
INDHOLD

1. ‘Et lys, der skinner på et mørkt sted’............................................... s. 4
2. ‘Agt vel på, at ikke nogen skal føre jer vild’................................... s. 10
3. ‘Drevet af Helligånden’................................................................... s. 17
4. ‘Prøv alt’.......................................................................................... s. 23
5. ‘Nu er jeg kommet for at lade dig vide’.......................................... s. 29
6. ‘Tiden er nær’.................................................................................. s. 34
7. ‘For at vi kan lære deraf’................................................................. s. 40
8. ‘Arvinger i kraft af forjættelse’....................................................... s. 46
9. ‘Det evige evangelium’................................................................... s. 51
10. ‘Faldet er Babylon’.......................................................................... s. 57
11. ‘Og endnu en engel, den tredje, fulgte dem’................................... s. 63
12. ‘Endens tid’..................................................................................... s. 70
13. ‘På samme måde’............................................................................ s. 76

Dette hæfte er skrevet af Gordon Anderson og oversat og udgivet af:

Lys i Mørke
Hørløkkevej 7

DK-4520 Svinninge
DK Giro 088-8850

1



2



Bibelen fortolker sig selv

Forord

Bibelen fortolker sig selv. Det ene skriftsted bør sammenlignes med det an-
det. Den studerende burde lære at betragte ordet som en helhed og se de forskellige
deles forhold til hinanden. Han bør erhverve sig kendskab til dets store hovedemne,
til Guds oprindelige formål med verden, til den store strids opståen og til frelserger-
ningen. Han burde forstå karakteren af de to grundprincipper, der kæmper om her-
redømmet, og burde lære at følge deres handlemåde gennem historiens og profeter-
nes beretninger indtil den store fuldendelse. Han burde se, hvordan denne strid gri-
ber ind i enhver fase af mennesketilværelsen; hvordan han selv gennem enhver af
livets handlinger åbenbarer enten den ene eller den anden af de to modstridende
hovedtanker; og hvordan han, hvad enten han vil det eller ej, allerede nu bestem-
mer, på hvilken side han vil stå i kampen.

Hver eneste del af Bibelen er indblæst af Gud og nyttig for os. Vi burde ikke
skænke  Det  Gamle  Testamente  ringere  opmærksomhed  end  Det  Nye.  Når  vi
ransager Det Gamle Testamente, vil vi finde levende kilder, som vælder frem, hvor
den tankeløse læser kun ser en ørken.

Åbenbaringens Bog i forbindelse med Daniels Bog kræver et særligt studi-
um. Enhver gudfrygtig lærer bør overveje, hvordan man mest klart skal forstå og
forkynde det evangelium, som vor Frelser selv kom for at bekendtgøre for sin tje-
ner Johannes: “Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere,
hvad der skal ske i en hast.” Åb. 1, 1. Ingen behøver at tabe modet under studiet af
Åbenbaringen på grund af dens tilsyneladende uforståelige symboler. “Hvis nogen
af jer står tilbage i visdom, da skal han bede om at få den fra Gud, der giver alle
gavmildt og uden bebrejdelser,” Jak. 1, 5.

“Salig er den, som oplæser, og de, som hører profetiens ord og holder fast
ved det, der er skrevet i den; thi tiden er nær.” Åb. 1, 3. 

Når der vækkes virkelig kærlighed til Bibelen og den studerende begynder
at fatte, hvor vidt et felt og hvor dyrebar en skat den rummer, vil han ønske at gribe
enhver mulighed for at vinde kendskab til Guds ord. Granskningen vil ikke blive
begrænset til bestemte tider eller steder. Og dette vedvarende studium er et af de
bedste midler til at opdyrke kærlighed til Skrifterne. Den studerende bør altid have
sin Bibel hos sig. Når du har lejlighed til det, så læs et skriftsted og tænk over det.
Når du går  på gaden eller  venter  på en jernbanestation eller venter  på at  møde
nogen, du har aftalt det med, så benyt muligheden for at erhverve dig en eller anden
værdifuld tanke fra sandhedens skatkammer.

Uddannelse, s. 192-193.
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Lektie 1: 31. marts – 6. april  
‘Et lys, der skinner på et mørkt sted’

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: Den Store Mester, s. 136-138.

Indledning

‘Det er ingen ringe sag, at Guds beslutninger og planer er blevet åbenbaret så
tydeligt for os. Det er et vidunderligt privilegium at kunne forstå Guds vilje, således
som den er åbenbaret i profetiens urokkelige ord. Dette lægger et tungt ansvar på
os. Gud forventer, at vi giver andre den kundskab, som han har givet os. Det er
hans hensigt, at guddommelige og menneskelige redskaber skal forenes i forkyn-
delsen af det advarende budskab.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 256.

‘Nu står det profetiske ord så meget fastere’

1. Hvilken begivenhed bekræftede Peters, Jakobs og Johannes’ tro på Jesus?
2 Pet. 1, 16-18.

BEMÆRK: ‘De fik en dybere indsigt i Frelserens gerning. De så med deres egne
øjne og hørte med deres egne øren ting, som lå uden for menneskelig forståelse. De
var “øjenvidner til hans guddoms herlighed” (2 Pet. 1, 16), og de forstod, at Jesus
virkelig var den Messias, som patriarker og profeter havde vidnet om, og at den
himmelske verden anerkendte ham som sådan.’ Den Store Mester, s. 288. 

2. Hvilket endnu stærkere bevis har vi i dag til at stadfæste vor tro? 2, Pet. 1,
19.

BEMÆRK: ‘Hvor overbevisende dette vidnesbyrd om visheden i den troendes håb
end var, fandtes der et endnu mere overbevisende i de profetiske vidnesbyrd, hvor-
ved alles tro måtte blive bekræftet og sikkert grundfæstet. “Og nu står det profeti-
ske ord så meget fastere for os,” sagde Peter, “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 je-
res hjerter. Og dette skal I først og fremmest vide, at ingen profeti i skriften lader
sig tyde egenmægtigt. Thi aldrig er nogen profeti fremgået af et menneskes vilje,
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Lektie 1: 31. marts – 6. april
men drevne af Helligånden udtalte mennesker, hvad de fik fra Gud.”’  Mesterens
Efterfølgere, s. 282.
‘Det er ingen ringe sag, at Guds beslutninger og planer er blevet åbenbaret så tyde-
ligt for os. Det er et vidunderligt privilegium at kunne forstå Guds vilje, således
som den er åbenbaret i profetiens urokkelige ord. Dette lægger et tungt ansvar på
os. Gud forventer, at vi giver andre den kundskab, som han har givet os. Det er
hans hensigt, at guddommelige og menneskelige redskaber skal forenes i forkyn-
delsen af det advarende budskab.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 256.

‘Idet han gik ud fra Moses og alle profeterne’

3. Hvordan overbeviste Jesus de tvivlende disciple om sin opstandelse? Luk.
24, 25-27.

BEMÆRK: ‘Jesus begyndte med den første bog, som Moses skrev, og pegede ned
gennem alle profeterne på det inspirerede bevis angående sit liv, sin mission, sin li-
delse, død og opstandelse. Han anså det ikke for at være nødvendigt at udføre et
mirakel for at bevise, at han var verdens opstandne Genløser, men han gik tilbage
til profetierne og gav en fuld og klar forklaring af dem for at afgøre spørgsmålet om
sin identitet og den kendsgerning, at alt, hvad der hændte ham, var forudsagt af de
inspirerede skribenter.  Jesus førte altid sine tilhøreres opmærksomhed tilbage til
sandhedens dyrebare grube, som findes i Det Gamle Testamentes skrifter. Hvor stor
agtelse, han havde for de hellige skrifter, er illustreret i lignelsen om den rige mand
og Lazarus, hvor han siger: “Hører de ikke Moses og profeterne, så vil de heller
ikke lade sig overbevise, selv om en opstod fra de døde.”’ Spirit of Prophecy, bind
3, s. 208.

4. Hvilket vidnesbyrd gav de to disciple angående kraften i Kristi udlæggelse
af profetierne? Luk. 24, 32.

BEMÆRK: ‘Gud kræver en vækkelse og reformation. Bibelens ord og det alene
bør forkyndes fra prædikestolen. Men Bibelen er blevet berøvet sin kraft, og resul-
tatet ses i den sænkning af det åndelige niveau, som vi er vidne til i dag. Mange af
de prædikener, som holdes i nutiden, mangler det guddommelige indslag, som skal
vække samvittigheden og skænke sjælen liv. Tilhørerne kan ikke sige: “Brændte
ikke vort hjerte i os, mens han talte til os på vejen og lukkede skrifterne op for os?”
Luk. 24, 32. Der er mange, der hungrer og tørster efter den levende Gud. Lad Guds
ord tale til hjertet. Lad de mennesker, som kun har hørt traditioner og menneskelige
teorier,  høre hans røst,  som kan forny sjælen og skænke evigt  liv.’  Profeter og
Konger, s. 305.
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Lektie 1: 31. marts – 6. april
‘Det gør I vel i at agte på’

5. Hvilket råd gav Peter angående det urokkelige profetiske ord? 2 Pet. 1,
19. Sammenlign med Ordsp. 4, 18.

BEMÆRK: ‘Det var ikke de lærde teologer, som forstod denne sandhed, og som
påtog sig dens forkyndelse. Havde de været trofaste vægtere, og havde de gransket
Bibelen flittigt og under bøn, ville de have vidst, hvilken time på natten det var;
profetierne ville have belært dem om de forestående begivenheder. Men de indtog
ikke denne stilling, og budskabet blev forkyndt af jævnere mænd. Jesus sagde: “I
skal vandre, mens I har lyset, for at ikke mørket skal få bugt med jer.” Joh. 12, 35.
De, der vender sig bort fra det lys, Gud har skænket, eller forsømmer at søge det,
mens det  er  inden for  rækkevidde,  efterlades  i  mørke.  Men Frelseren  erklærer:
“Den, som følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.” Joh. 8, 12.
Enhver, som for alvor søger at gøre Guds vilje, og som omhyggeligt giver agt på
det lys, som allerede er blevet skænket, vil få mere lys; til en sådan sjæl vil der bli-
ve sendt en stjerne af himmelsk stråleglans, som vil lede den til den fulde sandhed.’
Den Store Strid, s. 277.

6. Hvorfor kan vi stole på det urokkelige profetiske ord? 2 Pet. 1, 21.

BEMÆRK: ‘Profetierne er blevet  opfyldt  linje for linje.  Jo fastere vi står under
banneret med den tredje engels budskab, desto klarere vil vi forstå Daniels profeti-
er, for Åbenbaringens Bog er et supplement til Daniels Bog. Jo mere fuldstændigt
vi accepterer det lys, som Helligånden har lagt frem gennem Guds indviede tjenere,
desto dybere og sikrere - ja, som den evige trone - vil de gamle profetiers sandhe-
der vise sig at være. Vi kan være sikre på, at Guds mænd talte sådan, som Helligån-
den drev dem til det. Mennesker må selv være under Helligåndens indflydelse for
at forstå Åndens ytringer gennem profetierne. Disse budskaber blev givet, ikke for
dem, som selv kom med profetierne, men for os, som lever midt i den tid, da de
skal opfyldes.’ På fast grunn, bind 2, s. 116.

‘Herren gør intet uden at have åbenbaret sine hemmeligheder’

7. Hvilken forsikring er vi givet om sikkerheden ved profetisk vejledning?
Amos 3, 7.

BEMÆRK: ‘I sit forsyn har Herren anset det for passende at lære og advare sit folk
på adskillige måder. Ved direkte befaling, ved de hellige skrifter og ved profetiens
ånd har han kundgjort dem sin vilje. I gammel tid talte Gud til menneskene gennem
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Lektie 1: 31. marts – 6. april
profeternes og apostlenes mund. I disse dage taler han til dem gennem sin Ånds
vidnesbyrd. Der har aldrig været en tid, hvor Gud instruerede sit folk mere ivrigt,
end han gør nu angående sin vilje og den kurs, som han ønsker, at de skal følge. Af
speciel værdi for Guds menighed på jorden i dag, hans vingårds vogtere, er de bud-
skaber om råd og formaning, der er givet gennem profeterne, som har tydeliggjort
hans evige hensigt på menneskeslægtens vegne. I profeternes lærdom er hans kær-
lighed til den fortabte slægt og hans plan for deres frelse tydeligt åbenbaret.’  My
Life Today, s. 40.

8. Er profetierne for svære at forstå for Guds folk? 5 Mos. 29, 29.

BEMÆRK: ‘Mænd, som bekender sig til at være Guds tjenere, løfter deres stem-
mer imod undersøgelsen af profetierne og fortæller folket, at profetierne, især dem
fra Daniel og Johannes, er uklare, og at vi ikke kan forstå dem. Men nogle af de
samme mænd, som modsætter sig undersøgelsen af profetierne, fordi de er uklare,
tager ivrigt imod geologers formodninger, som bestrider optegnelsen i Mosebøger-
ne.’ Spirit of Prophecy, bind 1, s. 90.
‘Gud har givet os alt dette, og hans velsignelse vil følge det ærbødige studium un-
der bøn af de profetiske skrifter. Ligesom budskabet om Kristi første komme for-
kyndte hans nådes rige, således forkynder budskabet om hans genkomst hans her-
ligheds rige. Og det andet budskab er ligesom det første bygget på profetierne. En-
gelens ord til Daniel med hensyn til de sidste tider skulle blive forstået ved tidernes
ende. På den tid skal “mange granske i den, og kundskaben skal blive stor.” “De
gudløse handler gudløst, og ingen af de gudløse skal forstå, men det skal de for-
standige.” Dan. 12, 4. 10.’ Den Store Mester, s. 150.

‘Tro på hans profeter’

9. Hvilket løfte er givet dem, som er villige til at tro på Guds profeter? 2
Krøn. 20, 20.

BEMÆRK: ‘Profetiens lys brænder stadig til sjæles vejledning og siger: “Her er
vejen, gå på den.” Det skinner på de retfærdiges sti for at anbefale og på de uretfær-
diges vej for at lede til  anger og omvendelse.  Gennem dets virke vil synd blive
irettesat og overtrædelse afsløret. Det er fremadskridende i udførelsen af sin pligt til
at reflektere lys på fortiden, nutiden og fremtiden. Hvis de, som har modtaget lyset,
vil værdsætte og respektere Herrens vidnesbyrd, vil de se det religiøse liv i et nyt
lys. De vil blive overbevist. De vil se nøglen, som lukker de hemmeligheder op,
som de aldrig har forstået. De vil tage fat på de dyrebare ting, som Gud har givet
dem til deres gavn og vil blive ført fra mørkets rige over i Guds underfulde lys.’
My Life Today, s. 42.
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Lektie 1: 31. marts – 6. april
10. Hvordan beskrev Jesus sine disciple, fordi de ikke havde troet det, som

profeterne havde forudsagt? Luk. 24, 25.

BEMÆRK: ‘Guds ord, som tales til hjertet, har en levendegørende kraft. De, som
undslår at blive bekendt med dette ord, kan ikke opfylde Guds krav. Karakterdefekt
er resultatet af deres forsømmelse. Deres ord og handlinger er en bebrejdelse mod
deres Frelser. Apostelen fortæller os, at “ethvert skrift, som er indblæst af Gud, er
også gavnligt til at belære, til at irettesætte, til at genoprejse, til at optugte i retfær-
dighed, så at Guds-mennesket kan blive fuldt beredt, vel skikket til al god gerning.”
Hvis vi vil granske Skrifterne, vil vore hjerter brænde i os, idet sandhederne, som er
åbenbaret deri, åbnes for vor forståelse. Vore håb vil lyse op, idet vi gør krav på de
dyrebare løfter, som er strøet som perler gennem de hellige Skrifter. Idet vi studerer
patriarkers og profeters historie, mænd, som elskede og frygtede Gud og vandrede
med ham, vil vor sjæl gløde af den ånd, som levendegjorde dem.’ Second Advent
Review & Sabbath Herald, 31. marts, 1903.

‘Lader sig tyde egenmægtigt’

11. Hvilken advarsel gav Peter angående profetier? 2 Pet. 1, 20.

BEMÆRK: ‘Vi ser og føler vigtigheden af, at enhver har en forståelse af Skrifter-
ne. Der kan være dem, som vil fortælle os om de ting, der er indeholdt i Guds ord,
men dette vil ikke opfylde kravene. Vi må ransage Skrifterne for os selv. Der er
specielle punkter, som vi må forstå angående vor egen tid. Vi lever en i tidsalder
med vildfarelse og vranglære alle vegne. Kristus har fortalt os, at “falske Messi-
as’er og falske profeter skal fremstå og gøre store tegn og undere for, om det er mu-
ligt, at føre endog de udvalgte vild.” Matt. 24, 24. Disse lærere, som Kristus talte
om, vil komme i fåreklæder og vil vildlede folket med deres vranglære, og dette vil
vi se mere og mere af, idet vi kommer nærmere enden. Derfor er det af den største
vigtighed, at vi ransager Skrifterne for os selv og lærer deres indhold.’ Manuscript
Releases, bind 3, s. 88.

12. Hvilket velfunderet princip kan vi følge i vores søgen efter at studere Bi-
belens profetier? Es. 28, 10 [norsk eller engelsk bibelovers.].

BEMÆRK: ‘Når du ransager skriften med et alvorligt ønske om at lære sandheden
at kende, vil Gud indblæse sin Ånd i dit hjerte og lade lyset fra sit ord gøre indtryk
på dit sind. Bibelen er sin egen tolk, idet det ene skriftsted forklarer det andet. Ved
at jævnføre skriftsteder, der behandler de samme emner, vil du finde en skønhed og
harmoni, som du aldrig har drømt om. Der gives ingen anden bog, hvis læsning
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Lektie 1: 31. marts – 6. april
styrker og udvider, højner og forædler sindet således, som læsningen af denne bø-
gernes bog gør. Dens granskning giver sindet ny styrke ved at sætte det i forbin-
delse med emner, som kræver alvorlig tænkning og ansporer det til bøn til Gud om
evne til at fatte de sandheder, som åbenbares.’ Vejledning for Menigheden, bind 1,
s. 470. 
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Lektie 2: 7. –13. april
‘Agt vel på, at ikke nogen skal føre jer vild’ 

UDENADSVERS: ‘Da sagde han til ham: “Hører de ikke Moses og profeterne,
så vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en opstod fra de døde.”’ Luk. 16,
31.

STUDIEHJÆLP: Last Day Events, s. 177-182.

Indledning
‘Mange vil forlade os og holde sig til ånder, som fører vild, og til lærdomme,

som stammer fra onde magter. Herren ønsker, at hvert menneske, som bekender sig
til at tro på sandheden, skal have en velbegrundet forståelse af, hvad der er sand-
hed. Der vil opstå falske profeter, og de vil bedrage mange. Alt, som kan rystes, vil
blive rystet. Sømmer det sig da ikke for hver enkelt af os, at vi forstår grundene for
vor tro? I stedet for de mange prædikener, burde der være et mere grundigt studium
af Guds ord. Vi bør læse Bibelen, skriftord for skriftord, og finde frem til de stærke
beviser, som støtter de grundlæggende læresætninger, som har bragt os hvor, vi nu
er, på de evige sandheders platform.’ På fast grunn, bind 2, s. 393.

‘Nu står det profetiske ord så meget fastere’

1. Hvilken advarsel gav Kristus angående de sidste dage? Matt. 24, 11.

BEMÆRK: ‘Ikke-helliggjorte prædikanter mobiliserer sig selv imod Gud. De pri-
ser Kristus og denne verdens gud i samme åndedrag. Mens de bekender sig til at
tage imod Kristus, omfavner de Barabbas, og ved deres handlinger siger de: “Ikke
denne mand, men Barabbas.” Lad alle, som læser disse linjer, give agt. Satan har
pralet med, hvad han kan gøre. Han har tænkt sig at opløse den enhed, som Kristus
bad om måtte eksistere i hans menighed. Han siger: “Jeg vil gå frem og være en
løgneånd for at bedrage dem, jeg kan, til at kritisere, fordømme og forfalske.” Lad
bedrageriets synd og falsk vidnesbyrd opretholdes af en menighed, som har haft
stort lys, stort bevis, og den menighed vil forkaste det budskab, som Herren har
sendt, og tage imod de mest ufornuftige påstande og falske antagelser og teorier.
Satan griner af deres dårskab, for han ved, hvad sandhed er. Mange vil stå på vores
talerstole med den falske profetis fakkel i deres hænder, som er blevet antændt af
Satans fakkel. Hvis tvivl og vantro næres, vil de trofaste prædikanter blive fjernet
fra det folk, som tror, at de ved så meget.’ 1888 Materials, s. 1646.
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Lektie 2: 7. – 13. april
2. Hvordan beskrev Kristus falske profeter? Matt. 7, 15.

BEMÆRK: ‘Kristus har advaret os: “Vogt jer for de falske profeter, som kommer
til jer i fåreklæder, men i deres indre er glubske ulve. Af deres frugter skal I kende
dem.” De her beskrevne religiøse lærere bekender sig til at være kristne. De har
gudsfrygts skin og virker tilsyneladende til fordel for mennesker, medens de i hjer-
tet er havesyge, selviske, elsker bekvemmelighed og følger deres egne uhengivne
hjerters tilskyndelser. De er i konflikt med Kristus og hans lære og er blottet for
hans ydmyge og sagtmodige ånd. Den prædikant, som bringer den hellige sandhed
for disse sidste dage, må være modsat alle disse ting, og ved sit liv i praktisk gud-
frygtighed skal han tydeligt markere den forskel, der eksisterer mellem den falske
og den sande hyrde. Den gode Hyrde kom for at opsøge og frelse det fortabte. Han
har vist kærlighed til fårene i sin gerning. Alle hyrder, som arbejder under denne
Overhyrde, vil have hans karaktertræk. De vil være sagtmodige og ydmyge af hjer-
tet. Barnlig tro giver sjælen hvile og arbejder også i kærlighed og stedsevarende
interesse for andre. Hvis Kristi Ånd bor i dem, vil de ligne Kristus og gør Kristi
gerninger. Mange, som bekender sig til at være Kristi prædikanter, har taget fejl af
deres mester. De hævder at tjene Kristus og er ikke klar over, at de er samlede un-
der Satans banner. De kan være verdslig vise og ivrige efter strid og tom ære, idet
de lader som om, de gør et stort arbejde; men Gud har ikke brug for dem’ Testimo-
nies, bind 4, s. 376-377.

‘Hører de ikke Moses og profeterne’

3. Hvorfor er det vigtigt at tro på, hvad profeterne har skrevet? Luk. 16, 31.

BEMÆRK: ‘Gud har givet menneskene loven og profeterne for at hjælpe dem til at
finde frelsen. Kristus sagde: “Lad dem lytte til disse vidnesbyrd. Hvis de ikke vil
lytte til Guds stemme i hans ord, vil de heller ikke agte på, hvad et vidne siger, der
er opstået fra de døde.” De, der hører Moses og profeterne, vil ikke forlange noget
større lys end det, Gud har givet, men hvis menneskene forkaster lyset og ikke be-
nytter de anledninger, Gud har givet dem, vil de heller ikke høre, hvis en kommer
frem fra de døde med et budskab til dem. De vil ikke engang lade sig overbevise af
dette vidnesbyrd, for de, der forkaster loven og profeterne, forhærder deres hjerter i
den grad, at de vil forkaste alt lys.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 60. 

4. Hvordan viste Jesus, at selv tro på ham må baseres på Moses’ og profeter-
nes lære? Luk. 24, 25-27. 44.
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Lektie 2: 7. – 13. april
BEMÆRK: ‘Gennem sin lære til disse disciple viste Jesus, hvor betydningsfuldt
Det Gamle Testamente er som vidnesbyrd om hans kaldelse. Mange såkaldte krist-
ne affærdiger nu Det Gamle Testamente og hævder, at der ikke mere er brug for
det. Men dette er ikke efter Kristi lære. Han værdsatte det så højt, at han engang
sagde: “Hører de ikke Moses og profeterne, så vil de heller ikke lade sig overbevi -
se, selv om en opstod fra de døde.” Luk. 16, 31. Det er Kristi røst, der taler gennem
patriarker og profeter, lige fra Adams tid og til tidernes sidste begivenheder. Frelse-
ren er åbenbaret lige så klart i Det Gamle Testamente som i Det Nye. Det er lyset
fra den profetiske fortid, som stiller Kristi liv og Det Nye Testamentes lære i relief
med klarhed og skønhed. Kristi undergerninger er et bevis på hans guddommelig-
hed; men man finder et endnu stærkere bevis for, at han er verdens Genløser, ved at
sammenligne profetierne i Det Gamle Testamente med Det Nye Testamentes beret-
ning.’ Den Store Mester, s. 544.

‘Jesu vidnesbyrd’

5. Hvordan bliver vi vist, at den sidste menighed vil blive ledt af profetiens
Ånd? Åb. 12, 17. Sammenlign med Åb. 19, 10 & 22, 9. Se også ApG. 2, 17-
18.

BEMÆRK: Det var Kristus, der talte til sit folk gennem profeterne. Apostlen Peter
skriver til den kristne menighed, at profeterne “profeterede om den nåde, som skul-
le blive jer til del. De har grundet over, når den tid ville komme, og hvordan den
ville være, som Kristi Ånd i dem viste frem til, når den forud vidnede om Kristi li-
delser og al den herlighed, som skulle følge derefter.” 1 Pet. 1, 10-11. Det er Kristi
stemme, der taler til os gennem Det Gamle Testamente. “Thi Jesu vidnesbyrd er
profetiens ånd.” Åb. 19, 10.’ Patriarker og Profeter, s. 182.

6. Hvordan skal vi reagere over for deres budskaber, eftersom der skal være
sande og falske profeter i de sidste dage? 1 Tess. 5, 20-21.

BEMÆRK: ‘At tro på en løgn vil ikke have nogen helliggørende indflydelse på li-
vet og karakteren. Vildfarelse er ikke sandhed. Den kan heller ikke blive til sand-
hed ved at blive gentaget eller ved at tro på den. Oprigtighed vil aldrig frelse noget
menneske fra følgerne af at tro på vildfarelse.  Uden oprigtighed findes der ikke
nogen sand gudsfrygt, men oprigtighed overfor en falsk religion frelser ingen. Jeg
kan i fuld oprigtighed gå en forkert vej, men det vil ikke gøre den til den rigtige vej
eller føre mig til det sted, hvor jeg skal. Herren ønsker ikke, at vi skal have blind
tillid til troen, og så kalde det en helliggørende tro. Det er sandhedens princip, som
helliggør, derfor er det vigtigt for os at vide hvad, der er sandhed. Vi må sammen-
ligne åndelige ting med det, som er åndeligt. Vi må prøve alt, men holde fast ved
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det gode, det, som har guddommelig godkendelse. Det åbenbarer de sande motiver
og principper, som bør ligge til grund for vore handlinger.’ På fast grunn, bind 2, s.
56.

‘Hans egne tog ikke imod ham’

7. Hvilket eksempel har vi på dem, der ikke opdagede, at profetierne var ved
at gå i opfyldelse for deres øjne? Luk. 4, 21. 28-29. Sammenlign med Joh.
1, 11.

BEMÆRK: ‘Da jøderne tog det første skridt i forkastelsen af Kristus, tog de et far-
ligt skridt. Da beviserne på, at Jesus af Nazaret var Messias, senere ophobede sig,
var de for stolte til at erkende, at de havde taget fejl. Det samme gælder folk i vor
tid, som forkaster sandheden. De tager ikke tid til at undersøge sandhedens beviser
oprigtigt og med alvorlig bøn, og de modsætter sig det, som de ikke forstår. Lige-
som jøderne tager de det for givet, at de har al sandheden og føler en form for
foragt mod nogen, som skulle tro, at de havde mere korrekte ideer end dem selv af,
hvad der er sandhed. De beslutter sig for, at alle de beviser, der bliver fremlagt,
ikke skal have nogen vægt hos dem, og de fortæller andre, at læren ikke er sand, og
senere ser de beviserne, som de var så hurtige til at fordømme, som lys, og de har
for megen stolthed til at sige: “Jeg tog fejl”; de nærer stadig tvivl og vantro og er
for stolte til at erkende deres overbevisninger. På grund af dette tager de skridt, som
fører til resultater, som de aldrig havde drømt om.’ 1888 Materials, s. 169.

8. Hvordan reagerede jøderne, da profetierne blev forklaret for dem? ApG.
7, 54. 57-58.

BEMÆRK: ‘Idet trængslerne tager til omkring os, vil der ske både en adskillelse
og en forening inden for vore rækker. Nogle, som nu er parate til at gribe til våben,
vil, når der virkelig er fare på færde, åbenbare, at de ikke har bygget på den faste
klippe; de vil give efter for fristelsen. De, der har haft stort lys og herlige privilegi-
er, men ikke har benyttet sig af det, vil forlade os under et eller andet påskud. De
tog ikke imod kærlighed til sandheden, derfor vil de blive hildet i fjendens bedrag;
de vil lytte til forførende ånder og dæmoners lærdomme og falde fra troen.’ Herren
Kommer, 13. juli.
‘Når Guds lov bliver sat ud af kraft, og menigheden er blevet sigtet i de ildprøver,
der skal prøve alle, som bor på jorden, vil en stor del af dem, som mentes at være
ægte, give agt på forførende ånder og blive forrædere og bryde hellige løfter. De vil
blive vore allerværste forfølgere. “Af jeres egen midte skal der fremstå mænd, som
fører falsk tale for at drage disciplene efter sig,” og mange vil lytte til forførende
ånder. De, som falder fra i trængselstiden, vil aflægge falsk vidnesbyrd og forråde
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deres brødre for at redde sig selv i sikkerhed. De vil fortælle, hvor deres brødre er
skjult, og sætte ulvene på sporet af dem. Kristus har advaret om dette, for at vi ikke
skal blive overraskede over den grusomme, unaturlige fremgangsmåde, som venner
og slægtninge benytter.’ Herren Kommer, 8. juli.

‘Intet lys i dem’

9. Hvor megen opmærksomhed skal vi give dem, som ikke ophøjer Guds lov
eller Jesu vidnesbyrd? Es. 8, 20.

BEMÆRK: ‘Ånden blev ikke givet og kan aldrig nogen sinde blive givet for at er-
statte Bibelen, for Skriften siger tydeligt, at Guds ord er det grundlag, som al lære
og alle erfaringer skal bedømmes ud fra. Apostlen Johannes siger: “Tro ikke enhver
ånd, men prøv ånderne, om de er af Gud; thi mange falske profeter er draget ud i
verden.” 1 Joh. 4, 1. Esajas siger: “Til læren og vidnesbyrdet! Således skal visselig
de komme til at tale, som nu er uden morgenrøde.” Es. 8, 20. Stor skam er blevet
bragt over Helligåndens værk af de fejltagelser, der er blevet begået af en gruppe,
der  hævder at  have dens oplysning og intet  yderligere  behov for  vejledning fra
Guds ord. De styres af indtryk, som de anser som Guds stemme i sjælen. Men den
ånd, der styrer dem, er ikke Guds Ånd. At følge indtryk og tilsidesætte Skrifterne
kan kun lede til forvirring og ruin. Det tjener kun til at fremme den ondes planer.’
Great Controversy, s. vii.

10. Hvilket dyrebart løfte kan vi gøre krav på, når vi står overfor at skulle fo-
retage vanskelige valg? Es. 30, 21.

BEMÆRK: ‘Da Natanael kom til Jesus, udbrød Frelseren: “Se, det er i sandhed en
israelit, i hvem der ikke er svig.” Natanael sagde: “Hvorfra kender du mig?” Jesus
svarede: “Mens du var under figentræet, så jeg dig.” [Joh. 1, 47. 48.] Og Jesus vil
også se os i bønnens lønkammer, hvis vi søger efter lys hos ham, så vi kan vide,
hvad der er sandhed. Hvis en broder lærer vildfarelse, burde de, som er i ledende
stillinger, vide det; og hvis han lærer sandheden, burde de tage deres plads ved hans
side. Vi burde alle vide, hvad der læres iblandt os; for hvis det er sandhed, burde vi
kende den. Sabbatsskolelæreren er nødt til  at vide det, og hver sabbatsskoleelev
burde forstå den. Vi er alle forpligtede over for Gud til at forstå det, han sender os.
Han har givet retningslinjer, så vi kan teste hver læresætning. “Til læren og vidnes-
byrdet! Således skal visselig de komme til at tale, som nu er uden morgenrøde.”
[Es. 8, 20]. Men hvis den er i overensstemmelse med denne prøve, skal du ikke
være så fuld af fordom, så du ikke kan anerkende et punkt, bare fordi det ikke pas-
ser med dine ideer.’ Gospel Workers, 1892 udg. s. 130.
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‘Ringeagt ikke profetisk tale’

11. Hvilken advarsel giver Paulus angående falsk profeti og lære i de sidste
dage? 1 Tim. 4, 1. Sammenlign med 2 Pet. 2, 1-2.

BEMÆRK: ‘Vi er i stor fare, når vi tager nogen sandhed for let; for da er sindet
åbent for vildfarelse. Vi må give agt på hvordan og hvad, vi hører. Vi behøver ikke
at forsøge at forstå de argumenter, som mennesker giver for at støtte deres teorier,
når det let kan erkendes, at disse teorier ikke er i harmoni med Skrifterne. Nogle,
som tror, at de har videnskabelig kundskab, giver forkerte ideer både af videnskab
og Bibelen ved deres fortolkninger. Lad Bibelen afgøre ethvert spørgsmål, som har
betydning for menneskets frelse.’ Medical Ministry, s. 96.
‘Vi skal ikke indgå i en strid over disse spiritistiske teorier, for en sådan strid vil
kun forvirre sindene. Disse ting skal ikke bringes ind i vore møder. Vi skal ikke ar-
bejde på at modbevise dem. Hvis vore prædikanter og lærere giver sig til at studere
disse forkerte teorier, vil nogle forlade troen og give agt på forførende ånder og dæ-
moners lærdomme. Det er ikke evangelieprædikantens opgave at give stemme til
Satans teorier. Hold sandheden op; ophøj sandheden; sig: “Der står skrevet.” Apo-
stelen Paulus advarer os om, at “i de sidste tider skal nogle falde fra troen, idet de
lytter til forførende ånder og dæmoners lærdomme.” Det er dette, vi kan forvente.
Vore største prøvelser vil komme på grund af den gruppe, som engang gjorde sig til
talsmænd for sandheden, men som vender sig væk fra den mod verden og tramper
den under fode i had og spot.’ Evangelism, s. 624.

12. Hvilken afgørende prøve gav Kristus til at skelne mellem sande og falske
profeter? Matt. 7, 15-20.

BEMÆRK: ‘Lad Vidnesbyrdene blive bedømt ud fra deres frugter. Hvad er ånden
bag deres lære? Hvad har resultatet af deres indflydelse været? Alle, som ønsker
det, kan gøre sig bekendt med disse syners frugter. Dette arbejde er af Gud, eller
det er ikke af Gud. Gud gør intet i fællesskab med Satan. Mit arbejde bærer Guds
stempel eller fjendens stempel. Der er intet halvfærdigt arbejde i denne sag. Vid-
nesbyrdene er fra Guds Ånd eller fra djævelen. Satans sidste bedrag vil være at fjer-
ne Guds Ånds vidnesbyrds effekt. “Uden syner forvildes et folk.” Ordsp. 29, 18.
Satan vil arbejde med snilde på forskellige måder og gennem forskellige redskaber
for at fjerne Guds sidste folks tillid til det sande vidnesbyrd. Han vil bringe falske
syner for at vildlede og blande det falske med det sande og skabe afsky hos folk, så
de anser alt, der bærer navnet syner som en slags fanatisme; men ærlige sjæle vil
være i stand til at skelne mellem dem ved at sammenligne det falske med det sande.
Når Vidnesbyrdene, som engang blev troet på, bliver tvivlet på og opgivet, ved Sa-
tan, at de bedragede ikke vil stoppe her; og han fordobler sine anstrengelser, indtil
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han kaster dem ud i åbent oprør, som bliver uhelbredeligt og ender i ødelæggelse.’
The Faith I Live By, s. 297. 
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Lektie 3: 14. – 20. april 
‘Drevet af Helligånden’

UDENADSVERS: ‘Thi aldrig er nogen profeti fremgået af et menneskes vilje,
men drevne af Helligånden udtalte mennesker, hvad de fik fra Gud.’ 2 Pet. 1, 21.

STUDIEHJÆLP: På fast grunn, kap. 1.

Indledning
‘Bibelen blev skrevet af inspirerede mennesker, men den er ikke Guds tanke-

eller udtryksmåde. Den er menneskehedens. Gud har ikke skrevet den. Mennesker
vil ofte sige, at en sådan udtryksmåde ikke er som Guds. Men Gud har ikke stillet
sig selv for retten i ord, i logik, i retorik i Bibelen. Bibelens forfattere var Guds
skribenter, ikke hans pen.’ Selected Messages, bind 1, s. 21. 

‘Profetiens Ånd’

1. Hvem er kilden til de profetiske budskaber? 2 Pet. 1, 21. Sammenlign med
1 Kor. 12, 10; Rom. 12, 6.

BEMÆRK: ‘Gud betroede forberedelsen af hans guddommeligt inspirerede ord til
dødelige mennesker. Dette ord, som blev arrangeret i bøger, Det Gamle Testamente
og Det Nye Testamente, er vejledningsbogen for beboerne i en falden verden, som
er testamenteret til dem, så ikke en eneste sjæl, som studerer og adlyder dens in-
struktioner, vil fare vild på vejen til Himmelen. Bibelen peger på Gud som dens
forfatter; men den blev skrevet af menneskelige hænder; og i dens forskellige bø-
gers varierede stil præsenteres de forskellige skribenters egenskaber. De sandheder,
som er åbenbaret, er alle “indblæst af Gud” (2 Tim. 3, 16); dog er de udtrykt i men-
neskers ord. Den Evige har oplyst  sine tjeneres sind og hjerter med sin Hellige
Ånd. Han har givet drømme og syner, symboler og billeder; og de, som således fik
sandheden åbenbaret, har selv udtrykt tanken i menneskeligt sprog.’  The Faith I
Live By, s. 10.  

2. Hvilket eksempel har vi fået på denne proces? ApG. 1, 16; 2 Sam. 23, 2.

BEMÆRK: ‘Bibelens skribenter måtte udtrykke deres ideer i menneskeligt sprog.
Den blev skrevet  af  mennesker.  Disse mænd blev inspireret  af  Helligånden.  På
grund  af  ufuldkommenhederne  i  den  menneskelige  forståelse  af  sprog  eller  det
menneskelige sinds fordærvethed, snildt som det er til at vige uden om sandheden,
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læser og forstår mange Bibelen for at behage sig selv. Det er ikke sådan, at vanske-
ligheden ligger i Bibelen. Skrifterne blev givet til mennesker, ikke i en vedvarende 
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kæde af uafbrudte udtalelser, men stykke efter stykke gennem efterfølgende gene-
rationer, eftersom Gud i sit forsyn så en gunstig anledning til at tilskynde menne-
sker på forskellige tider og steder. Mennesker skrev, som de blev drevet af Helli-
gånden. Der er ikke altid fuldkommen orden eller åbenbar enighed i Skrifterne. Bi-
belens sandheder er som skjulte perler. De må omhyggeligt opsøges og graves ud.
De, som kun har en overfladisk opfattelse af Skrifterne, vil med deres overfladiske
kundskab, som de tror, er meget dyb, tale om Bibelens selvmodsigelser og stille
spørgsmålstegn ved Skrifternes  autoritet. Men de, hvis hjerter er i  harmoni med
sandhed og pligt, vil ransage Skrifterne med et hjerte, som er beredt til at modtage
guddommelige indtryk. Den oplyste sjæl ser en  åndelig enhed, én stor, gylden tråd,
som løber igennem det hele, men det kræver tålmodighed, eftertanke og bøn for at
spore den dyrebare gyldne tråd.’ The Faith I Live By, s. 11.

‘Jesu vidnesbyrd’

3. Hvordan bliver vi vist, at Kristus er kilden til de profetiske budskaber? 1
Pet. 1, 10-11.

BEMÆRK: ‘Det var Kristus, der talte til sit folk gennem profeterne. Apostlen Peter
skriver til den kristne menighed, at profeterne “profeterede om den nåde, som skul-
le blive jer til del. De har grundet over, når den tid ville komme, og hvordan den
ville være, som Kristi Ånd i dem viste frem til, når den forud vidnede om Kristi li-
delser og al den herlighed, som skulle følge derefter.” 1 Pet. 1, 10-11. Det er Kristi
stemme, der taler til os gennem Det Gamle Testamente. “Thi Jesu vidnesbyrd er
profetiens Ånd.” Åb. 19, 10.’ Patriarker og Profeter, s. 184. 

4. Hvordan bliver vi vist, at Kristus ikke kun er kilden til, men også emnet i
profetierne? Joh. 5, 39. 46.

BEMÆRK: Kristus ‘fremstillede sig selv som Den, profeterne henviste til, og sag-
de især: “Om mig har de skrevet.” Han kom for at repræsentere Faderen; han var
hans herligheds glans, hans væsens udtrykte billede. Han var emnet i alle de lektier,
som han gav sine disciple, det tema, deres opmærksomhed skulle rettes imod. Han
var det store midtpunkt i alt, og tro på ham skulle bringe evigt liv til alle, som ville
tage imod ham. Da han præsenterede dem for berømte personer, var det ganske en-
kelt for at give dem et indtryk af den kendsgerning, at han var større end alle jor-
dens vise og store mænd. Han søgte at få dem til at forstå betydningen af den jødi-
ske menigheds ritualer, og idet deres sløve fatteevne blev mere og mere oplyst, gav
ham dem det indtryk,  at  han var  ophavsmanden til  og hovedbestanddelen  af  al
sandhed. Den jødiske menigheds forbilleder og ritualer var alle knyttet til ham; han
var hele systemets herlighed. Alt, som var tiltrækkende, enten i naturen eller åben-
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baringen, blev fundet i ham; han var det altopslugende tema hos patriarker og pro-
feter, den første og den sidste, alle tings Alfa og Omega.’ Second Advent Review &
Sabbath Herald, 14. oktober, 1890.

‘Herrens ord’

5. På hvilke forskellige måder kan profeten modtage Herrens ord? 4 Mos.
12, 6.

BEMÆRK: ‘De fleste drømme kommer af livets almindelige ting, som Guds Ånd
ikke har noget med at gøre. Der er også falske drømme, såvel som falske syner,
som er inspireret af Satans ånd. Men drømme fra Herren klassificeres i Guds ord
sammen med syner og er ligesom synerne frugterne af profetiens ånd. I betragtning
af personerne, som får dem, og omstændighederne de gives under, indeholder disse
drømme deres egne beviser på deres ægthed.’ Testimonies, bind 1, s. 569. 

6. Hvilke eksempler har vi fået på syner og profetiske drømme?  Es. 6, 1;
Dan. 10, 5-8; 1 Mos. 37, 5-9.

BEMÆRK: ‘“Gud [gav dem] kundskab og indsigt i al skrift og visdom; Daniel for-
stod sig også på alle hånde syner og drømme.” Løftet: “De, som ærer mig, vil jeg
ære,” gik i opfyldelse. 1 Sam. 2, 30. Daniel klyngede sig til Gud i usvækket tro og
fik den profetiske gave. Samtidig med, at han blev undervist af mennesker om plig-
terne ved hoffet, skænkede Gud ham evnen til at læse fremtidens hemmeligheder
og skrive resten af verdens historie i tal og symboler til gavn for kommende slæg-
ter.’ Profeter og Konger, s. 235.

‘Det, der kommer, skal han forkynde jer’

7. Hvordan talte Jesus om Helligåndens profetiske arbejde? Joh. 16, 13.

BEMÆRK: ‘Her er et dyrebart løfte; Guds hensigter og planer skal åbnes for hans
disciple. Hvad er en discipel? En elev, der altid lærer. Kommende begivenheder af
en alvorlig karakter åbner sig for os, og Gud vil ikke have, at nogen af os skal tæn-
ke, at der ikke er mere, vi behøver at vide i disse sidste dage. Dette er Satans ved -
varende snare. Han ønsker, at vi skal møde kommende begivenheder uden den spe-
cielle forberedelse, som er vigtig for at lede dem gennem enhver vanskelighed. Han
ønsker, at alle skal snuble på deres vej i uvidenhed og lade indbildskhed, selvværd
og selvtillid tage den sande kundskabs plads. Jo mere tilfreds nogen er med sig selv
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og sin nuværende kundskab, jo mindre alvorligt og ydmygt vil han søge at blive
ledt til hele sandheden. Jo mindre han har af Guds Hellige Ånd, jo mere selvtilfreds
og selvglad vil han føle sig. Han vil ikke søge alvorligt og med den dybeste interes-
se for at vide mere sandhed. Men medmindre han holder trit med Lederen, som le-
der til al sandhed, vil han blive ladt tilbage, forsinket, blind, forvirret, fordi han
ikke vandrer i lyset.’ Paulson Collection, s. 56. 

8. Hvilket ypperligt eksempel på opfyldelsen af dette løfte er vi blevet vist?
Åb. 1, 9-10.

BEMÆRK: ‘Jeg er blevet informeret om, at profetierne i Daniels Bog og Åbenba-
ringen sammen med de nødvendigste forklaringer skulle trykkes i små bøger og
sendes ud over hele verden. Vort eget folk har behov for at få lyset fremstillet mere
klart. De, der spiser Guds Søns kød og drikker hans blod, vil fra Daniels Bog og
Åbenbaringen hente sandhed frem, som er inspireret af Helligånden. De vil sætte
kræfter i bevægelse, som ikke vil kunne holdes nede. Børns læber vil blive opladt
til at forkynde hemmeligheder, som har været skjult for mennesketanken. Mange af
profetierne er ved at blive opfyldt i hurtig rækkefølge. Alle kræfter er ved at blive
sat ind. Tidligere historie vil blive gentaget; gamle stridigheder vil stå frem til nyt
liv, og farer vil true Guds folk fra alle sider. Menneskene er ved at blive grebet af
en voldsom heftighed, som gennemtrænger alt på jorden. Studer Åbenbaringen i
forbindelse med Daniels Bog, for historien vil gentage sig. Med alle vore religiøse
fortrin bør vi vide meget mere nu, end vi gør.’ Herren Kommer, 22. januar.

‘Retfærdig og gudfrygtig’

9. Hvilken  slags  mennesker  kan  modtage  profetiens  gave?  ApG.  21,  8-9;
Luk. 2, 25. 36-37.

BEMÆRK: ‘Gud ønsker mænd og kvinder, som er villige til at give sig selv helt og
fuldt til ham, ligesom Elisa gjorde, da Elias kom til ham, mens han stod ved ploven,
og bad ham følge sig. Elisa adlød, og vi læser, at hans første tjeneste var at hælde
vand på profetens hænder. Han påtog sig villigt det arbejde at tjene ham, og således
blev han kendt med det arbejde, som han senere skulle have en ledende del i.’ Ge-
neral Conference Bulletin, 22. april. 

10. Hvilken højtidelig advarsel giver Herren dem, som falsk hævder at have
profetiens gave? 5 Mos. 18, 20.
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BEMÆRK: ‘Mens apostlen priste det “sikre profetiske ord” som en tryg vejleder i
farefulde tider, advarede han alvorligt menigheden mod de falske profetiers fakkel,
som “falske lærere” ville løfte, når de ville liste “fordærvelige vranglærdomme ind,
idet de endog fornægter den Herre, som købte dem.” Disse falske lærere, som op-
står indenfor menigheden og af mange af deres brødre i troen regnes for at være
sandfærdige, bliver af apostlen sammenlignet med “vandløse kilder og tåger, som
driver for stormen; dem venter mørke og mulm.” “Det sidste er blevet værre med
dem end det første,” erklærede han. “Thi det havde været bedre for dem ikke at
lære retfærdighedens vej at kende fremfor efter at have erkendt den, da at vende sig
bort fra det hellige bud, som blev dem overgivet.”’ Mesterens Efterfølgere, s. 283.
‘Ikke-helliggjorte prædikanter mobiliserer sig selv imod Gud. De priser Kristus og
denne  verdens  gud  i  samme åndedrag.  Mens  de  bekender  sig  til  at  tage  imod
Kristus,  omfavner  de  Barabbas,  og ved deres  handlinger  siger  de:  “Ikke  denne
mand, men Barabbas.” Lad alle, som læser disse linjer, give agt. Satan har pralet
med, hvad han kan gøre. Han har tænkt sig at opløse den enhed, som Kristus bad
om måtte eksistere i hans menighed. Han siger: “Jeg vil gå frem og være en løgne-
ånd for at bedrage dem, jeg kan, til at kritisere, fordømme og forfalske.” Lad bed-
rageriets synd og falsk vidnesbyrd opretholdes af en menighed, som har haft stort
lys, stort bevis, og den menighed vil forkaste det budskab, som Herren har sendt,
og tage imod de mest ufornuftige påstande og falske antagelser og teorier. Satan
griner af deres dårskab, for han ved, hvad sandhed er. Mange vil stå på vores taler-
stole med den falske profetis fakkel i deres hænder, som er blevet antændt af Satans
fakkel. Hvis tvivl og vantro næres, vil de trofaste prædikanter blive fjernet fra det
folk, som tror, at de ved så meget.’ 1888 Materials, s. 1646.

‘Jeg vil udgyde min Ånd’

11. Hvilket løfte er givet angående profetiens gave i de sidste dage? ApG. 2,
17-18.

BEMÆRK: ‘De profetier, som blev opfyldt, da tidligregnen blev udgydt ved evan-
geliets begyndelse, skal atter opfyldes ved, at sildigregnen udgydes ved dets afslut-
ning. Det er disse “husvalelsestider,” som apostelen Peter så frem til, da han sagde:
“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.” ApG. 3, 19. 20. Guds tjenere vil med ansigter,
der lyser af hellig iver, haste fra sted til sted for at forkynde budskabet fra Himme-
len.  Tusinder  af  stemmer  vil  forkynde  advarslen  over  hele  jorden.  Der  vil  ske
mirakler, syge vil blive helbredt, og tegn og undere vil følge de troende. Også Satan
vil gøre undergerninger – falske undergerninger – og endog få ild til at falde ned fra
himmelen for menneskenes øjne. Åb. 13, 13. På den måde vil jordens beboere blive
tvunget til at tage standpunkt.’ Den Store Strid, s. 541.
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Lektie 3: 14. – 20. april

12. Hvad er formålet med profetiens gave og de andre åndelige gaver? Ef. 4,
12-15.

BEMÆRK:  ‘Guds  gaver  skal  ikke  bruges  til  selvophøjelse,  men  skal  gives  til
vekselererne, så han kan få sit igen med rente. Lad ingen prøve at sikre sig storhed,
lykke eller selvtilfredsstillelse ved et forkert brug af de kræfter, som han er udstyret
med; for ved at gøre dette, vanærer han Giveren og undlader at opfylde det formål,
han blev skabt til. Alle vore kræfter kommer fra Gud og burde bruges til hans ære.’
This Day With God, s. 132.

23



Lektie 4: 21. – 27. april
‘Prøv alt’

UDENADSVERS: ‘Udsluk ikke Ånden, ringeagt ikke profetisk tale, prøv alt,
hold fast ved det gode!’ 1 Tess. 5, 19-21.

STUDIEHJÆLP: Reflecting Christ, s. 221.

Indledning
‘“Satans sidste bedrag vil være at fjerne Guds Ånds vidnesbyrds effekt. “Uden

syner forvildes et folk.” Ordsp. 29, 18. Satan vil arbejde med snilde på forskellige
måder og gennem forskellige redskaber for at fjerne Guds sidste folks tillid til det
sande vidnesbyrd. Han vil bringe falske syner for at vildlede og blande det falske
med det sande og skabe afsky hos folk, så de anser alt, der bærer navnet syner som
en slags fanatisme; men ærlige sjæle vil være i stand til at skelne mellem dem ved
at sammenligne det falske med det sande.’ The Faith I Live By, s. 297. 

‘Alt er jo blevet ved at være, som det var fra skabelsens begyn-
delse’

1. Hvilken bestemt falsk lære advarede Peter imod? 2 Pet. 3, 4-5.

BEMÆRK: ‘Dersom jeg antog, at hvis Principles of Geology [af Charles Lyell] al-
drig var blevet skrevet, ville vi aldrig have haft  The Origin of Species [af Charles
Darwin], ville det ikke være at gå for langt; under alle omstændigheder, kan jeg
trygt antage efter adskillige samtaler, som jeg har haft med Darwin, at han uden
nogen tøven ville have været enig med den holdning.’ J. W. Judd, citeret i Britain’s
Heritage of Science, s. 279. 
Lyell fremsatte den ide, at den fysiske verdens tilstand og livets historie forklares
udelukkende af de processer, som foregår i nu for tiden. Med andre ord, “er alt jo
blevet ved at være, som det var fra begyndelsen.”
‘Man har ment, at geologien modsagde den bogstavelige udlægning af den mosai-
ske skabelsesberetning.  Det  hævdes,  at  der  krævedes  millioner  af  år  til  jordens
udvikling fra kaos; og for at tilpasse Bibelen efter denne videnskabens formodede
afsløring har man antaget, at skabelsens dage har været uhyre langvarige og ikke
skarpt afgrænsede perioder, der strakte sig over tusinder eller endog over millioner
af år.’ Uddannelse, s. 128.

2. Hvilken bevidst fejl i deres tankegang pegede Peter på? 2 Pet. 3, 5-6.
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Lektie 4: 21. – 27. april
BEMÆRK: ‘Menneskers visdom er måske eller måske ikke værdifuld, som erfarin-
gen skal vise, men Guds visdom er uundværlig; og dog er mange, som hævder at
være vise , bevidst uvidende om de ting, der angår det evige liv. Du kan gå glip af,
hvad du vil af menneskelige færdigheder; men du må have tro på den tilgivelse,
som er blevet tilvejebragt dig med en uendelig pris, ellers vil al den visdom, som du
har tilegnet dig på jorden, forgå med dig. Hvis Retfærdighedens Sol skulle trække
sine lysstråler væk fra verden, ville vi blive efterladt i evigt mørke. Jesus talte, som
ingen anden havde gjort. Han skænkede hele Himmelens skat for mennesker i vis-
dom og kundskab. Han er det lys, der oplyser ethvert menneske, der kommer til
verden. Enhver fase af sandhed var åbenbar for ham. Han kom ikke for at udtrykke
usikre meninger og synspunkter; men kun for at tale sandheden, som er grundfæstet
på evige principper. Så hvorfor tage menneskers ustabile ord som ophøjet visdom,
når en større og sikker visdom står til din rådighed? Mennesker tager værkerne af
de videnskabsmænd, som med urette kaldes således, og søger at få deres udledelser
til at harmonere med Bibelens udtalelser. Men hvor der ingen overensstemmelse er,
kan der ikke være nogen harmoni. Kristus erklærer: “Ingen kan tjene to herrer.” Det
er sikkert, at deres interesser vil støde sammen. Igen og igen har mennesker forsøgt
at sætte Bibelen og menneskers skrifter på et fælles grundlag; men forsøget har væ-
ret  forgæves;  for  vi  kan  ikke  tjene  både  Gud  og  mammon.’  Fundamentals  of
Christian Education, s. 181.

‘Ved Guds ord’

3. Hvilken specifik del af sandheden er mennesker med vilje uvidende om? 2
Pet. 3, 5.

BEMÆRK: ‘Den, som mest grundigt gransker naturens mysterier, vil mest fuldt og
helt erfare sin egen uvidenhed og svaghed. Han vil indse, at der findes dybder og
højder, som han ikke kan nå, hemmeligheder, som han ikke kan trænge ind i, og
vældige områder af sandhed, der ligger uopklarede foran ham. Han vil være rede til
at sige som Newton: “Det forekommer mig, at jeg har været som et barn, der sam-
ler småsten og muslingeskaller på strandbredden, mens sandhedens store ocean lig-
ger uopdaget foran mig.” De skarpsindigste videnskabelige forskere føler sig tvun-
get til i naturen at erkende en almægtig krafts virken. Men hvis menneskets for-
stand ikke bliver hjulpet, kan naturens lære kun virke selvmodsigende og skuffen-
de. Kun ved hjælp af åbenbaringens lys kan den tydes på rette måde. “I tro fatter
vi.” Heb. 11, 3.’ Uddannelse, s. 134 

4. Hvordan beskriver Guds ord menneskers teorier og spekulationer? 1 Tim.
6, 20.
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Lektie 4: 21. – 27. april
BEMÆRK: ‘Teorien om jordens udvikling er beslægtet med den teori, som hen-
fører menneskets udvikling til en opadstigende linje af kim, bløddyr og firbenede
dyr - mennesket, som er skaberværkets krone. Når man tager menneskets mulighe-
der for forskning i betragtning, hvor kort dets liv er og hvor begrænset dets virke-
felt og dets horisont; hvor ofte og i hvor høj grad dets følgeslutninger viser sig at
være forkerte, særlig dem, der angår de begivenheder, som menes at gå forud for
Bibelens historie; hvor ofte videnskabens formodede slutninger bliver revideret el-
ler kasseret; med hvilken beredvillighed det formodede tidsrum, der medgik til jor-
dens udvikling, fra tid til anden forøges eller formindskes med millioner af år; og
hvordan de teorier,  der er fremsat  af  forskellige videnskabsmænd, er i  modstrid
med hinanden, når alt dette tages i betragtning, skulle så vi, for at få ret til at føre
vor oprindelse tilbage til kim og bløddyr og aber, indvillige i at forkaste Den helli-
ge Skrifts beretning, som er så storslået i sin enkelhed: “Gud skabte mennesket i sit
billede; i Guds billede skabte han det”? 1 Mos 1, 27.’ Uddannelse, s. 130. 

‘Den daværende verden gik til grunde’

5. Hvilken anden side af sandheden tiltrækker den samme skepsis? 2 Pet. 3,
6.

BEMÆRK: ‘Det er sandt, at der i jorden er fundet rester, som vidner om, at der har
eksisteret mennesker, dyr og planter, som var langt større end nogen, vi i dag ken-
der. Disse bliver betragtet som bevis for, at der har været plante- og dyreliv forud
for den tid, som den mosaiske beretning beskæftiger sig med. Men Bibelens histo-
rie giver os en fyldestgørende forklaring med hensyn hertil. Før syndfloden overgik
væksten inden for plante- og dyreverdenen langt det, som man senere har kendt.
Ved syndfloden blev jordens overflade brudt op, der fandt udprægede forandringer
sted, og ved nydannelsen af jordskorpen blev der bevaret mange vidnesbyrd om det
tidligere eksisterende liv. De vældige skove, som blev begravet i jorden på syndflo-
dens tid og siden forvandledes til kul, danner de udstrakte kullejer og yder de forsy-
ninger af olie, som i dag tjener til vort velvære og vor bekvemmelighed. Når alle
disse ting kommer frem for dagens lys, er de lige så mange vidner, der uden ord be-
viser sandheden i Guds ord.’ Uddannelse, s. 129.

6. Hvilken vigtig sandhed peger disse ting på? 2 Pet. 3, 7.

BEMÆRK: ‘Store og lærde mænd erklærede, at en sådan vandflod, som [Noa] for-
udsagde, havde aldrig været kendt, og at den aldrig ville komme. I dag giver man
Guds ord  ringe  opmærksomhed.  Mennesker  ler  ad dets  advarsler.  Skarer  siger:
“Alle ting bliver ved, som de har været fra verdens begyndelse. Der er intet at fryg-
te.” Lige nu er ødelæggelsen på vej. Når mennesker spørger i foragt: “Hvad bliver
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Lektie 4: 21. – 27. april
det til med hans komme, som var forjættet?”, går tegnene i opfyldelse. “Når de si-
ger: ‘Fred og ingen fare!’ da er undergangen pludselig over dem.” 1 Tess. 5, 3.’
The Story of Jesus, s. 181. 

‘Tyde egenmægtigt’

7. Hvilken måde at behandle profetierne advarede Peter menigheden imod?
2 Pet. 1, 20.

BEMÆRK: I 1820’erne udviklede John Nelson Darby, stifteren af Plymouth Bret-
hren, sin egen “private fortolkning” af Bibelens profetier. Den centrale del af Dar-
by’s  teori  var,  at  før  den store  trængselstid  skulle  menigheden hemmeligt  blive
‘bortrykket’ fra jorden og således blive skånet for den store forfølgelse. ‘Bortryk-
kelsen’ begynder den 70. uge af profetien i Daniel 9. (Ifølge denne teori blev denne
profeti udsat ved slutningen af den 69. uge, som Darby lærte faldt sammen med
korsfæstelsen.) Efter ‘bortrykkelsen’ ville hele det jødiske folk blive omvendt til
Kristus og blive missionærer for verden. Dernæst vil antikristen vise sig og indgå
en pagt med det jødiske folk; men tre og et halvt år efter ‘bortrykkelsen’ vil han
bryde pagten og begynde de 1260 dage med den store trængsel, som kun vil slutte
med Kristi genkomst i herlighed for at påbegynde sit tusindårsrige på jorden. Dar-
by’s  synspunkter,  som ofte kendes som ‘dispensationalisme,’  der til  at  begynde
med blev forkastet af mange fra Brethren bevægelsen, accepteres nu af flertallet af
de evangeliske og fundamentalistiske bevægelser i dag, takket være den verdens-
omspændende udbredelse af Scofield Bibelen. 

8. Hvilke skriftsteder viser det falske ved en hemmelig genkomst? Matt. 24,
24-27; 1 Tess. 4, 13-18.

BEMÆRK: Det er værd at lægge mærke til, at talsmændene for den ‘hemmelige
bortrykkelse’ ofte citerer 1 Tessaloniker 4 til støtte for deres teori!
‘I vor tid, som på Kristi tid, kan der forekomme fejllæsning og fejlfortolkning af
Skrifterne. Hvis jøderne havde studeret Skrifterne med alvorlige og bedende hjer-
ter, ville deres søgen være blevet belønnet med en sand kundskab om tiden, og ikke
kun om tiden, men også om den måde, hvorpå Kristus skulle komme.’ Evangelism,
s. 612.
‘Frelseren har på dette punkt advaret sit folk mod at lade sig bedrage og har tydeligt
forudsagt, hvorledes hans genkomst skal forme sig. “Thi falske Messias’er og fal-
ske profeter skal fremstå og gøre store tegn og undere for, om det er muligt, at føre
endog de udvalgte vild. ... 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 om i vest, sådan skal Menneskesønnens komme være.” Matt. 24,
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Lektie 4: 21. – 27. april
24-27. 31; Åb. 1, 7; 1 Tess. 4, 16. 17. Dette komme er det umuligt at efterligne. Det
vil blive kendt overalt, og hele verden vil blive vidne dertil.’  Den Store Strid,  s.
553.

‘Guds rige skal tages fra jer’

9. Hvilket yderligere bedrag er vi blevet advaret imod? Åb. 2, 9.

BEMÆRK: Det er en almindelig lære i dag, at jøderne forbliver Guds udvalgte folk
til trods for deres fornægtelse af Kristus. Dette synspunkt blev undervist af Darby,
så vel som af andre. Mange lærer, at grundlæggelsen af staten Israel i 1948 var en
opfyldelse af denne profeti, og at historiens afsluttende begivenheder, som blev for-
udsagt af profetierne, vil kredse om Israels land, hvor slaget om Harmagedon vil
finde sted på sletten Megiddo.
‘For Kristus havde herkomst ingen betydning. Han lærte, at åndeligt slægtskab er af
langt større værdi end jordisk herkomst. Jøderne hævdede, at de nedstammede fra 
Abraham, men da de ikke gjorde Abrahams gerninger, viste de, at de ikke var hans 
sande børn. Kun de, der på det åndelige område viser, at de har Abrahams sindelag 
ved at adlyde Guds stemme, regnes for at være hans sande efterkommere.’ Lys over
hverdagen, del 2, s. 65. 

10. Hvilke tekster i Bibelen viser det falske ved denne teori?  Gal. 3, 28-29;
Rom. 9, 8; Joh. 8, 39-44.

BEMÆRK: ‘Kristus erklærer, at direkte tilknytning overgås af åndelig tilknytning.
Jøderne var Abrahams sæd efter kødet, men de udviste en ånd, som var meget for-
skellig fra den retfærdige Abrahams ånd. Ved deres vantro og vedvarende fornæg-
telse af sandheden gjorde de sig selv arvløse. Abraham adlød Gud, og det blev reg-
net ham til retfærdighed. Jøderne viste gennem deres handlinger, at de ikke havde
noget virkeligt forhold til Abraham.’ Signs of the Times, 29. august, 1900. 

‘Mit ord skal ikke forgå’

11. Hvilket andet problem advarede Kristus imod? Mark. 7, 13.

BEMÆRK: En vigtig lære i ‘dispensationalisme’ er, at Gud ved begyndelsen af
hver ordning indgår en ny pagt med mennesker, og at alt i den tidligere ordning er
afløst. Mange tilhængere af denne lære lærer, at Kristi ord angår den jødiske ord-
ning og ikke har nogen direkte relevans for nådens ordning. Så de tror, at vi kun
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Lektie 4: 21. – 27. april
skal fokusere på apostlenes lære og ignorere Det Gamle Testamente og evangelier-
ne som noget, der kun angår jøderne. Ligeledes tror de, at mennesker i den jødiske
ordning blev frelst ved at holde Guds lov, mens mennesker i den nuværende ord-
ning frelses ved nåde alene, da Guds lov er en del af den fortidige ordning.
‘Frelsens værk både i ordningen i Det Gamle og i Det Nye Testamente er det sam-
me. Kristus var grundlæggeren af hele den jødiske husholdning. De symboler og
forbilleder, som jøderne tilbad under, pegede alle frem til verdens Genløser. Det
var ved tro på en kommende Frelser, at syndere blev frelst dengang. Det er ved tro
på Kristus, at de bliver retfærdiggjort i dag.’ Bible Echo, 8. februar, 1897.
‘Det er Satans sofisteri, at Kristi død indførte nåde for at tage lovens plads. Jesu
død forandrede ikke eller annullerede ikke eller formindskede ikke de ti  bud på
nogen måde. Den dyrebare nåde, som tilbydes mennesker gennem en Frelsers blod,
stadfæster Guds lov. Siden menneskets  fald er Guds moralske regering og hans
nåde uadskillelige.  De går hånd i hånd gennem alle ordninger.  “Miskundhed og
sandhed mødes, retfærd og fred skal kysse hinanden.”’  Second Advent Review &
Sabbath Herald, 8. marts, 1881.

12. Hvordan kan vi være sikre på, at Kristi ord gælder for os i dag? Matt. 24,
35. Sammenlign med 1 Pet. 1, 23.

BEMÆRK: ‘Det sømmer sig ikke for dem, der tror på Gud eller Bibelen at vise
foragt for den tidsalder, som har ført skridt for skridt til den nuværende. I Kristi liv
og død stråler der et lys tilbage til fortiden og giver mening til hele den jødiske hus-
holdning og forener den gamle og den nye ordning til et fuldkomment hele. Intet,
som Gud har forordnet i genløsningens plan, kan ses bort fra. Det er udarbejdelsen
af den guddommelige vilje i menneskers frelse.’ Second Advent Review & Sabbath
Herald, 2. marts, 1886. 
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Lektie 5: 28. april – 4. maj 
‘Nu er jeg kommet for at lade dig vide’

UDENADSVERS: ‘Jeg har talet til profeterne og givet mange syner, ved profe-
terne talet i lignelser.’ Hos. 12, 11.

STUDIEHJÆLP: På fast grunn, bind 2, s. 319-320; Konfrontation, s. 267-275.

Indledning
‘Gud har selv brugt billeder og symboler for at fremstille lærdomme, som han

ville have, at profeterne skulle formidle til folket. På den måde ville de bedre kunne
blive forstået, end hvis de var blevet givet på en anden måde. Han appellerede til
forståelse gennem synssansen. Den profetiske historie blev fremstillet for Daniel og
Johannes i symboler, og de skulle skrives tydeligt op i billeder, sådan at den, som
læste, kunne forstå det.’ På fast grunn, bind 2, s. 319. 

‘Ved profeterne talet i lignelser’

1. Hvilken begrundelse gav Kristus for at undervise i lignelser og symboler?
Matt. 13, 10-16.

BEMÆRK: ‘Med den største interesse studerede han [Willian Miller] Daniels bog
og Åbenbaringen, idet han anvendte den samme fremgangsmåde ved fortolkningen
som i Skriftens andre bøger, og han fandt til sin store glæde, at de profetiske sym-
boler var forståelige. Han så, at profetierne, for så vidt de var blevet opfyldt, var
blevet  bogstaveligt  opfyldt;  at  alle de forskellige billeder,  symboler  og lignelser
osv. enten blev forklaret i deres øjeblikkelige forbindelse, eller også blev de ven-
dinger, hvori de var udtrykt, forklaret andre steder i Skriften, og når de var udlagt
på denne måde, skulle de forstås bogstaveligt. “Jeg blev således overbevist om,” si-
ger han, “at Bibelen er en rækkefølge af åbenbarede sandheder, der er så klart og
enkelt givet, at den vejfarende, om end han er enfoldig, ikke behøver at fare vild
deri.” Led efter led af sandhedens kæde lønnede hans anstrengelser, idet han skridt
for skridt eftersporede de store linjer i profetierne. Himmelens engle ledede hans
tanker og lukkede Skriften op, så han forstod den.’ Den Store Strid, s. 284.
  
2. Hvilket princip kan vi anvende for at forstå den symbolik, der er brugt i

bibelsk profeti? Es. 28, 10 [norsk eller engelsk overs.].
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BEMÆRK: ‘For at finde støtte for falske læresætninger eller ukristelig vandel be-
nytter nogle mennesker skriftsteder, som de fjerner fra sammenhængen, idet de må-
ske citerer et halvt skriftsted som et bevis på deres påstands rigtighed, skønt den 
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Lektie 5: 28. april – 4. maj
anden  halvdel  ville  vise,  at  meningen  er  den  stik  modsatte.  Med  slangens  list
forskanser de sig bag løsrevne citater, som de fortolker på en sådan måde, at den
tillader dem at følge deres kødelige lyster. Mange fordrejer med overlæg Guds ord
på den måde. Andre, som har en mere livlig fantasi, kaster sig over Bibelens sym-
boler, fortolker dem efter eget ønske og uden at tage hensyn til den kendsgerning,
at Bibelen fortolker sig selv, og derefter præsenterer de deres indfald som Bibelens
lære.’ Den Store Strid, s. 460. 

‘For hvert år giver jeg dig en dag’

3. Hvordan anvendte Gud princippet om, at en dag repræsenterer et bogsta-
veligt år? Ez. 4, 4-6. Sammenlign med 4 Mos. 14, 34.

BEMÆRK: ‘Et vigtigt princip i fortolkningen af profetier, som indbefatter tid, er
år-dag princippet, ifølge hvilket en profetisk dag svarer til et kalenderår. Israelitter-
ne sendte tolv spejdere ind for at udspejde Kana’ans land, før de selv drog derind.
Spejderne var borte i fyrre dage, og da de kom tilbage, blev hebræerne opskræmt
over den rapport, de aflagde, og nægtede at drage ind og tage landet i besiddelse.
Som følge heraf fældede Herren denne dom: “Som I brugte fyrretyve dage til at un-
dersøge landet, således skal I undgælde for eders misgerninger i fyrretyve år, ét år
for hver dag.” 4 Mos. 14, 34. Hos profeten Ezekiel omtales en lignende tidsmæssig
beregningsmetode. Judas rige skulle straffes i fyrre år for deres misgerninger. Her-
ren sagde ved profeten: “Og når de er til ende, læg dig så på din højre side og bær
Judas hus’ misgerning 40 dage; for hvert år giver jeg dig én dag.” Ez. 4, 6.’ Den
Store Strid, s. 601. 

4. Hvilke vigtige profetier kræver denne profetiske nøgle for at kunne fortol-
ke dem? Dan. 8, 14; 9, 24-27; 7, 25. Se også Dan. 12, 7. 11-12.

BEMÆRK: ‘Dette år-dag princip spiller en betydningsfuld rolle i fortolkningen af
tiden i profetien om de “2300 aftener og morgener” (Dan. 8, 14) og perioden på de
1260 dage, der omtales henholdsvis som “en tid og to tider og en halv tid” (Dan. 7,
25),  “to og  fyrretyve  måneder”  (Åb.  11,  2;  13,  5),  “et  tusinde  to  hundrede  og
tresindstyve dage” (Åb. 11, 3; 12, 6) og “tre og en halv dag” (Åb. 11, 9).’ Den Sto-
re Strid, s. 601.
‘Engelen Gabriel fortalte Daniel, hvornår vor Frelser skulle komme første gang, og
gav ham en skildring af nogle af de vigtigste begivenheder i hans livsgerning. En-
gelen sagde: “Halvfjerdsindstyve uger er fastsat over dit folk og din hellige by, ind-
til overtrædelsen er fuldendt, syndens mål fuldt, misgerningen sonet, evig retfær-
dighed hidført, syn og profet beseglet og en højhellig helligdom salvet.” Dan. 9, 24.
I profetien svarer en dag til et år. (Se 4 Mos. 14, 34; Ez. 4, 6.) De halvfjerds uger
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eller fire hundrede og halvfems dage er altså lig med fire hundrede og halvfems år.’
Profeter og Konger, s. 340.

‘Disse dyr er fire konger’

5. Hvilket symbol anvendes der i et antal bibelske profetier? Dan. 7, 3, 8, 3.
5; Åb. 13, 1-2. 11.

BEMÆRK: ‘Profetierne har tydeligt åbenbaret Kristi riges natur. Han planlagde en
regering, hvor ingen tvang skulle anvendes; hans undersåtter skulle ikke kende til
undertrykkelse. De jordiske riger symboliseres ved vilde dyr; men i Kristi rige op-
fordres menneskene til at se, ikke et vildt rovdyr, men Guds Lam.  Han kom ikke
som en barsk tyran, men som Menneskesønnen, ikke for at erobre nationerne med
sin jernstærke magt, men for at forkynde “glædesbud til ydmyge, med lægedom for
sønderbrudte hjerter,  for at udråbe frihed for fanger og udgang for dem, som er
bundet;” “for at trøste alle, som sørger.” Han kom som den guddommelige Genska-
ber og bragte Himmelens rige og overvældende nåde til den undertrykte og under-
kuede menneskehed, for at menneskene ved hans retfærdigheds kraft kunne få del i
guddommelig natur,  selv om de var  faldne.’  Second Advent Review & Sabbath
Herald, 18. august, 1896.

6. Hvad symboliserer disse dyr? Dan. 7, 17.

BEMÆRK: ‘I Daniels syn var disse symbolske dyr ikke normale. De var hybrider
af dyr og fugle. Dette tyder på en tilsidesættelse af Guds lov om, at hans skabninger
skulle formere sig “efter sin art.” Oprør tilvejebragte disse sammenblandinger af
det uensartede – en løve med dele af en ørn og en panter med fire hoveder og fire
fuglevinger... Vilddyr er vilde, glubske og uforudsigelige. Deres liv drejer sig om
underhold, beskyttelse og sex, og de lader stort set intet forhindre dem i at opnå
dem. Rovdyr er grusomme og ubarmhjertige, altid rede til at fortære de hjælpeløse.
De er udisciplinerede og støjende. Gennem disse kombinationer af dele fra glubske
dyr og rovdyr lavede Herren tegneserier af de fire verdensriger.’ Hardinge, Jesus is
my Judge, s. 137-138. 

‘Folkeslag og stammer og tungemål og folk’

7. Hvor dukkede de fleste af disse dyr op fra? Dan. 7, 2-3; Åb. 13, 1.
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BEMÆRK: ‘Daniel så, at “fire vinde oprørte det store hav,” – det direkte mål for
deres rasende magt. Disse “vinde” skildrer menneskets usynlige lidenskabers kam-
pe, som vækkes af griskhed og raseri, og som genkendes ved deres hærgen... “De
fire vinde” skildrer især de fire store vindstorme, som blæste de fire rovdyr væk et
for et. Jehova identificerede den første: “Jeg vil opvække en ødelæggelsens vind
mod Babylon.” [Jer. 51, 1, eng. overs.]. Forårsaget af mederne og perserne, blæste
denne tornado løve-ørneriget væk fra verdensscenen.’ Hardinge, Jesus is my Judge,
s. 136. 

8. Hvad betyder dette  symbol  af  oprørte  vande? Åb.  17,  15.  Sammenlign
med Es. 8, 7; 17, 12-13; 57, 20-21.

BEMÆRK: ‘De store riger, som har hersket over verden, blev vist for profeten Da-
niel som rovdyr, som kom frem, da “himmelens fire vinde oprørte det store hav.”
Dan. 7, 2. I Åbenbaringens 17. kapitel forklarer en engel, at vandene symboliserer
“folk og skarer og folkeslag og tungemål.” Åb. 17, 15. Vindene symboliserer strid.
Himmelens fire vinde, som oprørte havet, symboliserer de frygtelige kampe og re-
volutioner, ved hvis hjælp nationerne er kommet til magten.’  Den Store Strid,  s.
389.

‘De ti horn er ti konger’

9. Hvilket andet symbol findes i disse profetier? Dan. 7, 8; 8, 3. 5.

BEMÆRK: Dyrene i disse profetier skildres ofte som dyr med horn. Det fjerde dyr
i Daniel 7 har ti horn til at begynde med; så rejser der sig et horn til og fjerner tre af
de tidligere horn. Vædderen i Daniel 8 skildres med to horn, et højere end det an-
det. Bukken, som tilintetgør vædderen har et enkelt og anseligt horn, som derefter
knækkes og erstattes af fire horn. Til sidst kommer et andet horn på scenen og bli-
ver  langt  mægtigere  end Medo-Persien eller  Aleksanders  Grækenland. Dragen i
Åbenbaringen 12 har ti horn, ligesom det første dyr i Åbenbaringen 13. Det andet
dyr i Åbenbaringen 13 har ‘to horn ligesom et lam.’ Eftersom et dyrs horn ofte
anvendes til aggressive formål, er dette symbols betydning ikke svær at udlede.

10. Hvordan bliver betydningen af hornene forklaret for profeten? Dan. 8, 20-
21. Sammenlign med 1 Kong. 22, 11, Sal. 75; Zak. 2, 1-4.

BEMÆRK: Hornet er tydeligvis et symbol på magt. Det er forklaret af Gabriel for
Daniel som et symbol på konger og riger, nogle gange som dele af et større rige. I
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Skriften anvendes symbolet tit på Herren, f. eks. 2 Sam. 22, 3; Sal. 18, 3; Luk. 1,
68-69. Nogle gange anvendes det om individer, f. eks. 1 Sam. 2, 1. 10; Sal. 132, 17.

11. Hvilken velsignelse er lovet dem, som holder ud i deres studium af profeti-
erne? Åb. 1, 3.

BEMÆRK: ‘Ingen må mene, at fordi de ikke kan forklare betydningen af alle sym-
boler i Åbenbaringen, er det unyttigt for dem at granske denne bog og stræbe efter
at fatte betydningen af den sandhed, den rummer. Han, der åbenbarede disse hem-
meligheder for Johannes, vil give den flittige gransker efter sandheden en forsmag
på det himmelske. De, hvis hjerter er åbne og modtagelige for sandheden, vil være i
stand til at forstå dens lærdomme og vil få skænket de velsignelser, der loves dem,
som “hører profetiens ord og holder fast ved det, der er skrevet i den.”’ Mesterens
Efterfølgere, s. 307.

12. Hvem blev profetierne i Daniel og Åbenbaringen især skrevet for? Dan.
12, 4. 9; Åb. 22, 10. Sammenlign med Åb. 1, 3.

BEMÆRK: ‘I Åbenbaringen skildres Guds dybder. Selve det navn, man har givet
dens hellige blade, “Åbenbaringen”, modsiger påstanden om, at den er en forseglet
bog. En åbenbaring er noget, der åbenbares. Herren selv åbenbarede for sin tjener
de hemmeligheder, der rummes i denne bog, og det er hans hensigt, at de skal være
tilgængelige for alle. Dens sandheder henvender sig til dem, der lever i de sidste ti-
der af denne jords historie såvel som til dem, der levede på Johannes’ tid. Nogle af
de begivenheder, der skildres i denne profeti, foregår i fortiden, andre finder sted
nu. Nogle viser afslutningen på den store strid mellem mørkets magter og Himme-
lens fyrste, og nogle åbenbarer de frelstes sejr og glæde på den nyskabte jord... I
Åbenbaringen mødes og slutter alle Bibelens bøger. Her finder man fuldstændiggø-
relsen af Daniels bog. Den ene er en profeti, den anden en åbenbaring. Den bog, der
blev forseglet, er ikke Åbenbaringen, men den del af Daniels profeti, der hentyder
til de sidste tider. Engelen befalede: “Men du, Daniel, sæt lukke for ordene og segl
for bogen til endens tid.” Dan. 12,4.’ Mesterens Efterfølgere, s. 306-307. 
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‘Tiden er nær’

UDENADSVERS: ‘Medens de drog ud, stod Josafat og sagde: “Hør mig, I ju-
dæere og Jerusalems indbyggere! Tro på Herren eders Gud, og I skal blive boende,
tro på hans profeter, og lykken skal følge eder!”’ 2 Krøn. 20, 20.

STUDIEHJÆLP: Mesterens Efterfølgere, kap. 57.

Indledning
‘Vor lektie for den nuværende tid er: Hvordan kan vi mest tydeligt forstå og

præsentere det evangelium, som Kristus personligt kom for at præsentere for Jo-
hannes på øen Patmos, det evangelium som hedder “Jesu Kristi åbenbaring”? Vi
skal fremstille en tydelig forklaring af Åbenbaringen for vort folk. Vi skal give dem
Guds ord, ligesom det er, med så få af vore egne forklaringer som muligt. Ingen
kan gøre dette arbejde alene. Selvom vi har fået den største og vigtigste sandhed,
som nogen sinde er  blevet  præsenteret  for  verden,  betroet,  er vi  kun spædbørn,
hvad det at forstå sandheden i alle dens enkeltheder angår. Kristus er den store læ-
rer, og det, som han åbenbarede for Johannes, skal vi anstrenge vort sind for at for -
stå og tydeligt definere.’ Counsels to Writers & Editors, s. 29.

‘Jesu Kristi åbenbaring’

1. Hvem var Han, der åbenbarede fremtiden for apostelen Johannes? Åb. 1,
13.

BEMÆRK: ‘Denne elskede discipel var blevet rigt begunstiget. Han havde set sin
Mester i Getsemane, set hans ansigt mærket af dødsangstens bloddråber, “så umen-
neskelig ussel så han ud, han ligned ej menneskens børn.” Es. 52, 14. Han havde
set ham i de romerske soldaters hænder, tornekronet og iført en gammel purpurkap-
pe. Han havde set ham hænge på Golgatas kors, hvor han blev gjort til genstand for
grusom spot og mishandling. Nu får Johannes atter lov at se sin Herre. Men hvor
forandret er ikke hans udseende! Han er ikke længere en smerternes mand, ringeag-
tet og skyet af folk. Han er klædt i en himmelsk lysende kjortel. “Hans hoved og
hår var hvidt som hvid uld, som sne og hans øjne som flammende ild; og hans fød-
der lignede skinnende malm, når den gløder i ovnen.” Åb. 1, 14-15. Hans røst er
som mange vandes brusen. Hans ansigt stråler som solen. I sin hånd har han syv
stjerner,  og af hans mund udgår et skarpt, tveægget sværd, kendetegnet på hans
ords magt. Patmos stråler af den opstandne Herres herlighed.’  Mesterens Efterføl-
gere, s. 306.
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2. Hvornår gav Herren Johannes denne åbenbaring? Åb. 1, 10.

BEMÆRK: ‘Det var på en sabbat, at ærens Konge viste sig for den forviste apostel.
Sabbatten blev lige så højtideligt overholdt af Johannes på Patmos, som når han
prædikede for folk i Judæas små og store byer. Han betragtede de dyrebare løfter,
der var givet for denne dag, som sine egne. “På Herrens dag kom jeg under Åndens
magt,” skriver Johannes, “og jeg hørte bag mig en stærk røst som lyden af en bas-
un, og den sagde: “Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste.” ... Og jeg vend-
te mig om for at se, hvad det var for en røst, der talte med mig. Og da jeg vendte
mig om, så jeg syv guldlysestager, og midt mellem lysestagerne én, som lignede en
menneskesøn.”’ Mesterens Efterfølgere, s. 305.

3. Hvordan ved vi, at Herrens dag er sabbatten?  Matt. 12, 8; Mark. 2, 28,
Luk. 6, 5.

BEMÆRK: ‘Disse ord er fulde af belæring og trøst. 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 hellig-
gører. 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 Isra -
el.’ Den Store Mester, s. 190.

‘Salig er den, som oplæser’

4. Hvilken velsignelse er lovet dem, som studerer Jesu Kristi  åbenbaring?
Åb. 1, 3.

BEMÆRK: ‘Åbenbaringen blev givet til vejledning og trøst for menigheden gen-
nem hele den kristne tidsalder. Alligevel har fromme lærere erklæret, at den er en
forseglet  bog,  og at  dens  hemmeligheder  ikke  kan forklares.  Derfor  har  mange
vendt sig bort fra den profetiske beretning og nægtet at vie deres tid og tanker til
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dens mysterier. Men det er ikke Guds mening, at hans folk skal betragte denne bog
således. Den er “Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere,
hvad der skal ske i en hast.” “Salig er den, som oplæser og de, som hører profetiens
ord,” siger Herren, “og holder fast ved det, der er skrevet i den; thi tiden er nær.”
Åb. 1, 1. 3. “Hvis nogen lægger noget til dette, skal Gud lægge på ham de plager,
som der er skrevet om i denne bog. Og hvis nogen tager noget bort fra denne profe-
tiske bogs ord, skal Gud fratage ham hans del i livets træ og den hellige stad, som
der er skrevet om i denne bog.” Han, som vidner om dette, siger: “Ja, jeg kommer
snart!”’ Mesterens Efterfølgere, s. 306.

5. Hvordan viser denne bogs titel os, at den er beregnet til at blive forstået?
Åb. 1, 1. Sammenlign med 5 Mos. 29, 29.

BEMÆRK: ‘I Åbenbaringen skildres Guds dybder. Selve det navn, man har givet
dens hellige blade, “Åbenbaringen”, modsiger påstanden om, at den er en forseglet
bog. En åbenbaring er noget, der åbenbares. Herren selv åbenbarede for sin tjener
de hemmeligheder, der rummes i denne bog, og det er hans hensigt, at de skal være
tilgængelige for alle. Dens sandheder henvender sig til dem, der lever i de sidste ti-
der af denne jords historie såvel som til dem, der levede på Johannes tid. Nogle af
de begivenheder, der skildres i denne profeti, foregår i fortiden, andre finder sted
nu. Nogle viser afslutningen på den store strid mellem mørkets magter og Himme-
lens fyrste,  og nogle åbenbarer  de frelstes sejr og glæde på den nyskabte jord.’
Mesterens Efterfølgere, s. 306.

‘En, som lignende Menneskesønnen’

6. Hvordan er Kristus skildret i de første vers i Åbenbaringens Bog? Åb. 1,
13-14.

BEMÆRK: ‘Der bliver sagt,  at Kristus vandrer  midt imellem de syv guldlyses-
tager. Således symboliseres hans forhold til menighederne. Han er i stadig forbin-
delse med sit folk. Han kender deres virkelige tilstand. Han lægger mærke til deres
orden, deres fromhed og deres hengivenhed. Skønt han er ypperstepræst og tals-
mand i den himmelske helligdom, fremstilles han dog som vandrende frem og til-
bage blandt sine menigheder på jorden. Med utrættelig årvågenhed og aldrig svig-
tende omsorg holder han vagt  for at  se,  om lyset  hos nogen af hans vagtposter
brænder svagt eller er ved at gå ud. Hvis lysestagerne udelukkende blev overladt til
menneskers omsorg, ville de blafrende flammer slukkes og dø; men han er den san-
de vægter for Herrens hus, den sande vogter af templets gårde. Hans aldrig svigten-
de omhu og hjælpende nåde er kilden til livet og lyset. Kristus bliver fremstillet
som holdende de syv stjerner i sin højre hånd. Dette forvisser os om, at ingen me-
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nighed, der er trofast på vagt, behøver at ængste sig for at gå til grunde; for ingen
stjerne, der står under Almagtens beskyttelse, kan rives ud af Kristi hånd.’  Meste-
rens Efterfølgere, s. 307.

7. Hvem henvender budskaberne i Åbenbaringens Bog sig især til? Åb. 2, 1a.
Sammenlign med begyndelsen af vers 8. 12. 18; 3, 1. 7. 14 og se Åb. 1, 20.

BEMÆRK: ‘“Dette siger han, som holder de syv stjerner i sin højre hånd.” Åb. 2,
1. Disse ord er talt til lærerne indenfor menigheden - dem, Gud har betroet et tungt
ansvar. Den milde indflydelse, der skal findes til overmål indenfor menigheden, er
knyttet til Guds tjenere, som skal åbenbare Kristi kærlighed. Himmelens stjerner
beherskes af ham. Han fylder dem med lys. Han leder og styrer deres bevægelser.
Hvis han ikke gjorde det, ville de blive til faldne stjerner. Ligeså med hans tjenere.
De er kun redskaber i hans hånd og alt det gode, de udretter, gøres ved hans kraft.
Ved deres hjælp skal hans lys skinne frem. Ved Frelserens kraft må de få deres vir-
keevne. Hvis de ser hen til ham, som han så hen til Faderen, vil de blive brugelige
til hans gerning. Når de gør sig selv afhængige af Gud, vil han lade dem genspejle
sin stråleglans for verden.’ Mesterens Efterfølgere, s. 308.

‘De syv menigheder’

8. Hvad er emnet for Johannes’ første syn? Åb. 1, 11.

BEMÆRK: ‘Navnene på de syv menigheder er symbolske for kirken i forskellige
perioder af den kristne tidsregning. Tallet syv angiver det fuldendte og er et symbol
for den kendsgerning,  at budskabet rækker til  tidernes ende,  mens de benyttede
symboler åbenbarer menighedens tilstand i forskellige perioder af verdens historie.’
Mesterens Efterfølgere, s. 307.

9. Hvem er løfterne især henvendt til i hver tidsalder af menighedens histo-
rie? Åb. 2, 7. 11. 17. 26; 3, 5. 12. 21.

BEMÆRK: ‘Og Johannes hørte disse forjættelser til alle de trofaste, der kæmpede
mod det onde: “Den, der sejrer, ham vil jeg give at spise af livets træ, som er i Guds
paradis.” “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 hans
engle.” “Den, der sejrer, ham vil jeg lade sidde sammen med mig på min trone, li-
gesom også jeg har sejret og taget sæde hos min Fader på hans trone.”’ Mesterens
Efterfølgere, s. 309.
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‘Resten’

10. Hvordan beskrives menigheden i denne profeti? Åb. 12, 13-17.

BEMÆRK: ‘Guds folk vil som altid vedblive at være en lille flok i sammenligning
med verdens millioner; men hvis de holder fast ved sandheden, som den åbenbares
i hans ord, vil Gud være deres tilflugt. De står bag Almagtens brede skjold. Gud
udgør  altid  en majoritet.  Når  lyden  af  den sidste basun trænger  ind i  de dødes
fængsel, og de retfærdige kommer frem og jublende udbryder: “Død, hvor er din
sejr? Død, hvor er din brod?” (1 Kor. 15, 55) så vil Guds børn, når de står sammen
med Gud, med Kristus og med englene og sammen med alle tiders trofaste, være
langt de fleste.’ Mesterens Efterfølgere, s. 309.

11. Hvordan skildrer profetien menighedens endelige sejr? Åb. 14, 1-5.

BEMÆRK: ‘“Og jeg så, og se, Lammet stod på Zions bjerg og sammen med det
hundrede og fire og fyrretyve tusinde, som havde dets navn og dets Faders navn
skrevet på deres pander.” Åb. 14, 1. I denne verden var deres sjæl helliget Gud. De
tjente ham med både hjerte og forstand, og nu kan han skrive sit navn “på deres
pander.” Og de skal være konger i evigheders evighed.” Åb. 22, 5. De går ikke ind
og ud som de, der trygler om et sted at være. De hører til den skare, til hvem Jesus
siger: “Kom hid, min Faders velsignede! arv det rige, som har været jer beredt, fra
verdens grundvold blev lagt.” Han byder dem velkommen som sine børn og siger:
“Gå ind til din Herres glæde.” Matt. 25, 34 og 21. “Det er dem, der følger Lammet,
hvor det går. De er blevet løskøbt ud af menneskeslægten som en førstegrøde for
Gud og Lammet.” Åb. 14, 4. I profetens syn ser man dem stående på Zions bjerg,
klædt til den hellige tjeneste, iført hvide klæder, som er de helliges retfærdighed.
Men alle de, som følger Lammet i Himmelen, må først have fulgt det på jorden,
ikke uvilligt og lunefuldt, men med tillidsfuld, kærlig og villig lydighed, som hjor-
den følger hyrden.’ Mesterens Efterfølgere, s. 310.

‘Jeg kender dine gerninger’

12. Hvilket billede giver profetien af Guds omsorg for sit folk? Åb. 2, 2-3. 9-
10. 19; 3, 2. 10. 20-21.

BEMÆRK: ‘Og til dem, som midt i striden kunne vedligeholde troen på Gud, fik
profeten rosende og løfterige ord at sige: “Jeg kender dine gerninger. Se, jeg har
stillet dig foran en åben dør, som ingen kan lukke; thi vel er din kraft kun liden,
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men du har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn. ... Fordi du har holdt
fast ved mit bud om udholdenhed, vil jeg også holde dig fast og fri dig ud af den
prøvelsens stund, som skal komme over hele jorderige for at prøve dem, der bor på
jorden.” De troende fik denne påmindelse: “Bliv vågen og styrk det, der er tilbage,
men som var ved at dø.” “Jeg kommer snart! Hold fast ved det, du har, for at ingen
skal tage din sejrskrans.”’ Mesterens Efterfølgere, s. 308.

13. Hvilket profetisk løfte er givet dem, som vinder sejr? Åb. 7, 16-17.

BEMÆRK: ‘Hvis menigheden vil iføre sig Kristi retfærdighed og holde sig borte
fra ethvert forbund med verden, kan den vente en strålende og herlig dags morgen-
røde. Guds løfter til menigheden gælder evigt. Han vil for evigt give den en ophøjet
plads, gøre den til en fryd for mange slægter. Sandheden, der går dem forbi, som
ringeagter og forkaster den, vil vinde sejr. Skønt den undertiden tilsyneladende har
været holdt tilbage, har dens fremtrængen aldrig været standset. Når Guds budskab
møder modstand, giver han det endnu mere kraft, for at det kan virke stærkere. Når
det er beriget med guddommelig kraft, vil det hugge sig vej gennem de stærkeste
skranker og vinde sejr over alle hindringer.’ Mesterens Efterfølgere, s. 314.
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‘For at vi kan lære deraf’

UDENADSVERS: ‘Men enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses; thi 
på Zions bjerg og i Jerusalem skal der være frelse, som Herren har sagt; og til de 
undslupne skal hver den høre, som Herren kalder.’ Joel 3, 5.

STUDIEHJÆLP: Counsels to Teachers, Parents & Students, s. 462-463.

Indledning
‘Profetier blev ikke bare skrevet som milepæle til Guds rige. Mens menigheden

kan finde glæde i at måle afstanden, der stadig skal tilbagelægges på tidens vej, ved
at lægge mærke til, hvor mange milepæle, der er passeret, og hvor mange, der sta-
dig skal passeres inden Kristi komme, burde det understreges, at dette ikke er deres
hovedformål.’ Were, The Moral Purpose of Prophecy, s. 56.

‘Når Daniels Bog og Åbenbaringens Bog bliver bedre forstået, vil de troende få
en hel anderledes religiøs erfaring. De vil få sådanne glimt af Himmelens åbne por-
te, at hjerte og sind vil blive betaget af den karakter, som alle må udvikle for at er-
fare den velsignelse, som er de rene af hjertes belønning.’ The Faith I Live, s. 345.

‘Der er en Gud i Himmelen’

1. Hvordan blev Daniel vist, at Gud styrer nationernes anliggender? Dan. 2,
21-22.

BEMÆRK: ‘I menneskeslægtens historiske annaler synes folkeslagenes trivsel og
rigernes opståen og fald at være afhængige af menneskets vilje og dygtighed. Begi-
venhedernes opståen synes for en stor del at være afhængige af dets magt, ærgerrig-
hed eller luner. Men i Guds ord drages forhænget til side, og vi ser bag ved og oven
over og igennem hele dette spil og modspil af menneskers interesser og magt og li-
denskaber, hvordan barmhjertighedens Gud ved sine virkemidler stille og tålmodigt
får alt til at gå efter sin vilje.’ Uddannelse, s. 175.

2. Hvilken forsikring gav Daniel om, at Gud vil gribe ind for at afslutte deres
magt, som forfølger hans folk? Dan. 2, 44. Sammenlign med Sal. 72, 4.

BEMÆRK: ‘Himmelen har skænket hver eneste konge på jorden hans magt,  og
hans fremgang er afhængig af, hvorledes han bruger denne magt. Den guddommeli-
ge vægter siger til hver eneste af dem: “Jeg omgjorder dig, endskønt du ej kender
mig.” Es. 45, 5. Livets lektie til dem alle sammen rummes i de ord, som blev sagt
til Nebukadnezar i oldtiden: “Gør ende på dine synder med retfærd og på dine 
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misgerninger  med  barmhjertighed  mod  de  fattige,  om  din  lykke  måske  kunne
vare!” Dan. 4, 27. At forstå, at “retfærdighed løfter et folk,” at “ved retfærd grund-
fæstes tronen,” at kongen “støtter sin trone ved retfærd,” og at det er disse princip-
per, der gør sig gældende i åbenbarelsen af den magt, som udøves af ham, der “af-
sætter og indsætter konger,” det er at forstå historiens filosofi. Ordsp. 14, 34; 16,
12; 20, 28; Dan. 2, 21. Guds ord er det eneste sted, hvor dette siges klart og tyde-
ligt. Dette ord viser, at både nationers og enkelt individers magt ikke skyldes de
omstændigheder eller hjælpemidler, som synes at gøre dem uovervindelige.  Den
skyldes ikke den storhed, som de er så stolte af. Den står i forhold til den troskab,
hvormed de opfylder Guds vilje.’ Profeter og Konger, s. 243.

‘Åbenbaret sin hemmelighed’

3. Hvordan beskrev Daniel Gud for Nebukadnezar? Dan. 2, 28. Sammenlign
med Amos 3, 7.

BEMÆRK: ‘Herren har i sit forsyn anset det for godt at lære og advare sit folk på
forskellige måder. Ved direkte befaling, gennem de hellige skrifter og gennem pro-
fetiens ånd har han kundgjort dem sin vilje. I fordums tid talte Gud til mennesker
gennem profeternes og apostlenes mund. I disse dage taler han til dem gennem sin
Ånds vidnesbyrd. Der har aldrig været en tid, hvor Gud instruerede sit folk mere in-
derligt, end han nu instruerer dem angående sin vilje og den kurs, han ønsker, at de
skal følge.’ My Life Today, s. 40.

4. Hvilken årsag har Gud ofte til at åbenbare fremtiden? Dan. 4, 27.

BEMÆRK: ‘Skal vi ikke aflægge vore synder med retfærdighed og have vor sam-
tale i Himmelen, hvorfra vi venter vor Frelser? Skal vi ikke tale om vor Frelser,
indtil det bliver naturligt for os at gøre det? Hvis vi ikke fører vor samtale rigtigt,
vil vi ikke se Guds frelse. Satan vil tage hjertet i besiddelse, og vi vil blive lave og
sanselige. Lad os højne tankerne og tage fat på ting, der virkelig har værdi, og få en
uddannelse her, som vil have værdi i verden hinsides. Skal vi ikke søge Herren med
flid, angre vort frafald, sørge over, at vi har forsømt hans ord, at vi ikke kender
sandheden bedre og vende os til ham med hele hjertet, så han kan helbrede os og
frit elske os? Lad os i dag tage et skridt mod Himmelen.’ Ye Shall Receive Power,
s. 295.  

‘Tilbede billedstøtten’
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5. Hvad var den store udfordring for Guds folk, mens de var i fangenskab i

Babylon? Dan. 3, 4-6; 6, 8.

BEMÆRK: ‘Hvilken prøve blev Daniels tre kammerater ikke påført, da de blev på-
krævet at tilbede den store billedstøtte, som Nebukadnezar havde rejst på Duraslet-
ten! De tre hebræere blev kaldet til at bekende Kristus ansigt til ansigt med den
brændende ildovn. Det kostede dem noget at gøre dette, for deres liv var i fare. Dis-
se unge, som var besjælet af Helligånden, erklærede deres tro for hele Babylons
rige, at han, som de tilbad var den eneste sande og levende Gud. Deres demonstra-
tion af deres tro på Durasletten var en meget veltalende præsentation af deres prin-
cipper.’ Youth’s Instructor, 12. juli, 1904. 

6. Hvordan vil denne test blive gentaget for Guds folk i de sidste dage? Åb.
13, 14-17. Se Åb. 14, 9-11.

BEMÆRK: ‘En frafalden kirke vil forene sig med verdslige og djævelske magter
for at få dyrets mærke sat på panden eller hånden og få Guds børn til at tilbede dy-
ret og dets billede. De vil forsøge at tvinge dem til at opgive deres troskab mod
Guds lov og vise pavedømmet hyldest. Da vil de tider være kommet, da menne-
skesjælene vil blive prøvet, for de frafaldnes sammenslutning vil kræve, at Guds ly-
dige undersåtter skal fornægte Jehovas lov og forkaste hans ords sandhed. Da vil
slaggerne blive skilt fra guldet og det vil vise sig, hvem der er gudfrygtige, trofaste
og sanddru, og hvem der er troløse, slagger og glimmer. Hvilken sky af avner vil da
ikke blive blæst bort med Guds kasteskovl! Hvor vi nu kun kan se gulve fulde af
hvede, vil det være avner, som blæses bort med Guds kasteskovl. Enhver, som ikke
er forenet med Kristus som midtpunktet, vil ikke kunne bestå ildprøven den dag.
Medens de, der er iført Kristi retfærdighed, vil holde fast på sandhed og pligt, vil
de, der har stolet på deres egen retfærdighed, få deres plads under mørkets fyrstes
sorte banner. Da vil det blive synligt, om valget var for Kristus eller Beliar.’  Her-
ren Kommer, 15. juli. 

‘Dit folk skal frelses’

7. Hvad er et af hovedtemaerne i Daniels Bog? Dan. 3, 28. Sammenlign med
Dan. 12, 1; 6, 21.

BEMÆRK: ‘Verden er blevet dristig med hensyn til at overtræde Guds lov. Fordi
Gud længe har båret over med menneskene, har de ladet hånt om hans myndighed.
De har styrket hinanden i at øve undertrykkelse og grusomheder mod hans arvelod
og har sagt: “Hvor skulle Gud vel vide det, skulle den Højeste kende dertil?” Sal.
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73, 11. Men der er en grænse, som de ikke kan overskride. Tiden er nær, da de vil
have nået den fastsatte grænse. Selv nu har de næsten overskredet den langmodige
Guds grænse, hans nådes og barmhjertigheds grænse. Herren vil gribe ind for at
hævde sin ære, for at udfri sit folk og for at gøre en ende på den voksende uretfær-
dighed.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 175.

8. Hvilken omstændighed udfrier Gud sit folk under? Dan. 6, 17. Sammen-
lign med vers 11 og 21.

BEMÆRK: ‘Daniel i løvekulen var den samme Daniel, som stod foran kongen som
den øverste blandt statens embedsmænd og som den Højestes profet. En mand, hvis
hjerte er fokuseret på Gud, vil være den samme under sin største prøve, som når
han har fremgang, når Guds og menneskers lys og gunst skinner på ham. Den kraft,
som er nær for at udfri fra fysisk skade eller kval, er også nær for at frelse fra det
større onde og gøre det muligt for Guds tjener at opretholde sin retskaffenhed under
alle forhold og at sejre på grund af guddommelig nåde.’  Conflict & Courage,  s.
255. 

‘Drag ud fra hende, mit folk’

9. Hvilken åndelig betydning åbenbarer profetierne i Guds fangne folks til-
bagevenden fra Babylon? Åb. 18, 1-4. Sammenlign med Es. 48, 20; Jer. 50,
8.

BEMÆRK: ‘Grænsen mellem Guds folk, som holder hans bud, og de mennesker,
som tilbeder falske guder, er lige så tydelig i dag som på Elias’ tid. “Hvor længe vil
I blive ved med at halte til begge sider?” råbte Elias. “Er Herren Gud, så hold eder
til ham, og er Ba’al Gud, så hold eder til ham!” 1 Kong 18, 21. Nutidens budskab
lyder således: “Faldet, faldet er Babylon ...” “Drag ud fra hende, mit folk! for at I
ikke skal gøre jer delagtige i hendes synder og rammes af hendes plager. Thi hen-
des synder har hobet sig op, så de når til himmelen, og Gud har kommet hendes
uretfærdigheder i hu.” Åb. 18, 2-5. Den tid er ikke fjern, da hver eneste sjæl bliver
stillet på prøve. Man vil tvinge os til at holde den falske hviledag. Kampen vil kom-
me 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 myndighe-
derne for at undgå hån og foragt og truslen om fængsling og død. Da vil guldet bli-
ve skilt fra slaggerne, og den sande gudsfrygt vil adskille sig tydeligt fra en guds-
frygt,  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 retfær-
dighed, vil da stå i deres nøgenheds skam.’ Kristus Alene, 30. maj.
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10. Hvad betyder det at komme ud fra Babylon? 2 Kor. 6, 14-18.

BEMÆRK: ‘På dette  stridsspørgsmål  vil  hele  kristenheden  blive delt  i  to  store
grupper nemlig dem, som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus, og dem som
tilbeder dyret og dets billede og modtager dets mærke. Selv om kirke og stat vil
forene deres magt for at tvinge alle, “både små og store, rige og fattige, fri og træl-
le”, til at modtage dyrets mærke, vil Guds folk dog ikke tage imod det. Åb. 13, 16.
Profeten på Patmos “så dem, som var gået sejrende ud af kampen med dyret og dets
billede og dets navns tal, stå ved glarhavet med Guds harper i deres hænder. Og de
sang Moses' ... og Lammets sang.” Åb. 15, 2-3. Frygtelige prøvelser og fristelser
venter Guds folk. Krigens ånd ophidser folkeslagene fra den ene ende af jorden til
den anden. Men midt i den trængselstid, som kommer - en trængselstid, som ikke
har haft sin mage, så længe der var folkeslag til, - vil Guds udvalgte folk stå urok-
ket. Satan og hans hærskarer kan ikke ødelægge dem, for engle, som er vældige i
magt, vil beskytte dem. Guds ord til sit folk er: “Drag bort fra dem, og skil jer ud,...
Og rør ej noget urent, så vil jeg tage imod jer og være jer en Fader, og I skal være
mine sønner og døtre.” “I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt
folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomskraft, som kaldte jer fra
mørket til sit underfulde lys.” 2 Kor. 6, 17-18; 1 Pet. 2, 9. Guds folk skal skille sig
ud som et folk, der tjener ham fuldt ud med et udelt hjerte uden at give sig selv ære,
idet de husker, at de ved en meget højtidelig pagt har forpligtet sig til at tjene Her-
ren og ham alene.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 253-254. 

‘Til den tid’

11. Hvilket stridsbillede åbenbares i denne verdens histories afsluttende sce-
ner? Dan. 11, 40-45; Åb. 16, 12-16.

BEMÆRK: ‘Alle, som ikke er af sandhed, vil forene sig under ledelse af sataniske
kræfter. Men de bliver holdt under kontrol, til tiden er inde for den store krig ved
Harmageddon. Alle former for ondskab vil bryde ud i voldsom aktivitet. Onde eng-
le forener deres kræfter med onde mennesker, og eftersom de har ført krig til sta-
dighed og opnået erfaring i de bedste metoder for bedrag og krigsførelse og vundet
styrke gennem århundreder, vil de ikke opgive det sidste store og afgørende slag
uden en fortvivlet kamp. I denne strid vil hele verden være på den ene eller den an-
den side. Krigen ved Harmageddon vil blive udkæmpet, og denne dag må ikke fin-
de nogen af os sovende. Vi må være lysvågne som kloge jomfruer med olie i vore
kander tillige med vore lamper.  Helligåndens kraft  må være over os, og fyrsten
over Herrens hær vil stå i spidsen for Himmelens engle og føre an i krigen. Alvorli-
ge begivenheder forestår og skal endnu finde sted. Den ene basun efter den anden
skal lyde, og den ene skål efter den anden skal hældes ud over Jordens beboere. Be-

46



Lektie 7: 12. – 18. maj
givenheder af overvældende interesse er lige forestående.’ Herren Kommer, 6. sep-
tember.

12. Hvilket løfte er givet Guds folk i denne prøvetid? Åb. 3, 10.

BEMÆRK: ‘I den prøvetid, som ligger foran os, vil Gud holde sit løfte om at be-
skytte dem, som har holdt fast ved hans ord om udholdenhed. Kristus vil sige til
sine trofaste: “Mit folk, gå ind i dit kammer og luk dine døre bag dig; hold dig
skjult en liden stund, til vreden er draget over.” Es. 26, 20. Løven af Judas stamme,
der er så frygtelig for dem, som forkaster hans nåde, vil være Guds Lam for de ly-
dige og trofaste. Den skystøtte, som varsler vrede og rædsel for den, som overtræ-
der Guds lov, er lys og nåde og befrielse for dem, som har holdt hans bud. Den
arm, som vil slå oprørerne ned, har styrke til at udfri de lydige. Enhver, som er tro-
fast, vil blive taget med. “Og han skal sende sine engle ud med mægtig basunklang,
og de skal samle hans udvalgte sammen fra de fire verdenshjørner og fra himlenes
yderste grænser.” Matt. 24, 31.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 11.
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‘Arvinger i kraft af forjættelse’

UDENADSVERS: ‘Hvis I nu vil lyde min røst og holde min pagt,  så skal I
være min ejendom blandt alle folkene, thi mig hører hele jorden til.’ 2 Mos. 19, 5.

STUDIEHJÆLP: Mesterens Efterfølgere, kap. 35.

Indledning
‘Giv Jesus din hengivelse, hvor han er i den himmelske helligdom; søg Helli-

gånden som hans repræsentant, hvor som helst hans folk bøjer sig for at tilbede
ham. Det sømmer sig for os at kende Jesus ved en erfaringsmæssig kundskab som
en personlig Frelser.  Vi burde opsamle enhver stråle af guddommeligt lys, idet vi
ikke ser tilbage til det gamle Jerusalem, hvor Kristus engang var, men til det Ny
Jerusalem, hvor han nu er. Lad os samle fra livets træ, som Gud har plantet, blade,
som er til lægedom for folkene, og frugt, dyrebar, livgivende frugt som føde for
sjælen.’ Paulson Collection, s. 138.

‘Til hedningelys’

1. Hvad sagde Gud om sit valg af Israel som sit udvalgte folk? 5 Mos. 7, 6-8.

BEMÆRK: ‘De, til hvem budskabet bliver talt, spørger sjældent: “Er det sandt?”
men: “Hvem er de mænd, der præsenterer sådanne læresætninger?” De bedømmer
sandheden på baggrund af dens talsmænds karakter. Skarer vurderer den ud fra an-
tallet af dem, som tager imod den; og spørgsmålet bliver ofte stillet som i gamle
dage: “Har måske nogen af rådsherrerne troet på ham, eller nogen af farisæerne?”
Vi kan ikke prale af store tal eller de riges støtte eller de store efter verdens skøn.
Det er ikke her, kilden til vor styrke ligger. Gud erklærede for Israel gennem Mo-
ses: “Det er ikke, fordi I er større end alle de andre folk, at Herren har fattet velbe-
hag til eder og udvalgt eder, thi I er det mindste af alle folk.” Sandhedens sendebud
må skjule  sig  i  Jesus.  Han er  deres  storhed,  deres  kraft  og dygtighed.’  Second
Advent Review & Sabbath Herald, 12. april, 1892.

2. Hvilket formål skulle Israels folk opfylde? Es. 42, 6. Sammenlign med Es. 
43, 9-10.

BEMÆRK: ‘Det var Guds hensigt, at menneskene skulle drages til ham ved, at Is-
rael åbenbarede hans karakter for dem. Evangeliets indbydelse skulle gives til hele
verden. Gennem offersystemet skulle folkene undervises om Kristus, og alle, der
ville se hen til ham, skulle leve. Alle, der ligesom kana’anitten Rahab og 
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moabitten Rut vendte sig bort fra afgudsdyrkelsen for at tjene den sande Gud, skul-
le forene sig med Guds udvalgte folk. Efter som tallet på Israel blev større, skulle
de udvide deres landemærker, indtil deres rige omfattede hele verden.’  Lys over
hverdagen, del 2, s. 91.

‘Hvis I omvender eder til mig’

3. Hvilket valg gav Gud sit folk? Neh. 1, 8-9.

BEMÆRK: ‘Guds lov er enkel og let forståelig. Hvis menneskenes børn efter deres
bedste evne ville adlyde loven, ville de erhverve sig sjælsstyrke og fatteevne til at
forstå mere og mere af Guds hensigter og planer. Og disse fremskridt ville fortsæt-
te, ikke blot i det nuværende liv, men gennem evigheden; thi hvor vidt man end kan
nå frem i kundskab om Guds visdom og magt, er der altid en uendelighed tilbage.
Fordi “Herrens lov er fuldkommen,” må enhver afgivelse fra den være af det onde.
Lydighed var den eneste betingelse for, at fortidens Israel kunne modtage opfyl-
delsen af de forjættelser, som gjorde dem til Guds højt begunstigede fok; og lydig-
hed mod denne lov vil medføre lige så store velsignelser for de enkelte og for natio-
nerne i dag, som den ville have bragt hebræerne.’ Guds Sønner og Døtre, 2. febru-
ar.

4. Hvilke løfter blev givet Israels folk på betingelse af deres lydighed? 2 Mos.
19, 4-6.

BEMÆRK: ‘De lovede at adlyde alle de ord, som Herren havde talet. Derpå skrev
Moses deres højtidelige løfte i en bog og ofrede til  Gud for folket. “Så tog han
pagtsbogen og læste den op i folkets påhør, og de sagde: “Vi vil gøre alt, hvad Her-
ren har talet, og lyde ham!” Derpå tog Moses blodet og sprængte det på folket, idet
han sagde: “Se, dette er pagtens blod, den pagt,  Herren har sluttet med eder på
grundlag af alle disse ord.”” Folket gentog deres højtidelige løfte til Herren om at
gøre alt, hvad han havde sagt og at være lydige.’ The Story of Redemption, s. 144.

‘Vi har syndet’

5. Hvad var årsagen til, at Gud tillod, at hans folk blev ført bort i fangen-
skab? Dan. 9, 5-6. 10-12.

BEMÆRK: ‘Fordi Israel var blevet udvalgt til at bevare kundskaben om Gud på
jorden, havde de lige siden deres første begyndelse som en nation i særlig grad væ-
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ret  genstand for Satans fjendskab, og han havde besluttet  at  afstedkomme deres
ødelæggelse. Så længe de var lydige mod Gud, kunne han ikke gøre dem nogen
skade; derfor havde han brugt al sin magt og list for at forlede dem til synd. Besnæ-
rede af hans fristelser havde de overtrådt Guds lov og således skilt sig fra kilden til
deres styrke og var blevet overladt som et bytte for deres hedenske fjender. De blev
ført til Babylon i fangenskab og opholdt sig der i mange år.’ Vejledning for Menig-
heden, bind 2, s. 143.

6. På hvilken betingelse ville Gud tillade sit udvalgte folk at vende tilbage til
deres land? 2 Krøn. 6, 37-39.

BEMÆRK:  ‘Dog forlod Herren dem ikke. Hans profetier blev sendt til dem med
irettesættelser og advarsler. Folket vågnede op og indså deres syndeskyld, ydmyge-
de sig for Gud og vendte sig til ham i bodfærdighed. Da sendte Herren dem bud-
skaber med opmuntring og erklærede, at han ville udfri dem af fangenskabet og
tage dem til nåde igen.’ Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 143.

‘Halvfjerdsindstyve uger er fastsat over dit folk’

7. Hvilken nådetid blev tildelt Israels folk for at demonstrere deres lydighed
mod Gud? Dan. 9, 24.

BEMÆRK: ‘Artaxerxes’ dekret om Jerusalems genrejsning og opbyggelse trådte i
kraft i efteråret 457 f. Kr. Når man benyttede dette som udgangspunkt, passede alle
de begivenheder,  som blev forudsagt  under klarlæggelsen af denne tidsperiode i
Dan. 9, 25-27, til fuldkommenhed. 69 uger eller de første 483 af de 2300 år skulle
føre ned til Messias, den salvede; med Kristi dåb og salvelse med Helligånden i året
27 e. Kr. gik det, som var forudsagt, nøjagtigt i opfyldelse. Midt i den 70. uge skul-
le Messias bortryddes. 3½ år efter sin dåb blev Kristus korsfæstet; det skete i forå-
ret 31 e. Kr. De 70 uger eller 490 år angik særlig jøderne. Ved udløbet af denne
tidsperiode beseglede det jødiske folk sin forkastelse af Kristus ved at forfølge hans
disciple, og apostlene vendte sig til hedningerne i år 34 e. Kr.’ Den Store Strid, s.
363-364.

8. Hvad ville der ske med byen Jerusalem og templet som et resultat af fol-
kets ulydighed? Dan. 9, 26-27. Sammenlign med Matt. 23, 36-39; 24, 1-2.

BEMÆRK:  ‘Jerusalem havde været hans hjertebarn, og ligesom en kærlig fader
sørger over en egensindig søn, sådan græd Jesus over den elskede stad. Hvordan
skal jeg kunne opgive dig? Hvordan skal jeg kunne se dig viet til ødelæggelse. Skal
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jeg da slippe dig, så du kan fylde din ugudeligheds bæger? En eneste sjæl har så
stort værd, at verden bliver til en ubetydelighed i sammenligning med den, og her
skulle et helt folk gå til grunde! Når den hastigt dalende sol ikke mere ville være at
se på himmelen, ville Jerusalems nådes dag være til ende. Medens optoget holdt
stille på toppen af Oliebjerget, var det endnu ikke for sent for Jerusalem at omven-
de sig. Barmhjertighedens engel var dengang ved at folde sine vinger sammen for
at stige ned fra den gyldne trone og vige pladsen for retfærdighed og den hastigt
kommende dom. Men Kristi  store,  kærlige hjerte bad stadig for Jerusalem, som
havde ringeagtet hans nåde, foragtet hans advarsler, og som snart ville væde sine
hænder i hans blod. Hvis Jerusalem blot ville omvende sig, så var det endnu ikke
for sent. Medens de sidste stråler fra den nedgående sol dvælede på templet, på tårn
og tinder, ville så mon ikke en god engel føre byen hen til Frelserens kærlighed og
afvende dens dom? Skønne, ugudelige by, som havde stenet profeterne, som havde
forkastet Guds Søn, som ved sin manglende anger og bod låsede sig selv i trældom-
mens lænker - nu var nådens dag næsten til ende!’ Den Store Mester, s. 393.

‘Guds rige skal tages fra jer’

9. Med hvilke ord annoncerede Kristus forkastelsen af jøderne som Guds
udvalgte folk? Hvem vil riget blive givet til? Matt. 21, 43.

BEMÆRK: ‘Kristus ville have afværget dommen over jødefolket, hvis de havde
taget imod ham, men misundelse og skinsyge gjorde dem uforsonlige. De beslut-
tede, at de ikke ville tage imod Jesus af Nazaret som Messias. De forkastede ver-
dens lys, og herefter var deres liv omgivet af mørke som mørket ved midnatstide.
Den forudsagte dom ramte jødefolket. Deres egne heftige lidenskaber,  som ikke
blev behersket, var skyld i deres fald. I deres blinde raseri var de skyld i hinandens
undergang. Deres oprørske, hårdnakkede stolthed nedkaldte de romerske sejrher-
rers vrede over dem. Jerusalem blev ødelagt, templet lagt i grus og pladsen, hvor
det havde ligget, pløjet som en mark. Judas børn omkom på den mest grusomme
måde. Millioner blev solgt for at arbejde som slaver i hedningelande. Som et folk
var jøderne kommet til kort med hensyn til at opfylde Guds hensigt, og vingården
blev taget fra dem. De forrettigheder, de havde misbrugt, og den gerning, de havde
ringeagtet, blev betroet andre.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 98. 

10. Hvem har fået riget betroet? 1 Pet. 2, 7-9.

BEMÆRK: ‘Menigheden er den hjælp, Gud har anvist til menneskers frelse. Den
blev oprettet for at tjene, og det er dens opgave at bringe evangeliet ud i verden. Fra
den første begyndelse har det været Guds hensigt, at hans fylde og hans fuldkom-
menhed gennem hans menighed skulle genspejles for verden. Menighedens med-
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lemmer, de, som han har kaldt ud af mørket ind i sit vidunderlige lys, skal være
vidner om hans herlighed. Menigheden er det sted, hvor Kristi nådes rigdomme op-
bevares, og ved hjælp af menigheden skal Guds kærligheds endelige og fulde ud-
foldelse  åbenbares,  selv  for  “magterne  og  myndighederne  i  den  himmelske
verden.” Ef. 3, 10.’ Mesterens Efterfølgere, s. 11.

‘Ikke alle dem, der stammer fra Israel’

11. Hvordan viser Paulus, at herkomst fra Abraham alene ikke er tilstrække-
ligt for at arve Guds løfte? Rom. 9, 8.

BEMÆRK: ‘Alle de, der takket være Kristus blev troens børn, ville blive regnet for
Abrahams sæd. De var arvinger til pagtens løfter. Ligesom Abraham skulle de vær-
ne om Guds lov og hans Søns evangelium og gøre verden bekendt dermed.’ Patri-
arker og Profeter, s. 243.
‘Kristus erklærer, at direkte tilknytning overgås af åndelig tilknytning. Jøderne var
Abrahams sæd efter kødet, men de udviste en ånd, som var meget forskellig fra den
retfærdige Abrahams ånd. Ved deres vantro og vedvarende fornægtelse af sandhe-
den gjorde de sig selv arvløse. Abraham adlød Gud, og det blev regnet ham til ret-
færdighed. Jøderne viste gennem deres handlinger, at de ikke havde noget virkeligt
forhold til Abraham.’ Signs of the Times, 29. august, 1900.

12. Hvem er løftets arvinger i dag? Gal. 3, 28-29.

BEMÆRK: ‘Herren vil benytte sin menighed på jorden i dag til at fuldbyrde den
plan, som han ville have gennemført med Israels hjælp. Han har lejet “sin vingård
ud til andre vingårdsmænd” - nemlig det folk, som holder hans pagt og samvittig-
hedsfuldt “giver ham frugterne, når tid er.” Der har aldrig været et tidspunkt i den-
ne jords historie, hvor Herren ikke har haft trofaste repræsentanter, som har gjort
hans sag til deres. Disse vidner udgør det åndelige Israel, og alle de løfter, som fin -
des i Herrens pagt med det gamle Israel,  vil blive opfyldt  på dem.’  Profeter og
Konger, s. 347. 
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‘Det evige evangelium’

UDENADSVERS: ‘Og derefter så jeg en engel flyve midt oppe under himme-
len; han havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, for alle
folkeslag og stammer og tungemål og folk.’ Åb. 14, 6.

STUDIEHJÆLP: God’s Amazing Grace, s. 29-36.

Indledning
‘Evangeliet er Guds kraft og visdom, dersom det repræsenteres korrekt af dem,

som hævder at være kristne. Kristus, korsfæstet for vore synder, burde ydmyge en-
hver sjæl i hans egne øjne for Guds åsyn. Kristus, opstået fra de døde, opfaret til det
høje, vor levende Mellemmand i Guds nærværelse, er frelsens videnskab, som vi
behøver at lære og undervise.’ Fundamentals of Christian Education, s. 262.

‘Guds kraft til frelse’

1. Hvilket budskab forudsiger profeten skal gives til  verden før Jesu gen-
komst? Åb. 14, 6.

BEMÆRK: ‘Det er vor egen karakter og erfaring, som bestemmer vor indflydelse
over andre. For at kunne overbevise andre om Kristi nådes magt, må vi kende dens
magt i vort eget hjerte og liv. Det evangelium, som vi fremholder til sjæles frelse,
må være det evangelium, ved hvilket vore egne sjæle er blevet frelste. Kun ved en
levende tro på Kristus som en personlig Frelser er det muligt for os at gøre vor ind-
flydelse gældende i en vantro verden. Hvis vi ønsker at redde syndere ude af den ri-
vende strøm, så må vore egne fødder være grundfæstede på klippen, Jesus Kristus.
Kristendommens emblem består ikke i et udvortes mærke eller i at bære et kors el-
ler en krone, men i det, som åbenbarer foreningen mellem mennesket og Gud. Det
er ved hans nådes kraft, som bevirker karakterens forvandling, at verden skal over-
bevises om, at han sendte sin Søn som dens Genløser. Ingen anden indflydelse, der
kan omgive menneskesjælen, har en sådan magt som indflydelsen af et uegennyt -
tigt liv. Det kraftigste argument til forsvar for evangeliet er en kærlig og elskelig
kristen.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 477-478. 

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

BEMÆRK: ‘Evangeliet skal ikke forkyndes som en død teori, men som en levende
kraft. der kan forvandle livet.’ Den Store Mester, s. 564. 
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‘Evangeliet bliver ofte fremlagt på en så slap og ligegyldig måde, at det kun gør
ringe indtryk  på menneskernes  samvittighed  eller  liv.  Alle vegne findes hjerter,
som råber efter noget, de ikke har; de længes efter en kraft, som vil give dem herre-
dømme over synd, en kraft, som vil befri dem fra det ondes trældom, en kraft, som
vil give sundhed, liv og fred.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 147.

‘Herrens frygt’

3. Hvad er den første bestanddel af det evige evangelium? Åb. 14, 7a.

BEMÆRK: ‘Den første engel befaler menneskene at “frygte Gud og give ham ære”
og at tilbede ham som himmelens og jordens skaber. For at kunne dette må de adly-
de hans lov. 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
være Gud velbehagelig. “Thi 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; Ordsp.
28, 9.’ Den Store Strid, s. 386-387.  

4. Hvad betyder det at frygte Gud? Sal. 34, 12-15. Sammenlign med 5 Mos.
6, 2; 8, 6; 13, 4; 17, 19; 28, 58; 31, 12; Sal. 111, 10; Præd. 12, 13.

BEMÆRK: ‘For at menneskene kan berede sig til at bestå i dommen, befaler bud-
skabet dem at “frygte Gud og give ham ære” og “tilbede ham, som har skabt him-
melen og jorden og havet og kildevældene.” De, der tror på disse budskaber beskri-
ves således. “De hellige, der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus.” Hvis
menneskene skal være beredte til dommen, må de adlyde Guds lov. Efter den lov
vil  deres  karakter  blive dømt.  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.”’ Den Store Strid, s. 387.  

‘Prise jeres Fader, som er i Himlene’

5. Hvad er den anden bestanddel af det evige evangelium? Åb. 14, 7a. Se 2
Mos. 33, 18-19; 34, 6-7.

BEMÆRK: ‘Falske opfattelser af Gud og dermed af Kristus, er meget udbredt i
dag. Vi kan bede Moses’ bøn: “Lad mig dog skue din herlighed.” Hvad svarede
Herren? “Jeg vil lade al min rigdom drage forbi dig.” Gud kunne have svaret Mo-
ses: “Hvorfor stiller du dette spørgsmål? Har jeg ikke åbenbaret min herlighed for
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dig i udfrielsen af mit folk fra ægyptisk fangenskab? Befriede jeg dig ikke med min
krafts højre arm og førte dig tørskoet gennem Det røde Havs midte? Åbenbarede
jeg ikke min herlighed ved at give dig brød fra himmelen? Gav jeg dig ikke vand
fra den flinthårde klippe? Har du ikke skuet min herlighed i ildstøtten om natten og
skystøtten  om  dagen?”  Moses  kunne  have  svaret,  at  alt  dette  kun  vakte  hans
længsel efter at se større åbenbarelser af Guds kraft. Herren besvarede Moses’ bøn,
og han ønsker at besvare vores på samme måde. Vi trænger til at have vor opfat-
telsesevne opvakt, vore hjerter forstørret, så vi kan fatte hans herlighed, hans god-
hed, hans tilgivelse,  hans overbærenhed, hans usigelige kærlighed.’  Signs of the
Times, 17. oktober, 1892.

6. Hvordan kan folk give Gud ære? Matt. 5, 16.

BEMÆRK: ‘Åh, hvor meget vi dog har mistet som et folk ved vor mangel på tro!
Vi har lidt mangel og har svigtet i at åbenbare for andre ved vore ord og i vor ka-
rakter, hvad Kristus er og vil være for enhver, som kommer til ham i tro. Han er
blevet os “visdom fra Gud, både retfærdighed og helliggørelse og forløsning.” At
give Gud æren er at åbenbare hans karakter i vor egen og således gøre ham kendt.
Og på hvilken som helst måde vi gør Faderen eller Sønnen kendt, ærer vi Gud.’
Signs of the Times, 17. oktober, 1892. 

‘Herren skabte himmelen’

7. Hvad er den tredje bestanddel af det evige evangelium? Åb. 14, 7b.

BEMÆRK: ‘Profeten ophøjede Gud som alle tings skaber. Hans budskab til Judas
byer lød således: “Se eders Gud!” Es. 40, 9. “Så siger Gud Herren, som skabte og
udspændte himmelen, udbredte jorden med dens grøde.” “Jeg er Herren, som skab-
te alt,” “lysets ophav og mørkets skaber.” “Det var mig, som dannede jorden og
skabte mennesket på den; mine hænder udspændte himmelen, jeg opbød al dens
hær.” Es. 42, 5; 44, 24; 45, 7 og 12. “Hvem vil I ligne mig med som min ligemand?
siger den Hellige. Løft eders blik til himmelen og se: Hvo skabte disse? Han møn-
strer deres hær efter tal, kalder hver enkelt ved navn; så stor er hans kraft og vælde,
at ikke en eneste mangler.” Es. 40, 25-26.’ Profeter og Konger, s. 155.

8. Hvordan beder Herren os om at tilbede ham som alle tings skaber? 2 Mos.
20, 8-11.

BEMÆRK: ‘Dette [det fjerde bud] er det eneste af de ti, som definerer den levende
Gud, som skabte himlene og jorden og alt, som er deri. Da jordens grundvold blev

55



Lektie 9: 26. maj – 1. juni
lagt, da blev grundlaget for sabbatten også lagt. Jeg blev vist, at hvis den sande sab-
bat var blevet holdt, ville der aldrig have været en vantro eller ateist. Sabbattens
helligholdelse ville have beskyttet verden fra afgudsdyrkelse. Det fjerde bud er ble-
vet trådt under fode, derfor er vi kaldet til at udbedre bruddet i loven og forsvare
den nedtrådte sabbat. Syndens menneske, som har ophøjet sig selv over Gud, og
som tænkte at ændre tider og love, forårsagede forandringen af sabbatten fra den
syvende dag til den første dag i ugen. Ved at gøre dette gjorde han et brud på Guds
lov. Lige før Guds store dag er et budskab sendt ud for at advare folket til at kom-
me tilbage til deres troskab mod Guds lov, som antikrist har nedbrudt. Ved forskrift
og eksempel må opmærksomheden henledes til bruddet i loven. Jeg blev vist, at
den tredje engel, som forkynder Guds bud og Jesu tro, repræsenterer folket, som
tager imod dette budskab og løfter advarselsrøsten til verden om at holde Guds bud
og hans lov som øjestenen, og som svar på denne advarsel vil mange tage imod
Herrens sabbat.’ Life Sketches (1888 ed.), s. 236. 

‘Fredens evangelium’

9. Hvilket middel er tilvejebragt for at gøre mennesker i stand til at adlyde
Gud? Sal. 119, 11.

BEMÆRK: ‘Så længe vi i troen er forenede med ham, har synden ikke mere herre -
dømme over os. Gud vil, at vi ved troens kraft skal tilegne os Kristi guddommelig-
hed, 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 skre-
vet!” 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 fristel -
ser, 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, s. 76-77.

10. Hvordan kan vi gribe fat på denne kraft for at gøre os lig Kristus i karak-
ter? 2 Pet. 1, 3-4.

BEMÆRK: ‘“Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, som udgår
af Guds mund.” Ofte kommer en Kristi discipel i forhold, hvor han ikke kan tjene
Gud og dog fremme sine verdslige foretagender. Måske viser det sig, at lydighed
over for et tydeligt krav fra Gud vil afskære ham fra at tjene til livets underhold.
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Satan ville gerne få ham til at tro, at han må ofre sin faste overbevisning. Men det
eneste, vi i denne verden kan stole på, er Guds ord. “Søg først Guds rige og hans
retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.” Matt. 6, 33. End ikke i dette liv
tjener det til vor fordel at vige bort fra at gøre vor himmelske Faders vilje. Når vi
får kendskab til kraften i hans ord, skal vi ikke gå ind på Satans forslag for at skaffe
os føde eller frelse vort liv. Det eneste, vi skal spørge om, er dette: Hvad er Guds
vilje? og hvordan lyder hans løfter? Når vi ved dette, skal vi adlyde det ene og stole
på det andet.’ Den Store Mester, s. 75.

‘Den retfærdige skal leve af tro’

11. Hvordan beskriver profeten den erfaring at leve evangeliet? Hab. 2, 4b.

BEMÆRK: ‘Enhver kristen må stadig stå på vagt og bevogte enhver indgang til
sjælen, hvor Satan kan få adgang. Han må bede om guddommelig hjælp og samti-
dig resolut modstå enhver tendens til at synde. Ved mod, tro og anstrengende ar-
bejde kan han sejre. Men han må huske på, at for at han kan sejre, må Kristus bo i
ham og han i Kristus.’ Kristus Alene, s. 343.
‘Dette kan kun opnås ved tro på Kristus og ved Guds Ånds iboende kraft. Paulus si-
ger til de troende: “Derfor ... skal I også nu ... arbejde på jeres frelse med frygt og
bæven; thi Gud er den, som virker i jer både at ville og at virke, for at hans gode
vilje kan ske.” Fil. 2, 12. 13. Den kristne vil blive fristet til at synde, men han kæm-
per imod disse fristelser. Her behøver vi Kristi hjælp. Så forenes den menneskelige
svaghed med den guddommelige styrke, og vi kan i tro sige: “Men Gud ske tak,
som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus!” 1 Kor. 15, 57.’ Den Store Strid, s.
415.

12. Hvilken advarsel er der givet angående dem, som ikke adlyder evangeliet?
2 Tess. 1, 7-8; 1 Pet. 4, 17.

BEMÆRK: ‘Det er svært at udøve levende tro, når vi er i mørke og modløshed.
Men dette af alle tidspunkter er netop tidspunktet, hvor vi burde udøve tro. “Men,”
siger nogen, “på sådanne tidspunkter er jeg ikke i humør til at bede i tro.” Nå da, vil
du tillade Satan at få sejren, bare fordi du ikke er oplagt til stå ham imod? Når han
ser, at du har det største behov for guddommelig hjælp, vil han prøve endnu hår-
dere at slå dig væk fra Gud. Hvis han kan holde dig væk fra Kilden til styrke, ved
han, at du vil vandre i mørke og synd. Der er ikke nogen større synd end vantro. Og
når der er vantro i hjertet, er der fare for, at den vil komme til udtryk. Læberne bur-
de holdes i tømme med bidsel, så du ikke ved at give udtryk for denne vantro ud-
over  at  øve  en  skadelig  indflydelse  på  andre,  også  stiller  dig  selv  på  fjendens
grund.’ My Life Today, s. 14.
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13. Hvilken forsikring er vi givet om, at evangeliets værk vil være fuldført i
Guds folk inden Jesu komme? 1 Joh. 3, 2.

BEMÆRK: ‘De, der ser frem til Kristi komme i himlens skyer med magt og megen
herlighed som kongernes Konge og herrernes Herre, vil i deres liv og karakter søge
at repræsentere ham for verden. “Og enhver, der har dette håb til ham, renser sig
selv, ligesom Han er ren.” 1 Joh. 3, 3. De vil hade synd og uretfærdighed, ligesom
Kristus hadede synd. De vil holde Guds bud, som Kristus holdt sin Faders bud. De
vil forstå,  at det ikke er nok at være indforstået  med sandhedens læresætninger,
men at sandheden må få plads i hjertet, praktiseres i livet, for at Kristi efterfølger
må være ét med ham, og at mennesker må være ligeså rene i deres virkefelt, som
Gud er i sit virkefelt.’ Faith & Works, s. 115.
‘Da skal Kristus i frugten af sit arbejde se dets løn. I den store skare, som intet
menneske kunne tælle, og som han fremstiller “dadelfri for sin herlighed i fryd”
(Judas 24), skal han, hvis blod har genløst os, og hvis liv har belært os, “fordi hans
sjæl har haft møje,” “se det, hvorved han skal mættes.” Es. 53, 11.’ Uddannelse, s.
309.
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‘Faldet er Babylon’

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: Den Store Strid, kap. 21.

Indledning
‘Ordet “Babylon” er afledt af “Babel” og betyder forvirring. Det anvendes i Bi-

belen til at betegne falsk og frafalden tro. I Åbenbaringens 17. kapitel omtales Ba-
bylon som en kvinde - en skikkelse, som i Bibelen benyttes som symbol på en me-
nighed, idet en dydig kvinde symboliserer en ren menighed og en utugtig kvinde en
frafalden menighed.’ Den Store Strid, s. 399. 

‘Fra først af omfattede hans rige Babel’

1. Hvad bliver vi fortalt om Babylons oprindelse? 1 Mos. 10, 8-10.

BEMÆRK: ‘De, der ønskede at glemme deres skaber og afkaste hans lovs bånd,
følte sig stadig generet af deres gudfrygtige medmenneskers lære og eksempel, og
efter nogen tids forløb besluttede de at skilles fra dem, der tilbad Gud. Derfor rejste
de  til  Sinears  slette  ved  bredden af  Eufratfloden.  De følte  sig  tiltrukket  af  den
smukke egn og jordens frugtbarhed, og på denne slette besluttede de at bosætte sig.
Her ville de bygge en by med et tårn af en så kolossal højde, at det blev verdens vi-
dunder. Alt dette blev planlagt for at forhindre folket i at spredes i kolonier. Gud
havde befalet, at menneskene skulle sprede sig over hele verden, opfylde og under-
lægge sig den; men disse Babelbyggere besluttede at bevare deres samfund forenet
i én gruppe og at grundlægge et kongedømme, som til sidst skulle omfatte hele jor-
den. Således ville deres by blive hovedstaden i et verdensomspændende rige. Dets
herlighed ville tiltvinge sig hele verdens beundring og hyldest og gøre dets grund-
læggere berømte. Det mægtige tårn, der skulle nå til himmelen, var tænkt som et
monument over dets bygmestres magt og visdom, og det skulle forevige deres ry til
fjerne slægter.’ Patriarker og Profeter, s. 59.

2. Hvad gik der galt med det første Babylon? 1 Mos. 11, 2-6. 

BEMÆRK:  ‘Beboerne af Sinearsletten troede ikke på Guds løfte om, at han ikke
ville bringe en vandflod over jorden mere. Mange af dem benægtede Guds 
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eksistens og tilskrev syndfloden naturlige årsager. Andre troede på, at der eksistere-
de et almægtigt væsen, og at han havde tilintetgjort den verden, der var før syndflo-
den, og ligesom Kain gjorde de oprør imod ham. Et af deres mål med bygningen af
tårnet var at sikre sig i tilfælde af en ny syndflod. Ved at gøre bygningen meget hø-
jere, end flodens vand var nået, mente de, at de kunne komme udenfor enhver fare.
Og når de nåede op til skyerne, håbede de at finde årsagen til syndfloden. Hele fo-
retagendet havde til hensigt at ophøje mestrenes stolthed yderligere og vende frem-
tidige slægters sind bort fra Gud og lede til afgudsdyrkelse. Da tårnet var delvis
færdigt, blev en del af det brugt til bolig for bygmestrene; andre dele blev prægtigt
møbleret og udsmykket og viet til deres afguder.’ Patriarker og Profeter, s. 59.

‘Dragen gav det sin kraft’

3. Hvordan behandlede Babylon Guds tempels hellige ting? Dan. 5, 2-4.

BEMÆRK: ‘Hvilken straf fik de, der fordum lod hånt om, hvad Gud havde udvalgt
sig som helligt? Belsazzar og hans tusind stormænd vanhelligede Jehovas guldkar
og priste Babylons afguder. Men Gud, som de trodsede, var vidne til det vanhellige
skue. Midt under deres profane lystighed så man en blodløs hånd ridse mystiske
tegn på paladsets væg. Skrækslagne hørte kongen og hoffets mænd den Højestes
tjener udtale dommen over dem. Lad dem, der finder glæde ved at bagvaske Kristi
tjenere og sige usandheder om dem, huske, at Gud er vidne til deres handlinger. Det
er ikke livløse kar,  de besmitter ved bagvaskerens berøring, men deres karakter,
hvem Kristus har købt med sit blod. Den hånd, der ridsede tegnene på væggen i
Belsazzars palads, fører nøjagtigt regnskab med enhver uretfærdighed eller hård-
hed, som begås mod Guds folk.’ Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 72.

4. Hvordan bliver vi vist, at Satan er den virkelige magt bag Babylon? Es.
14, 12-15. Sammenlign med vers 4 og se Åb. 13, 2.

BEMÆRK: ‘I dag, som på Babylons tid, virker brødrenes anklager gennem menne-
skelige redskaber for at skade og ødelægge dem, som er Herren kær. Mennesker i
magtfulde stillinger indser ikke, at de ikke retfærdigt kan kontrollere deres med-
menneskers sind, og Satan virker gennem dem for at fordærve retmæssig handling.
De, som forsøger at holde Guds bud, vil møde megen modstand. Sataniske egen-
skaber vil tage menneskers hjerter i besiddelse og gør dem hårde som stål; og alle,
som vender sig bort fra ondskab, vil bliver et offer for deres had, som nægter at ad -
lyde Guds lov.’ Signs of the Times, 13. maj, 1897. 
‘Bibelen fortæller os, at før Herrens genkomst vil Satan arbejde  “med al løgnens
magt og tegn og undere og med al uretfærdighedens forførelse.” Og de, som “ikke
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tog imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst,” skal overlades til “en
vildførende magt, så de tror løgnen.” 2 Tess. 2, 9-11. Først når denne situation er
indtruffet, og når kirkens forening med verden er fuldbyrdet i hele kristenheden, vil
Babylons fald være en realitet.’ Den Store Strid, s. 346. 

‘Er dette ikke det store Babel?’

5. Hvordan viste den største  konge af  Babylon sit oprør imod himmelens
Gud? Dan. 3, 1-6.

BEMÆRK:  ‘Nu ville man bruge det symbol, som Gud havde benyttet til at vise
kongen og folket  sin  hensigt  med jordens  nationer,  til  at  forherlige  menneskets
magt. Daniels udtydning af drømmen skulle forkastes og glemmes, og sandheden
skulle fordrejes og benyttes til at tjene et forkert formål. Himmelen havde besluttet
at benytte dette symbol for at gøre menneskene bekendt med betydningsfulde frem-
tidige begivenheder, men nu ville det i stedet blive brugt til at hindre, at verden fik
den kundskab, som Gud ønskede at give den. Således søgte Satan at krydse Guds
plan med menneskeheden ved hjælp af ærgerrige menneskers ideer. Menneskehe-
dens fjende vidste, at den uforfalskede sandhed har en vældig frelsende kraft. Hvis
den derimod misbruges til at ophøje mennesket og fremme dets planer, bliver den
brugt i det ondes tjeneste. Nebukadnezar lod nu fremstille et stort guldbillede af
sine vældige rigdomme. I hovedtrækkene skulle det ligne det billede, som han hav-
de set i synet; det skulle blot afvige på ét punkt, nemlig med hensyn til materialet. ’
Profeter og Konger, s. 245.

6. Hvilken egenskab udviste Nebukadnezar? Dan. 4, 30.

BEMÆRK: ‘Men kongen forsømte at erkende den magt, som havde ophøjet ham. I
sit hjertes hovmod sagde Nebukadnezar:  “Er dette ikke det store Babel,  som jeg
byggede til kongesæde ved min vældige magt, min herlighed til ære?” Dan. 4, 30. I
stedet for at blive en beskytter for mennesker blev Babylon til en stolt og grusom
undertrykker. De ord, der ved Ånden giver et billede af grusomheden og griskhe-
den hos Israels herskere, afslører hemmeligheden ved Babylons fald og mange an-
dre rigers fald, siden verden blev til: “I fortærede mælken, med ulden klædte I eder,
de fede dyr slagtede I, men hjorden røgtede I ikke; de svage dyr styrkede I ikke, de
syge lægte I ikke, de adsplittede bragte I ikke tilbage, de vildfarende opsøgte I ikke,
men I styrede dem med hårdhed og grumhed.” Ez. 34, 3-4. For Babylons hersker
lød den guddommelige vægters dom: “Det gives dig til kende, kong Nebukadnezar,
at dit kongedømme er taget fra dig!” Daniel 4,31.’ Uddannelse, s. 177.
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‘Beruset af de helliges blod’

7. Hvordan blev det åndelige Babylon skildret for Johannes i et syn? Åb. 17,
3-5.

BEMÆRK: ‘Den magt, som i mange hundrede år bevarede sit despotiske herre-
dømme over de kristne monarker, er romerkirken. Purpur og skarlagen, guld, ædel-
stene og perler giver udtryk for den rigdom og mere end kongelige pragt, som de
høje gejstlige i Rom omgav sig med. Og ingen anden magt kunne med så stor sand-
hed kaldes “beruset af de helliges blod” som den kirke, som med så stor grusomhed
havde forfulgt Kristi tilhængere. Babylon beskyldes også for at have et utilbørligt
forhold til “jordens konger.” Den jødiske kirke blev en skøge, fordi den forlod Her-
ren og sluttede forbund med hedningerne, og romerkirken nedværdigede sig på lig-
nende vis ved at søge de verdslige magters støtte, og den bliver fordømt på samme
måde. Babylon beskyldes for at være “moder til jordens skøger.” Hendes døtre må
være de kirker, som holder fast ved hendes læresætninger og traditioner, og som
følger hendes eksempel ved at ofre sandheden og Guds billigelse for at slutte en
ulovlig pagt med verden. Det budskab, som findes i Åbenbaringens 14. kapitel, og
som forkynder Babylons fald, må være møntet på de trossamfund, som engang var
rene, men som blev fordærvede.’ Den Store Strid, s. 340.
Det er interessant at bemærke, at mens det åndelige Babylon udviser nogle af hel-
ligdommens ornamenter, purpur, skarlagen, guld og ædelstene, findes violet, som
symboliserer Guds lov (se 4 Mos. 15, 38-40) ingen steder.

8. Hvilken karakteristik så Johannes især, da han betragtede Babylon? Åb. 
17, 6.

BEMÆRK: ‘I det trettende århundrede fik pavedømmet det frygteligste af alle sine
instrumenter i hænde, nemlig inkvisitionen. Mørkets fyrste arbejdede sammen med
de ledende mænd i det pavelige hierarki. Når de holdt deres hemmelige rådslagnin-
ger, havde Satan og hans engle kontrollen over de onde mænds sind. I deres midte
stod en usynlig engel fra Gud og nedskrev den frygtelige beretning om deres syndi-
ge beslutninger. Han optog rapport over handlinger, som var for grusomme til at
blive set af mennesker. “Babylon, den store” var “beruset af de helliges blod.” Mil-
lioner af martyrers lemlæstede legemer råbte til Gud om hævn over denne frafaldne
magt.’ Den Store Strid, s.50.
‘Satans redskaber har ikke sparet på de helliges blod. Kristi sande efterfølgere er
venlige, milde og medlidende.’ Manuscript Releases Volume 19, s.159.
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‘Jeg vil forklare dig hemmeligheden’

9. Hvad symboliserer en uren kvinde i bibelsk profeti? Jer. 3, 6-8; Ez. 23, 1-
5. 11.

BEMÆRK: ‘Den troløshed, som menigheden har vist over for Kristus ved at vende
sin tillid og kærlighed fra ham og lade kærligheden til alt det verdslige opfylde sjæ-
len, sammenlignes med brud på ægteskabsløftet. Den synd, som Israel begik ved at
fjerne sig fra Herren, symboliseres ved ægteskabsbrud, og Guds vidunderlige kær-
lighed, som de foragtede, afmales i disse gribende ord:  “så tilsvor jeg dig troskab
og indgik pagt med dig, lyder det fra den Herre Herren, og du blev min.” “Du blev
såre dejlig og drev det til at blive dronning. Dit ry kom ud blandt folkene for din
dejligheds skyld; thi den var fuldendt ved de smykker, jeg udstyrede dig med. ...
Men du stolede på din dejlighed og bolede i kraft af dit ry.” “Som en kvinder sviger
sin ven, så sveg du mig, Israels hus, så lyder det fra Herren.” “Hvilken horkvinde,
der tager fremmede i sin mands sted!” Ez. 16, 8. 13-15. 32; Jer. 3, 20. I Det Nye
Testamente anvendes et lignende sprog til de foregivne kristne, som foretrækker
verdens venskab for Guds yndest. Apostelen Jakob siger: “I utro! Ved I ikke, at
venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der gerne vil være verdens ven,
gør sig altså til Guds fjende.”’ Den Store Strid, s. 339-340. 

10. Hvad så profeten Johannes i Babylons hånd? Åb. 17, 4b. Sammenlign med
Åb. 14, 8; 18, 3.

BEMÆRK: ‘Den store synd, som Babylon beskyldes for, består i, at hun har givet
“alle folkeslagene at drikke af sin utugts harmes vin.” Det berusende bæger, som
hun rækker verden, symboliserer de falske læresætninger, som hun har antaget som
et resultat af sin uretmæssige forbindelse med jordens store. Venskab med verden
fordærver hendes tro, og på den anden side udøver hun selv en fordærvelig indfly-
delse på verden ved at forfægte læresætninger, som er i modstrid med den hellige
skrifts mest utvetydige udtalelser... Babylon beskyldes også for at have et utilbør-
ligt forhold til “jordens konger.” Den jødiske kirke blev en skøge, fordi den forlod
Herren og sluttede forbund med hedningerne, og romerkirken nedværdigede sig på
lignende vis ved at søge de verdslige magters støtte, og den bliver fordømt på sam-
me måde. Det er ufatteligt, at kristne præster har kunnet antage denne vildfarelse og
forkynde den i kirkerne. De fik den fra romerkirken, som også gav dem den falske
hviledag... Babylon beskyldes også for at have et utilbørligt  forhold til  “jordens
konger.” Den jødiske kirke blev en skøge, fordi den forlod Herren og sluttede for-
bund med hedningerne, og romerkirken nedværdigede sig på lignende vis ved at
søge de verdslige magters støtte, og den bliver fordømt på samme måde.’ Den Sto-
re Strid, s. 345, 473,340. 
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‘De faldne trossamfund er Babylon. Babylon har næret giftige læresætninger, vild-
farelsens vin. Denne vildfarelsens vin består af falske læresætninger såsom sjælens
udødelighed, de ondes evige pinsler, fornægtelsen af Kristi forudeksistens inden sin
fødsel i Betlehem og at være talsmand for og ophøje ugens første dag over Guds
hellige dag. Disse og lignende vildfarelser fremstilles for verden af de forskellige
kirker.’ Evangelism, s. 365.

‘Drag ud fra hende, mit folk’

11. Hvilket kald må gives til de af Guds folk, som stadig er i Babylon? Åb. 18, 
4.

BEMÆRK:  ‘Gud har stadig et folk i Babylon, og før hans straffedomme falder,
skal disse trofaste kaldes ud af Babylon for ikke at blive “delagtige i hendes synder
og rammes af hendes plager.” Derfor opstår den bevægelse, som symboliseres ved
den engel,  der kommer ned fra Himmelen, oplyser  jorden med sin herlighed og
med vældig røst forkynder Babylons synder. Sammen med englens budskab høres
kaldet: “Drag ud fra hende, mit folk!” Disse budskaber udgør i forbindelse med den
tredje engels budskab den sidste advarsel, som gives til jordens beboere.’ Den Sto-
re Strid, s. 473.

12. Hvilken fare venter dem, som vælger at blive i Babylon? Åb. 18, 4. 8. Sam-
menlign med Åb. 16, 19; 17, 16.

BEMÆRK: ‘Den himmelske advarsel lyder således: “Hvis nogen tilbeder dyret og
dets billede og tager dets mærke på sin pande eller på sin hånd, så skal han drikke
af Guds harmes vin, som er skænket ublandet i hans vredes bæger.” Åb. 14, 9-10.
Men ingen vil blive udsat for Guds vrede, før sandheden er blevet ham tydeligt for-
kyndt og er blevet forkastet af ham. Der findes mange, der aldrig har haft lejlighed
til at høre den særlige sandhed, som gælder for vor tid. Forpligtelsen til at adlyde
det fjerde bud er aldrig blevet dem forelagt i det rette lys. Han, der læser alles hjer-
ter og vejer alle motiver, vil aldrig lade nogen, som ønsker at lære sandheden at
kende, blive bedraget med hensyn til det, der ligger til grund for den store strid.
Folk skal ikke tvinges til blindt at følge befalingen. Ethvert menneske skal have til-
strækkelig oplysning til at kunne træffe sit valg efter moden overvejelse.’ Den Sto-
re Strid, s. 535. 
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‘Og endnu en engel, den tredje, fulgte dem’

UDENADSVERS: ‘Her gælder det om udholdenhed for de hellige, der holder
fast ved Guds bud og troen på Jesus.’ Åb. 14, 12.

STUDIEHJÆLP: Testimonies to Ministers, s. 90-96.

Indledning
‘Der er endnu meget lys, der skal skinne frem fra Guds lov og retfærdighedens

evangelium. Dette budskab vil oplyse jorden med sin herlighed, dersom det forstås
i sin sande karakter og forkyndes i Ånden. Det store afgørende spørgsmål må frem-
føres for alle folkeslag, tungemål og folk. Den tredje engels budskabs afsluttende
værk vil ledsages af en kraft, som vil sende strålerne fra Retfærdighedens Sol ind i
alle  livets  hovedveje  og  biveje,  og  der  vil  blive  truffet  afgørelser  for  Gud.’
Manuscript Releases Volume 2, s. 58.

‘Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede’

1. Hvilket endeligt advarselsbudskab skal gives menneskeheden lige før Jesu
genkomst? Åb. 14, 9-12.

BEMÆRK: ‘Vi har alle et arbejde at udføre, arbejdet med at forkynde det sidste ad-
varselsbudskab for verden. Vi må give dette budskab i klare og tydelige toner; men
jeg er meget bange for, at vi til trods for, at vi har haft så stort et lys, ikke er lige så
ivrige,  som vi burde være. Lad os studere ordene:  “Thi alle er I lysets børn og
dagens børn; vi hører ikke natten eller mørket til. Så lad os da ikke sove som de an-
dre, men lad os våge og være ædru! Thi de, der sover, sover om natten, og de, der
beruser sig, er berusede om natten. Men da vi hører dagen til, så lad os være ædru,
iførte troen og kærligheden som en brynje og frelseshåbet som en hjelm! Thi Gud
bestemte os ikke til at rammes af hans vrede, men til at få frelsen i eje ved vor Her-
re Jesus Kristus, som døde for os, for at vi, hvad enten vi våger eller sover, skal
leve sammen med ham.” 1 Tess. 5, 5-10. Det er netop en sådan erfaring, vi behøver
i dag. Vi behøver Helligånden og forvisning. Levende kraft må ledsage budskabet
om Kristi andet komme i himmelens skyer. Vi må ikke slå os til ro, førend vi ser
mange sjæle blive omvendt til det salige håb om Herrens tilsynekomst. Budskabet
udrettede et virkeligt arbejde, som vendte sjæle fra afguder til at tjene den levende
Gud. Det arbejde, som skal gøres i dag, er lige så virkeligt, og sandheden er lige så
meget sandhed; vi skal bare give budskabet med så meget større iver, som Herrens
komme er nærmere. Budskabet for denne tid er positivt, enkelt og af den største be-
tydning. Vi må handle som mænd og kvinder, der tror. Vi er ikke halvt vågne 
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angående de farer, som vi skal være beredte til at møde. At vente, våge, arbejde,
bede, advare verden: dette er vort arbejde.’ Manuscript Releases Volume 10, s. 383.

2. Hvilken betydningsfuld begivenhed følger straks efter afslutningen af den
tredje engels budskab? Åb. 14, 14-20.

BEMÆRK: ‘Menneskene jager af sted for at skaffe sig vinding og tilfredsstille sel-
vet, som om der ikke var nogen Gud, nogen Himmel eller noget liv efter dette. På
Noas tid blev advarslen om syndfloden sendt for at vække menneskene op af deres
syndige liv og lede dem til omvendelse; således har også budskabet om Kristi snare
genkomst til hensigt at drage menneskenes tanker bort fra det verdslige, som de er
så optaget af. Det har til opgave at skaffe interesse hos dem for de evige værdier, så
at de vil tage imod indbydelsen til Herrens store gæstebud. Indbydelsen til at tage
imod evangeliet skal gives til hele verden, - til “alle folkeslag og stammer og tunge-
mål og folk.” Åb. 14, 6. Det sidste budskab om advarsel og nåde skal oplyse hele
jorden med sin herlighed. Det skal nå til alle klasser i samfundet, rige og fattige,
høje og lave. “Gå ud på vejene og ved gærderne,” siger Kristus, “og nød dem til at
gå ind, så mit hus kan blive fuldt.” Verden går sin undergang i møde, fordi den
mangler evangeliet. Der er en hunger efter Guds ord. Der er kun få, der forkynder
ordet uden at iblande menneskers overleveringer. Skønt menneskene står med Bi-
belen i hænderne, modtager de ikke de velsignelser, som Gud har ladet nedskrive i
den til dem. Herren opfordrer sine tjenere til at bære budskabet ud til folket. Det
evige livs ord må gives til dem, der er ved at omkomme i deres synder.’ Lys over
hverdagen, del 2, s. 22-23.

‘Dyret og dets billede’

3. Hvem er dyret? Åb. 14, 9. Sammenlign med Åb. 13, 1-8. 18; 7, 8. 24-25.

BEMÆRK: ‘I det 13. kapitel (1.-10. vers) beskrives et andet dyr, som “lignede en
panter,” og til hvilket dragen gav “sin kraft og sin trone og stor magt.” Dette sym-
bol forestiller efter de fleste protestanters opfattelse pavedømmet, som arvede den
kraft og den trone og den magt, som tidligere havde været i det gamle romerriges
besiddelse. Om det panterlignende dyr siges der: “Der blev givet det mund til at
tale store ord og bespottelser... Og det åbnede sin mund til bespottelse mod Gud, til
at spotte hans navn og hans bolig og dem, som bor i Himmelen. Og der blev givet
det at føre krig mod de hellige og sejre over dem; og der blev givet det magt over
alle stammer og tungemål og folkeslag.” Denne profeti, som nøje svarer til beskri-
velsen af det lille horn i Daniels Bogs 7. kapitel, tager utvivlsomt sigte på pave-
dømmet.’ Den Store Strid, s. 388-389.
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4. Hvad var menigheden tvunget til at gøre, da forfølgelsen begyndte igen?

Åb. 12, 6. 14.

BEMÆRK:  ‘Da den unge kirke fordærvedes, fordi den afveg fra evangeliets en-
foldighed og antog hedenske skikke og ritualer, mistede den Guds Ånd og kraft, og
for at beherske folkets samvittighed søgte den den verdslige magts støtte. Resultatet
blev pavedømmet, en kirke, som beherskede statsmagten og benyttede den til at
fremme sine egne planer og ikke mindst til at straffe “kætteri.” Hvis De forenede
Stater skal lave et billede af dyret, må den religiøse magt beherske den civile sty-
relse i en sådan grad, at kirken kan benytte statens autoritet til at virkeliggøre sine
egne planer.’ Den Store Strid, s. 392.
‘“Billedet af dyret” symboliserer den form for frafalden protestantisme, som kom-
mer, når de protestantiske kirker søger statens hjælp til at gennemtvinge deres dog-
mer.’ Den Store Strid, s. 394.

‘Det får alle til at give sig selv et mærke’

5. Hvilken anstrengelse vil blive gjort for at gennemtvinge tilbedelsen af dy-
ret og dyrets billede? Åb. 13, 14-17.

BEMÆRK:  ‘Forandringen  af  sabbatten  er  tegnet  på  romerkirkens  autoritet.  De,
som vælger at helligholde den falske sabbat i stedet for den sande, skønt de forstår
det fjerde buds krav, viser derved lydighed mod den magt, som egenmægtigt har
påbudt dette. Dyrets mærke er den katolske hviledag, der er blevet accepteret  af
hele verden i stedet for den dag, Gud har bestemt. Der er sande kristne i alle kirke-
samfund, også i det katolske. Ingen vil blive fordømt, før de har fået lys over det
fjerde bud. Men når befalingen udgår om tvungen helligholdelse af den falske sab-
bat, og den tredje engels høje råb advarer mennesker mod at tilbede dyret og dets
billede, vil der blive trukket en tydelig skillelinie mellem sandhed og løgn. Da vil
de, som fortsætter med at overtræde Guds lov, få dyrets mærke.’  Evangelism,  s.
234.

6. Hvilket sideløbende arbejde udføres for Guds folk? Åb. 7, 1-3.

BEMÆRK: ‘Lige så snart Guds folk er beseglet i deres pander - det er ikke et segl
eller mærke, der kan ses, men en befæstelse i sandheden, både intellektuelt og ån-
deligt, så de ikke kan rokkes - lige så snart som Guds folk er beseglet og beredt for
rystelsen, vil den komme, ja, den er allerede begyndt; Guds straffedomme er kom-
met over landet for at give os en advarsel, så vi kan vide, hvad der vil komme.’
Herren Kommer, 11. juli.
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‘Guds tegn eller Guds segl  bliver åbenbaret  ved helligholdelsen af den syvende
dags  sabbat  -  Herrens  mindesmærke over skabelsen.  “Herren  talte  fremdeles  til
Moses og sagde: Du skal tale til israelitterne og sige: Fremfor alt skal I holde mine
sabbatter; thi sabbatten er et tegn mellem mig og eder fra slægt til slægt, for at I
skal kende, at jeg Herren er den, der helliger eder.” 2 Mos. 31, 12-13. Her er sab-
batten klart angivet  som et tegn mellem Gud og hans folk. Dyrets mærke er det
modsatte af dette, helligholdelsen af den første dag i ugen. Dette mærke adskiller
dem, der anerkender pavemagtens overherredømme, fra dem, som anerkender Guds
autoritet.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 204-205.

‘Tager dets mærke på sin pande eller på sin hånd’

7. Hvordan kan dyrets mærke fås? Åb. 13, 16.

BEMÆRK: ‘Sabbatten er Guds tegn; den er hans lovs segl. Es. 8, 16. Den er tegnet
på hans autoritet og magt. Den er et tegn, hvorved “vi kan vide,” at han er Gud, og
derfor bliver det med rette sagt at være placeret “på panden.” Dyrets tilbedere (Åb.
13) siges at få hans mærke på deres pander eller på deres hænder. Ligesom panden
symboliserer intellektet, symboliserer hånden magt som i Sal. 89, 49: “Hvo frelser
sin sjæl fra Dødsrigets hånd?” Gud accepterer ikke tvungen tilbedelse; hans tjenere
bliver kun beseglede på deres pander. Men onde magter accepterer det; det er altid
blevet påkrævet af det romerske hierarki.’ Spirit of Prophecy Volume 4, Appendix,
s. 505.

8. Hvilken højtidelig advarsel skal gives dem, som modtager dyrets mærke?
Åb. 14, 9-11.

BEMÆRK: ‘Verden  og  kirkerne  overtræder  Guds  lov,  og  advarslen  må gives:
“Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og tager dets mærke på sin pande eller på
sin hånd, så skal han drikke af Guds harmes vin, som er skænket ublandet i hans
vredes bæger.” Skal vi ikke vise større alvor, større iver, med en sådan forbandelse
hængende over overtræderne af Guds hellige sabbat? Hvorfor er vi så ligeglade, så
selviske, så optaget af timelige interesser? Er vores interesse adskilt fra Jesus? Er
sandheden blevet for direkte, kommet for nær i sin anvendelse på vores sjæl; og har
vi ligesom Kristi disciple, som var fornærmede, vendt os mod verdens fattige ting?
Vi bruger penge på selviske formål og tilfredsstiller vores ønsker, mens sjæle dør
uden  en  kundskab  om  Jesus  og  sandheden.  Hvor  længe  skal  dette  fortsætte?’
Counsels on Stewardship, s. 51.
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‘Guds vrede’

9. Hvad er Guds vrede? Åb. 15, 1. Læs Åb. 16, 1-21.

BEMÆRK: ‘Vor egen handlemåde vil afgøre, hvorvidt vi skal modtage den leven-
de Guds segl eller blive hugget ned med mordvåbnene. Nogle få dråber af Guds
vrede er allerede faldet på jorden; men når de syv sidste plager engang iskænkes
ublandet i hans harmes bæger, vil det for evigt være for sent at omvende sig og fin-
de ly. Intet sonende blod vil da aftvætte syndens skamplet.’ Vejledning for Menig-
heden, bind 2, s. 57.
‘Disse plager rammer ikke hele jorden, for i så fald ville alle jordens beboere om-
komme. Alligevel er de den værste svøbe, som nogen sinde har ramt menneskenes
børn. Alle de straffedomme, der har ramt menneskene før nådetidens afslutning,
har været iblandet barmhjertighed. Kristi sonende blod har værnet synderen mod at
få den fulde straf for sin skyld; men ved den sidste domfældelse udøses harmen
ublandet med barmhjertighed.’ Den Store Strid, s. 556.

10. Hvad adskiller denne udgydelse fra tidligere tilkendegivelser af Guds vre-
de? Åb. 14, 10a.

BEMÆRK: Det græske ord ‘akratos’  betyder ‘ufortyndet,’  fuld styrke.  Ilden og
svovlen, som nævnes i den sidste del af verset, minder om Guds dom over Sodoma
og Gomorra.
‘Denne vrede “skænkes ublandet”;  for da falder  der dom over de uforbederlige
uden barmhjertighed, for vor Frelser vil da have afsluttet sin præstelige gerning, og
han vil komme, ikke for at tilbyde frelse, men for at tage hævn over dem, som ikke
kender Gud og som ikke adlyder evangeliet. 2 Tess. 1, 6-9. Men Guds trone vil
være fri for anklage, og syndere vil være uden undskyldning; for Skrifternes ad-
varsler er givet i et tydeligt sprog. Til den ugudelige siger Herren: “Fordi jeg råbte
og I stod imod, jeg vinked og ingen ænsed det, men I lod hånt om alt mit råd og tog
ikke min revselse til jer, derfor ler jeg ved eders ulykke, spotter, når det, I frygter,
kommer,  når  det,  I  frygter,  kommer  som uvejr,  når  eders  ulykke  kommer  som
storm, når trængsel og nød kommer over jer. Da svarer jeg ej, når de kalder, de sø-
ger mig uden at finde.” Ordsp. 1, 24-28. Og advarslen i det sidste budskab går ud til
al verden. Den er også klar og bestemt i sit udsagn. “Guds bud,” som den håndhæ-
ver, er ikke tvetydige eller svære at forstå. Det fjerde bud siger: “Den syvende dag
skal være hviledag for Herren din Gud.” Dette var Herrens dag, hans hellige dag,
fra verdens skabelse. Han gør ikke krav på nogen anden som sin; han helliggjorde
ingen anden; han befalede aldrig, at nogen anden skulle helligholdes. De, som ven-
der sig bort fra en så tydelig sandhed, som forkaster en så højtidelig advarsel, vil
ikke have noget svar, når Herren befaler dem at gå bort. Men selvom disse trusler
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er så frygtelige, gives de i barmhjertighed. Det er en sidste anstrengelse fra Herrens
side for at vække mennesker til en fornemmelse af deres fare, at motivere dem til at
vende bort fra deres onde veje, fra deres overtrædelse af hans hellige lov, så de kan
få evigt liv. Herren finder ingen velbehag i den ugudeliges død, men at den ugude-
lige vender om fra sin vej og lever. Ez. 33, 11. Men hvis de ikke vil komme til ham,
så de kan få liv, hvis de følger mængden i at gøre ondskab i stedet for at vandre på
Guds buds vej, så må de bære deres overtrædelse. Deres blod vil være på deres
egne hoveder. Gud giver dem kraften til at vælge og advarer dem mod det onde,
som ligger foran dem. Imod alle hans bønner trodser de nådens Ånd og træder Kri-
sti  dyrebare  blod under  fode,  som blev  udgydt  for  deres  genløsning.’  Spirit  of
Prophecy Volume 4, Appendix, s. 500-501.

11. Hvad siger Judas om Sodomas og Gomorras ild, og hvordan hjælper dette
os til at forstå røgen fra deres pine, som stiger op i evighedernes evighe-
der? Judas 7.

BEMÆRK: Ilden, som ødelagde Sodoma og Gomorra,  brænder ikke i dag, men
ødelæggelsen, som den ild forårsagede, er evig. De byer vil aldrig blive genopbyg-
get.
‘“Herren går ud fra sin bolig for at straffe jordboernes brøde; sit blod bringer jorden
for lyset og dølger ej mer sine dræbte.” Es. 26, 21. “Men dette skal være den plage,
Herren  lader  ramme alle de folkeslag,  som drager i leding mod Jerusalem: han
lader kødet rådne på dem i levende live, øjnene rådner i deres øjenhuler og tungen i
deres mund. På hin dag skal en vældig Herrens rædsel opstå iblandt dem, så de gri -
ber fat i og løfter  hånd mod hverandre.” Zak. 14, 12-13. I den voldsomme kamp,
som skyldes deres, egne heftige lidenskaber, og under den frygtelige udgydelse af
Guds ublandede harme omkommer jordens gudløse beboere - præster, regenter, un-
dersåtter, rige og fattige, høje og lave.  “Herrens slagne skal på den dag ligge fra
jordens ene ende til den anden; der skal ikke holdes klage over dem, og de skal ikke
sankes og jordes.” Jer. 25, 33. Ved Kristi genkomst udslettes de onde fra hele jor-
dens overflade - de fortæres af hans munds ånde og tilintetgøres af hans herligheds
lys.’ Den Store Strid, s. 580. 

‘Her er de’

12. Hvilke tre egenskaber identificerer Guds hellige i kontrast til dem, som
har tilbedt dyret og dets billede? Åb. 14, 12.

BEMÆRK:  Udholdenhed:  ‘Det  er  svært  at  holde den tillid,  vi  havde i  begyn-
delsen, urokkelig fast til det sidste, og vanskeligheden øges, når der er skjulte kræf-
ter, som uophørligt arbejder på at indføre en anden ånd, et modarbejdende element,
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fra Satans side af sagen. Eftersom der ingen forfølgelse er, er nogle gledet ind i
vore rækker, som forekommer pålidelige,  og hvis kristendom synes ubestridelig,
men hvis der skulle opstå forfølgelse, ville de forlade os. Under krisen ville de se
en kraft i den besnærende tankegang, som har haft indflydelse over deres sind. Sa-
tan har opstillet forskellige fælder for de forskellige mennesker. Når Guds lov bli-
ver sat ud af kraft, vil menigheden blive sigtet gennem ildprøver, og et langt større
antal, end vi nu har nogen anelse om, vil lytte til forførende ånder og dæmoners
lærdomme. I stedet for at blive styrket ved at komme i vanskelige situationer, vil
mange derved bevise,  at de ikke er levende grene på det sande vintræ.’  Herren
Kommer, 20. januar.
Holder Guds bud: ‘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.
Har  Jesu  tro:  ‘Hvad  udgør  Jesu  tro,  som  er  indbefattet  i  den  tredje  engels
budskab? Jesus, som bærer vor synd, så han kan blive vor syndtilgivende Frelser.
Han blev behandlet, som vi fortjener at blive behandlet. Han kom til vor verden og
tog vore synder, så vi kan tage hans retfærdighed. Og tro på Kristi magt til at frelse
os helt og fuldt er Jesu tro.’ Selected Messages Book 3, s. 172.
‘Du må plante dine fødder på Guds ords løfter, du må vandre efter Jesu eksempel
og lære at leve ved tro.’ Second Advent Review & Sabbath Herald, 5. maj, 1891.
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‘Endens tid’

UDENADSVERS: ‘Han opsluger døden for stedse. Og den Herre Herren aftør-
rer tåren af hver en kind og gør ende på sit folks skam på hele jorden, så sandt Her-
ren har talet.’ Es. 25, 8.

STUDIEHJÆLP: Testimonies to Ministers, s. 507-512.

Indledning
‘Det vil glæde mig meget at se bekendelsens ånd fulgt op i hele menigheden.

Nu får mange et glimt af deres sande tilstand og af deres virkelige behov. Hvis de
er udholdende og gør et grundigt arbejde og fortsætter med at drage nærmere Gud,
vil han drage nærmere dem og rejse et banner for dem imod fjenden. Der vil med
sikkerhed ske en udgydelse af Guds Ånd.’ Manuscript Releases Volume 3, s. 197. 

‘Ved endens tid’ 

1. Hvilket udtryk bruger Bibelen for at betegne den afsluttende periode af
denne verdens historie? Dan. 8, 17. Sammenlign med Dan. 11, 35. 40; 12,
4. 9.

BEMÆRK: ‘Vi er nået til den tidsperiode, som er forudsagt i disse skriftsteder. De
sidste tider er nu inde, seglet er taget bort fra profeternes syner, og deres højtidelige
advarsler viser hen til, at vor Herres komme i herlighed er nært forestående.’ Den
Store Mester, s. 150-151.
‘Vi lever i endens tid. Tidernes tegn, der hurtig går i opfyldelse, fortæller, at Kristi
komme er  nær forestående.  Den tid,  vi  lever  i,  er  højtidelig og betydningsfuld.
Guds Ånd bliver  gradvist,  men sikkert  trukket  bort  fra  Jorden.  Plager  og straf-
fedomme falder allerede over dem, der foragter Guds nåde. Ulykkerne på land og
hav, samfundets usikre tilstande og frygten for krig er ildevarslende. De er varsler
om forestående begivenheder af største betydning. Det ondes redskaber er ved at
forene deres styrker og konsolidere sig. De samler kræfter til den sidste store krise.
Store forandringer vil snart finde sted på vor Jord, og de sidste begivenheder vil ske
i hast.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 249.

2. Hvilke ting blev forudsagt at ske i endens tid? Dan. 12, 4.

BEMÆRK: ‘Daniels forudsigelse: “Mange skal granske i den, og kundskaben skal
blive stor” (Dan. 12, 4) skal opfyldes, idet vi giver advarselsbudskabet; mange skal
oplyses angående profetiens sikre ord.’ The Upward Look, s. 37.
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‘Den primære eller bogstavelige betydning her er den af en bevægelse af folk her
og der. Den samme udtryksmåde bruges i Jer. 5, 1 og Amos 8, 12. Det er ikke svært
at se en tydelig beskrivelse af vore moderne tider i dette sprogbrug, med luftvejstra-
fik og biler i hver del af verden... Sammenhængen mellem denne tekst og det, som
står før og efter, tyder stærkt på, at den nok især henviser til en gransken frem og
tilbage gennem disse profetier af Daniel for at kende deres sande betydning. Uanset
hvad er denne udtalelse gået påfaldende i opfyldelse... Bemærkninger som dem for-
oven kan siges angående [kundskaben skal blive stor]. Dens opfyldelse har været
slående både i bogstavelig og overført forstand. Kundskab generelt og også kund-
skab om profetiernes betydning er blevet øget enormt.’ Price:  The Greatest of the
Prophets, s. 331.

‘Hans doms time er kommet’

3. Hvilken stor begivenhed finder sted ved endens tid? Åb. 14, 6-7. Sammen-
lign med Dan. 8, 14.

BEMÆRK: ‘I det forbilledlige ritual, som var en skygge af Kristi offer og præste-
gerning, var renselsen af helligdommen ypperstepræstens sidste handling under den
tjeneste, som foregik året rundt. Den var afslutningen på forsoningen – en fjernelse
af Israels synder. Den symboliserede det afsluttende arbejde i vor himmelske yp-
perstepræsts gerning ved at fjerne eller udslette sit folks synder, der er opskrevet i
de himmelske bøger. Dette arbejde rummer både en forundersøgelse og en domfæl-
delse, og det sker umiddelbart før Kristi genkomst i himmelens skyer med kraft og
megen herlighed, thi når han kommer, er enhver sag afgjort. Jesus siger: “Jeg har
min løn med mig for at gengælde enhver, efter som hans gerning er.” Åb. 22, 12.
Det er denne dommens gerning, som foregår lige før genkomsten, der forkyndes i
den første engels budskab i Åbenbaringen 14, 7: “Frygt Gud og giv ham ære; thi nu
er hans doms time kommet!”’ Den Store Strid, s. 131-132.

4. Hvilken erklæring gives der for at afslutte dommen? Åb. 22, 11-12.

BEMÆRK: ‘Vi må arbejde, medens dagen varer; for når trængselens og angstens
mørke nat kommer, vil det være for sent at virke for Gud. Jesus er i sit hellige tem-
pel 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 hel-
ligdommen. 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
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Faderens trone. Hvad der skal gøres for at redde sjæle fra den kommende vredens
storm, må derfor gøres, før Jesus forlader det allerhelligste i den himmelske hellig-
dom.’ Budskaber til Menigheden, s. 60-61.

‘Herren skal I bede om regn’

5. Hvad vil gøre menigheden i stand til at fuldføre forkyndelsen af det evige
evangelium? ApG. 2, 17.

BEMÆRK:  ‘Enhver må indse sit eget behov. Hjertet må tømmes for enhver be-
smittelse og renses, for at Ånden kan bo der. Det var ved bekendelse og forsagelse
af synd, ved alvorlig bøn og indvielse af sig selv til Gud, at de første disciple bered-
te sig for Helligåndens udgydelse på Pinsefestens dag. Det samme arbejde, bare i
større grad, må ske nu. Da kan den menneskelige repræsentant kun bede om velsig-
nelsen og vente på, at Herren vil fuldende værket med hensyn til ham. Det var Gud,
der begyndte værket, og han vil afslutte sit værk og gøre mennesket fuldendt i Jesus
Kristus. Men der må ikke være nogen forsømmelse af den nåde, som symboliseres
af tidligregnen. Kun de, som lever op til det lys, de har, vil modtage større lys. Med
mindre vi daglig går frem i de aktive kristne dyder, kan vi ikke erkende Helligån-
dens tilkendegivelser i sildigregnen. Den kan falde på hjerterne omkring os, men vi
vil ikke erkende eller modtage den.’ Testimonies to Ministers, s. 507.

6. Hvilket symbol bruges for at beskrive den endelige udgydelse af Helligån-
den? Joel 2, 23; 3, 1. Sammenlign med Jak. 5, 7.

BEMÆRK: ‘I Østen falder tidligregnen ved såtiden. Det er nødvendigt, for at frøet
kan spire. Ved den gødende regns påvirkning, spirer de spæde skud frem. Sildi-
gregnen falder nær slutningen af sæsonen og modner kornet og bereder det for seg-
len. Herren  anvender disse naturens funktioner til  at  fremstille Helligåndens ar-
bejde. Ligesom duggen og regnen først gives for at få frøet til at spire og derefter
modne høsten, således er Helligånden givet for at føre den åndelige vækst frem fra
et trin til et andet. Modningen af kornet fremstiller Guds nådes værks fuldendelse i
sjælen. Ved Helligåndens kraft skal Guds moralske billede fuldkommes i karakte-
ren. Vi skal omdannes helt til Kristi lighed.’ Testimonies to Ministers, s. 506.

‘De ting, der kan rokkes’

7. Hvordan skildrer  profeten  Amos  processen  med  at  sortere  Guds  folk?
Amos 9, 9. Sammenlign med Heb. 12, 24-27.
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BEMÆRK: ‘Guds folk vil blive testet og prøvet. Det tydelige og klare vidnesbyrd
må spille en vigtig rolle i dette arbejde. Hvem er i stand til at stå og tale hele sand -
heden i disse mørke og farlige dage? Skarer af lærere profeterer behagelige ting. De
ser ingen grund til at slå alarm over Guds bekendende folks nuværende tilstand.
Folket sover, lærerne sover. De råber: “Fred, fred”, og skaren, der hører det, tror på
dem og slår sig til ro. Dette gør behovet for, at trofaste lærere giver det tydelige,
trofaste vidnesbyrd, endnu større. Den nuværende tid er en rensningstid, en tid med
strid og prøvelse. Israels hus bliver sigtet, ligesom korn bliver sigtet i en si. Avner-
ne må fjernes, og det vil kræve omhyggeligt arbejde at fjerne avnerne fra kornenes
kerner. Guds skarpsindige øjne vil skelne den mindste partikel af avne, og dog vil
han ikke lade den mindste kerne af korn falde til jorden.’ Second Advent Review &
Sabbath Herald, 26. november, 1861. 

8. Hvordan skildrede Jesus denne sorteringsproces? Matt. 12, 24-30; 25, 31-
33; 7, 21-27.

BEMÆRK: ‘Ikke mange af de store mænd vil være engageret i det alvorlige afslut-
tende værk. De er selvsikre og uafhængige af Gud, og han kan ikke bruge dem.
Herren har nogle trofaste tjenere, som vil komme til syne i rystelsens og prøvens
tid. Der findes dyrebare sjæle,  som nu er  skjult  og som ikke har bøjet knæ for
Ba’al. De har ikke haft det lys, der har skinnet så klart for jer. Men under et barsk
og utiltalende ydre lyser måske en ægte kristelig karakters renhed. Når vi om dagen
ser op imod himmelen, kan vi ikke se nogen stjerner. Men de er der, de er der på
himmelen, øjet kan blot ikke skelne dem. Men om natten kan vi se dem i deres ful-
de glans. Den tid, da enhver sjæl vil blive prøvet, er ikke langt borte. Dyrets mærke
vil blive påtvunget os. De, som lidt efter lidt har givet efter for verdens krav og fø-
jet sig efter verdens skik og brug, vil ikke finde det vanskeligt at give efter for dem,
der har magten på den tid, hellere end at blive genstand for spot, krænkelse og trus-
sel om fængsling og død. Striden står mellem Guds bud og menneskers bud. På den
tid vil slaggerne blive skilt fra guldet i menigheden. Virkelig gudsfrygt  vil klart
kunne skelnes fra det ydre skin og skær af gudsfrygt. Mangen en stjerne, som vi har
beundret for dens glans, vil da gå ud i mørket. Avnerne vil som en sky blive bort-
vejret af vinden, selv fra steder, hvor vi kun ser gulve fulde af gylden hvede. Alle,
som smykker sig med helligdommens prydelser, men ikke er iklædt Kristi retfær-
dighed, deres nøgenheds skam skal blive åbenbar.’ Herren Kommer, 11. juli.

‘Derfor råder jeg dig’

9. Hvilket råd trænger Guds folk især til at give agt på? Åb. 3, 15-20.
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BEMÆRK:  ‘Jeg spurgte angående betydningen af den rystelse, jeg havde set, og
det blev vist mig, at den ville fremkaldes af det tydelige vidnesbyrd, som var en føl-
ge af det sanddru vidnes råd til menigheden i Laodikea. Dette vil have sin virkning
på modtagerens hjerte, og det vil lede ham til at løfte retfærdighedens principper
højt og fremholde den tydelige sandhed. Nogle vil ikke tåle dette tydelige vidnes-
byrd. De vil sætte sig op imod det, og det er dette, som vil forårsage en rystelse
iblandt Guds folk. Jeg så, at det sanddru vidnes vidnesbyrd ikke er blevet halvt på-
agtet. Det alvorlige vidnesbyrd, som afhænger af menighedens skæbne, er blevet
agtet ringe, om ikke ladet fuldstændigt ude af betragtning. Dette vidnesbyrd må be-
virke en grundig omvendelse; alle, der virkelig modtager det, vil adlyde det og bli -
ve renset.’ Budskaber til Menigheden, s. 327.

10. Hvordan beskriver profeten dem, som er rede til Jesu komme? Åb. 14, 12.

BEMÆRK: ‘Det sandru vidnes råd fremstiller ikke nogen, som er lunkne, som i en
håbløs sag. Der er stadig en chance for at afhjælpe deres tilstand, og laodikeabud-
skabet er fuld af opmuntring; for den frafaldne menighed kan stadig købe troens og
kærlighedens guld, kan stadig få Kristi hvide retfærdighedsklædning, så deres nø-
genheds skam ikke skal komme til syne. Et rent hjerte, rene motiver kan stadig ken-
detegne dem, som er halvhjertede, og som stræber efter at tjene både Gud og mam-
mon. De kan stadig vaske deres karakters klæder og gøre dem hvide i Lammets
blod.’ Second Advent Review & Sabbath Herald, 28. august, 1894. 

‘En trængselstid’

11. Hvilken prøvetid venter Guds folk inden Kristi komme? Dan. 12, 1. Sam-
menlign med Åb. 13, 15-17.

BEMÆRK:  ‘Mange forstår ikke, hvad de må være for at kunne leve for Herrens
åsyn uden en ypperstepræst i helligdommen gennem trængselstiden. Hos dem, der
skal modtage den levende Guds segl og blive beskyttet i trængselstiden, må Jesu
billede komme helt og fuldt til syne. Jeg så mange forsømme den beredelse, der er
så nødvendig, og se fremad til “vederkvægelsens tider” og den “sildige regn” i for-
ventning om, at disse skulle gøre dem skikkede til at bestå på Herrens dag og til at
leve for hans åsyn. O hvor mange jeg så stå uden beskyttelse i trængselstiden! De
havde forsømt den nødvendige beredelse, og derfor kunne de ikke modtage den ve-
derkvægelse, som alle må have for at kunne leve for Guds hellige åsyn. De, som
ikke vil lade sig tilhugge af profeterne, som forsømmer at rense deres sjæle ved at
adlyde hele sandheden, og som er villige til at tro, at deres tilstand er langt bedre,
end den i virkeligheden er, vil komme til den tid, da plagerne falder, og da indse, at
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de behøvede at blive tilhugget og tilpasset til bygningen. Men da vil der ingen tid
være til at få dette gjort og ingen midler til at tale deres sag hos Faderen. Før dette
tidspunkt er den overmåde højtidelige erklæring udgået:  “Lad den, som gør uret,
fremdeles gøre uret, og den urene fremdeles blive uren, og den retfærdige fremde-
les øve retfærdighed, og den hellige fremdeles blive helliggjort!” Jeg så, at ingen
kan blive delagtig  i  “vederkvægelsen,”  medmindre  han  vinder  sejr  over  enhver
skødesynd, over hovmod, egennytte, kærlighed til verden og over alle urigtige ord
og handlinger. Vi bør derfor nærme os Herren mere og mere og alvorligt søge den
beredelse, som er nødvendig, for at vi kan bestå i striden på Herrens dag. Lad alle
huske på, at Gud er hellig, og at kun hellige væsener nogen sinde kan bo i hans
nærhed.’ Budskaber til Menigheden, s. 89.

12. Hvilket løfte er givet Guds folk, som gennemlever trængselstiden? Dan.
12, 1; Jer. 30, 7.

BEMÆRK: ‘Kristus vil samle sine børn til sig fra tagkamre, fra hytter, fra fange-
huller, fra skafotter, fra bjerge og ørkener, fra jordens huler og havets dyb. De har
været fattige, pinte og plagede på jorden. Millioner er gået i graven beskyldt for
ugerninger, fordi de nægtede at give efter for Satans bedrageriske krav. Guds børn
er blevet fordømt af jordiske domstole for at være de værste forbrydere, men den
dag er nær, da “Gud er den, der dømmer.” Sal. 50, 6. Da vil de jordiske afgørelser
blive omstyrtet. “Den Herre Herren ... gør ende på sit folks skam på hele jorden.”
Es. 25, 8. Hver af dem vil få en lang, hvid klædning. Åb. 6, 11. Og “de skal kaldes:
det hellige folk, Herrens genløste.” Es. 62, 12. Guds børn vil blive rigeligt belønnet
for de kors, som de har måttet bære, for de tab, de har måttet lide, for de forfølgel-
ser, de har været udsat for, ja, for livet, som de måtte miste. “De skal se hans ansigt,
og hans navn skal stå på deres pander.” Åb. 22, 4.’  Lys over hverdagen,  del 1,  s.
177-178.
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‘På samme måde’

UDENADSVERS: ‘På hin dag skal man sige: 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.

STUDIEHJÆLP: Den Store Strid, kap. 40.

Indledning
‘Skal vi så sige, at vi er blevet narret med hensyn til læren om Kristi genkomst?

Skal vi sige, at al vor tale om hans tilsynekomst har været forgæves? Skal vi sige,
at hele vort arbejde for at berede et folk, der venter hans komme, har været forgæ-
ves? Aldrig! Vi skal ikke være utålmodige og bange, fordi tiden lader vente på sig.
Vi skal vente tålmodigt på, at Guds værk skal fuldendes.’ Second Advent Review &
Sabbath Herald, 31. juli, 1888. 

‘Jeg vil komme igen’

1. Hvilket løfte gav Kristus angående sin genkomst? Joh. 14, 1-3.

BEMÆRK: ‘Medens de verdsliges opmærksomhed er rettet mod forskellige fore-
tagender, bør vores opmærksomhed være rettet mod Himmelen; 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 ventende og vågende og spørger: “Hvad bliver det
til med hans komme, som var forjættet? I er blevet narret. Involver jer i ting sam-
men 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 våger.” Og ved at vende sig
fra jordiske behageligheder og verdslig ry og fra rigdommens bedrag viser de, at de
er i den stilling. Ved at våge bliver de stærke; de overvinder ladhed og selviskhed
og hang til magelighed. Prøvelsernes 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 Himmelen siger de til deres
fjender:  “Jeg  våger,  jeg  afventer  min  Herres  genkomst.  Jeg  vil  være  stolt  af
trængsel, pinsler, og nød.”’ Testimonies Volume 2, s. 194-195.

2. Hvordan beskrev Kristus den måde, han vil komme på? Luk. 21, 27. Sam-
menlign med Matt. 16, 27; 24, 30; Luk. 9, 26.
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BEMÆRK: ‘Snart viser der sig i øst en lille sky, som kun er halvt så stor som en
mands hånd. Det er denne sky, som omgiver Frelseren, og som på afstand ser ud til
at være hyllet i mørke. Guds folk ved, at dette er Menneskesønnens tegn. I højtide-
lig tavshed stirrer de på skyen, der kommer Jorden nærmere og bliver lysere og
mere strålende, indtil den er en stor, hvid sky, der forneden gløder som fortærende
ild og foroven er omspændt af pagtens regnbue. Jesus kommer som en mægtig ero-
brer.  Han kommer ikke som en “smerternes  mand“ for  at  drikke skammens og
smertens bitre kalk, men som Himmelens og Jordens sejrherre, der skal dømme le-
vende og døde. “Troværdig og sanddru” er han, og “han dømmer og kæmper med
retfærdighed.” “Og de himmelske hærskarer” følger ham. Åb. 19, 11. 14. En talløs
engleskare ledsager ham og synger lovsange med himmelsk melodi. Himmelrum-
met  synes  opfyldt  af  strålende  skikkelser  -  “titusinde  titusinder  og  tusinde
tusinder.” Ingen menneskelig pen kan beskrive dette skue, ingen dødelig kan fatte
dets herlighed. “Hans højhed skjuler himmelen, hans herlighed fylder Jorden. Un-
der ham er glans som ild.” Hab. 3, 3. 4. Da den levende sky kommer nærmere, ser
hvert øje livets fyrste.’ Herren Kommer, 7. oktober.

‘Da er undergangen pludselig over dem’

3. Vil verden være beredt til at møde Jesus? Matt. 24, 30; Åb. 1, 7.

BEMÆRK: ‘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. Når spotte-
ren og sandhedsfornægteren er blevet overmodig, når rutinearbejdet i de forskellige
pengeindbringende foretagender føres videre uden hensyntagen til hæderlighedens
principper,  når  den studerende ivrigt  søger viden om alt andet end sin bibel,  så
kommer Kristus som en tyv.’ Den Store Mester, s. 435.

4. Hvad vil flertallet være i færd med, når Kristus kommer? Matt. 24, 37-39.

BEMÆRK: ‘Der findes i dag i verden mange, der lukker øjnene for de tegn, som
Kristus har givet for at forberede mennesker på sit komme. De søger at neddæmpe
al frygt, samtidig med, at tegnene på de sidste tider hurtigt er ved at opfyldes og
verden haster fremad mod det øjeblik, hvor Menneskesønnen skal åbenbares i him-
melens skyer. Paulus lærer os, at det er en synd at være ligegyldig overfor de tegn,
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som går forud for Kristi genkomst. Han kalder dem, der gør sig skyldige i denne
forsømmelse, for nattens og mørkets børn. Han opmuntrer dem, som våger og er på
vagt, med disse ord: “Men I, brødre! lever ikke i mørke, så dagen kan overraske jer
som en tyv. Thi alle er I lysets børn; vi hører ikke natten eller mørket til. Så lad os
da ikke sove som de andre, men lad os våge og være ædru.”’ Mesterens Efterfølge-
re, s. 140.

‘Herren selv’

5. Hvad forsikrede englene disciplene om angående Jesu genkomst? ApG. 1,
10-11.

BEMÆRK: ‘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 sam-
me 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, s. 22. 

6. Hvordan beskrev apostelen Paulus Kristi genkomst? 1 Tess. 4, 16.

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 brudt brødet sammen med dem; som havde væ-
ret 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 tro-
nen 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. “I
skyerne kommer han, og alles øjne skal se ham.” “Thi Herren selv skal stige ned fra
Himmelen, og der skal lyde en befaling, en overengels røst og Guds basun. Og først
skal de døde i Kristus opstå.” “Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed, og
alle englene  med ham, da skal  han sætte sig på sin herligheds  trone.” Åb. 1,7;
1Tess. 4, 16; Matt. 25, 31. 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. 
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‘Se, jeg har sagt jer det forud’

7. Hvilke advarsler gav Jesus angående falsk lære om genkomsten? Matt. 24,
23-26.

BEMÆRK: ‘Satan forbereder sine bedrag,  for at Guds folk i hans sidste felttog
imod dem ikke skal forstå, at det er ham. “Og det er intet under; Satan selv giver
sig jo skin af at være en lysets engel.” Satan vil anvende sin magt til det yderste for
at forurolige, friste og vildlede Guds folk. Satan vil udgive sig for at være Jesus
Kristus og udøve mægtige mirakler; og mennesker vil kaste sig ned og tilbede ham
som Jesus Kristus. Vi vil blive befalet at tilbede dette væsen, som verden vil ære
som Kristus. Hvad skal vi så gøre? Fortæl dem, at Kristus har advaret os imod net-
op sådan en fjende, som er menneskets værste fjende, men som hævder at være
Gud. Den tid kommer, da Satan vil gøre mirakler lige for dine øjne og give sig ud
for at være Kristus; og hvis du ikke er godt grundfæstet i Guds sandhed, vil du bli-
ve lokket bort fra det, du bygger på. I de sidste dage vil han [Satan] vise sig på en
sådan måde, at menneskene skal tro, at han er Kristus, som er kommet til verden
anden gang. Han vil i sandhed forvandle sig til en lysets engel. Men medens han i
enhver henseende vil se ud som Kristus, så langt det gælder det blotte udseende, vil
han  ikke  bedrage  nogen  undtagen  dem,  der  søger  at  stå  sandheden imod.’  The
Truth About Angels, s. 270.

8. Hvor synlig vil Kristi genkomst være? Matt. 24, 27.

BEMÆRK: ‘Kristus kommer i himmelens skyer med magt og stor herlighed. Hvem
vil møde ham i fred? Hvem vil være blandt dem, som bliver beskrevet i disse ord:
“Den  dag  han  kommer  for  at  blive  lovprist  blandt  sine  hellige  og blive  hyldet
blandt alle, som tror”? Det bliver sagt, at vor store Gud og Frelser Kristus Jesus
skal komme til syne i herligheden. Hans komme overgår alt det, øjet tidligere har
set. Hans personlige åbenbaring i himmelens skyer vil langt overgå alt det, vi kan
forestille os. Denne begivenhed vil stå i fuldkommen kontrast til den ydmyghed,
som prægede hans første komme. Da kom han som den evige Guds Søn, men hans
herlighed var skjult under den menneskelige kappe. Da kom han uden noget verds-
ligt tegn på sin kongeværdighed, uden nogen synlig herlighed. Men når han kom-
mer til  syne for anden gang,  er det i  sin egen herlighed og Faderens herlighed,
ledsaget af engleskaren fra himmelen. I stedet for tornekronen, som sårede hans
pande, bærer han nu en krone uden på en anden. Han er ikke længere klædt i ringe
klæder, mens de, som håner ham, bærer den gamle kongelige klædning. Nej, nu er
han iført en kappe, som er hvidere end det hvideste hvide. På hans kappe, ved hof-
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ten, står der skrevet et navn: “Kongernes Konge og Herrernes Herre.”’ Lys fra det
Høje, s. 356.

‘En plads for jer’

9. Hvad er formålet med Kristi genkomst? Joh. 14, 2-3.

BEMÆRK: ‘Formålet  med Kristi  bortgang var det modsatte af,  hvad disciplene
frygtede for. Den betød ikke en endelig adskillelse. Han gik bort for at gøre en
plads rede for dem, så han kunne vende tilbage og tage dem til sig. Medens han
gjorde boliger rede til dem, skulle de opbygge en karakter i lighed med det gud-
dommelige forbillede.’ Den Store Strid, s. 454.
‘Ud fra tronen strømmede en flod af rent vand, og på hver side af floden stod livets
træ. Træet havde en stamme på den ene side af floden og en anden på den anden
side – begge var af rent, gennemsigtigt guld. Først troede jeg, der var to træer. Men
da jeg betragtede dem nøjere, så jeg, at de var vokset sammen i toppen. Så det var
virkelig livets træ, der voksede på begge sider af floden. Dets grene bøjede sig ned
mod stedet, hvor vi stod, og frugterne var vidunderlige;  de lignede guld blandet
med sølv. Der findes krystalklare, evigt flydende strømme, og langs deres bredder
vokser der træer, som skygger over de stier, som er beredt for Herrens forløste. Sto-
re sletter hæver sig mod smukke højdedrag, og Guds bjerge løfter deres høje tinder.
På disse fredelige sletter, langs disse levende strømme, skal Guds børn, der så læn-
ge har været pilgrimme på jorden, finde et hjem.’ Det skal ske i de sidste dage, s.
285-286.

10. Hvilken rolle vil englene spille ved Jesu komme? Matt. 24, 31.

BEMÆRK: ‘Hvis mennesker havde guddommelig synskraft, ville de se skarer af
engle, som er vældige i kraft, opstillet omkring dem, der har bevaret ordet om ud-
holdenhed i Jesus. Med blid medfølelse har englene iagttaget deres kvaler og hørt
deres bønner. De afventer deres leders befaling til at rive dem ud af faren, men de
må vente endnu en liden stund. Guds folk må drikke kalken og døbes med dåben.
Den udsættelse, som er så smertelig for dem, er det bedste svar på deres bønner.
Mens de forsøger at vente tillidsfuldt på, at Herren skal gribe ind, ledes de til at
udøve tro og bevare håbet og udholdenheden, hvilket de har gjort i alt for ringe
grad i deres religiøse erfaring. De himmelske engle vedbliver trofast med at stå
vagt. Skønt der ved lov er fastsat et tidspunkt, på hvilket de, der holder Guds bud,
må dræbes af deres fjender, vil disse i visse tilfælde komme loven i forkøbet og for-
søge at berøve dem livet  før den bestemte tid.  Men ingen kan komme forbi  de
mægtige vagtposter, som omringer alle de trofaste sjæle.’ The Truth About Angels,
s 275. 
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‘Så skal vi altid være sammen med Herren’

11. Hvad vil der ske, når basunen lyder og overenglens røst kalder? 1 Tess. 4,
16.

BEMÆRK: ‘Medens jorden vakler, lynene glimter og tordenen brager, kalder Guds
Søn de sovende hellige frem. Han ser på de retfærdiges grave, og så løfter han sine
hænder mod himmelen og råber: “Vågn, vågn, vågn, I, som sover i støvet, og stå
op!” Overalt på jorden hører de døde hans stemme, og de, som hører den, skal leve.
Og hele jorden giver genlyd, da den vældige menneskehær af alle nationer, stam-
mer, tungemål og folk træder frem. De kommer fra dødens fængsel, iklædt udøde-
lig herlighed, og de råber: “Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod?” 1 Kor.
15, 55.’ Den Store Strid, s. 569.

12. Hvilken forvandling vil finde sted både hos de levende og de sovende helli-
ge? 1 Kor. 15, 51-53.

BEMÆRK: ‘Han vil forvandle vort fornedrelseslegeme, så det kommer til at ligne
hans herlighedslegeme. Den dødelige, forkrænkelige skikkelse, som er blottet for
skønhed  og  som  engang  blev  besmittet  af  synd,  bliver  smuk,  fuldkommen  og
udødelig. Alle skavanker og defekter efterlades i graven. De frelste, som nu atter
får adgang til livets træ i Eden, som gik tabt for så længe siden, vil vokse op til den
samme legemshøjde, som mennesket havde i sin oprindelige herlighed. De sidste
spor af syndens forbandelse vil blive fjernet, og Kristi trofaste vil, både med hensyn
til ånd, sjæl og legeme, atter blive spejlbilleder af deres fuldkomne Herre. Vidun-
derlige frelse! Vidunderlige frelse, som vi så længe har talt om, som vi så længe har
håbet på og med forventning forsøgt at forestille os, men som vi aldrig til fulde har
forstået! De levende retfærdige forvandles, “i et nu, på et øjeblik.” Ved lyden af
Guds stemme bliver de herliggjort. Derefter bliver de udødeliggjort og bortrykket
sammen med de opstandne hellige for at møde Herren i luften.’ Den Store Strid, s.
570.

13. Hvilket løfte er givet dem, som lever og ser Herren komme? 1 Tess. 4, 17.

BEMÆRK: ‘Før Frelseren træder ind i Guds stad, giver han sine ledsagere sejrsteg-
nene og pryder dem med symbolerne på deres kongelige værdighed. På de sejren-
des hoved sætter Jesus med sin egen højre hånd herlighedens krone. Hver enkelt får
en krone, der bærer hans nye navn (Åb. 2, 17), og indskriften “Helliget Herren.” De
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får også sejrspalmen og en skinnende harpe. I det øjeblik den engel, som er diri-
gent, slår tonen an, bevæger alles hænder sig med kunstnerisk færdighed hen over
harpestrengene og frembringer den herligste, mest fuldtonende og melodiske mu-
sik. Alles hjerter bæver af ubeskrivelig fryd, og alle stemmer hæver sig i lovsang.
Foran de løskøbte ligger nu den hellige stad. Jesus slår perleportene vidt op, og alle
de, der har holdt fast ved sandheden, går ind i staden. Så siger den stemme, som er
skønnere end nogen musik, som har lydt i dødeliges øren: “Jeres strid er endt.”
“Kom hid, min Faders velsignede! Arv det rige, som har været jer beredt, fra ver-
dens grundvold blev lagt.” Nu opfyldes Frelserens bøn for sine disciple: “Jeg vil, at
hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig.” “Dadelfri for sin
herlighed i fryd” (Jud. 24) fremstiller Jesus dem, han har løskøbt med sit blod for
Faderen.  Åh,  hvor  er  den  frelsende  kærlighed  dog  vidunderlig!  Hvilken  herlig
stund,  når  den  evige  Fader  betragter  de  frelste  og  ser  sit  eget  billede!’  God’s
Amazing Grace, s. 357.
‘Kristus har været en daglig ledsager og kær ven for sine trofaste efterfølgere. De
har levet i nær forbindelse og stadigt samfund med Gud. Over dem er Herrens her-
lighed oprundet. På dem lyste kundskaben om Guds herlighed på Kristi åsyn. Nu
glæder de sig over de funklende stråler fra den herlighed og glans,  der omgiver
Kongen i al hans pragt. De er beredt til at tage bolig i Himmelen, for de har Him-
melen i deres hjerter. Med opløftede hoveder, med de klare stråler fra retfærds sol
skinnende på sig, jublende af glæde over, at deres forløsning stunder til, drager de
ud for at møde Brudgommen og siger: “Se, her er vor Gud, som vi biede på, og
som frelste os.”’ Lys over hverdagen, del 2, s. 240.
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