for Jesus, da han vandrede
ud  i  ørkenen  for  at  kæmpe  med  Satan.  Gennem  fire  tusinde  år  var
menneskeslægtens  fysiske  styrke,  åndelige  kraft  og  moralske  værdi  aftaget,  og
Kristus tog den degenererede menneskeheds skrøbeligheder på sig. Kun på denne
måde kunne han frelse mennesket fra de største dybder af fornedrelse.’ Den Store
Mester, s. 72. 

4. Tog Jesus del  i  menneskets  synd, idet han påtog sig menneskets  faldne
natur? Heb. 4, 15; 5, 7 - 9.

BEMÆRK: ‘Selv om Kristus tog menneskets natur i dets faldne tilstand, havde han
ikke den mindste del i dets synd. Han var underlagt menneskets skrøbelighed. “For
at det skulle gå i opfyldelse, som er talt ved profeten Esajas, der siger: “Han tog
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vore svagheder og bar vore sygdomme.””(Matt. 8, 17). Han kan have medlidenhed
med os i vor svaghed og blev prøvet i alt på samme måde som vi, men han var uden
synd. Han var “et lam uden plet og lyde” (1 Pet. 1, 19). Kunne Satan om end i den
mindste ting have fristet Kristus til at synde, ville han have knust Frelserens hoved.
Som det var, kunne han kun hugge ham i hælen. Var Kristi hoved blevet knust,
ville der ikke have været noget håb for menneskeheden. Guds vrede ville da have
ramt Kristus på samme måde, som den ramte Adam. Kristus og menigheden ville
have været uden håb.’ På fast grund, bind 1, s. 252.    

‘Ligesom også jeg har sejret’

5. Hvad var hemmeligheden bag Kristi sejr over fristelse? Heb. 5, 7.

BEMÆRK: ‘Kristus kom for at  give  verden et  eksempel  på,  hvad fuldkommen
menneskelighed kan være, når den er forenet med guddommelighed. . . Alt dette
kunne lade sig gøre,  fordi  Kristus  tog fat  på menneskets  natur  og tog del  i  de
guddommelige  egenskaber  og  satte  sit  kors  op  mellem  menneskelighed  og
guddommelighed, idet han byggede bro over den kløft, der adskilte synderen fra
Gud. .  .  Jesus kom for at bringe moralsk kraft  og forene den med menneskelig
anstrengelse, og under ingen omstændigheder skal hans efterfølgere tillade sig selv
at  tabe Kristus af  syne,  som er  deres  eksempel  i alle  ting.  Han sagde:  “Og jeg
helliger mig selv for dem, for at også de må være helligede ved sandheden.” Jesus
fremstiller sandheden for sine børn, så de må betragte den, og ved at betragte den
kan de blive forandret, idet de bliver forvandlede ved hans nåde fra overtrædelse til
lydighed,  fra  urenhed  til  renhed,  fra  synd  til  hjerte-hellighed  og  livets
retfærdighed.’ Advent Review and Sabbath Herald, 22. december, 1891.

6. Hvilket eksempel på ‘Jesu tro’ gav Jesus? Joh. 11, 41 - 42.

BEMÆRK: ‘Vi har lov til at bede om . . . enhver gave, som han har lovet os. Så
skal vi tro på, at vi får det, og takke Gud for, at vi har modtaget det. Vi behøver
ikke at se os om efter ydre beviser for velsignelsen. Gaven er indbefattet i løftet, og
vi kan passe vor gerning i forvisning om, at Gud er mægtig til at udrette det, som
han har lovet, og at gaven, som vi allerede er i besiddelse af, vil blive virkeliggjort,
når vi mest trænger til den. At leve således af Guds ord betyder fuld overgivelse til
ham af hele vort liv. Der vil komme en bestandig følelse af trang og afhængighed,
en  hjertets  higen  efter  Gud.  Bøn  er  en  nødvendighed,  thi  den  er  sjælens  liv.’
Uddannelse, s. 260. 
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‘Mens vi retter blikket mod Jesus’

7. Hvordan kan vi modtage alt, hvad der tjener til liv og gudsfrygt? 2 Pet. 1,
3 - 4.

BEMÆRK: ‘“Verdens fyrste kommer,” sagde Jesus, “og i mig er der intet, som
hører ham til.” Joh. 14, 30. Der var intet i ham, hvor Satans spidsfindigheder fandt
genklang. Han gav ikke sit samtykke til synden. End ikke med en tanke gav han
efter  for  fristelsen.  Sådan  kan  det  også  blive  for  os.  Hos  Kristus  var  det
menneskelige  forenet  med  det  guddommelige;  han  var  rustet  til  striden  ved
Helligåndens iboen, og han kom for at give os del i denne guddommelige natur. Så
længe vi i troen er forenede med ham, har synden ikke mere herredømme over os.
gud vil, at vi ved troens kraft skal tilegne os Kristi guddommelighed, så vi kan opnå
fuldkommenhed i vor karakter. Og Kristus har vist os, hvordan dette kan lade sig
gøre. Ved hvilke midler sejrede han i striden mod Satan? Ved Guds ord. Kun ved
ordet kunne han modstå fristelsen. Han sagde: “Der står skrevet!” Og også os har
han  givet  sine  “dyrebare  og  største  forjættelser,  for  at  I  ved  dem  skal  undfly
fordærvelsen  i  verden,  som skyldes  det  onde  begær,  og  få  del  i  guddommelig
natur.” 2 Pet. 1, 4. Enhver forjættelse i Guds ord tilhører os. “Af hvert ord, som
udgår af Guds mund,” skal vi leve. Når du bliver angrebet af fristelser, så se ikke
hen til forholdene eller din egen skrøbelighed, men til ordets magt. Al dets kraft
tilhører dig. “Jeg gemmer dit ord i mit hjerte,” siger salmisten, “for ikke at synde
imod dig.” “Ved dine læbers ord vogted jeg mig for voldsmænds veje.” Sal. 119,
11; 17, 4.’ Den Store Mester, ss. 76 - 77. (Fremhævelse tilføjet) 

8. Hvad var Peter i stand til at gøre ved at rette blikket mod Jesus, og hvad
skete der, da han vendte blikket bort? Matt. 14, 24 – 31.

BEMÆRK: ‘Når vi møder vanskeligheder, hvor ligner vi så ofte Peter! Vi ser på
bølgerne i stedet for at holde blikket fæstet ved Frelseren. Vi mister fodfæstet, og
de stolte  vande går  over  vor sjæl.  Jesus  kaldte  ikke  på  Peter,  fordi  han  skulle
omkomme. Han kalder os ikke til at følge sig for derpå at svigte os. “Frygt ikke,”
siger han, “jeg genløser dig, jeg kalder dig ved navn, du er min! Når du går gennem
vande, er jeg med dig, gennem strømme, de river dig ikke bort; når du går gennem
ild, skal du ikke svides, luen brænder dig ikke. Thi jeg er din Gud, jeg, Herren,
Israels Hellige din frelser.” Es. 43, 1 – 3.’ Den Store Mester, s. 255.

‘Bed, så skal der gives jer’

9. Hvad må vi gøre for at få Guds velsignelser? Matt. 7, 7.
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BEMÆRK: ‘Vor himmelske Fader er altid villig til at skænke os sin velsignelses
fylde. Det er vor forret at drikke dybt af hans uendelige kærligheds kilde. Hvor er
det underligt, at vi ikke beder mere, end vi gør! Gud er rede og villig til at høre
oprigtige bønner fra de ringeste af sine børn. Og dog er vi alt for sendrægtige og
tilbageholdende med hensyn til at fortælle Gud vor trang. Hvad mon himmelens
engle tænker om arme, hjælpeløse mennesker, som er udsat for alle slags fristelser,
og dog beder så lidet og har så liden tro, når Guds evige kærligheds hjerte ynkes
over dem og er rede til at give dem mere, end de kan bede om eller tænke?’ Vejen
til Kristus, s. 94.

10. Under hvilke betingelser må vi bede? Jak. 4, 3; 1 Joh. 3, 22.

BEMÆRK: ‘Han siger tydeligt, at vor bøn må være i overensstemmelse med Guds
vilje. Vi skal bede om de ting, som han har lovet os, og hvad vi end tager imod, må
det bruges til at gøre hans vilje. Når betingelserne opfyldes, er løftet utvetydigt.’
Uddannelse, s. 259. 
‘Sand tro hviler på de løfter, Guds ord indeholder, og kun de, der adlyder dette ord,
kan tilegne sig dets herlige løfter. “Dersom I bliver i mig, og mine ord bliver i eder,
da bed om hvad som helst I vil, og det skal blive eder til del.” Joh. 15, 7. “Hvad vi
end beder  om, det  får  vi  af  ham, fordi  vi  holder  hans bud og gør  det,  som er
velbehageligt for ham.” 1 Joh. 3, 22.’ Budskaber til Menigheden, s. 92. 

‘Tro, at I har fået det’

11. Hvilken betingelse til må vi opfylde for at få bønnesvar? Matt. 21, 22. 

BEMÆRK: ‘“I slipper Herrens arm for hurtigt. Træng frem for tronen med eders
begæringer og bliv ved i stærk tro. Forjættelserne er sikre. Tro, at I får de ting, I
beder om, så skal I få dem.” Jeg blev derpå henvist til Elias. Han var underkastet de
samme vilkår som vi, og han bad alvorligt. Hans tro udholdt prøven. Syv gange bad
han til Herren, og endelig kom skyen til syne. Jeg så, at vi havde draget de sikre
løfter i tvivl og såret Frelseren ved vor mangel på tro.’ Budskaber til Menigheden ,
s. 92.

12. Hvad siger Jakob om den, som ikke tror, at hans bøn vil blive besvaret?
Jak. 1, 6 - 7.

BEMÆRK: ‘Sand tro griber og tilegner sig den lovede velsignelse, endnu før den
erfares og føles. Vi må i tro lade vore bønner trænge inden for det andet forhæng og
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lade vor tro gribe fat på den forjættede velsignelse og tilegne os den som vor, og så
bør vi tro, at vi får velsignelsen, fordi vor tro har grebet den, og ifølge Guds ord
tilhører den os. “Alt, hvad I beder om og begærer, tro, at I har fået det, så skal det
ske eder.” Dette er tro, nøgtern tro, som er vis på, at vi får velsignelsen, endnu før
vi erfarer den. Når man levende fatter den lovede velsignelse og glæder sig ved
den, opsluges troen.’ Budskaber til Menigheden, s. 91. 

13. Idet vi kommer frem for Gud med vore bønner, hvad må vi ikke glemme
at gøre? Fil. 4, 6. Sammenlign med Joh. 11, 41 – 42.

BEMÆRK: ‘Embedsmanden [se Joh. 4, 46 – 53] ville helst  se opfyldelsen af sin
bøn, før han kunne tro, men han blev nødt til at tage imod Jesu ord for, at hans bøn
var hørt og velsignelsen skænket ham. Dette skal vi også lære. Det er ikke, fordi vi
ser eller føler, at Gud hører os, at vi skal tro. Vi skal stole på hans løfter. Når vi
kommer til ham i tro, trænger enhver bøn ind til Guds hjerte. Når vi har bedt om
hans velsignelse, burde vi tro, at vi vil komme til at få den, og takke ham for, at vi
har  modtaget  den.  Derefter  skal  vi  passe  vore  pligter  i  forvisning  om,  at
velsignelsen vil blive virkeliggjort, når vi mest trænger til den. Når vi har lært at
gøre dette, vil vi vide, at vore bønner er hørt. Gud vil virke for os “over al måde”
“efter sin herligheds rigdom” og ved sin “vældige styrkes indgriben.” Ef. 3, 20. 16;
1, 19.’ Den Store Mester, s. 127. 
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‘Troens mål’

UDENADSVERS: ‘Således skal også Kristus, efter én gang at være blevet ofret
for at bære manges synder, anden gang komme til syne, ikke for at bære synden,
men til frelse for dem, som bier på ham.’ Heb. 9, 28.

STUDIEHJÆLP: Lys over hverdagen, bind 1, ss. 147 - 158.

Indledning
‘Vi ser frem til Kristi andet komme. Vort håb om hans snare tilsynekomst på

himmelens skyer med kraft og megen herlighed fylder vore hjerter med glæde. Når
Frelseren kommer, vil de, der er beredte til at møde ham, udbryde: “Se, her er vor
Gud, som vi biede på, og som frelste os; her er Herren, som vi biede på. Lad os
juble og glæde os over hans frelse.” Es. 25, 9.’ Sermons & Talks Volume 2, s. 179.

‘Troens mål’

1. Hvad er målet med den kristnes liv i tro? 1 Pet. 1, 8 - 9.

BEMÆRK: ‘Det hører med til Satans beregning at vildlede sindet fra frelseshåbet,
fra tro på Kristus og lydighed mod Guds bud.’ Mesterens Efterfølgere, s. 206.
‘Det er kun dem, der udøver hellighed i dette liv, der vil se Kongen i hans skønhed.
Læg al tom og pjattet snak væk, og alt, der er af en letsindig og fjantet natur. Lad
ikke  dit  sind  være  optaget  af  tanker  om verdslig  underholdning  og  fornøjelse.
Beskæftig dig i den gerning at frelse din sjæl. Hvis du skulle miste din sjæl, ville
det have været bedre for dig, hvis du aldrig var blevet født. Men du behøver ikke at
miste din sjæl. Du kan bruge hvert eneste øjeblik af dette liv, som Gud har givet
dig, til hans navns ære. Styrk dig selv til at modstå mørkets magter, så de ikke skal
sejre over dig.’ Sermons & Talks Volume 2, s. 176.

2. Hvornår vil vor frelse åbenbares? 1 Pet. 1, 5.

BEMÆRK: ‘Vi må uden tøven alvorligt begynde at arbejde for vor egen frelse med
frygt og bæven. Der er mange, der ikke giver noget afgjort bevis på, at de er tro
mod  deres  dåbsløfter.  Deres  nidkærhed  er  kølnet  af  formalisme,  verdslig
ærgerrighed,  stolthed og kærlighed  til  selvet.  Lejlighedsvis  bliver  deres  følelser
berørt, men de falder ikke på klippen, Jesus Kristus. De kommer ikke til Gud med
hjerter, der er sønderknuste af anger og bekendelse. De, der erfarer virkningen af en
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sand omvendelse i deres hjerter, vil åbenbare Åndens frugter i deres liv. Gid de, der
har så lidt åndeligt liv, ville forstå, at det evige liv kun bliver givet til dem, der får
del i guddommelig natur og undslipper fordærvelsen i verden, der skyldes det onde
begær.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, ss. 312 - 313. 

‘Salige er de’

3. Hvordan beskriver Herren selv dem, der vil have ret til at gå ind i Guds
stad? Åb. 22, 14.

BEMÆRK:  ‘Ingen,  som har  haft  sandhedens  lys,  vil  gå  ind  i  Guds  stad  som
lovbrydere. Hans lov er hans regerings grundvold på jorden og i himmelen. Hvis de
bevidst har overtrådt  og forkastet  hans lov på jorden, vil  de ikke blive taget  til
himmelen  for  at  gøre  den  samme  gerning  der;  der  sker  ingen  forandring  i
karakteren, når Kristus kommer. Dannelsen af karakteren skal foregå i prøvetidens
timer. Dag for dag bliver deres gerninger skrevet op i himmelens bøger, og de vil
blive  belønnet,  efter  som deres  gerninger  har  været.  Da  vil  det  ses,  hvem der
modtager velsignelsen.’ Faith & Works, s. 43.

4. Hvilken  himmelsk  erklæring  gives  der  om  Guds  folk  forud  for  Kristi
andet komme? Åb. 14, 12.

BEMÆRK: ‘Dette kapitels [Åbenbaringen 14] budskab indeholder en tredobbelt
advarsel, som skal forberede jordens indbyggere på Herrens genkomst. Budskabet:
“Nu er hans doms time kommet,” peger på Kristi sidste tjeneste for menneskets
frelse.  Det  bebuder  en  sandhed,  som  skal  forkyndes,  indtil  Frelserens  forbøn
ophører  og  han  kommer  tilbage  til  jorden  for  at  hente  sit  folk  til  sig.
Domshandlingen, som begyndte i 1844, skal fortsættes, indtil alles sager er afgjort,
både  de  levendes  og  de  dødes;  derfor  varer  det  til  slutningen  af  menneskenes
prøvetid. For at berede mennesker til at bestå i dommen, befaler budskabet dem at
“frygte Gud og give ham ære,” og “tilbede ham, som har skabt himlen og jorden og
havet og kildevældene.” Resultatet af at vedkende sig disse bud fremgår af ordene
om “de hellige, der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus.” Det er nødvendigt,
at mennesker holder Guds lov, for at de kan være forberedt til dommen. Den lov vil
være  bedømmelsens standard.  Apostelen Paulus  siger:  “Alle,  som synder  under
loven, skal dømmes ved loven . . . på den dag, da Gud ved Jesus Kristus . . . vil
dømme det, der skjuler sig i menneskene.” Og han siger,  at “lovens gørere skal
retfærdiggøres.”  Rom. 2, 12 – 16. Tro er nødvendig for at  holde Guds lov, for
“uden tro er det umuligt at have hans velbehag.” Og “alt det, som ikke udspringer
af tro, er synd.” Heb. 11, 6; Rom. 14, 23.’ Konfrontation, s. 360.
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‘Frelseshåbet’

5. Hvilken forberedelse bør den kristne gøre for at forberede sig  til Kristi
andet komme? 1 Tess. 5, 8 - 9.

BEMÆRK: ‘At benytte ydre religiøse skikke som erstatning for hjertets fromhed
virker stadig lige så tiltalende for den, der ikke er genfødt, som det var tilfældet på
disse  jødiske  læreres  tid.  Der  findes  i  dag  ligesom  dengang  falske  åndelige
vejledere,  til  hvis  lærdomme mange  lytter  med  iver.  Det  hører  med til  Satans
beregning at vildlede sindet fra frelseshåbet, fra tro på Kristus og lydighed mod
Guds  bud.  Til  alle  tider  vil  den  store  fjende  indrette  sine  fristelser  efter  deres
fordomme og tilbøjeligheder, som han søger at bedrage. På apostlenes tid fik han
jøderne til  at  lovprise ceremoniernes  lov og forkaste Jesus;  i  vore dage  får  han
mange bekendende kristne til,  under påskud af at  ære Kristus,  at  kaste vrag på
moralloven og lære andre, at man ustraffet kan overtræde dens bud. Det er en pligt
for  enhver  Guds  tjener  med  fasthed  og  bestemthed at  modarbejde  disse  troens
forvanskere  og  ved  sandhedens  ord  afsløre  deres  vildfarelse.’  Mesterens
Efterfølgere, s. 206.

6. Hvilket råd gav Kristus én, der søgte at modtage evigt liv? Matt. 19, 16 -
17.

BEMÆRK: ‘Som svar på hans spørgsmål sagde Jesus, at lydighed mod budene var
en nødvendighed, hvis han ville opnå et evigt liv; og han anførte flere af de bud,
som viser menneskets pligter over for dets medmennesker. . . Kristus stillede den
eneste betingelse, som kunne gøre det muligt for rådsherren at udvikle en kristens
egenskaber.  Hans ord var  visdommens ord,  skønt de syntes  at  være strenge og
krævende. Rådsherrens eneste håb om frelse bestod i at tage imod dem og adlyde
dem. Hans høje stilling og hans meget gods udøvede en skjult påvirkning til det
onde i hans sind. Hvis denne stadig blev næret, ville disse komme til at indtage
Guds plads i hans kærlighed. At unddrage Gud lidt eller meget var det samme som
at tilbageholde det, som ville mindske hans moralske styrke og kraft; thi hvis man
elsker denne verdens ting, hvor usikre og uværdige de end kan være, så vil de blive
altopslugende.’ Den Store Mester, ss. 354 - 355.

‘Jesu tro’

7. Hvordan kan vi blive bevaret fra synd, indtil vor frelse skal åbenbares? 1
Pet. 1, 5. 
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BEMÆRK: ‘Gud har kaldet sit folk til herlighed og dyd, og dette vil åbenbares hos
alle dem, som i sandhed er forenet med ham. Når de har fået del i den himmelske
gave, skal de fortsætte, indtil fuldkommenheden nås, idet de “bliver bevaret ved tro
til frelse.” 1 Pet. 1, 5. Gud æres ved at give sine dyder til sine børn. Han vil, at
mænd og kvinder skal nå til det højeste, og når de ved troen holder fast ved Kristi
magt, når de påberåber sig hans uvisnelige løfter og tilegner sig dem som deres
egne, når de med en vedholdenhed, der ikke lader sig afvise, søger Helligåndens
kraft, så bliver de fuldkomne i ham.’ Mesterens Efterfølgere, ss. 280 - 281.

8. Sætter Jesu tro os fri fra lydighed mod Guds lov? Rom. 3, 31.

BEMÆRK: ‘Der er to vildfarelser, som Guds børn, især de, der nylig er begyndt at
forlade sig på hans nåde, må være på vagt imod. Den første har vi allerede omtalt,
det  er  den at  forlade  sig på sine egne gerninger  som et  middel  til  at  komme i
samklang med Gud. Den, der søger at blive hellig ved sine egne gerninger, idet han
holder loven, forsøger det umulige. Alt, hvad mennesket kan gøre uden Kristus, er
besmittet af egenkærlighed og synd. Det er Kristi nåde alene, som ved troen kan
gøre os hellige. Den modsatte og ikke mindre farlige vildfarelse er at tro, at Kristus
fritager menneskene for at lyde Guds lov, og at eftersom det alene er ved troen, vi
bliver delagtige i Kristi nåde, har vore gerninger intet med vor frelse at skaffe. Men
læg mærke til, at lydighed ikke er en blot og bar udvortes overensstemmelse med
Guds fordringer, men en kærlighedens tjeneste. Guds lov er et udtryk for hans egen
natur;  den er  indbegrebet af  det store kærlighedsprincip,  og derfor  er den Guds
regerings  grundvold  i  himmelen  og  på  jorden.  I  stedet  for  at  troen  fritager
menneskene for lydighed, er troen det eneste, der gør os delagtige i Kristi nåde,
hvorved vi bliver i stand til at vise lydighed. Det er Guds vilje, at hans efterfølgere
skal være, som Jesus var, da han levede på jorden som menneske. I hans kraft skal
vi leve det samme rene og ædle liv, som Frelseren levede.’ The Faith I Live By, s.
93. 

‘Så bedrager vi os selv’

9. Hvilken højtidelig advarsel giver Johannes dem, der hævder at være frelst
fra deres synder? 1 Joh. 1, 8.

BEMÆRK: ‘De, der antager Kristus og i deres første tillidsfuldhed siger: “Jeg er
frelst,” står i fare for at stole på sig selv. De taber deres egen svaghed af syne, og at
de stadig behøver guddommelig kraft. De står uforberedte over for Satans snarer,
og når  fristelserne  kommer,  falder  der  mange  ligesom Peter  i  syndens  dyb.  Vi
bliver  påmindet:  “Derfor  skal  den, der  mener at  stå,  tage  sig i agt,  at  han ikke
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falder!” 1 Kor. 10, 12. Vor eneste sikkerhed består i, at vi aldrig stoler på os selv,
men forlader os på Kristus.’ Lys over hverdagen, 1. del, ss. 147 - 148. 
‘Der er mange, der hævder, at de er helliget Gud, og dog bliver de meget ophidset,
når den store standard af retfærdighed bliver fremstillet for dem, og udviser en ånd,
der beviser, at de ikke ved noget om, hvad det vil sige at være helliggjort. De har
ikke Kristi sind; for de, der virkelig er helliggjorte, vil ære og adlyde Guds ord så
hurtigt, som det bliver åbenbaret for dem, og de vil udtrykke et stærkt ønske om at
vide, hvad der er sandhed om hvert trospunkt. En jublende følelse er ikke noget
bevis om helliggørelse.  Påstanden:  “Jeg er frelst,  jeg er frelst,”  beviser  ikke,  at
sjælen er frelst.’ Faith & Works, s. 121. 

10. Hvilket råd er givet dem, der tror, at de ikke er i fare for at falde i synd? 1
Kor. 10, 12.

BEMÆRK: ‘Der er mange, som bekender Kristus, men som aldrig bliver modne
kristne. De erkender, at mennesket er faldet, at dets evner er svækkede, og at det er
ude af stand til at gøre en moralsk indsats, men de siger, at Kristus har båret alle
byrder, alle lidelser, enhver selvfornægtelse, og de er villige til at lade ham bære
dem. De siger, at der er intet for dem at gøre udover at tro; men Kristus siger: “Hvis
nogen vil gå i mit spor, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig.”
Matt. 16, 24. Vi må ikke forblive i en situation, hvor vi er tilfredse og holder op
med at gøre fremgang, og siger: “Jeg er frelst.” Hvis man nærer en sådan idé, vil
bevæggrundene til at våge, bede og gøre en alvorlig anstrengelse for at gå fremad
for  at  nå  højere  mål  ophøre  med at  eksistere.  Ingen  helliggjort  tunge  vil  blive
fundet, som udtaler disse ord, før Kristus kommer og vi går ind gennem portene i
Guds stad. Da kan vi med den største berettigelse give Gud og Lammet ære for en
evig forløsning.’ Herren Kommer, 16. august.

‘Vi vil juble og glæde os’

11. Hvornår vil Guds folk vide, at deres frelse er kommet? Es. 25, 8 - 9.

BEMÆRK: ‘Idet vi betragter Jesus, vil vi blive forvandlet til hans billede og gjort
egnet til at møde ham ved hans genkomst. Det er nu, vi skal berede os til vor Herres
komme. Beredelsen til at møde ham kan ikke opnås på et øjeblik. I forberedelse til
den højtidelige scene må der være årvågen venten kombineret med ivrigt arbejde.
Foreningen af disse to gør os fuldkomne i Kristus. Det aktive og andagtsfulde må
være kombineret som det menneskelige og guddommelige var i Kristus. Således
ærer Guds børn ham. Midt i livets travle scener vil man høre deres stemmer tale ord
til opmuntring, håb og tro. Viljen og hengivenheden vil være overgivet til Kristus.
Således bereder de sig til at møde deres Herre; og når han kommer, vil de sige med
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glæde: “Her er vor Gud; vi har ventet på ham, og han vil frelse os.”’ In Heavenly
Places, s. 250. 

12. Idet vi ser tegnene på Kristi snare komme, hvad bør Guds folks reaktion
så være? Luk. 21, 28; Rom. 13, 11.

BEMÆRK: ‘Der er et stort behov for, at vor svækkede tro burde oplives, og at vi
altid holder tegnene på, at vor Herre snart kommer, for øje, så vi altid ikke bare vil
blive fundet ventende, men vågende og arbejdende. Vi må ikke blive fundet i ledig
forventning;  for  dette  fører  til  ligegyldighed  i  livet  og karaktermangel.’  Advent
Review & Sabbath Herald, 22. november, 1892.
‘Denne kundskab om nærheden af Kristi komme burde ikke få lov til at miste sin
kraft, så vi bliver ligegyldige og uopmærksomme og falder i søvn, i ufølsomhed og
ligegladhed med virkeligheden. I søvn befinder vi os i en uvirkelig verden, og vi
opfatter ikke, hvad der forgår omkring os. Alvorlige farer kan true os, men der er
intet tegn på, at vi er klar over det. Denne åndelige søvn bør undgås. Apostelen
giver denne formaning: “Natten lider, dagen er nær. Så lad os da aflægge mørkets
gerninger og iføre os lysets våben.”’ Youth’s Instructor, 25. august, 1886.
‘Der er blevet fremstillet for mig det arbejde, der ikke er blevet gjort, men som
kunne have været gjort, hvis de, der bekender sig til at være kristne, havde været lig
Kristus i  karakter.  Jeg er  blevet  påbudt at  sige,  at  al  pral  er  bevis på,  at  Kristi
indbydelse: “Kom hid til mig, og jeg vil give jer hvile,” ikke er blevet agtet på. De,
som praler,  viser,  at  de  ikke  bærer  hans  åg  eller  lærer  hans  sagtmodighed  og
ydmyghed af ham. Al indbildskhed er selvbedrag. Når man ikke viser lighed med
Kristus i livet, viser det, at man har udelukket Frelseren fra sjælen. Mange vil aldrig
få  evigt  liv,  medmindre  de  indser  syndigheden  ved  deres  handlemåde,  og hvor
meget  den  har  vanæret  Gud.  De  er  ikke  Kristi  tjenere,  fordi  de  ikke  gør  hans
gerninger.’ Special Testimonies, Series B, No. 7, s. 13.
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‘Nu er hans doms time kommet’

UDENADSVERS: ‘Se, jeg kommer snart, og jeg har min løn med mig for at 
gengælde enhver, efter som hans gerning er.’ Åb. 22, 12.

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, ss. 350 - 351.

Indledning
‘Profeten siger: “Men hvo kan udholde den dag, han kommer, og hvo kan stå,

når han kommer til syne? Han er jo som metalsmelterens ild og tvætternes lud. Han
sidder og smelter og renser sølv; han renser Levis sønner, lutrer dem som guld og
sølv, så de kan frembære offergave for Herren i retfærdighed.” Mal. 3, 2 – 3. De,
der lever på jorden, når Kristi forbøn i helligdommen i det høje indstilles, skal stå
for en hellig Guds åsyn uden nogen mellemmand. Deres klædning skal være pletfri,
deres karakter renset for synd ved bestænkelsens blod. Ved Guds nåde og deres
egen  energiske  indsats  må  de  sejre  i  kampen  mod  det  onde.  Mens
undersøgelsesdommen pågår i Himlen, mens de bodfærdige troendes synder fjernes
fra helligdommen, skal der ske en særlig renselse, en fjernelse af synd blandt Guds
folk på jorden. Dette fremgår ganske klart af budskabet i Johannes’ Åbenbarings
14. kapitel. Når dette arbejde er til ende, vil Kristi tilhængere være rede til hans
tilsynekomst.’ Konfrontation, s. 351.

‘Derpå sattes retten, og bøgerne lukkedes op’

1. Hvilket syn blev Daniel givet om dommen? Dan. 7, 9 - 10.

BEMÆRK: ‘Således viste den store og højtidelige dag sig for profetens syn, dagen,
da menneskers karakter og liv skulle prøves for hele jordens dommer, og da han
“gengælder enhver hans gerning.” Den gamle af dage er Gud Fader. Det er ham, alt
levendes ophav og al lovs udspring, der skal lede i dommen. Og hellige engle skal
være til stede ved denne store domstol som tjenere og vidner i et antal af “tusinde
tusinder og titusind titusinder.” (Åb. 5, 11.)’ The Faith I Live By, s. 209.

2. Hvilke bøger skal vi dømmes ud fra? Jak. 2, 10 – 12; Præd. 12, 13 – 14;
Åb. 20, 12; Mal. 3, 16. 

BEMÆRK: ‘Bøgerne åbnes – livets bog og dødens bog. Livets bog indeholder de 
helliges gode gerninger, og dødens bog indeholder de ugudeliges onde gerninger. 
Disse bøger bliver sammenlignet med lovbogen, Bibelen, og i overensstemmelse 
dermed dømmes menneskene.’ Budskaber til Menigheden, s. 66.
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‘På den endelige  forsonings  og undersøgende  doms store  dag  er  det  kun Guds
erklærede folk, der får deres sag behandlet. Dommen over de onde er en sag for sig,
der skal foregå på et senere tidspunkt. Det er bøgerne i himlen, hvori menneskers
navne  og  gerninger  er  indskrevet,  der  er  afgørende  for  dommen.  Livets  bog
indeholder navnene på alle, der på et eller andet tidspunkt begyndte at tjene Gud.
Jesus bød sine disciple: “Glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlene.”
Lud. 10, 20. Paulus taler om sine trofaste medarbejdere, “hvis navne står i livets
bog.” Fil. 4, 3. “En bog blev skrevet for Guds åsyn,” og i den optegnedes deres
gode gerninger, som “frygter Herren og slår lid til hans navn.” Mal. 3, 16. Deres
tros ord og kærligheds gerninger optegnedes i himlen. Også menneskers synder er
bogført. De hemmelige hensigter og motiver fremgår af den ufejlbarlige bog. Hvert
menneskes gerning passerer revy for Gud. Ud for hvert navn i himlens bog indføres
med frygtelig nøjagtighed hvert forkert ord, hver selvisk handling, hver uopfyldt
pligt, hver hemmelig synd og hver underfundig forstillelse. Oversete advarsler eller
bebrejdelser fra himlen, spildte øjeblikke, uudnyttede muligheder, indflydelse øvet
for godt eller ondt med dens vidtrækkende følger, alt er optegnet af den engel, der
fører bogen. Hvis dit navn er nedskrevet i Lammets livets bog, vil alt være vel med
dig. Vær rede og ivrig efter at bekende dine fejl og aflægge dem, så dine fejl og
synder kan gå forud til dommen og blive udslettede.’ The Faith I Live By, s. 210.

‘Se, jeg kommer snart’

3. Hvordan bliver vi vist, at dommens beslutninger bliver taget, før Kristus
kommer tilbage? Åb. 22, 11 – 12. 

BEMÆRK: ‘Denne undersøgelse af gæsterne, som kongen foretog, fremstiller en
retshandling. Gæsterne ved bryllupsfesten er dem, der bekender sig til at tjene Gud,
dem, hvis navne er skrevet i livets bog. Men ikke alle, der bekender sig til at være
kristne, er sande disciple. Før den endelige belønning bliver givet, må det afgøres,
hvem der er skikket til  at  modtage de retfærdiges  arvelod.  Denne afgørelse må
finde sted før Kristi andet komme i himmelens skyer, for når han kommer, er hans
løn med ham “for at gengælde enhver, efter som hans gerning er.” Det vil således
være afgjort før hans komme, hvorledes ethvert menneskes gerning har været, og
belønningen  til  hver  eneste  af  Kristi  efterfølgere  vil  være  bestemt  i
overensstemmelse hermed. Det er , medens menneskene endnu lever på jorden, at
denne undersøgende retshandling finder sted i himmelen. Det liv, enhver af Kristi
efterfølgere har levet, fremlægges for Gud. Alles sag bliver undersøgt efter det, der
står  optegnet  i  himmelens bøger,  og enhvers  skæbne bliver  beseglet  for  evigt  i
overensstemmelse med “hans gerning”.’ Lys over hverdagen, 2. del, ss. 115 - 116.

4. Hvilken advarsel er Guds folk kaldet til at give verden, idet de forkynder
det evige evangelium? Åb. 14, 6 – 7.

45



Lektie 7: 7. – 13. maj
BEMÆRK: ‘Nu afsiges dommen i helligdommen hisset. Dette arbejde har stået på i
mange år. Snart – ingen ved hvor snart – når den frem til de levendes retssager. I
Guds frygtindgydende nærværelse skal vore liv være genstand for undersøgelse. Nu
gælder det fremfor alt for hvert menneske at følge Frelserens påmindelse: “Pas på,
vær årvågne! thi I ved ikke, når tiden er der.” Mark. 13, 33. “Hvis du ikke vågner
op, vil  jeg komme som en tyv,  og du skal  ingenlunde vide,  i  hvilken time jeg
kommer over dig.” Åb. 3, 3.’ Konfrontation, s. 404.  

‘En, der så ud som en menneskesøn’

5. Hvem så Daniel vise sig foran Guds trone ved dommen? Dan. 7, 13. 

BEMÆRK: ‘Ledsaget af en skare af himmelske engle går vor ypperstepræst ind i
det allerhelligste,  og der træder han frem for  Guds åsyn  for at  udføre de sidste
gerninger i sin tjeneste på vegne af mennesket, for at udføre undersøgelsesdommen
og gøre soning for alle dem, der har vist sig berettiget  til dens fortjenester. “De
døde blev dømt,” siger Johannes, “ud fra det, der stod skrevet i bøgerne, efter deres
gerninger.” [Åb. 20, 12.] Guds engle har ført en trofast optegnelse af alles liv, og de
skal  dømmes  efter  deres  gerninger.  Med  denne  dom  for  øje  formanede  Peter
israelitterne:  “Fat  derfor  et  andet  sind  og  vend  om,  så  jeres  synder  må  blive
udslettede, for at husvalelsestiderne må komme fra Herrens åsyn, og han må sende
den Kristus, som var bestemt for jer, nemlig Jesus, hvem Himmelen skal huse indtil
genoprettelsestiderne, da alt skal blive genoprettet, som Gud har talt om gennem
sine hellige profeters  mund fra fordums tid.”  [Ap. G. 3,  19 – 21.]  Kristus selv
erklærer: “Den, der sejrer, skal således iføres hvide klæder, og jeg vil aldrig slette
hans navn af livets bog, og jeg vil vedkende mig hans navn for min Fader og for
hans engle.”  [Åb. 3,  5.]  Atter  sagde han til  sine disciple:  “Derfor,  enhver,  som
kendes ved mig over for menneskene, ham vil også jeg kendes ved over for min
Fader, som er i Himlene.” [Matt. 10, 32.33.]’ Spirit of Prophecy, Volume 4, ss. 307
- 308. 

6. Hvordan udtrykker Paulus den tillid, vi kan have til Jesu tjeneste som vor
mellemmand? Heb. 4, 15 - 16. 

BEMÆRK: ‘Jesus undskylder ikke deres synder, men viser deres anger og tro, og
idet  han  påberåber  sig  tilgivelse  for  dem,  løfter  han  sine  sårede  hænder  foran
Faderen og de hellige engle og siger: “Jeg kender dem ved navn. Jeg har skrevet
dem  på  mine  hænder.  ‘Offer  for  Gud  er  en  sønderbrudt  ånd;  et  sønderbrudt,
sønderknust  hjerte  agter  du  ikke  ringe,  o  Gud.’”  [Sal.  51,  19.]  Og til  sit  folks
anklager erklærer han: “Herren true dig, Satan, Herren true dig, han, som udvalgte
Jerusalem. Er denne ikke en brand, som er reddet ud af ilden?” [Zak. 3, 2.] Kristus
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vil sætte sit eget segl på sit trofaste folk, så han kan fremstille dem for sin Fader
som “herlig, uden plet eller rynke eller andet sådant.” Deres navne står nedtegnet i
livets bog, og angående dem står der: “De skal vandre med mig i hvide klæder, thi
de er værdige dertil.”’ Spirit of Prophecy, Volume 4, s. 310. 

‘Jeg vil aldrig slette hans navn’

7. Hvilket  arbejde  kræves  af  os,  hvis  vore  synder  skal  udslettes  af
optegnelsens bøger? Ap. G. 3, 19.

BEMÆRK:  ‘Betingelserne  for  at  erholde  Guds  nåde  er  retfærdige,  enkle  og
rimelige.  Herren  fordrer  ikke,  at  vi  skal  gøre  noget  besværligt  for  at  kunne få
syndsforladelse.  Vi  behøver  ikke  at  foretage  lange  og besværlige  pilgrimsrejser
eller udføre smertefulde bodsøvelser for at anbefale vore sjæle til himmelens Gud
eller for at udsone vor overtrædelse; den, der bekender sin synd og afstår fra den,
skal  møde  barmhjertighed.  Omvendelse  indbefatter,  at  man  er  bedrøvet  over
synden og vender sig bort fra den. Vi vil ikke afstå fra synden, før vi ser dens
syndighed, og der bliver ingen virkelig forandring i livet, før vi af hjertet vender
om fra den.’ The Faith I Live By, s. 127.
‘Alle, som i sandhed har angret deres synder og i tro påberåbt sig Kristi blod som
deres sonoffer, har fået tilgivelse indført ud for deres navne i Himlens bøger; da de
har  fået  del  i  Kristi  retfærdighed,  og  deres  karakter  har  vist  sig  at  være  i
overensstemmelse med Guds lov, vil deres synder blive slettet ud, og de vil selv
blive  regnet  værdige  til  evigt  liv.  Herren  siger  ved  profeten  Esajas:  “Din
misgerning sletter jeg ud, jeg, jeg, for min egen skyld, kommer ej dine synder i hu.”
Es. 43, 25.’ Konfrontation, s. 399.

8. Hvad må Guds nåde opnå i vore liv, for at vores navne kan forblive i livets
bog? Åb. 3, 5. 

BEMÆRK: ‘Betegnelsen: “Den, der sejrer,” angiver, at der er noget, som enhver af
os skal overvinde. Sejrherren skal iføres Kristi retfærdigheds hvide klæder, og om
ham står  der  skrevet:  “Jeg  vil  aldrig  slette  hans  navn af  livets  bog,  og  jeg  vil
vedkende mig hans navn for min Fader og for hans engle.” Hvilken forrettighed er
det ikke at være blandt dem, der sejrer, og at få vore navne nævnt for Faderen af
Frelseren selv! Hvilken dyrebar forsikring rummer ikke denne forjættelse! Kunne
der  fremstilles  et  større  overtalelsesmiddel  for  os  end  at  blive  Guds  sønner  og
døtre?  Hvem  vil  iføre  sig  den  fulde  rustning?  Hvem  vil  indskrive  sig  under
Immanuels blodplettede banner? Hvert eneste kæmpende og fristet Guds barn kan
opnå guddommelig oplysning for ikke at behøve at falde i striden mod mørkets
magter, men vinde sejr i hver kamp.’ Guds Sønner og Døtre, 28. december. 

47



Lektie 7: 7. – 13. maj
‘Kristus kom ikke for at frelse mennesker i deres synder, men fra deres synder. Han
har gjort det muligt for os at besidde en hellig karakter; vær derfor ikke tilfredse
med  mangler  og  skavanker.  Men  medens  vi  ivrigt  skal  søge  efter
fuldkommengørelse af karakteren, må vi huske, at helliggørelse ikke er et øjebliks
arbejde, men et helt livs arbejde. Paulus sagde: “Dag efter dag dør jeg” (1 Kor. 15,
31).  Dag efter  dag må arbejdet  med at  overvinde  gå  fremad.  Hver  dag skal  vi
modstå fristelse og vinde sejr over selviskhed i alle dens former. Dag for dag må vi
opelske kærlighed og ydmyghed og opøve i os selv alle de karakteregenskaber, der
vil behage Gud og gøre os egnede til himmelens velsignede samfund. Til alle, som
søger  at  fuldføre  dette  arbejde,  er  løftet  meget  dyrebart:  “Den,  der  sejrer,  skal
således iføres hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn af livets bog, og jeg
vil vedkende mig hans navn for min Fader og for hans engle.”’ Historical Sketches,
s. 181. 

‘Hans brud har gjort sig rede’

9. Hvilken  jublende  kundgørelse  i  himmelen  vil  bebude  dommens
afslutning? Åb. 19, 6 – 8. 

BEMÆRK: ‘Hvis vi vidste, at der fra nu af kun var et år til, at Herren ville komme
i himmelens skyer med kraft og megen herlighed, hvilken følelse af højtidelighed
ville ikke hvile på os! Hvor ivrigt burde vi ikke stræbe efter at berede os for hans
komme, så vi iklædt bryllupsklædningen kan gå ind til Lammets bryllupsmåltid.’
Counsels to Writers & Editors, s. 109.
‘Og I, som ikke har helliggjort jeres sjæle ved at adlyde sandheden, forventer I, at
Kristus vil gøre jer rede ved sin tilsynekomst? Der vil ikke være noget forsonende
blod til at bortvaske syndernes pletter. Det er nu, medens det hedder “i dag”, at I,
hvis I vil, kan høre hans stemme og ikke forhærde jeres hjerter, som i forbitrelsens
dag.  Det  er  i  dag,  Guds  Ånd indbyder.  Det  er  i  dag,  barmhjertighedens  milde
stemme falder på jeres ører. Det er i dag, at himmelens indbydelse kommer til jer.
Det er i dag, at alt i himmelen siger: Kom. Og Ånden og bruden siger: Kom. Og
enhver,  som  vil,  lad  ham  komme  og  modtage  livets  vand  uforskyldt.’  Advent
Review & Sabbath Herald, 17. august, 1869.

10. Hvordan beskriver Paulus den beredthed? Ef. 5, 25 – 27.

BEMÆRK: ‘Vil du gerne finde Jesus? Han er til festen. Du kan finde ham der. Han
er kommet op til festen. Der er mænd og kvinder, som er kommet sammen med
ham; og nu vil vi gerne have, at du skal trænge igennem og røre kanten af hans
klædning, så du kan modtage den kraft, der findes i ham og juble i din frelses Gud.
Vandenes kilde er frit åbnet for dig; vil du drikke? Vil du komme? Vil du adlyde
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den nådige  indbydelse?  Kom,  for  alt  er  nu  gjort  klart.  Den,  som vil,  lad  ham
komme og modtage livets vand uforskyldt.  Det er nu, vi gerne vil have barnlig
enfoldighed. Vi vil gerne se alt som stolthed, forgængelighed og letsindighed lagt
væk. Vi har dommen for øje. Vi har den dag for øje, når menneskenes gerninger vil
blive prøvet, og vi ønsker, at I skal være rede. Vi bønfalder jer i vor Mesters navn
om at gøre jer rede. Vi bønfalder jer om at skille jer af med verdens stolthed og
livets stolthed, forfængelighed og dårskab. Jesus elsker jer. Jesus ynkes over jer.
Han sender den himmelske hær til at hjælpe jer. Og nu, medens hele himmelen er
interesseret i jer, vil I da være interesserede i jer selv? Vil I begynde ivrigt at søge
Gud for jeres egen frelse? Vil I arbejde på den med frygt og bæven? Vil I være
forsigtige med, hvordan I vandrer foran Gud? Vil I have Guds billigelse, hvis arm
styrer universet? Giv mig Guds smil og min Forløsers godkendende blik, og jeg vil
give jer hele verden tillige. Lad mig få ét ord af godkendelse fra Jesus, og det er
nok. Jeg elsker ham, for i ham centrerer mine håb om evigt liv sig. Jeg elsker hans
ord og hans befalinger. Jeg elsker at gøre hans vilje. Og lad mig bare vide, hvad
min pligt er, og jeg er villig til at udføre den. Det er min mad og drikke.’ Advent
Review & Sabbath Herald, 17. august, 1869. 

‘Lad den hellige blive ved at leve helligt’

11. Hvilken højtidelig erklæring vil markere dommens afslutning? Åb. 22, 11.

BEMÆRK: ‘Jesus er i sit hellige tempel og vil nu modtage vore ofre, vore bønner,
vor bekendelse af fejl og synder og vil tilgive alle Israels overtrædelser, for at de
kan udslettes, inden han forlader helligdommen. Når Jesus forlader helligdommen,
vil de, som er hellige og retfærdige, fremdeles blive hellige og retfærdige, for alle
deres synder vil da være udslettet, og de vil blive beseglet med den levende Guds
segl.  Men de,  som er  uretfærdige  og  urene,  vil  fremdeles  blive uretfærdige  og
urene, for da vil der ikke være en præst i helligdommen til at frembære deres ofre,
deres bekendelser og deres bønner for Faderens trone. Hvad der skal gøres for at
redde sjæle fra den kommende vredes storm, må derfor gøres, før Jesus forlader det
allerhelligste i den himmelske helligdom.’ Budskaber til Menigheden, s. 61.

12. Hvordan understreger Paulus nødvendigheden af at vælge Kristus i dag?
2 Kor. 6, 1 – 2. 

BEMÆRK: ‘Vi tror uden nogen tvivl, at Kristus snart kommer. Dette er for os ikke
et eventyr; det er en realitet. Vi nærer ingen tvivl, og har i årevis ingen tvivl næret
om, at de lærdomme, vi i dag hylder, er sandheden for vor tid, og at vi nærmer os
dommen. Vi bereder os til at møde ham, som under ledsagelse af en engleskare skal
åbenbares  i  himmelens  skyer  for  at  skænke  de  trofaste  og  de  retfærdige
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udødelighedens fuldendte gave. Når han kommer, er det ikke hans opgave at rense
os  fra  vore  synder,  at  fjerne  manglerne  i  vor  karakter  eller  at  helbrede  os  for
skrøbeligheder i vort temperament og vore tilbøjeligheder. Hvis dette overhovedet
bliver udrettet for os, vil det alt sammen være udført inden den tid. Når Herren
kommer, vil de, der er hellige, vedblive at være hellige. Den, der har bevaret sit
legeme og sin ånd i hellighed, i helliggørelse og i ære, vil da få udødelighedens
fuldendte gave. Men de, som er uretfærdige, vanhellige og urene, vil vedblive at
være sådan for al tid. Ingen gerning vil da blive udført for at fjerne mangler og give
dem en  hellig  karakter.  Den guddommelige  smelter  sidder da ikke mere for  at
udføre sin renselsesproces og fjerne deres synder og deres fordærvelse. Dette må alt
sammen gøres i disse prøvetidens timer. Det er nu, denne gerning skal udføres for
os.’ Herren Kommer, 1. august.

13. Hvordan skildrer Bibelen bedrøvelsen hos dem, der udskyder valget alt
for længe? Jer. 8, 20. 

BEMÆRK: ‘Forberedelsen kræver en individuel indsats. Vi frelses ikke gruppevis.
Det  ene  menneskes  renhed  og  hengivenhed  erstatter  ikke  mangel  på  disse
egenskaber hos det andet. Skønt alle folk skal dømmes af Gud, undersøger han hver
enkelts sag nøje og indgående, som var han det eneste menneske på jorden. Alle og
enhver skal prøves og findes uden fejl eller lyde af nogen art.’  Konfrontation,  ss.
403 - 404.
‘Måtte vi dog betænke, at vi lever i dommens tid og at vor sag er til behandling! Nu
er det tid at våge og bede og aflægge al nydelsessyge, stolthed og selviskhed. De
kostbare øjeblikke, som for manges vedkommende nu er værre end spildt, burde
anvendes til betragtning og bøn. Mange, som bekender sig til at holde Guds bud,
følger tilbøjeligheden i stedet for pligten. I deres nuværende tilstand er de uværdige
til evigt liv. Til disse efterladende og ligeglade personer vil jeg gerne sige: Jeres
tomme tanker,  uvenlige  ord  og  egenkærlige  handlinger  står  optegnet  i  bogen  i
himmelen. Englene, som var til stede ved Belsazzars fest for afguderne, står ved
jeres side, når I vanærer jeres genløser. De vender sig bedrøvet bort, sårede over, at
I korsfæster Guds Søn igen og gør ham til spot.’ Herren Kommer, 31. januar.
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‘Hvad er tegnet?’

UDENADSVERS: ‘Og nu har jeg sagt jer det, før det sker, for at I skal tro, når
det er sket.’ Joh. 14, 29.

STUDIEHJÆLP: Den Store Mester, kap. 69.

Indledning
‘Efter at Kristus havde betroet dem tegnene på sit komme, sagde han: “Således

kan I  også skønne,  når  I  ser  dette  ske,  at  han er  nær for  døren.” “Pas på,  vær
årvågne!” Gud har altid advaret mennesker om en kommende dom. De, som troede
på hans budskab til deres tid, og som handlede efter deres tro og i lydighed mod
hans bud, undgik den dom, der ramte de ulydige og vantro. Disse ord blev sagt til
Noa: “Gå ind i arken med hele dit hus, thi dig har jeg fundet retfærdig for mine
øjne.” 1 Mos. 7, 1. Noa adlød og blev frelst. Lot fik dette budskab: “Stå op, gå bort
herfra,  thi  Herren vil  ødelægge byen.” 1 Mos. 19, 14. Lot  stillede sig under de
himmelske  sendebuds  beskyttelse  og  blev  frelst.  På  samme  måde  blev  Kristi
disciple  advaret  om  Jerusalems  ødelæggelse.  De,  som  så  efter  tegnet  på  den
kommende tilintetgørelse og flygtede fra byen, blev reddet fra ødelæggelsen. På
samme  måde  er  vi  nu  blevet  advaret  om  Kristi  andet  komme  og  om  den
tilintetgørelse,  der vil ramme verden. De, som giver agt  på advarslen, skal blive
frelst.’ Den store Mester, ss. 433 - 434.

‘Tegn i sol og måne og stjerner’

1. Hvilket tegn på Kristi komme blev Johannes først vist? Åb. 6, 12a.

BEMÆRK:  ‘Til  opfyldelse  af  profetien  skete  der  i  året  1755  det  frygteligste
jordskælv,  man  nogen  sinde  har  hørt  om.  Skønt  det  er  almindelig  kendt  som
“jordskælvet i  Lissabon,” strakte det  sig over størstedelen af  Europa, Afrika  og
Amerika. Det mærkedes i Grønland, Vestindien, øen Madeira, Norge og Sverige,
Storbritannien  og  Irland.  Det  strakte  sig  over  ikke  mindre  end  fire  millioner
kvadratmil (10 mill. km2). I Afrika var rystelserne næsten lige så voldsomme som i
Europa. En stor del af Algier blev ødelagt, og ikke langt fra Marokko blev en by
med otte eller ti tusind indbyggere opslugt. En vældig flodbølge fejede hen over
Spaniens og Afrikas kyster og opslugte byer og forårsagede store ødelæggelser.’
Konfrontation, s. 256. ( Se ss. 256 – 258.)

2. Hvilke tegn på himmelen advarede Jesus om? Mark. 13, 24. (Sammenlign 
med Åb. 6, 12 – 13.)
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BEMÆRK: ‘Femogtyve år senere viste profetiens næste tegn sig – formørkelse af
Sol og Måne. En ting, der gjorde dette endnu mere slående, var den kendsgerning,
at tidspunktet, hvor det skulle ske, var udpeget ganske nøje. I Frelserens samtale
med  sine  disciple  på  Oliebjerget,  hvor  han  fortalte  om  menighedens  lange
trængselstid – de 1260 års  pavelige forfølgelse,  hvor han havde lovet,  den ville
blive  forkortet  –  nævnte  han  visse  begivenheder,  der  skulle  gå  forud  for  hans
komme, og han angav det tidspunkt, den første af dem skulle ske: “Men i de dage,
efter den trængsel, skal Solen formørkes, og Månen ikke skinne.” Mark. 13, 24: De
1260 dage, eller år, udløb i 1798. Et kvart århundrede tidligere var forfølgelserne
næsten ophørt.  Efter  disse forfølgelser  skulle Solen formørkes ifølge Kristi  ord.
Den 19. maj 1780 blev denne profeti opfyldt. “Som et af de mærkeligste og indtil
dato uopklarede fænomener . . . står den mørke dag den 19. maj 1780 – en højst
uforklarlig  formørkelse  af  hele  den  synlige  himmel  og  atmosfære  over  New
England.”  R.  M.  Devens:  Our First  Century,  s.  89.  .  .  Efter  midnat  forsvandt
mørket, og Månen så ud som blod, da den blev synlig igen.’ Konfrontation, ss. 258
- 259.

3. Hvilket himmelske tegn advarede Jesus yderligere om? Mark. 13, 25.

BEMÆRK: ‘Jesus sagde: “Stjernerne skal falde ned fra himlen.” Matt. 24, 29. Og
Johannes sagde i sin Åbenbaring, da han så tegnene, der skulle forkynde Guds dag:
“Og himlens stjerner faldt ned på jorden, ligesom et figentræ kaster sine umodne
figener, når det rystes af en stærk storm.” Åb. 6, 13. Denne profeti fik en slående og
imponerende opfyldelse i den store stjerneregn den 13. november 1833. Det var det
mest  udbredte og prægtigste  syn  af faldende stjerner,  man nogen sinde har  set.
“Hele himlen over alle De forenede Stater var i flere timer i flammende bevægelse!
Aldrig har man oplevet et himmelfænomen i dette land, siden dets grundlæggelse,
som af nogle betragtedes med så intens beundring, og af andre med så stor frygt og
uro.” “Mange husker endnu det storslåede og imponerende skønne syn . . . Regnen
er aldrig faldet tættere end stjernerne, der faldt mod jorden; øst, vest, nord, syd, det
samme overalt. Hele himlen lod til at være i oprør . . . Det vældige skuespil, som
professor Silliman beskriver det, kunne ses over hele Nordamerika . . . Fra klokken
to til højlys dag, hvor himlen var helt klar og skyfri, var der over hele himlen et
uopholdeligt skuespil med strålende klare lysvirkninger.” R. M. Devens, American
Progress; eller  The Great Events of the Greatest Century, kap. 28, pars.  1 – 5.’
Konfrontation, ss. 278 - 279.
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‘På jorden skal folkene ængstes i rådvildhed’

4. Foruden  de  himmelske  tegn,  hvad  fortalte  Jesus  os  om  menneskenes
tilstand i de sidste dage? Luk. 21, 25b.

BEMÆRK: ‘Tegnene i solen, månen og stjernerne er gået i opfyldelse. Siden den
tid er jordskælv, storme, tidevandsbølger, epidemi og hungersnød mangedoblet. De
værste  ødelæggelser  ved  ild  og  oversvømmelser  følger  hinanden  i  hurtig
rækkefølge. De frygtelige ulykker, der finder sted uge efter uge, taler til os med
ivrige  advarselstoner  og erklærer,  at  enden er  nær,  at  noget  stort  og afgørende
nødvendigvis  snart  vil  finde  sted.’  Advent  Review  &  Sabbath  Herald,  22.
november, 1906. 

5. Hvordan bliver reaktionen mod de tiltagende ulykker beskrevet? Luk. 21,
26.

BEMÆRK: ‘For ikke så længe siden blev en scene fremstillet for mig, som gjorde
et dybt indtryk. Jeg så en umådelig stor ildkugle falde ned mellem nogle smukke
palæer og forårsage  deres  øjeblikkelige  ødelæggelse.  Jeg hørte  nogen sige:  “Vi
vidste, at Guds straffedomme skulle falde over jorden, men vi vidste ikke, at de
ville komme så hurtigt.” Andre sagde: “I vidste det! Hvorfor fortalte I os det så
ikke? Vi vidste det ikke.” Fra alle sider hørte jeg noget lignende blive sagt. Snart
vil der opstå alvorlige vanskeligheder mellem nationerne, vanskeligheder, der ikke
vil ophøre, før Jesus kommer. Som aldrig før bør vi stå sammen og tjene ham, som
har beredt sin trone i himmelen, og hvis kongedømme hersker over alt og alle. Gud
har  ikke  svigtet  sit  folk,  og  vor  styrke  ligger  i,  at  vi  ikke  svigter  ham.  Guds
straffedomme  er  i  landet.  Krige  og  krigsrygter,  ødelæggelser  ved  brand  og
oversvømmelse,  fortæller  klart,  at  trængselstiden,  der  vil  vokse indtil  enden,  er
meget  nær  forestående.  Vi  har  ingen  tid  at  spilde.  Verden  er  grebet  af
krigsstemning.  Profetierne  i  Daniels  ellevte  kapitel  er  næsten  blevet  opfyldt.’
Herren Kommer, 17. januar.

‘Hungersnød og jordskælv og pest’

6. Hvilke yderligere ulykker er tegn på Kristi komme? Matt. 24, 7b.

BEMÆRK: ‘Kristus kommer snart. Han erklærede, at når der er krige og rygter om
krige, når der er hungersnød, pest og jordskælv både her og der, så kan vi vide, at
tiden for hans andet komme er nær. “Når dette begynder at ske,” erklærede han, “da
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skal  I  rette  jer  og løfte  jeres  hoveder,  thi  jeres  forløsning nærmer sig.”  Kristus
fremstillede denne tid med lignelsen om figentræet. “Se på figentræet,” sagde han,
“og alle de andre træer; så snart I ser, at de springer ud, skønner I af jer selv, at nu
er sommeren nær.” Ondskaben, oprøret og urolighederne alle vegne burde betragtes
som tegn på, at Guds dag er forestående. Vi står ved tærskelen til den evige verden.
Vi har ingen tid at spilde. Det er på høje tid at fortælle folk, at Kristus kommer. Lad
os advare dem, besøge dem i deres hjem, tale og bede sammen med dem personligt.
Ved sådanne anstrengelser vil vi vinde sjæle for Kristus. Hvis vi kommer til Gud i
tro, vil han give os kraft og nåde til hver opgave.’ Peter’s Counsel to Parents, s. 33.
‘Guds Ånd bliver allerede trukket tilbage fra jorden. Orkaner, storme, uvejr, ild og
oversvømmelser, ulykker til havs og til lands følger hinanden i hurtig rækkefølge.
Videnskaben prøver at forklare alle disse. De tegn, der bliver tættere omkring os,
og som fortæller os, at Guds Søns komme er nær, bliver tilskrevet enhver anden
årsag end den rigtige.  Mennesker kan ikke se de engle,  der holder vagt,  idet de
holder  de  fire  vinde  tilbage,  så  de  ikke  må  blæse,  før  Guds  tjenere  er  blevet
beseglet; men når Gud befaler sine engle at løslade vindene, vil der være en sådan
scene om hans hævnende vrede, som ingen pen kan beskrive.’  Advent Review &
Sabbath Herald, 11. januar, 1887.

7. Hvilket tilbageholdende arbejde blev set af  Johannes, og hvad var dets
formål? Åb. 7, 1 – 3.

BEMÆRK: ‘Johannes ser elementerne – jordskælv, uvejr, politisk uro – fremstillet,
som om de bliver holdt  tilbage af  fire engle.  Disse vinde holdes under kontrol,
indtil Gud giver befaling til at slippe dem løs. Her findes Guds menigheds tryghed.
Guds engle gør, hvad han byder, og holder jordens vinde tilbage, for at vindene
ikke skal blæse hverken på jord eller hav eller mod noget træ, før Guds tjenere er
blevet  beseglet  på deres  pander.  Nutiden er  af  overvældende betydning  for  alle
dem, der lever. Statsoverhoveder og statsmænd, mennesker i store og ansvarsfulde
stillinger, tænkende mænd og kvinder fra alle samfundslag har opmærksomheden
rettet imod de begivenheder, der sker omkring os. De lægger mærke til de forhold,
der  råder  mellem  nationerne.  De  bemærker,  at  hele  situationen  på  denne  jord
skærpes og tilspidses, og er klar over,  at der er noget stort og betydningsfuldt i
anmarch – at verden er på randen af en kolossal krise. Engle holder nu krigsvindene
tilbage, indtil verden er blevet advaret om den kommende dom; men det trækker op
til storm og den er ved at bryde løs over verden, og når Gud befaler sine engle at
slippe vindene løs, vil der blive en sådan strid, som ingen kan beskrive.’  Herren
Kommer, 15. september.
‘Mine kære brødre og søstre, lad Guds bud og Jesu Kristi vidnesbyrd stadig være i
jeres sind og lad dem fortrænge verdslige tanker og bekymringer. Lad dem være
jeres betragtning, når I lægger jer, og når I står op. Bed og arbejd udelukkende med
henblik på Menneskesønnens komme. Beseglingstiden er meget kort og vil snart
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være til ende. Nu, medens de fire engle holder de fire vinde, er tiden for os til at
befæste vort kald og vor udvælgelse.’ Budskaber til Menigheden, s. 74.

‘Krigslarm og krigsrygter’

8. Hvordan sagde Jesus, at  hans efterfølgere  skulle  reagere  mod politiske
udviklinger? Matt. 24, 6 – 7a.

BEMÆRK:  ‘Kristi  komme er  nærmere,  end  da  vi  først  troede.  Den store  strid
nærmer sig sin afslutning. Enhver rapport om ulykker til havs eller til lands er et
vidnesbyrd om den kendsgerning, at alle tings ende er nær. Krige og krigsrygter
erklærer det. Er der en kristen, hvis puls ikke slår hurtigere, idet han ser hen til de
store begivenheder, der åbner sig foran os? Herren kommer. Vi hører Guds fodtrin,
der nærmer sig, idet han kommer for at straffe verden for dens overtrædelse. Vi
skal berede vejen for ham ved at spille vor rolle i at gøre et folk beredt til den store
dag.’ Advent Review & Sabbath Herald, 12. november, 1914.
‘Fattigdom kommer over verden, og der vil være en trængselstid, som der aldrig
har været før. Der vil være krigslarm og krigsrygter, og menneskenes ansigter vil
blive blege. Du skal måske lide sjælekval; du skal måske gå sulten nogle gange,
men Gud vil ikke forlade dig i din lidelse. Han vil prøve din tro. Vi skal ikke leve
for at behage os selv. Vi er her for at åbenbare Kristus for verden, at repræsentere
ham og hans kraft for menneskeheden.’ Evangelism, ss. 240 - 241.

9. Hvilken endelig sammenslutning vil finde sted blandt nationerne, og hvem
vil de slutte sig sammen imod? Åb. 16, 13 – 16.

BEMÆRK: ‘Krigen ved Harmageddon skal snart udkæmpes. Han, på hvis kappe,
der  står  skrevet  navnet:  kongernes  Konge  og herrernes  Herre,  fører  himmelens
hære frem på hvide heste, klædt i fin linnedklædning, ren og hvid. Enhver form for
ondskab vil springe i intens aktivitet. Onde engle slutter deres kræfter sammen med
onde mænd, og eftersom de har været i konstant konflikt og har opnået en erfaring i
de bedste former for bedrag og krig og er blevet stærkere i løbet af århundrederne,
vil de ikke opgive den sidste store strid uden en desperat kamp. Hele verden vil
være på den ene side eller den anden side af spørgsmålet. Krigen ved Harmageddon
vil blive udkæmpet, og den dag må ikke finde nogen af os sovende. Vi må være
helt  vågne,  som vise  jomfruer,  der  har  olie  i  vores  kander  med  vores  lamper.
Helligåndens kraft  må være over os,  og Fyrsten  over Herrens hær vil  stå  foran
himmelens  engle  og  lede  krigen.  Højtidelige  begivenheder  foran  os  skal  endnu
finde sted. Basun efter basun skal lyde, den ene skål efter den anden skal hældes ud
over  jordens beboere.  Scener  af  formidabel  interesse  er  lige  foran  os.  To store
modsatte kræfter åbenbares i den sidste store krig. På den ene side står Skaberen af
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himmel  og  jord.  Alle  på  hans  side  bærer  hans  segl.  De  er  lydige  mod  hans
befalinger. På den anden side står mørkets fyrste sammen med dem, der har valgt
frafald og oprør.’ SDA Bible Commentary Volume 7, s. 982. 

‘Så skal enden komme’

10. Hvilket arbejde må fuldføres, før enden kommer? Matt. 24, 14.

BEMÆRK:  ‘Før Menneskesønnen kommer, skal det evige evangelium prædikes
for  “alle  folkeslag  og  stammer  og  tungemål  og  folk.”  Åb.  14,  6.  14.  Gud  har
“fastsat  en dag,  da han vil  dømme jorderig med retfærdighed.”  Ap.  G.  17,  31.
Kristus siger os, hvornår denne dag indledes.  Han siger  ikke, at hele verden vil
blive omvendt, men at “dette evangelium om Riget skal prædikes over hele jorden
til  et  vidnesbyrd  for  alle  folkeslagene;  og så  skal  enden  komme.”  Ved  at  give
evangeliet til verden står det i vor magt at fremskynde vor Herres genkomst. Vi
skal ikke blot afvente, men fremskynde Guds dags komme. 2 Pet. 3, 12. Dersom
Kristi menighed havde udrettet det, som Herren har forordnet, så ville hele verden
allerede nu have været advaret, og vor Herre Jesus ville være kommet til vor jord i
kraft og megen herlighed.’ Den Store Mester, s. 433.
‘Gud har længe ventet på, at tjenersindet skulle få magten i hele hans menighed, så
at enhver arbejder for ham med de evner, han har fået. Når medlemmerne af Guds
menighed udretter hver sin gerning på de steder både hjemme og i andre lande,
hvor der er brug for den, for at opfylde evangeliebefalingen, så vil snart hele verden
have hørt budskabet, og den Herre Jesus vil vende tilbage til denne jord med kraft
og megen herlighed.’ Mesterens Efterfølgere, s. 63.

11. Hvilken  forberedelse  er  nødvendig,  før  Guds  folk  kan  fuldføre  deres
arbejde? Ef. 5, 25 - 27. Sammenlign med Heb. 10, 22 – 25; 1 Kor. 1, 7 – 8.

BEMÆRK:  ‘[Paulus]  mindede  dem  om  Helligåndens  gave,  som  de  havde
modtaget,  og viste  dem, at  det  var  deres  forrettighed  bestandig at  gå  frem i  et
kristent liv, indtil de opnåede Kristi renhed og hellighed. “I er jo i ham blevet rige
på alt,” skrev han, “i al tale og i al indsigt, eftersom vidnesbyrdet om Kristus er
blevet  stadfæstet  iblandt  jer,  så  I  ikke  mangler  nogen  nådegave,  idet  I  lever  i
forventning om, at  vor  Herre  Jesus Kristus  skal  åbenbares,  han,  som også  skal
styrke jer indtil det sidste, så I ikke kan anklages på vor Herres Jesu Kristi dag.”’
Mesterens Efterfølgere, ss. 161 - 162.
‘Kristus har givet menigheden en hellig befaling. Enhver, som hører til den, burde
være  redskabet  til,  at  Gud kan gøre  verden delagtig i  sin nådes  skatte,  i  Kristi
uudgrundelige  rigdomme.  Frelseren  har  intet  højere  ønske  end  mennesker,  der
overfor verden vil fremstille hans Ånd og hans væsen. Der er intet, verden trænger
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så  hårdt  til,  som at  mennesker  åbenbarer  Frelserens  kærlighed.  Hele  himmelen
venter  på  mænd og kvinder,  gennem hvem Gud kan  åbenbare  kristendommens
magt.’ Mesterens Efterfølgere, s. 314.

‘Lad ingen vildlede jer’

12. Hvilken gentagende advarsel gav Kristus sit folk? Matt. 24, 4. 11. 23 – 26.
Sammenlign med 2 Tess. 2, 3.

BEMÆRK:  ‘Paulus  udtalte:  “Først  må  jo  frafaldet  komme  og  lovløshedens
menneske, fortabelsens søn, åbenbares.” Frafald inden for kirken skal altså bane vej
for dyrets billede. Satan vil arbejde med al sin kraft “og med al uretfærdighedens
forførelse.” 2 Tess. 2, 9. 10. Det tiltagende mørke, som hastigt breder sig, og den
mangfoldighed  af  vildfarelser,  falske  læresætninger  og  forførende  teorier,  som
findes i disse sidste dage, viser, at Satan er på færde. Han er ikke blot ved at tage
verden til  fange,  men hans falsknerier  gennemsyrer  også de kirkesamfund,  som
bekender sig til vor Herre Jesus Kristus. Det store frafald vil blive som det tætte
midnatsmørke. For Guds folk vil det blive en nat med kamp, gråd og forfølgelse for
sandhedens skyld, men Guds lys vil skinne i dette nattemørke.’ Herren Kommer, 6.
juni. 

13. Hvilket  værn  har  Guds  folk  mod  de  herskende bedrag? Matt.  24,  25.
Sammenlign med Ef. 4, 13 – 14.

BEMÆRK:  ‘Som  sidste  akt  i  det  store  bedrageri  vil  Satan  selv  personificere
Kristus. Menigheden har længe erklæret, at den ser frem til Frelserens genkomst
som opfyldelsen af sine forhåbninger. Nu vil den store bedrager få det til at se ud,
som om Kristus er kommet. Forskellige steder på jorden vil Satan vise sig blandt
mennesker  som  et  majestætisk  væsen  med  strålende  skønhed,  svarende  til
beskrivelsen af  Guds Søn,  som Johannes giver  i  Åbenbaringens  bog.  Sejrsråbet
lyder overalt:  “Kristus er kommet! Kristus er kommet!” Mennesker kaster sig til
jorden for ham i tilbedelse. I blide, medlidende toner fremsætter han nogle af de
samme  nådige,  himmelske  sandheder,  Frelseren  gav  udtryk  for,  han  helbreder
folkets sygdomme, og så gør han krav på, i sin påtagne skikkelse af Kristus, at have
ændret  sabbatten  til  søndag  og  befaler  alle  at  holde  den  dag  hellig,  han  har
velsignet.  Kun de,  der  har  læst  flittigt  i  Bibelen,  og som har fået  kærlighed  til
sandheden,  skærmes  mod  det  vældige  blændværk,  der  holder  verden  fangen.’
‘Frelseren har advaret  sit folk mod forfalskninger på dette punkt og har tydeligt
forudsagt, hvordan hans genkomst skal forme sig.  “Thi falske Messias’er . . .skal
fremstå. . . Hvis de altså siger til jer: “Se, han er i ørkenen,” så gå ikke derud; “Se,
han er i kamrene,” så tro det ikke! Thi ligesom lynet, der kommer fra øst, lyser helt
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om i vest, sådan skal Menneskesønnens komme være.” Matt. 24, 24 – 27. Dette
komme, er der ikke nogen, der kan gøre efter. Det skal kendes overalt – hele verden
skal se det. Er Guds folk nu så rodfæstet i hans ord, at de ikke lader sig lokke af,
hvad de ser og hører? Vil de i en sådan krisesituation holde sig til Bibelen og til
Bibelen alene?’ The Faith I Live By, s. 346.
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‘For alle folkeslag’

UDENADSVERS: ‘Og jeg hørte en anden røst sige fra Himmelen: “Drag ud fra
hende, mit folk! for at I ikke skal gøre jer delagtige i hendes synder og rammes af
hendes plager.’ Åb. 18, 4.

STUDIEHJÆLP: Testimonies Volume 8, ss. 24 - 29.

Indledning
‘På samme måde skal nu, før Menneskesønnen kommer, det evige evangelium

prædikes for “alle folkeslag og stammer og tungemål og folk”. Åb. 14, 6. 14. Gud
har “fastsat en dag, da han vil dømme jorderig med retfærdighed”. Ap. G. 17,31.
Kristus siger os, hvornår denne dag indledes.  Han siger  ikke, at hele verden vil
blive omvendt, men at “dette evangelium om Riget skal prædikes over hele jorden
til  et  vidnesbyrd  for  alle  folkeslagene;  og så  skal  enden  komme”.  Ved  at  give
evangeliet til verden står det i vor magt at fremskynde vor Herres genkomst. Vi
skal  ikke  blot  afvente,  men  fremskynde  Guds  dags  komme.  Dersom  Kristi
menighed  havde  udrettet  det,  som  Herren  har  forordnet,  så  ville  hele  verden
allerede nu have været advaret, og vor Herre Jesus ville være kommet til vor jord i
kraft og megen herlighed.’ Den Store Mester, s. 433.

‘Guds kraft til frelse’

1. Hvilken gerning har Kristus betroet menigheden? Mark. 16, 15.

BEMÆRK: ‘Herren har i sin store nåde sendt et meget dyrebart budskab til sig folk
. . . Dette budskab skulle først og fremmest ophøje Frelseren, der blev ofret for
verdens synder. Det fremstiller visheden om retfærdiggørelse ved tro. Det indbyder
mennesker til at tage imod Kristi retfærdighed, som kom til udtryk i lydighed mod
alle Guds bud. Mange havde mistet Jesus af syne. De trængte til at rette blikket
mod hans guddommelige person, hans fortjenester og hans uforanderlige kærlighed
til  den menneskelige familie.  Al magt  er  givet  i  hans hånd, så han kan skænke
menneskene  rige  gaver  –  den  uvurderlige  gave,  hans  egen  retfærdighed  til  det
hjælpeløse menneske. Det er det budskab, som Gud befalede skulle forkyndes for
verden. Det er den tredje engels budskab, som skal forkyndes med høj røst og vil
blive ledsaget af en rig udgydelse af hans Ånd. Budskabet om Kristi retfærdighed
skal lyde fra den ene ende af verden til den anden. Det skal berede Herrens vej. Det
er Guds herlighed, der skal afslutte den tredje engels gerning. Det sidste nådens
budskab, der skal gives til verden, er en åbenbarelse af hans kærlighed. Guds børn 
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skal vise hans herlighed. I deres liv og karakter skal det kunne ses, hvad Guds nåde
har gjort for dem.’ Det skal ske i de sidste dage, ss. 199 - 200. 

2. Hvordan definerer Paulus evangeliet? Rom. 1, 16. 

BEMÆRK: ‘De, som vender om fra synd og tager imod livets gave fra Guds Søn,
kan ikke blive overvundet. Idet de ved tro får del i guddommelig natur, bliver de
Guds børn. De beder, og de tror. I fristelsens og prøvens stund søger de den kraft,
Kristus døde for at kunne give,  og ved hans nåde sejrer de. Dette er noget,  alle
syndere må kende til. De må vende om fra synd, tro på Kristi magt og tage imod
denne kraft til frelse og til at blive bevaret fra synd.’ Sons & Daughters of God, s.
349. 

‘Nu er hans doms time kommet’

3. Hvilken  advarsel  må  Guds  folks  sidste  generation  også  give,  idet  de
forkynder evangeliet? Åb. 14, 6 - 7. 

BEMÆRK: ‘Ved det fastsatte tidspunkt for dommen – udløbet af de 2300 dage, i
1844 – begyndte undersøgelsen og udslettelsen af synd.  Alle de, der på et eller
andet tidspunkt har bekendt Kristi navn, må igennem den grundige bedømmelse.
Både de levende og de døde skal dømmes “ud fra det, der stod skrevet i bøgerne,
efter deres gerninger.” Åb. 20, 12. Dommeren udtalte: "Alle vil blive retfærdiggjort
ved deres tro og dømt efter deres gerninger.” Synder, der ikke er angret og forladt,
vil  ikke  blive  tilgivet  og  slettet  i  regnskabsbøgerne,  men  blive  stående  som
vidnesbyrd mod synderen på Guds dag. Alle, der ønsker at undertrykke de onde
tilbøjeligheder,  der  søger  at  få  overtaget,  står  over  for  en  alvorlig  kamp.
Forberedelsen  kræver  en  individuel  indsats.  Vi  frelses  ikke  gruppevis.  Det  ene
menneskes renhed og hengivenhed erstatter ikke mangelen på disse egenskaber hos
det andet. Skønt alle folk skal dømmes af Gud, undersøger han hver enkelts sag
nøje og indgående, som var han det eneste menneske på jorden. Alle og enhver skal
prøves  og  findes  uden  fejl  eller  lyde  af  nogen  art.  Nu  afsiges  dommen  i
helligdommen hisset. Dette arbejde har stået på i mange år. Snart – ingen ved hvor
snart – når den frem til de levendes retssager. I Guds frygtindgydende nærværelse
skal vore liv være genstand for undersøgelse. Nu gælder det fremfor alt for hvert
menneske at følge Frelserens påmindelse: “Pas på, vær årvågne! thi I ved ikke, når
tiden er der.” Mark. 13, 33. “Hvis du ikke vågner op, vil jeg komme som en tyv, og
du skal ingenlunde vide, i hvilken time jeg kommer over dig.” Åb. 3, 3.’ The Faith
I Live By, s. 211.  
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4. Med den kendsgerning for øje,  at  tiden for Guds dom nu er  kommet,

hvilke tre ting er alle mennesker kaldet til at gøre? Åb. 14, 7. 

5. Hvad betyder det at frygte Gud? Præd. 12, 13 – 14. Se også Sal. 34, 11 –
14; 111, 10; Ord. 8, 13. 

BEMÆRK: ‘Den første engel opfordrer mennesker til at “frygte Gud og give ham
ære” og at tilbede ham som himlens og jordens skaber. For at gøre dette må de
adlyde loven. Vismanden siger: “Frygt Gud og hold hans bud! Thi det bør hvert
menneske gøre.” Præd. 12, 13. Uden lydighed mod Guds bud kan ingen tilbedelse
behage ham. “Dette er kærlighed til Gud, at vi holder hans bud.” “Den, der vender
sit øre fra loven, endog hans bøn er en gru.”1 Joh. 5, 3; Ord. 28, 9.’ Konfrontation,
s. 360.

6. Hvad betyder det at give Gud ære? Hvad er Guds ære? 2 Mos. 33, 18 – 19;
34, 6 – 7. Sammenlign med Joh. 17, 4 & Matt. 5, 16. 

BEMÆRK: ‘At give  Gud ære betyder  at  åbenbare  hans karakter  i  vor egen og
således gøre ham kendt. Og i hvilken som helst måde vi gør Faderen eller Sønnen
kendt, ærer vi Gud.’ Signs of the Times, 17. oktober, 1892. 

7. Hvordan siger  Gud,  vi  skal  tilbede  “ham,  som har skabt himmelen  og
jorden”? 2 Mos. 20, 8 – 11. 

BEMÆRK:  ‘“Hviledagens  betydning  som minde om skabelsen  er,  at  den  altid
holder os den sande grund øje, til at vi må tilbede Gud” – fordi det er ham, der er
Skaberen, og vi er hans skabninger. “I hviledagen finder vi den egentlige grund til
tilbedelse af Gud, for den forkynder den store sandhed på en mere slående måde
end nogen anden foranstaltning. I forskellen mellem Skaberen og hans skabning
finder vi den sande grund til dyrkelse af Gud, ikke blot hver syvende dag, men i det
hele taget. Denne store kendsgerning kan aldrig forældes og må aldrig glemmes.” J.
N. Andrews, History of the Sabbath, kap. 27. Det var for altid at minde mennesker
om denne sandhed, at Gud indstiftede hviledagen i Eden; og så længe årsagen til
vor gudsdyrkelse er den kendsgerning, at han er vor skaber, så længe vil hviledagen
fortsætte  med at  være  tegn  på  og  minde om dette.  Hvis  alle  mennesker  havde
helligholdt hviledagen, ville deres tanker og kærlighed rettes mod Skaberen som
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genstand for ærefrygt og tilbedelse, og der havde aldrig været nogen afgudsdyrker,
ateist  eller  vantro.  Helligholdelse  af  hviledagen  er  tegn  på  trofasthed  mod den
sande Gud,  “ham, som har skabt  himlen og jorden  og havet  og kildevældene.”
Derfor vil det budskab, der befaler mennesker at tilbede Gud og holde hans bud,
især opfordre dem til at holde det fjerde bud.’ Konfrontation, s. 362. 

‘Faldet, faldet er det store Babylon’

8. Hvilket budskab er Guds sidste folk yderligere kaldet til at give? Åb. 14, 8.

BEMÆRK:  ‘Betegnelsen  “Babylon”  er  afledt  af  ordet  “Babel”  og  betyder
forvirring. I skriften bruges det som betegnelse for forskellige former af falsk eller
frafalden religion. I Johannes’ Åbenbaring 17. kapitel fremstilles Babylon som en
kvinde – en skikkelse, Bibelen bruger som symbol på en menighed, hvor en dydig
kvinde  betegner  en  ren  menighed,  en  slet  kvinde  en  frafalden  menighed.’
Konfrontation, s. 317.
‘Den anden engels budskab i Johannes’ Åbenbaring 14. kapitel forkyndtes først i
sommeren 1844, og det havde da en mere direkte adresse til kirkerne i De forenede
Stater, som vidt og bredt havde forkyndte advarselen om den forestående dom for
derefter generelt at forkaste den, og som måtte konstatere et stort frafald. Men den
anden engels budskab nåede ikke sin fulde opfyldelse i 1844. Kirkerne erfarede
dengang en moralsk tilbagegang, fordi de afviste adventbudskabets lys; men faldet
var ikke totalt. Da de blev ved med at afvise de særlige sandheder, der gjaldt den
tid, er de sunket dybere og dybere. Men endnu kan det ikke siges, at “faldet er det
store Babylon, som har givet alle folkeslagene at drikke af sin utugts harmes vin.”
Endnu har den ikke fået alle folkeslag til at gøre det. Verdslighed og ligegyldighed
over for vor tids afgørende sandheder er en kendsgerning og har vundet frem i de
protestantiske kirker  i  alle  kristne lande,  og disse kirker  omfattes  af  den anden
engels alvorsfulde og frygtelige fordømmelse. Men frafaldet har endnu ikke nået
sin kulmination.’ Konfrontation, s. 323. 

9. Hvilken årsag gives for Babylons fald? Åb. 14, 8b. (For at forstå “utugt”
læs Ez. 16.)

BEMÆRK: ‘Den store synd, Babylon blev beskyldt for, var, at den har givet “alle
folkeslagene at drikke af sin utugts harmes vin.” Det beruselsens bæger, den rækker
verden, er den falske lære, den har godtaget som følge af dens ulovlige forbindelser
med verdens store. Venskab med verden forvansker dens tro, så den på sin side
kommer til at øve en ødelæggende indflydelse på verden ved at forkynde en lære,
der står i modsætning til den hellige skrifts klare udtalelser. Rom nægtede at give
folket Bibelen og krævede, at alle mennesker skulle acceptere den katolske kirkes
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lære i stedet. Det var reformationens værk at give Guds ord tilbage til mennesker;
men er det ikke også sandt, at man i vor tids kirker lærer at støtte sin tro på disses
bekendelse og undervisning og ikke på skriften?’ Konfrontation, s. 322.

10. Hvilket kald må gives til dem af Guds folk, som stadig er i Babylon? Åb.
18, 1 – 5. 

BEMÆRK: ‘Johannes’ Åbenbaring 18. kapitel viser hen til den tid, hvor kirken
efter at have afvist den tredobbelte advarsel i Åbenbaringen 14, 6 – 12, har nået den
tilstand, den anden engel forudsagde, og Guds folk, der stadig var i Babylon, blev
kaldet til at drage ud fra fællesskabet med den. Dette budskab er det sidste, verden
nogen sinde vil få, og det vil gå i opfyldelse.’ Konfrontation, s. 324.
‘Hvornår har hendes synder hobet sig op, så de når til Himmelen? Det har de, når
Guds  lov  til  sidst  bliver  krænket  gennem  lovgivningen.  Da  bliver  Guds  folks
yderste  nød hans anledning til  at  vise,  hvem der hersker  i  Himmel  og på jord.
Samtidig med at en djævelsk magt ophidser elementerne nedefra, vil Gud sende sit
folk  lys  og  kraft,  så  sandhedens  budskab  kan  blive  forkyndt  for  hele  verden.’
Herren Kommer, 20. juni.

11. Hvad vil faren være for dem, der vælger at blive i Babylon? Åb. 18, 4. 

BEMÆRK:  ‘Efter  at  sandheden  er  blevet  forkyndt  til  et  vidnesbyrd  for  alle
folkeslagene, vil enhver tænkelig ond magt træde i virksomhed og sindene vil blive
forvirret af de mange røster, som råber:  “Se, her er Kristus” eller “der.” “Dette er
sandheden, jeg har budskabet fra Gud, han har sendt mig med stort lys.” Da vil
landemærkerne blive flyttet, og troens søjler vil blive søgt væltet. Der vil blive gjort
et  mere  energisk  forsøg på  at  ophøje den falske  sabbat  og krænke Gud ved  at
fortrænge den dag,  han har  velsignet  og helliget.  Denne falske sabbat  vil  blive
gennemtrumfet ved hjælp af en streng lov.’ Herren Kommer, 30. juni.
‘Den tid er ikke fjern, da hver eneste sjæl vil blive stillet på prøve. Man vil tvinge
os til at holde den falske hviledag. Kampen vil komme til at stå imellem Guds bud
og menneskers bud. Til den tid vil de, der gradvis har rettet sig efter verdens krav
og efterlignet dens skikke, give efter for myndighederne for at undgå hån og foragt
og truslen om fængsling og død. Da vil guldet blive skilt fra slaggerne og den sande
gudsfrygt  vil  adskille  sig  tydeligt  fra  en gudsfrygt,  som kun er  et  skin.  Da vil
mangen stjerne, som vi har beundret for dens glans, slukkes. De, der har båret de
hellige klæder uden at være iklædt Kristi retfærdighed, vil da stå i deres nøgenheds
skam.’ Profeter og Konger, s. 95.
‘Sjælefjenden ønsker at hindre dette; og før tiden er inde for en sådan bevægelse,
vil han søge at hindre den ved at komme med en forfalskning. I de kirker, han kan
få ind under sin vildledende magt, vil han få det til at se ud, som om det er Guds
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særlige velsignelse,  der udgydes.  Der vil  komme noget,  der ser ud som en stor
åndelig interesse. Mange skal juble over Guds vidunderlige gerning for dem, mens
denne i virkeligheden stammer fra en anden ånd.’ Konfrontation, s. 383.

‘Dyret og dets billede’

12. Hvilken advarsel gives dem, der vælger falsk tilbedelse? Åb. 14, 9 – 11. 

BEMÆRK: ‘Som de  fleste  protestanter  har  troet,  er  dette  [dyret]  et  billede  på
pavedømmet.  “Billedet  af  dyret”  symboliserer  den  form  for  frafalden
protestantisme,  der  kommer  til  udvikling,  når  de  protestantiske  kirker  må  søge
hjælp  hos  de  borgerlige  myndigheder  for  at  gennemtvinge  deres  dogmer.’  The
Faith I Live By, s. 286.
N.B.  ‘Kristne  vil  naturligvis  stræbe  efter  at  sørge  for,  at  de  borgerlige
myndigheder respekterer deres pligt til at helligholde søndagen. . . Søndagen
må helliges. Pave John Paul II, Dies Domini, point 67, 7. juli, 1998

13. Hvad er Guds harmes vin? Åb. 16, 1 – 21. 

14. Hvordan bliver Guds folk beskrevet i kontrast til dem, der holder fast ved
falsk tilbedelse? Åb. 14, 12. 

BEMÆRK: ‘Men når verden sætter Guds lov ud af kraft, hvilken virkning vil det
så have på dem, som virkelig er lydige og retfærdige? Vil de blive revet med af det
ondes stærke  strøm? Når  så mange stiller  sig under mørkets  fyrstes  banner,  vil
Guds folk, som holder hans bud, så fravige deres troskab? Nej, aldrig. Ikke én, som
bliver i Kristus, vil svigte eller falde. Hans efterfølgere vil bøje sig i lydighed mod
en højere autoritet, end en jordisk magthaver. Når den ringeagt, der vises Guds lov,
leder mange til  at  holde sandheden nede og vise mindre agtelse for  den, vil de
trofaste med større nidkærhed håndhæve dens særskilte sandheder. Vi bliver ikke
overladt til os selv. . . Vi bør søge til hans ord med ydmyge hjerter, bede ham om
råd, og overgive vor vilje til  ham. Skilt fra Gud kan vi slet intet gøre.’  Herren
Kommer, 20. januar.

64



Lektie 10: 28. maj – 3. juni 
‘Men den dag og time kender ingen’

UDENADSVERS: ‘Derfor vær også I rede; thi Menneskesønnen kommer i den 
time, I ikke tænker jer.’ Matt. 24, 44.
STUDIEHJÆLP: Det skal ske i de sidste dage, kap. 3.

Indledning
‘Tiden har Faderen fastsat af egen kraft. Hvorfor har Gud så ikke åbenbaret det

for os? Fordi vi ikke ville gøre rigtig brug af denne kundskab, hvis han gjorde det.
Det ville føre til forhold i menigheden som kunne forhindre Guds gerning med at
berede et folk, som kan bestå, når den store dag kommer. Det er ikke meningen, at
vi  skal  være  optaget  af  spekulationer  om tider  og  timer,  som Herren  ikke  har
åbenbaret.  Jesus  sagde,  at  hans  disciple  skulle  våge,  men ikke  på  grund  af  en
bestemt tid. Hans efterfølgere skal lytte efter ordre fra deres leder. De skal våge,
vente,  bede og virke,  når  tiden for  Herrens  komme nærmer sig.  Men ingen  vil
nøjagtigt kunne forudsige, hvornår dette skal ske, for  “den dag eller time kender
ingen.” I vil ikke kunne sige, om han kommer om et, to eller fem år. Men I må
heller ikke skubbe hans komme ud på ubestemt tid ved at sige, at det endnu kan
vare ti, tyve år. . . Vi vil ikke få den bestemte tid at vide, hverken for udgydelsen af
Den Hellige Ånd eller for Kristi genkomst.’ Review & Herald, 22. marts, 1892. 

‘Men den dag eller time kender ingen’

1. Hvem alene kender tidspunktet for Kristi komme? Matt. 24, 36. 

BEMÆRK: ‘Herren, som kender alt, vil kundgøre just de ting, som er til hans børns
bedste; og hvis han ser, det er bedst at skjule fremtidens begivenheder, er det kun,
fordi han elsker os og vil vort bedste. Hvis han tillod os at se fremtiden, ville nogle
af os blive distraheret i forventningen om kommende sorger, og andre ville blive
selvsikre  og  dristige,  og  det  gode,  som vor  himmelske  Fader  havde  i  sinde  at
tilvejebringe gennem sit  alvidende forsyn,  ville blive modarbejdet  og forpurret.’
Signs of the Times, 19. august, 1889.

2. Hvilket råd giver Kristus os, fordi vi ikke kender tidspunktet for Kristi 
komme? Matt. 24, 42 - 44. 

BEMÆRK: ‘Skønt intet menneske kender dagen eller timen for hans komme, skal
vi vide, ifølge hans undervisning, når tiden er nær. Vi får også at vide, at det vil 
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være lige så skæbnesvangert for os at se bort fra hans advarsel og nægte eller afvise
at vide, når hans komme er nær, som det var for dem, der levede på Noas tid ikke at
vide, når floden skulle komme. Og lignelsen i samme kapitel om den tro og den
utro tjener og dommen over ham, der siger i sit hjerte: “Min Herre lader vente på
sig,” viser, i hvilket lys Kristus vil se og belønne dem, han finder på vagt, hvor de
beretter om hans komme, og de, der benægter det. “Våg derfor,” siger han. “Salig
er den tjener, som hans Herre, når han kommer, finder i færd med at gøre sådan.”
Vers  42,  46. “Hvis  du ikke vågner  op, vil  jeg komme som en tyv,  og du skal
ingenlunde vide, i hvilken time jeg kommer over dig.” Åb. 3, 3.’ Konfrontation, s.
308.

‘Mon han så vil finde troen på jorden’

3. Hvordan beskriver Bibelen tilstandene i den religiøse verden i de sidste 
dage? 2 Tim. 3, 1 – 5.

BEMÆRK:  ‘Menneskene  vil  leve  et  ugudeligt  liv  og  bekende  sig  til  at  være
kristne;  men  deres  gerninger  vil  modsige  deres  bekendelse.  De  vil  være
egensindige,  hovmodige,  lystens  venner snarere end Guds venner.  Er dette ikke
afgudsdyrkelse? Og er Guds bekendende folks skyld ikke så meget større end den
gamle Israels skyld, som det lys, vi nyder, er større end deres?’ Signs of the Times,
26. maj, 1881.

4. Med  hvilke  triste  ord  beskrev  Kristus  troens  tilbagegangen  blandt  de
kristne? Luk. 18, 8.

BEMÆRK: ‘Et  åndeligt  mørke  dækker  jorden  og  dens  beboere.  I  mange
trossamfund  har  de  ikke  tillid  til  Guds  ord,  mange  tvivler  på  Bibelen  og
undergraver troen på, at den er inspireret. Bibelens klare og tydelige beretninger
bliver omgivet med et slør af mystik. Ingen tror længere på Guds klare og tydelige
ord, intet er længere sikkert. Dette er et af de tydelige tegn på at vi lever i den sidste
tid. ’ På fast grund, bind 1, s. 11. 
‘Der findes mennesker som mener de kan finde noget at kritisere i Bibelen, og de
fremholder det som et bevis på deres store åndsevner. Mange af dem er dygtige,
veltalende og lærde personer som har viet hele livet til den opgave, at bevise at der
er dele af Bibelen som ikke er inspireret. De får mange til at se det på samme måde
som de selv. På den måde vil der altid være nogle som fortsætter dette arbejde, og
Satan ønsker de skal gøre det, indtil det viser sig hvad Jesus mente da han sagde:
“Når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?”’  På fast
grund, bind 1, s. 13. 
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‘Fred og ingen fare’

5. Hvilket  populært  billede  på  tilstandene  før  Kristi  komme  vil  bedrage
menneskeheden? 1 Tess. 5, 3.

BEMÆRK: ‘Den almindelige opfattelse af Kristi åndelige styre – et tusindårsrige
før verdens undergang – kunne ikke bekræftes af Guds ord. Denne lære, der viste
hen  til  tusind  års  retfærdighed  og  fred  før  Herrens  genkomst,  skød Guds  dags
rædsler langt ud i fremtiden. Hvor tiltalende det end måtte være, så er det imod,
hvad Kristus og hans apostle har lært os, når de sagde, at hveden og rajgræsset
skulle  vokse  sammen  indtil  høsten  –  verdens  ende;  at  “onde  mennesker  og
bedragere kommer længere og længere ud i det onde;” at “i de sidste dage skal der
komme strenge tider;” og at mørkets rige skal vedblive indtil Herrens komme og
skal  dræbes  med  et  åndepust  af  hans  mund  og  tilintetgøres  ved  hans  synlige
komme. Matt. 13, 30: 38 - 41; 2 Tim. 3, 13. 1; 2 Tess. 2, 8. Apostelmenigheden
sagde ikke noget om læren om verdens omvendelse og Kristi åndelige rige. Det var
ikke noget, de kristne anerkendte i almindelighed, før omkring begyndelsen af det
attende århundrede. Som enhver anden fejltagelse var dens følger onde. Den fik
mennesker til at se langt ud i fremtiden efter Herrens komme og hindrede dem i at
give agt  på de tegn, der forkyndte hans genkomst. Den fremkaldte en følelse af
tillid og sikkerhed, som ikke var velbegrundet,  og fik mange til at forsømme at
træffe de nødvendige forberedelser til at møde deres Herre.’ Konfrontation, s. 270.

6. Imod hvilken anden vranglære advarede Kristus os? Matt. 24, 26 – 27.

BEMÆRK: I det 19. århundrede skrev en chilensk jesuit, Manuel de Lacunza y
Dias, som udgav sig for at være en omvendt jøde, ‘Rabbi Juan Josafat ben-Ezra,’ en
bog ved navn  The coming of Messiah in Glory and Majesty (Messias’ komme i
herlighed og majestæt). For første gang forkyndte denne bog teorien om, at Kristus
ville vende tilbage i hemmelighed for at bortrykke sin menighed fra jorden, før den
sidste  og  store  trængsel  skulle  begynde.  Hans  bog  blev  oversat  til  engelsk  af
Edward  Irving,  en  tidlig  udøver  af  falsk  tungetale.  Teorien  om  hemmelig
bortrykkelse blev taget op af John Nelson Darby fra Plymouth Brethren og gjort
populær af Cyrus Ingerson Scofield i ‘Scofield Bibelen.’ Denne teori om, at Kristus
vil vende tilbage i hemmelighed, er nu udbredt accepteret af ‘evangeliske’ kristne
‘Kristus vil komme i sin egen herlighed og i sin Faders herlighed og i de hellige
engles herlighed. Ti tusinde gange ti tusinde og tusinder og atter tusinder af engle,
Guds skønne og sejrrige sønner, der er i besiddelse af en ubegribelig skønhed og
herlighed,  vil  ledsage  ham.  Så  skal  han  sidde  på  sin  herligheds  trone,  og  alle
folkeslag skal samles foran ham. Så skal ethvert øje se ham, og også de mennesker,
som gennemborede  ham. I  stedet  for  en tornekrone skal  han bære  herlighedens
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krone, den ene krone inden i den anden. I stedet for den gamle purpurkongekappe
skal han være klædt i blændende hvide klæder, så hvide, “som ingen blegemand på
jorden kan gøre dem”. Mark. 9, 3. Og på sin kappe og sin lænd har han et navn
skrevet: “Kongernes Konge og herrernes Herre.” Åb. 19, 16.’ Den Store Mester, ss.
506 – 507.

‘Se, brudgommen er der’

7. Hvordan illustrerede Kristus menighedens tilstand i perioden lige før sin
genkomst? Matt. 25, 1 – 5. 

BEMÆRK: ‘De to klasser, der venter, fremstiller de to klasser, der bekender sig til
at vente på deres herre. De kaldes jomfruer, fordi de bekender sig til den sande tro.
Lamperne fremstiller Guds ord. Olien er et billede på Helligånden. I lignelsen gik
alle ti jomfruer ud for at møde brudgommen. Alle havde lamper og kar til olie. For
en tid var der ingen forskel at se på dem. Sådan er det også med menigheden, som
lever lige før Kristi andet komme. Alle  har kendskab til skrifterne. Alle har hørt
budskabet om Kristi snare genkomst og venter tillidsfuldt hans åbenbaring. Men
som det gik i lignelsen, sådan går det også nu. Der indtræder en ventetid, troen
bliver sat på prøve, og når råbet lyder: “Se, brudgommen er der, gå ham i møde,” er
der mange, som ikke er rede. De har ingen olie i deres kar og lamper. De er blottet
for Helligånden.’ God’s Amazing Grace, s. 214.

8. Med hvilke ord påpegede Kristus menighedens åndelige behov? Åb. 3, 15 
– 19. 

BEMÆRK:  ‘Her  bliver  der  fremstillet  et  folk,  som er  stolte  af  deres  åndelige
kundskab og deres forret. Men de har ikke været taknemmelige for de ufortjente
velsignelser, Gud har givet dem. De har været fulde af oprør og utaknemmelighed,
og de har glemt Gud. Han har alligevel hele tiden behandlet dem, som en kærlig og
tilgivende far behandler sin utaknemmelige og egenrådige søn. De har stået hans
nåde imod, de har misbrugt de privilegier, han har givet dem, de har sagt nej til de
muligheder, han åbnede for dem, og de har ladet sig nøje med at synke ned i en lad
selvtilfredshed,  skammelig  utaknemmelighed,  tomt  formvæsen  og  hyklerisk
falskhed. Med farisæisk stolthed har de snakket, indtil der blev sagt om dem: Du
siger,  at du er rig og har overflod og mangler ingenting. Har Herren ikke sendt
budskab  på  budskab  med  irettesættelser,  advarsler  og  formaninger  til  disse
selvtilfredse  mennesker?  Er hans råd ikke blevet  foragtet  og forkastet?  Er hans
udvalgte budbærere ikke blevet behandlet med foragt og deres ord modtaget som
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tom tale? Kristus ser det, som menneskene ikke ser. Han ser de synder, som, hvis
de ikke angres, vil opbruge en langmodig Guds tålmodighed.’ Faith & Works, s.83.

‘Den tro og kloge tjener’

9. Hvordan stiller Jesus den tro tjeners gerninger og den onde tjeners 
gerninger op mod hinanden? Luk. 12, 41 – 48.

BEMÆRK: ‘De, som våger og bier på Herrens komme, tilbringer ikke tiden med
forventning i lediggang. Forventningen om Kristi komme skal få mennesker til at
frygte Herren og frygte for hans dom over synden. Den skal vække dem til at se
den store synd, det er at forkaste hans tilbud om nåde. De, som bier på Herren,
lutrer deres sjæle ved lydighed mod sandheden. De forbinder alvorligt arbejde med
årvågen vagtsomhed. Fordi de ved, at Herren er nær for døren, vækkes deres iver
efter at samarbejde med de guddommelige kræfter i arbejdet for sjæles frelse. Disse
er de tro og kloge tjenere, som giver Herrens tyende  “deres bestemte kost i rette
tid”. Luk 12,42. . . Den dårlige tjener siger ved sig selv: “Min herre lader vente på
sig.” Han siger ikke, at Kristus ikke vil komme. Han gør ikke nar af tanken om
hans genkomst. Men i sit hjerte og ved sine handlinger og ord siger han, at Herren
lader vente på sig. Han får andre til at opgive deres overbevisning om, at Herren
snart  kommer.  Gennem  hans  påvirkning  føres  mennesker  til  en  overmodig  og
letsindig  tøven.  Deres  verdslighed  og  sløvhed  bliver  endnu  mere  rodfæstet.
Jordiske  lidenskaber  og  fordærvelige  tanker  vinder  herredømmet  i  sjælen.  Den
dårlige tjener spiser og drikker med svirebrødre og gør sig til ét med verden i dens
nydelsessyge.  Han slår  sine medtjenere  og anklager  og fordømmer  dem, der  er
deres Herre tro. Han gør fælles sag med verden. Lige søger lige og vokser sammen
i  overtrædelse.  Dette  er  en  frygtelig  form for  tilpasning.  Sammen  med  verden
fanges han i snarer.’ Den Store Mester, s. 434. 

10. Hvilken velsignelse venter de tro tjenere? Luk. 12, 35 - 38. (Se Åb. 19, 9.)

BEMÆRK: ‘Der hviler et helligt ansvar på enhver, der har forbindelse med Guds
værk. Han er kaldet til at udføre sin gerning med trofasthed og at hellige sig Guds
tjeneste, så andre også kan blive helliggjorte. Når enhver sjæls sag er gjort op i
dommen, vil nogle møde deres optegnelse med glæde og andre med håbløs sorg.
De trofaste vil blive indbudt til Lammets bryllupsmåltid, og Kristus vil binde op
om sig og varte dem op.’ Advent Review & Sabbath Herald, 7. marts, 1893. 
‘De vidunderlige ting, som jeg så der, kan jeg ikke beskrive. O, kunne jeg blot tale
Kanaans tungemål, så kunne jeg fortælle lidt om herligheden i hin verden! Jeg så
der stentavler, på hvilke navnene på de 144.000 var indpræget med guldbogstaver.
Efter at have betragtet templets herlighed gik vi ud, og Jesus forlod os og gik ind i
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staden. Snart hørte vi atter hans elskelige stemme sige: “Kom mit folk; I er kommet
ud af den store trængsel, har gjort min vilje og lidt for mig; kom til nadveren, for
jeg vil binde op om mig og opvarte eder.” (Luk. 12,37) Vi råbte: “Ære, Halleluja!”
og trådte ind i staden. Der så jeg et bord af rent sølv. Det var mange mile langt,
men vi kunne dog overskue det hele. Jeg så frugten af livets træ, manna, mandler,
figener, granatæbler, vindruer og mange andre slags frugter. Jeg bad Jesus om at
lade mig spise af frugten. Han sagde:  “Ikke nu. De, som æder af frugten i dette
land, går aldrig mere tilbage til jorden. Men hvis du er tro, vil du om en kort stund
æde frugten af livets træ og drikke af vandet fra kilden.” Og han sagde:  “Du må
vende tilbage til jorden igen og fortælle andre, hvad jeg har åbenbaret for dig.” En
engel førte mig derpå mildt tilbage til denne mørke verden. Undertiden synes jeg
ikke, jeg kan blive her længere; alting på jorden forekommer mig så trist. Jeg føler
mig meget ensom her, for jeg har set et bedre land. O, om jeg havde vinger som en
due, da fløj jeg bort for at finde ro!’ Budskaber til Menigheden, ss. 27 - 28. 

‘Udholdenhed for de hellige’

11. Hvilken illustration giver Jakob for at vise den rigtige holdning, som de, 
der venter på Kristi komme burde have? Jak. 5, 7 – 8.

BEMÆRK:  ‘Pilgrim,  vi  befinder  os  endnu  på  denne  jord  med  dens  mørke  og
omvæltninger, men inden længe vil vor frelser komme for at befri os og skaffe os
hvile. Lad os i tro dvæle ved den herlige fremtid, som Gud har oprullet. Han, der
døde for verdens synder, slår Paradisets porte op på vid gab for alle dem, der tror
på ham. Det varer ikke længe, før kampen er forbi og sejren vundet. Vi skal snart se
ham, som hele vort håb om evigt liv er knyttet til. I hans nærværelse vil dette livs
prøvelser  og lidelser  svinde ind til  ingenting.  “Det  gamle huskes ej  mer,  rinder
ingen i hu.” (Es. 65, 17). Se opad, se opad, og lad stadig troen vokse. Lad denne tro
lede dig ad den trange vej, der fører gennem portene til staden ind i evigheden den
herlige, uophørlige fremtid, som venter de forløste.’ Ye shall receive power, s. 374.

12. Hvilket løfte kan vi stole på? Heb. 10, 35 – 37.

BEMÆRK: ‘Vi er på vej hjemad. Han, som elskede os så meget, at han ville dø for
os, han har bygget en stad for os. Det ny Jerusalem er vort hvilested. Der bliver
ingen sorg i Guds stad - ingen klage - ingen knuste forhåbninger og sårede følelser
skal begrædes. Snart skal sorgens dragt ombyttes med bryllupsdragten. Snart skal
vi overvære kroningen af vore konge. De, hvis liv er blevet skjult med Kristus, de,
som  på  denne  Jord  har  stridt  troens  gode  strid,  skal  skinne  med  Forløserens
herlighed i Guds rige. Det vil ikke vare længe, før vi skal se ham, i hvem vort håb
om evigt liv findes.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 378. 
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‘Herrens dag skal komme’

UDENADSVERS: ‘Men Herrens dag skal komme som en tyv; da skal himlene
forgå med brag, og elementerne skal komme i brand og opløses, og jorden og alt
menneskeværk på den skal brændes op.’ 2 Pet. 3, 10.

STUDIEHJÆLP: Det skal ske i de sidste dage, kap. 1.

Indledning
‘Vi lever i de sidste dage. De afsluttende scener af denne verdens historie, som

vor Frelser forudsagde ville finde sted lige før hans komme, går nu i opfyldelse
foran os. Angående denne tid sagde han: “Thi ligesom i Noas dage, således skal det
gå  ved  Menneskesønnens  komme.”  Verdens  beboere  fra  før  syndfloden  var
fuldstændigt ligeglade, og ved den fastsatte tid kom floden og tog dem alle væk.
Havde de troet på den advarsel, Noa havde givet, ville de ikke have risikeret alt ved
at fortsætte i ondskab. Til trods for deres vantro kom ødelæggelsen. Vantro vil ikke
ændre  sikkerheden  ved  Kristi  andet  komme på  himmelens  skyer  med  kraft  og
megen herlighed.’ Sermons & Talks, Book 2, s. 178. 

‘Min Herre lader vente på sig’

1. Hvilken almindelig holdning i de sidste dage profeterede Peter om? 2 Pet.
3, 3 - 5.

BEMÆRK: ‘Gud bestemmer,  at  hans folk skal  have deres  øjne  rettet  mod vor
Herres  og  Frelser  Jesus  Kristi  herlige  tilsynekomst.  Medens  verdsliges
opmærksomhed  er  rettet  mod  forskellige  foretagender,  bør  vores  være  mod
himlene; vor tro bør række længere og længere ind i det himmelske skatkammers
herlige mysterier og få de dyrebare guddommelige lysstråler  til  at skinne i vore
hjerter, som de har skinnet på Jesu ansigt. Spotterne håner de, som venter og våger,
og spørger:  “Hvad bliver det til med hans komme, som var forjættet?” I er blevet
svigtet. Involver jer i ting sammen med os, og I vil have fremgang i verdslige ting.
Få vinding, få penge, og bliv æret af verden.” De ventende ser opad og svarer: “Vi
venter.”  Og ved at  vende sig fra  jordiske behageligheder  og verdslig ry og fra
rigdommes svigefuldhed, viser de, at de befinder sig i denne stilling. Ved at våge
bliver  de  stærke;  de  overvinder  ladhed  og  selviskhed  og  hang  til  magelighed.
Pinslernes ild fænger om dem, og ventetiden synes lang. Nogle gange bedrøves de,
troen vakler; men de kommer til kræfter igen, overvinder deres frygt og tvivl, og
medens deres øjne er rettet mod himlen, siger de til deres fjender:  “Jeg våger, jeg
afventer min Herres tilbagekomst. Jeg vil prise mig lykkelig over trængsel, pinsler 
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og nød.” Vor Herres ønske er, at vi skal være årvågne, så vi straks kan lukke op,
når han kommer og banker på.’ Testimonies Volume 2, ss. 194 - 195.  

2. Hvad er den virkelige årsag til denne spot? 2 Pet. 3, 3b. Sammenlign med
2 Tim. 4, 3.

BEMÆRK:  ‘Apostelen  henviser  ikke  her  til  de  åbenlyst  irreligiøse,  men  til
bekendende kristne, som har givet deres tilbøjeligheder frit løb, indtil de er blevet
slaver af deres egne ukontrollerede lidenskaber, de “lader sig lede af mange slags
begæringer.”  Disse  ønsker  at  høre  læresætninger,  der  ikke  vil  forstyrre  deres
syndige kurs eller fordømme deres nydelsessyge tilbøjeligheder. De bliver derfor
stødt af Kristi trofaste tjeners tydelige ord og vælger de lærere,  der vil prise og
smigre dem i stedet for at irettesætte deres synder.  Disse lærere skaffer de sig i
hobetal som specielle favoritter. Selv blandt Kristi bekendende prædikanter er der
mange, der ikke prædiker ordet, men menneskers synspunkter. De har vendt deres
ører væk fra sandheden. Herren har talt til dem i sit ord; men de er ligeglade med at
høre hans stemme, fordi den fordømmer deres gerninger.’ Sketches from the Life of
Paul, s. 323.

3. Hvordan  modstiller  Kristus  de  to  holdninger  blandt  sine  bekendende
efterfølgere angående sit komme? Matt. 24, 45. 48.

BEMÆRK: ‘Den dårlige tjener siger ved sig selv: “Min herre lader vente på sig.”
Han siger ikke, at Kristus ikke vil komme. Han gør ikke nar af tanken om hans
genkomst. Men i sit hjerte og ved sine handlinger og ord siger han, at Herren lader
vente på sig. Han får andre til at opgive deres overbevisning om, at Herren snart
kommer. Gennem hans påvirkning føres mennesker til en overmodig og letsindig
tøven.  Deres  verdslighed  og  sløvhed  bliver  endnu  mere  rodfæstet.  Jordiske
lidenskaber og fordærvelige tanker vinder herredømmet i sjælen. Den dårlige tjener
spiser og drikker med svirebrødre og gør sig til ét med verden i dens nydelsessyge.
Han slår sine medtjenere og anklager og fordømmer dem, der er deres Herre tro.
Han gør fælles sag med verden. Lige søger lige og vokser sammen i overtrædelse.
Dette er en frygtelig form for tilpasning. Sammen med verden fanges han i snarer.’
Den store Mester, s. 434.

‘De ord, som blev forudsagt af vor Herres Jesu Kristi apostle’

4. Hvad er apostlenes vidnesbyrd angående genkomsten? Tit. 2, 13; Jak. 5, 7
– 8; 2 Pet. 3, 10; 1 Joh. 3, 2 - 3.
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BEMÆRK:  Enhver  forfatter  i  Det  Nye  Testamente,  Mattæus,  Markus,  Lukas,
Johannes, Paulus, Jakob, Peter og Judas, skriver om Jesu genkomst.
‘Apostlene  gik  frem  med  mod  og  håb  for  at  udføre  deres  Mesters  værk  med
trofasthed. De vidste, at den mest passende måde at vente på Kristus var ved at
arbejde for ham. Det var deres arbejde at lede andre til den kommende Herre og
lære  dem at  vente  tålmodigt  på hans  tilsynekomst.  Dette  arbejde  blev  givet  til
enhver Kristi efterfølger.’ Spirit of Prophecy, Volume 3, s. 263.

5. Hvem var den første profet,  der talte om Herrens komme i  herlighed?
Jak. 14 – 15.

BEMÆRK: ‘En af Bibelens højtideligste og skønneste sandheder er forudsigelsen
af Kristi genkomst for at fuldende den store frelsergerning. De Guds pilgrimme, der
så længe har måttet vandre i  “dødens land og skygge,” modtager her et kosteligt,
frydefuldt budskab i løftet om, at han, som er “opstandelsen og livet,” vil komme
igen  og  “lade  sine  forstødte  vende  tilbage.”  Læren  om  Kristi  genkomst  er
grundtonen i den hellige skrift. Lige fra den dag, det første par måtte forlade Edens
have, har troens børn ventet på den Forjættedes komme for at bryde ødelæggelsens
magt og føre dem tilbage til det tabte paradis. Hellige mænd i fordums tid så frem
til Messias’ komme i herlighed som opfyldelse af deres håb. Enok, der kun var den
syvende efterkommer efter dem, der boede i Eden, og som vandrede tre hundrede
år på jorden med sin Gud, fik lov at se Forløseren i det fjerne. “Se,” sagde han,
“Herren  kommer  med  sine  hellige  titusinder  for  at  holde  dom  over  alle.”’
Konfrontation, s. 253.

‘Nu står det profetiske ord så meget fastere’

6. Hvilken  tidsprofeti  bringer  os  ned  til  ‘tidens  ende’?  Dan.  8,  14.
Sammenlign med vers 17.

BEMÆRK:  ‘Mennesker  ærede  Daniel  ved  at  betro  ham  ansvaret  for  rigets
anliggender og indvi ham i verdensrigernes hemmeligheder. Gud ærede ham som
sin  ambassadør  og  åbenbarede  mange  af  fremtidens  hemmeligheder  for  ham.
Profeten forstod end ikke selv til fulde de vidunderlige profetier, som vi finder fra
7, til  12. kapitel  i  den bog,  som bærer hans navn. Men inden han nedlagde sin
vandringsstav,  fik  han  det  velsignede  løfte,  at  han  “ved  dagenes  ende”  ved
afslutningen af denne verdens historie, skulle få lov at stå op til sin lod. Han fik
ikke indsigt i hele Guds åbenbarede vilje. Der blev sagt til ham med henblik på
hans profetiske skrifter: “Sæt lukke for ordene og segl for bogen.” Den skulle være
forseglet  “til endens tid”. Engelen sagde endnu engang til Herrens trofaste tjener:
“Gå bort, Daniel, thi for ordene er der sat lukke og segl til endens tid ..... Men gå du
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enden i  møde,  læg dig til  hvile  og  stå  op  til  din  lod ved  dagenes  ende.”  Dan
12,4.9.13. Idet vi nærmer os afslutningen af denne verdens historie, bør vi vise de
profetier,  som Daniel nedskrev, særlig opmærksomhed, fordi de angår selve den
tid, vi lever i.’ Profeter og Konger, s. 264.

7. Hvornår skulle Daniels profetier blive forstået? Dan. 12, 4. 9.

BEMÆRK: ‘Profetierne viser en række begivenheder, der fører frem til dommens
begyndelse. Dette gælder navnlig Daniels bog. Men Daniel fik ordre til at lukke og
forsegle den del af sin profeti, der angik de sidste dage, “til endens tid.” Først når vi
når denne tid, kunne et budskab om dommen forkyndes, baseret på opfyldelse af
disse profetier. Men ved endens tid, siger profeten, “at mange skal granske i den,
og kundskaben skal blive stor.” Dan. 12, 4.’ Konfrontation, s. 296.

8. Hvilken profeti beskriver åbningen af Daniels bog? Åb. 10, 1 - 11.

BEMÆRK: ‘Johannes ser den lille bog åbnet. Så Daniels profetier har deres rette
plads i den første, anden og tredje engels budskaber, som skulle gives til verden.
Åbningen  af  den  lille  bog  var  budskabet  angående  tid.  Daniels  bog  og
Åbenbaringens bog er én. Den ene er en profeti, den anden er en åbenbaring; den
ene  er  en  forseglet  bog,  den  anden  en  bog,  der  er  åbnet.  Johannes  hørte  de
mysterier, som tordenerne gav udtryk for, men han blev befalet ikke at nedskrive
dem. Det  særlige  lys,  der  blev  givet  Johannes gennem de syv  tordener,  var  en
skildring af begivenheder,  der ville finde sted under den første og anden engels
budskaber.  Det  var  bedst  for  folket  ikke at  vide  disse  ting,  for  deres  tro  måtte
nødvendigvis blive prøvet. Efter Guds befaling skulle vidunderlige og avancerede
sandheder blive forkyndt. Den første og anden engels budskaber havde gjort deres
særskilte gerning. Dette er fremstillet af engelen, der står med en fod i havet og
kundgør  med en  højtidelig  ed,  at  tid  er  ikke  længere.  Denne  tid,  som engelen
kundgør  med  en  højtidelig  ed,  er  ikke  enden  på  verdens  historie,  ej  heller  på
nådetiden, men på profetisk tid, som skulle går forud for vor Herres komme. Det vil
sige,  at  folket  ikke  vil  have  et  andet  budskab  om  bestemt  tid.  Efter  denne
tidsperiode,  der  nåede  fra  1842  til  1844,  kan  der  ikke  være  nogen  bestemt
opsporing af profetisk tid. Den længste beregning når til efteråret 1844. Engelens
stilling med en fod i havet og den anden på land viser, hvor udbredt forkyndelsen af
budskabet ville være. Det vil krydse det store hav og blive forkyndt i andre lande,
endda  til  hele  verden.  Forståelsen  af  sandheden,  den  glædelige  modtagelse  af
budskabet  fremstilles  i  spisningen  af  bogen.  Sandheden angående  tiden  for  vor
Herres  komme  var  et  dyrebart  budskab  for  vore  sjæle.’  Manuscript  Releases,
Volume 1, ss. 99 - 100.
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‘Med kraft og megen herlighed’

9. Vil Kristi komme være hemmelig eller synlig? Åb. 1, 7; Matt. 24, 27. 30;
Ap. G. 1, 9- 11.

BEMÆRK:  ‘Jesus  kommer  som  en  vældig  sejrherre.  Nu  ikke  mere  som  “en
smerternes mand,” der skal drikke skammens og smertens bitre bæger, men som
himlens  og  jordens  sejrherre  kommer  han  for  at  dømme  levende  og  døde.
“Troværdig og sanddru” er han, “og han dømmer og kæmper med retfærdighed.”
Og “de himmelske hærskarer” følger ham. Åb. 19, 11. 14. De hellige engle, en stor,
utallig  skare,  følger  ham på  hans  vej  med hymner  af  himmelsk velklang.  Hele
himmelhvælvingen  synes  fyldt  af  strålende  skikkelser  -  “titusinde  titusinder  og
tusinde tusinder.” Ingen menneskelig pen kan beskrive denne scene; ingen dødelig
tanke  er  i  stand  til  at  opfatte  dens  pragt.  “Hans  højhed  skjuler  himlen,  hans
herlighed fylder jorden. Under ham er glans som ild.” Hab. 3, 3. 4. Efterhånden
som den levende sky kommer nærmere, ser hvert øje livets Fyrste. Ingen tornekrans
skæmmer nu det hellige hoved, men en strålekrans hviler på hans hellige pande.
Hans åsyn fordunkler middagssolens strålende lys. “Og på sin kappe, på sin lænd,
har han et navn skrevet: “kongernes Konge og herrernes Herre.” Åb. 19, 16. I hans
nærværelse må “alle åsyn  blegne,” over dem, der afviser Guds nåde, falder  den
evige fortvivlelses rædsel. “Ængstende hjerter, rystende knæ . . . og alle ansigter
blegner.” Jer. 30, 6. De retfærdige råber med skælvende stemme: “Hvem kan da
bestå?”  Englene  har  indstillet  deres  sang,  og  der  hersker  en  frygtindgydende
tavshed. Så lyder Jesu stemme: “Min nåde er jer nok.”’ Konfrontation, s. 524.

10. Hvilke lyde vil ledsage Herrens genkomst? 1 Tess. 4, 16; Sal. 50, 3 - 4.

BEMÆRK: ‘Midt under jordens vaklen, lynglimtene og tordenbragene kalder Guds
Søns stemme de sovende hellige frem. Han ser på de retfærdiges grave, løfter sine
hænder mod himlen og råber: “Vågn op, vågn op, vågn op, I der sover i støvet, og
stå op!” Overalt på jorden hører de døde hans stemme, og de, der hører, skal leve.
Og hele jorden vil genlyde af den vældige hærs fodtrin fra alle folkeslag, stammer,
tungemål og folk. Fra de dødes fængsel kommer de, klædt i udødelig pragt, under
råbet: “Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod?” 1 Kor. 15, 55. Og de levende
retfærdige  og de  opstandne hellige  forener  deres  stemmer  i  et  langt,  frydefuldt
sejrsråb.’ Konfrontation, s. 526.

‘Jordens høst er moden’
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11. Hvordan bliver de, der er rede for Kristi  komme, beskrevet? Ef. 5, 27.

Sammenlign med Ef. 1, 4; 1 Joh. 3, 2.

BEMÆRK: ‘De, der lever på jorden, når Kristi forbøn i helligdommen i det høje
indstilles,  skal  stå  for  en  hellig  Guds  åsyn  uden  nogen  mellemmand.  Deres
klædning skal være pletfri, deres karakter renset for synd ved bestænkelsens blod.
Ved Guds nåde og deres  egen energiske indsats må de sejre i kampen mod det
onde. Mens undersøgelsesdommen pågår i himlen, mens de bodfærdige troendes
synder fjernes fra helligdommen, skal der ske en særlig renselse,  en fjernelse af
synd  blandt  Guds  folk  på  jorden.  Dette  fremgår  ganske  klart  af  budskabet  i
Johannes’  Åbenbarings  14.  kapitel.  Når  dette  arbejde  er  til  ende,  vil  Kristi
tilhængere være rede til hans tilsynekomst.’ Konfrontation, s. 351.

12. Hvad vil der ske med Guds folk, når Jesus kommer? 1 Tess. 4, 17.

BEMÆRK: Vi bliver fortalt i dette vers, at “de døde i Kristus” og “vi, som lever og
bliver tilbage,” vil møde Herren sammen. Bibelen lærer ikke, at de døde i Kristus
møder ham på et tidligere tidspunkt.
‘Snart  kommer  der  en  lille  sort  sky  til  syne  i  øst.  Guds  folk  ved,  at  dette  er
Menneskesønnens tegn. I højtidelig tavshed stirrer de på den, som den nærmer sig
jorden  og bliver  lysere  og  mere  strålende,  indtil  den  er  en  stor,  hvid sky med
undersiden som fortærende ild, og oven over den pagtens regnbue. Jesus kommer
som en vældig sejrherre.  Efterhånden som den levende sky kommer nærmere, ser
hvert øje livets Fyrste. Ingen tornekrans skæmmer nu det hellige hoved, men en
strålekrans  hviler  på  hans  hellige  pande.  Hans  åsyn  fordunkler  middagssolens
strålende lys. “Og på sin kappe, på sin lænd, har han et navn skrevet: “kongernes
Konge  og  herrernes  Herre.”  Himlene  ruller  sammen  som  en  bogrulle,  jorden
skælver for ham, og hvert bjerg og hver ø flyttes fra sin plads. Midt under jordens
vaklen, lynglimtene og tordenbragene kalder Guds Søns stemme de sovende hellige
frem.  Overalt på jorden hører de døde hans stemme, og de, der hører, skal leve.
Alle står op med den evige ungdoms friskhed og styrke.  De levende retfærdige
forvandles  “i et nu, i et øjeblik.” På Guds ord blev de herliggjort.  Nu bliver de
udødeliggjort og bortrykket sammen med de opstandne hellige for at møde Herren i
luften. Åh, hvilken vidunderlig forløsning!’ My Life Today, s. 345.

13. Hvad bliver vi fortalt om de menneskers skæbne, som ikke er beredt til at
møde Herren? 2 Tess. 1, 7 – 9. Sammenlign med 2 Pet. 3, 10.

BEMÆRK:  ‘Ved  Kristi  genkomst  udryddes  de  onde  fra  jordens  overflade  –
fortæret af hans munds ånde og udslettet af hans herligheds glans. Kristus fører sit
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folk til Guds stad, og jorden tømmes for sine beboere. “Se, Herren gør jorden tom
og øde og vender op og ned på dens overflade, han spreder dens beboere.” Jorden
tømmes og plyndres i bund og grund, thi Herren har talet dette ord.” Thi lovene
krænked de,  overtrådte  budet,  brød den evige  pagt.  Derfor  fortærer  forbandelse
jorden, og bøde må de, som bor der. Derfor svides jordens beboere bort.” Es. 24, 1.
3. 5. 6.’ Konfrontation, s. 535.

14. Hvilket råd bliver vi, der ser frem til Kristi komme, givet? 2 Pet. 3, 14; 1
Joh. 3, 3.

BEMÆRK: ‘Jeg kan ikke udtrykke for jer det dybe ønske, jeg har i min sjæl, at I
alle  bør  søge  Herren  på  det  alvorligste,  medens  han  findes.  Vi  er  i  Guds
beredelsesdag.  Lad  intet  være  værdifuldt  nok  til  at  drage  jeres  tanker  bort  fra
beredelsesarbejdet for den store domsdag. Gør jer rede! Lad ikke kold vantro holde
jeres sjæle borte fra Gud, men lad hans kærlighed brænde på jeres hjerters alter’
Testimonies Volume 5, s. 590.
‘Min  opmærksomhed  blev  henledt  til  jorden,  og  jeg  så,  at  der  måtte  ske  en
beredelse iblandt dem, der i den senere tid har antaget den tredje engels budskab.
Engelen sagde:  “Bered jer, bered jer, bered jer. I må afstå fra verden i en større
grad, end det endnu nogen sinde er sket med jer.” Jeg så, at der var et stort værk at
udføre for dem, men kun en lille tid at udføre det.’  Budskaber til Menigheden, s.
81.
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‘De blev levende og blev konger med Kristus i tusinde

år’

UDENADSVERS: ‘Ved I da ikke, at de hellige engang skal dømme verden? og
når verden skal dømmes ved jer, er I da uværdige til at sidde til doms i de mindste
retssager? Ved I ikke, at vi skal dømme engle? endsige da i timelige ting? ’ 1 Kor.
6, 2 - 3.

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, kap. 41.

Indledning
‘Efter at de hellige er blevet forvandlet og iført udødelighed og er blevet rykket

op sammen med Jesus, og efter at de har modtaget deres harper, deres kjortler og
deres kroner og går ind i staden, sætter Jesus og de hellige sig til doms. Bøgerne
åbnes, livets bog og dødens bog. Livets bog indeholder de helliges gode gerninger,
og  dødens  bog  indeholder  de  ugudeliges  onde  gerninger.  Disse  bøger  bliver
sammenlignet  med  lovbogen,  Bibelen,  og  i  overensstemmelse  dermed  dømmes
menneskene. I forening med Jesus afsiger de hellige deres dom over de ugudelige
døde.  “Se,” sagde Engelen,  “de hellige i forening med Jesus sidder til  doms og
udmåler straffen til de ugudelige efter de gerninger, der er gjort ved legemet, og
det, som de må lide, når dommen fuldbyrdes, skrives over for deres navne.” Jeg så,
at dette var de helliges værk sammen med Jesus i de tusinde år i den hellige stad,
før den stiger ned til jorden.’ Budskaber til Menigheden, s. 66. 

‘De andre døde’ 

1. Hvad bliver vi fortalt om dem, der ikke blev opvækket ved Kristi andet
komme? Åb. 20, 5a.

2. Hvad vil der ske med de onde mennesker, der lever, når Kristus kommer?
2 Tess. 1, 7 – 8. Sammenlign med Heb. 10, 27; 12, 29; 2 Pet. 3, 7.

BEMÆRK:  ‘Ved Kristi genkomst skal de onde “dræbes med et åndepust af hans
mund,” og “tilintetgøres ved hans synlige komme.” 2 Tess. 2, 8. Lyset fra Guds
herlighed, som giver livet til de retfærdige, vil dræbe de onde.’ Den Store Mester, s.
64.
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‘De blev levende og blev konger’

3. Hvad bliver vi fortalt om Guds folk i de tusinde år, der følger Kristi andet 
komme? Åb. 20, 6.

4. Hvilket  arbejde  vil  de  beskæftige  sig  i  løbet  af  den  tid?  Åb.  20,  4.
Sammenlign med 1 Kor. 6, 2 - 3.

BEMÆRK: ‘I løbet af de tusinde år, som hengår mellem den første og den anden
opstandelse, får de gudløse deres dom. Apostelen Paulus lader os forstå, at denne
dom vil  falde  efter  genkomsten:  “Døm derfor  ikke  noget  før  tiden,  før  Herren
kommer, han, som skal bringe for lyset, hvad der er skjult i mørket, og åbenbare,
hvad hjerterne vil.” 1 Kor. 4, 5. Daniel siger, at da den gamle af dage kom, blev
“retten  . . . givet den Højestes hellige.” Dan. 7, 22. På dette tidspunkt hersker de
retfærdige som konger og præster for Gud. Johannes udtaler i Åbenbaringen: “Jeg
så troner, og de satte sig på dem, og der blev givet dem magt til at dømme.” “De
skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham i tusinde år.” Åb. 20, 4.
6. På dette tidspunkt skal, som Paulus har forudsagt det, “de hellige . . . dømme
verden.”  1  Kor.  6,  2.  Sammen  med  Kristus  skal  de  dømme  de  gudløse,
sammenligne deres gerninger med lovbogen, Bibelen, og bedømme hver sag efter
de  gerninger,  som er  gjort  ved  legemet.  Så  udmåles  de  gudløses  straf,  og  den
indføres ved siden af deres navn i dødens bog.’ Herren Kommer, 23. november.

‘Bandt ham for tusinde år’

5. Hvad vil der ske med Satan i de tusind år? Åb. 20, 1 - 2.

BEMÆRK:  ‘Åbenbaringens forfatter forudsiger Satans forvisning og den tilstand
af  kaos  og  ødelæggelse,  der  skal  herske  på  jorden,  og  han  erklærer,  at  denne
tilstand skal vare i tusind år. Efter beskrivelsen af Herrens genkomst og de ondes
tilintetgørelse fortsætter profeten: “Og jeg så en engel komme ned fra Himlen med
nøglen til afgrunden og en stor lænke i sin hånd. Og han greb dragen, den gamle
slange, det er Djævelen og Satan, og bandt ham for tusinde år og kastede ham i
afgrunden og lukkede den over ham og satte segl  for,  så  han ikke mere kunne
forføre folkeslagene, før de tusind år var omme. Så skal han løses en lille tid.” Åb.
20, 1 – 3. Fra andre skriftsteder er det klart, at udtrykket “afgrunden” refererer til
jorden i en tilstand af forvirring og mørke. Om jordens tilstand “i begyndelsen”
siger  den  bibelske  beretning,  at  den  “var  øde  og  tom,  og  der  ar  mørke  over
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verdensdybet.”  [Det  hebraiske  ord,  der  her  oversættes  med  “verdensdybet”  er
gengivet  i  den  græske  oversættelse  (septuaginta)  af  det  hebraiske  Gamle
Testamente ved det samme ord, der gengives som “afgrunden” i Åb. 20, 1 – 3.] 1
Mos. 1, 2. Profetien lærer os, at jorden, i hvert fald til dels, vil blive ført tilbage til
denne tilstand. Profeten Jeremias siger, idet han ser frem til Guds store dag: “Jeg så
på jorden, og se, den var øde og tom, på himlen, dens lys var borte. Bjergene så jeg,
og se, de skjalv, og alle højene bæved. Jeg så, og se, der var mennesketomt, og alle
himlens fugle var fløjet. Jeg så, og se, frugthaven var ørken, og alle dens byer lagt
øde.” Jer. 4, 23 – 26. Her skal Satan og hans onde engle bo i tusind år. Bundet til
jorden vil han ikke have adgang til andre verdener, hvor han kan friste og skade
dem, der aldrig faldt. Det er i denne betydning, han er bundet: der er ikke nogen
tilbage, som han kan udøve sin magt over. Han er helt afskåret fra den forførende
og ødelæggende gerning, der i så mange århundreder har været hans eneste fryd.’
Konfrontation, s. 536

6. Hvordan opfylder  denne erfaring af  Satan helligdommens  symbolik? 3
Mos. 16, 20 - 22.

BEMÆRK: Azazel er et navn for Djævelen.
‘Nu indtræffer det, der blev symboliseret ved forsoningsdagens sidste, højtidelige
gudstjeneste. Når tjenesten i det allerhelligste var forbi og Israels synder var fjernet
fra helligdommen gennem syndofferets blod, førtes den levende syndebuk frem for
Herren  og  ypperstepræsten  bekendte  i  menighedens  påhør  “alle  israelitternes
misgerninger  og alle  deres  overtrædelser,  alle  deres  synder”  og lagde  “dem på
bukkens  hoved.”  3  Mos.  16,  21.  Når  soningen  i  den  himmelske  helligdom  er
fuldført, vil Guds folks synder på lignende måde blive lagt på Satan i overværelse
af Gud og de himmelske engle og de frelstes skare; han vil blive erklæret skyldig i
alt det onde, han har fået dem til at begå. Og ligesom syndebukken blev sendt bort
til et ubeboet land, skal Satan forvises til den øde jord, en ubeboet og trist ørken.’
Konfrontation, ss. 535 - 536.
‘I tusind år skal Satan vandre frem og tilbage på den øde jord og se resultatet af sit
oprør mod Guds lov. I al den tid er hans lidelser voldsomme. Lige fra hans fald har
hans liv i stadig virksomhed ikke levnet tid til eftertanke; men nu er hans magt
taget fra ham, og han er overladt til at betragte den rolle, han har spillet, siden han
først gjorde oprør mod Himlens styre, og til med skælven og rædsel at se frem til
den frygtelige fremtid, hvor han må lide for alt det onde, han har gjort, og hvor han
straffes for de synder, han har været årsag til.’ Konfrontation, s. 537.

‘Komme ned fra Himmelen fra Gud’

7. Hvordan bliver Kristi genkomst til jorden ved afslutningen af de tusind år
beskrevet? Zak. 14, 3 - 4.
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BEMÆRK: ‘Efter de tusind års forløb kommer Kristus igen tilbage til jorden. Han
ledsages af de frelstes skare og eskorteres af et følge af engle. Når han stiger ned i
vældig  majestæt,  byder  han  de  gudløse  stå  op  for  at  modtage  deres  dom.  De
kommer frem i en vældig skare, talløs som havets sand. Hvilken modsætning til
dem, der blev oprejst ved den første opstandelse! De retfærdige klædtes i udødelig
ungdom og skønhed. De ugudelige bærer spor af sygdom og død. Hvert øje i den
vældige mængde er vendt mod Guds Søns herlighed. Med én stemme udbryder den
ugudelige hærskare:  “Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!” Det er
ikke  kærlighed  til  Jesus,  der  er  anledning  til  dette  udbrud.  Sandhedens  styrke
tvinger ordene frem fra de uvillige læber. Som de ugudelige gik i graven, kommer
de  frem  med  den  samme  fjendtlige  indstilling  mod  Kristus  og  den  samme
oprørsånd. De får ikke nogen ny prøvetid, hvori de kan råde bod på deres tidligere
livs fejl og mangler. Der ville ikke være noget at vinde ved noget sådant. Et helt
livs overtrædelser har ikke blødgjort deres hjerter. Hvis de fik en ny prøvetid, ville
den ligesom den første blive brugt til  at unddrage sig Guds krav og ophidse til
oprør mod ham. Kristus stiger ned på Oliebjerget,  hvorfra han steg op efter sin
opstandelse, og hvor englene gentog løftet om hans genkomst.’ Konfrontation, s.
539. 

8. Hvordan bliver Guds folks genkomst til jorden beskrevet? Åb. 21, 2. 10.

BEMÆRK: ‘“Og Herren skal være konge over hele jorden. På hin dag skal Herren
være én og hans navn ét.” Zak. 14, 9. Når det ny Jerusalem kommer ned fra Himlen
i sin strålende pragt, ligger det på det sted, der er renset og gjort klar til at modtage
det,  og  Kristus  med  sit  folk  og  englene  drager  ind  i  den  hellige  stad.’
Konfrontation, s. 539.

‘Satan skal blive løsladt’

9. Hvornår bliver Satan fri til at genoptage sin gerning med at bedrage? Åb.
20, 7. Sammenlign med vers 5.

BEMÆRK:  ‘Efter de tusind års forløb skal den anden opstandelse finde sted. Så
bliver de gudløse oprejst fra de døde og stillet for Gud til fuldbyrdelse af “den alt
skrevne dom.” Således siger  Åbenbaringens  forfatter  efter  sin beskrivelse af  de
retfærdiges opstandelse: “De andre døde blev ikke levende, før de tusinde år var til
ende.” Åb. 20, 5.  Og Esajas siger  om de ugudelige:  “De slæbes i  fængsel  som
fanger,  holdes  under  lås  og  lukke  og  straffes  lang  tid  efter.”  Es.  24,  22.’
Konfrontation, s. 538.
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10. Hvad vil Satan så give sig til at gøre? Åb. 20, 8 – 9.

BEMÆRK:  ‘Nu  forbereder  Satan  sig  til  en  sidste  frygtelig  kamp  om
overherredømmet.  Da ondskabens fyrste  var berøvet sin magt og afskåret  fra at
fortsætte sit bedrageriske værk, var han ulykkelig og nedslået; men når de gudløse
døde opstår, og han ser, hvor talrige hans tilhængere er, får han nyt håb og beslutter
at  fortsætte  den  store  strid.  Han  vil  samle  alle  de  fortabte  under  sit  banner  og
forsøge at fuldføre sine planer ved deres hjælp. De gudløse er Satan fanger. Ved at
forkaste Kristus har de stillet sig under oprørslederens herredømme. De er rede til
at lytte til hans forslag og adlyde hans befalinger. Han er dog stadig listig nok til
ikke at indrømme, at han er Satan. Han hævder, at han er den fyrste, som er verdens
retmæssige  herre,  og  at  hans  arv  er  blevet  ham  frataget  på  ulovlig  vis.  Han
fremstiller sig for sine bedragne undersåtter som en frelser og forsikrer dem, at det
er ved hans magt, at de er blevet bragt op af graven, og at han om kort tid vil befri
dem  fra  det  grusomste  tyranni.  Da  Kristus  ikke  er  til  stede,  gør  Satan
undergerninger for at bevise sine påstande. han gør de svage stærke og indgyder
alle sin egen ånd og kraft. Han foreslår at lede dem mod de helliges lejr og tage
Guds stad  i  besiddelse.  Med djævelsk fryd  påpeger  han,  at  talløse millioner  er
opstået fra de døde, og at han som deres anfører let vil kunne indtage staden og
tilbageerobre sin trone og sit rige.’ Herren Kommer, 25. november. 

‘En stor, hvid trone’

11. Hvordan bliver dommen over de ugudelige beskrevet? Åb. 20, 11 - 13.

BEMÆRK: ‘Så snart bøgerne åbnes, og Jesus ser på de ugudelige, er de sig hver
synd bevidst,  de nogen sinde har  begået.  De ser  netop,  hvor deres  fod veg fra
renheds og helligheds sti, hvor langt stolthed og oprør har ført dem i overtrædelse
af Guds lov. De forførende fristelser, de åbnede vejen for ved at hengive sig til
synd, de velsignelser, som de misbrugte, Guds budbringere, som de foragtede, de
afviste advarsler, de bølger af barmhjertighed, som det egenrådige og uforsonlige
hjerte har tilbagevist – alt står det som skrevet med flammeskrift.’ Konfrontation, s.
542.

12. Hvad vil være de ugudeliges skæbne? Åb. 20, 15; Åb. 21, 8; Mal. 4, 1.

BEMÆRK:  ‘Ild kommer ned fra himlen fra Gud. Jorden splittes. De våben, der
ligger  skjult  i  dens  dybder,  drages  frem.  Fortærende  ild  bryder  frem  fra  hver
gabende kløft. Selv klipperne står i  brand.  Dagen kommer, luende som en ovn.
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Elementerne skal komme i brand og opløses, og jorden og alt menneskeværk på
den skal  brændes op. Mal.  4,  1;  2 Pet.  3,  10. Jordens overflade ser  ud som en
smeltet  masse – en  stor,  sydende  ildsø.  Det  er  ugudelige  menneskers  doms og
undergangs dag - “en hævndag har Herren til rede, Zions værge et gengældsår.” Es.
34, 8. De gudløse får deres straf på jorden. “Alle . . . som øver gudløshed, skal
blive som strå, og dagen, som kommer, skal lade dem gå op i luer, siger Hærskarers
Herre.”  Mal. 4, 1.  Nogle tilintetgøres i et nu, mens andre må lide i mange dage.
Alle straffes “efter deres gerninger.” Da de retfærdiges synder er overført på Satan,
må han ikke blot lide for sit eget oprør, men også for alle de synder, han har fået
Guds folk til at begå. Hans straf bliver langt større end deres, han har bedraget. Når
alle de, der faldt på grund af hans forførelse, er omkommet, skal han fortsætte med
at leve og lide. I den rensende ild udslettes de ugudelige til sidst, så der ikke levnes
rod eller gren af dem – Satan er roden og hans tilhængere grenene.’ Konfrontation,
ss. 546 - 547.

‘En ny himmel og en ny jord’

13. Efter tilintetgørelsen af de ugudelige, hvad vil Herren dernæst gøre? Åb.
21, 1 – 5.

BEMÆRK: ‘Den ild, der fortærer de ugudelige, lutrer jorden. Forbandelsens sidste
spor er udslettet. Intet evigt brændende helvede vil minde de frelste om syndens
frygtelige følger. Kun ét minde bliver tilbage: Vor Frelser vil altid bære mærkerne
efter sin korsfæstelse. På hans sårede hoved, hans side, hans hænder og fødder ses
de  eneste  spor  af  syndens  grusomme  følger.  Profeten,  der  ser  Kristus  i  hans
herlighed, siger: “Fra hans side udgår stråler; dér er hans vælde skjult.” Hab. 3, 4. I
den  gennemstungne  side,  hvorfra  den  blodrøde  strøm  flød  ud,  som  forsonede
mennesket med Gud – dér er Frelserens herlighed, dér “er hans vælde i skjul.” Han
var “vældig til at frelse” på grund af forløsningens offer. Han er derfor også i stand
til at udøve retfærdighed mod dem, der foragtede Guds barmhjertighed. Og tegnene
på hans ydmygelse er hans største ære. Til evig tid vi sårene fra Golgata forkynde
hans pris og erklære hans magt.’ Konfrontation, ss. 547 - 548.

14. Hvordan bliver denne nye jord beskrevet? 1 Kor. 2, 9; Es. 65, 17 – 25.

BEMÆRK: ‘I Bibelen kaldes de frelstes arv “et fædreland.” Heb. 11, 14 – 16. Der
fører  den himmelske hyrde  sin hjord til  kildespring med livets vand. Livets  træ
bærer  frugt  hver  måned,  og træets  blade  er  til  folkenes  lægedom.  Der  er  evigt
flydende vandløb, klare som krystal, og langs med dem kaster vajende træer deres
skygge på de stier,  der er anlagt til  Herrens frelste. Vidtstrakte sletter bølger op
mod skønne højdedrag, og Guds bjerge rejser deres høje tinder. På disse fredelige
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sletter,  ved  de  levende  strømme,  skal  Guds  folk,  der  så  længe  har  været
omvandrende pilgrimme, finde et hjem.’ Konfrontation, s. 548.
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‘Hvor bør I da ikke vandre i hellig livsførelse’

UDENADSVERS: ‘Men ligesom han, der kaldte jer, er hellig, således skal også
I være hellige i al jeres færd; thi der står skrevet: “I skal være hellige; thi jer er
hellig.”’ 1 Pet. 1, 15 - 16.

STUDIEHJÆLP: Det skal ske i de sidste dage, kap. 5 og 6.

Indledning
‘Enok var en repræsentant for dem, der vil være på jorden og blive forvandlet

og taget  op til himlen uden at smage døden, når Jesus kommer. Enok havde de
samme fristelser,  som vi  har.  Han levede blandt  mennesker,  der  ikke  var  mere
venligt indstillet over for retfærdighed, end man er i dag. Den luft, han indåndede,
var besmittet af synd og fordærvelse, akkurat som den, vi lever i – og alligevel
levede han et helligt liv. Han var ubesmittet af den syndighed, som stadig bredte sig
i hans tid. Vi kan forblive rene og ufordærvede på samme måde.’ Det skal ske i de
sidste dage,s. 73. 

‘Fårene og bukkene’

1. Hvilke beretninger fortalte Kristus for at vise, at menneskeheden vil blive
delt i to grupper, når han kommer? Matt. 25, 31 – 32. (Læs hele kapitlet).

BEMÆRK: ‘Der findes kun to klasser mennesker i verden i dag, og der vil kun
være to klasser i dommen – de, der overtræder Guds lov, og de, der adlyder den.
Kristus stiller prøven, som skal vise, om vi er tro eller utro. Han siger:  “Hvis I
elsker mig, så hold mine befalinger! . . . Den, som har mine befalinger og holder
dem, han er den, som elsker mig; og den, som elsker mig, skal elskes af min Fader;
og jeg skal elske ham og åbenbare mig for ham. . .  Den, som ikke elsker mig,
holder ikke fast ved mine ord; og det ord, I hører, er ikke mit, men Faderens, som
har sendt mig.” “Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg
har holdt min Faders bud og bliver i hans kærlighed.” Joh. 14, 15 – 24; 15, 10.’ Lys
over hverdagen, 2. del, s. 82.

2. Hvad vil Kristus sige til mange, som hævdede at være hans efterfølgere?
Matt. 7, 21 – 23.

BEMÆRK: ‘Der findes mennesker, som tror, at de har ret, når de er på vildspor.
Medens de hævder,  at  Kristus er  deres  Herre,  og bekender sig til  at  gøre  store
gerninger i hans navn, øver de uretfærdighed. “Der er løgn i deres mund, og deres 
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hjerte higer efter vinding.” De synes, at den, der fremholder Guds ord, har “en liflig
røst og er dygtig til at spille; de hører dine [Guds] ord, men gør ikke derefter.” (Ez.
33, 31. 32.) En blot og bar bekendelse til discipelforholdet er uden værdi. Den tro
på Kristus, der frelser sjælen, er ikke, hvad mange udgiver den for at være. “Tro,
tro!” siger de, “så behøver du ikke at holde loven.” Men en trosmening, der ikke
leder til lydighed, er formastelse. Apostelen Johannes skriver: “Den, som siger: Jeg
kender ham, og ikke holder hans bud, han er en løgner,  og i ham er sandheden
ikke.” (1 Joh. 2,  4.) Lad  ingen  nære den tanke,  at  særskilte  kraftsytringer  eller
underværker  skal  være  beviset  på  ægtheden  af  deres  gerninger  eller  af  de
anskuelser, de forfægter.’ Fra Naturens Talerstol, s. 174.

‘Timelige bekymringer’

3. Hvilke snarer advarede Kristus os mod? Luk. 21, 34.

BEMÆRK:  ‘Prøvelsens  tid  kommer  til  alle.  Når  menneskene  bliver  sigtet  i
fristelsens sold, skal det vise sig, hvem der er sande kristne. Er Guds folk nu så
rodfæstede i hans ord, at de ikke lader sig lokke af, hvad de ser og hører? Vil de i
en sådan krisesituation holde sig til Bibelen og til Bibelen alene? Hvis muligt vil
Satan hindre dem i at forberede sig til at holde stand den dag. Han vil arrangere
tingene, så de bliver omgærdet på alle sider, og besnære dem med jordiske skatte.
Han får dem til at bære tunge og besværlige byrder, så deres hjerter er opfyldt af
dagliglivets  tarv  og prøvelsens  dag kommer  over  dem som en  tyv  om natten.’
Konfrontation, s. 512.

4. Hvordan uddybede Paulus Kristi advarsel? 1 Tess. 5, 1 - 6.

BEMÆRK:  ‘Verden  med  dens  larmende  munterhed,  med  alle  dens  gudløse
fornøjelser, sover i kødelig tryghed. Mennesker regner med, at Herrens genkomst
er noget fjernt. De ler ad advarslerne. De praler hovmodigt: “Alt er jo blevet ved at
være, som det var fra skabelsens begyndelse.” “Som i dag skal det være i morgen,
ovenud herligt!” 2 Pet. 3, 4; Es. 56, 12. Forlystelsessygen vil blive større og større.
Men Kristus siger:  “Se, jeg kommer som en tyv.” Åb. 16,15. Netop når verden
foragteligt  spørger:  “Hvad  bliver  det  til  med hans  komme,  som var  forjættet?”
opfyldes tegnene. Medens de råber:  “Fred og ingen fare!” kommer undergangen
pludselig over dem.’ Den Store Mester, s 434.

‘Til et vidnesbyrd’

5. Hvilken gerning må ses af alle nationer, før enden kommer? Matt. 24, 14.
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BEMÆRK: ‘“Når  frugten  er tjenlig,  tager  han straks seglen  frem; thi  høsten er
inde.” Kristus venter med længsel efter at se sit billede åbenbaret i sin menighed.
Når Kristi karakter genspejles i al sin fuldkommenhed i hans folk, vil han komme
for at tage dem til sig. Det er ikke blot enhver kristens forret at vente på Guds dags
komme, men også at fremskynde den. 2 Pet. 3, 12. Hvor hurtigt ville ikke hele
verden blive tilsået med evangeliets sæd, hvis alle, der bekender sig til at tro på
hans navn, ville bære frugt til hans ære. Den sidste store høst ville hurtigt modnes,
og Kristus ville komme for at indsamle det dyrebare korn.’ Lys over hverdagen, 1.
del, s. 55. 

6. Hvordan forklarer  Paulus den måde,  hvorpå Kristi  trofaste tjener  kan
åbenbare evangeliets sandhed? Tit. 2, 10b.

BEMÆRK: ‘Herren kender menneskets tanker og hensigter, og hvor nemt kan han
ikke smelte os! Hvor kan hans Ånd, som en ild, dog undertvinge det flinthårde
hjerte! Hvor han dog kan fylde sjælen med kærlighed og mildhed! Hvor han dog
kan give os Åndens dyder og gøre os i stand til at gå ind og ud, idet vi arbejder for
sjæle! Den sejrende nådes kraft bør mærkes gennem hele menigheden i dag; og den
kan mærkes, hvis vi adlyder de råd, Kristus har givet sine efterfølgere. Idet vi lærer
at  være  en  pryd  for  Kristi,  vor  Frelsers,  lære,  vil  vi  visselig  se  Guds  frelse.’
Counsels on Stewardship, s 189. 

‘Salig er den tjener’

7. Hvordan beskriver Kristus den tro tjener? Matt. 24, 45 - 47.

BEMÆRK: ‘Det  er  trofasthed,  hengivenhed og kærlighedsgerninger,  der  vinder
Guds bifald. Enhver tilskyndelse af Helligånden, der leder menneskene til det gode
og til Gud, nedtegnes i himmelens bøger, og på Guds store dag vil tjenerne, som
den har virket igennem, få deres belønning. De vi gå ind til deres Herres glæde, og
de vil fryde sig, når de ser dem, som de har været med til at frelse, forløst i Guds
rige. Og der vil de nyde den forret at tage del i Guds gerning, fordi de er blevet
skikkede til  at være med i den her. Hvad vi skal være i himmelen, vil blive en
genspejling af vor karakter og hellige tjeneste her i livet.’  Lys over hverdagen, 2.
del, s. 173.

8. Hvilket princip vil gælde i dommen? Luk. 12, 47 - 48.
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BEMÆRK:  ‘Gud giver enhver tilstrækkeligt lys og nåde til at kunne udføre den
gerning, han har givet ham at gøre. Hvis et menneske undlader at gøre det, som et
lille lys viser ham er hans pligt at udføre, ville et større lys kun åbenbare utroskab,
og at han forsømte at gøre brug af de velsignelser, han havde modtaget. “Den, som
er tro i det små, er også tro i det store, og den, som er uretfærdig i det små, er også
uretfærdig i det store.”’ Lys over Hverdagen, 2. del, s. 61.

9. Hvad er den sidste gave, som behøves for at beskytte os mod selvbedrag?
Åb. 3, 18b.

‘Vær også I rede’

BEMÆRK: ‘De, der lever på jorden, når Kristi forbøn i helligdommen i det høje
indstilles,  skal  stå  for  en  hellig  Guds  åsyn  uden  nogen  mellemmand.  Deres
klædning skal være pletfri, deres karakter renset for synd ved bestænkelsens blod.
Ved Guds nåde og deres  egen energiske indsats må de sejre i kampen mod det
onde. Mens undersøgelsesdommen pågår i himlen, mens de bodfærdige troendes
synder fjernes fra helligdommen, skal der ske en særlig renselse,  en fjernelse af
synd  blandt  Guds  folk  på  jorden.  Dette  fremgår  ganske  klart  af  budskabet  i
Johannes’  Åbenbarings  14.  kapitel.  Når  dette  arbejde  er  til  ende,  vil  Kristi
tilhængere være rede til hans tilsynekomst.’ Konfrontation, s. 351.

10. Hvordan kan vi sejre i kampen med fristelse? Jak. 4, 7.

BEMÆRK: ‘Tro og bøn er tæt forbundet og de bør betragtes samtidig. I troens bøn
findes der en guddommelig visdom. Dette er en visdom, som enhver, der gerne vil
se sin livsgerning lykkes, må lære at forstå. Kristus siger: “Alt, hvad I beder og
bønfalder om tro, at I har fået det, så skal I få det.” Mark 11,24. Han siger tydeligt,
at vor bøn må være i overensstemmelse med Guds vilje. Vi skal bede om de ting
som han har lovet os, og hvad vi end tager imod, må det bruges til at gøre hans
vilje.  Når betingelserne opfyldes,  er løftet  utvetydigt.  Vi har lov til  at  bede om
syndernes forladelse, om Helligånden, om et sind, der ligner Kristi sind, om visdom
og kraft til at gøre hans gerning og om enhver gave, som han har lovet os. Så skal
vi tro på, at vi får det, og takke Gud for, at vi har modtaget det. Vi behøver ikke at
se os om efter ydre beviser for velsignelsen. Gaven er indbefattet i løftet, og vi kan
passe vor gerning i forvisning om, at Gud er mægtig til at udrette det, som han har
lovet, og at gaven, som vi allerede er i besiddelse af, vil blive virkeliggjort, når vi
mest trænger til den. ’ Uddannelse, ss 259 - 260. 
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‘Gå ind til din herres glæde’

11. Hvilke ord vil blive sagt af dem, der tålmodigt har ventet på Jesus? Es. 25,
9.

BEMÆRK:  ‘Idet  vi  kommer  Herrens  inderlige  barmhjertighed  i  hu,  skal  vi
overlade vore sorger og bekymringer til ham og med tålmodighed vente på hans
frelse. Det åndelige liv bliver styrket  gennem kamp og strid. Når man forstår at
bære sine prøvelser ret, vil de udvikle en fast karakter og dyrebare, åndelige dyder.
Troens, ydmyghedens og kærlighedens fuldkomne frugt modnes ofte bedst, når vi
møder modgang og storme. “Se, bonden bier på jordens dyrebare afgrøde og venter
tålmodigt på den, til den har fået tidligregn og sildigregn.” Jak. 5, 7. Således skal
den kristne vente tålmodigt på, at Guds ord skal bære frugt i hans liv. Når vi beder
om Åndens frugter,  besvarer  Gud ofte vore bønner ved at sende os erfaringer i
livet, der kan udvikle disse frugter.’ Lys over hverdagen, 1. del, s. 47.

12. Med hvilke ord vil Kristus hilse sine trofaste tjenere? Matt. 25, 21.

BEMÆRK: ‘Med ubeskrivelig kærlighed byder Jesus sine trofaste gå ind til deres
Herres glæde. Frelseren er lykkelig over her i herlighedens rige at se de sjæle, som
er blevet frelst ved hans død og ydmygelse, og de frelste deler hans glæde, da de
blandt de velsignede ser dem, der er blevet vundet til Kristus ved deres bønner,
deres arbejde og deres kærlige opofrelse. Idet de samles omkring den store, hvide
trone, fyldes deres hjerter af ubeskrivelig fryd, når de ser dem, de har vundet til
Kristus, og erfarer, at disse har vundet andre, som igen har vundet andre. Nu er de
alle bragt ind i fredens havn, hvor de lægger deres kroner for Jesu fødder og priser
ham i evighedernes evighed.’ Herren Kommer, 3. november.
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