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Jesu Kristi Åbenbaring, Del 1

Forord

Åbenbaringen blev givet til vejledning og trøst for menigheden gennem 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 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 profetiske 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!”
Åb. 22, 18-20.

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
tider 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
Himmelens fyrste,  og nogle åbenbarer de frelstes sejr og glæde på den nyskabte
jord. Ingen må mene, at fordi de ikke kan forklare betydningen af alle symboler i
Åbenbaringen, er det unyttigt for dem at granske denne bog og stræbe efter at fatte
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betydningen  af  den  sandhed,  den  rummer.  Han,  der  åbenbarede  disse
hemmeligheder  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.”

I  Åbenbaringen  mødes  og  slutter  alle  Bibelens  bøger.  Her  finder  man
fuldstændiggørelsen  af  Daniels  bog.  Den  ene  er  en  profeti,  den  anden  en
åbenbaring.

Mesterens Efterfølgere, s. 306-307.
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Lektie 1: 28. september – 5. oktober  
‘Jeres broder’

UDENADSVERS: ‘Nej! Den Herre Herren gør intet uden at have åbenbaret sin
hemmelighed for sine tjenere, profeterne.’ Åb. 3, 7. 

STUDIEHJÆLP: Mesterens Efterfølgere , kap. 57.

Indledning
‘Johannes blev dømt til landsforvisning. Aldrig havde menigheden trængt mere til
hans røst end netop nu. Næsten alle hans tidligere medarbejdere i tjenesten havde
lidt martyrdøden. De tiloversblevne troende stod over for voldsom modstand. Efter
det  ydre  at  dømme  var  den  dag  ikke  fjern,  hvor  Kristi  kirkes  fjender  kunne
triumfere. Men skønt ingen så det, arbejdede Herrens hånd i mørket. Efter Guds
forsyn  kom  Johannes  til  et  sted,  hvor  Kristus  kunne  give  ham  en  vidunderlig
åbenbaring  af  sig  selv  og  den  guddommelige  sandhed  til  oplysning  for
menighederne.’ Mesterens Efterfølgere, s. 305. 

‘Åbenbaringen’

1. Hvad er Bibelens sidste bogs sande titel? Åb. 1, 1a.

BEMÆRK: ‘Hvor fik Johannes lyset fra? Opstod det hos den gamle discipel? Nej.
“Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der skal
ske i en hast. Og han sendte bud ved sin engel og gav det til kende i billeder for sin
tjener Johannes, som her vidner om Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd – alt, hvad
han selv har set.”’ Manuscript Releases, bind 19, s. 166. 

2. Hvad kan vi lære af denne bogs titel? Åb. 1, 1a.

BEMÆRK:  ‘Præster  og  andre  erklærede,  at  profetierne  i  Daniels  Bog  og
Åbenbaringen  var  uforståelige  mysterier.  Men  Kristus  henledte  sin  disciples
opmærksomhed til profeten Daniels ord om de begivenheder, som skulle foregå i
deres egen tid, og sagde: “Den, som læser det, han give agt!” Matt. 24, 15. Og
forsikringen om, at Åbenbaringen er et uforståeligt mysterium, modsiges af denne
bogs  indledning:  “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 og holder fast ved det, der er skrevet i den; thi tiden er nær.” Åb. 1,
1-3.’ Den Store Strid, s. 302-303.
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Lektie 1: 28. september – 5. oktober
‘Sin tjener Johannes’

3. Hvem blev Jesu Kristi åbenbaring givet til? Åb. 1, 1.

BEMÆRK:  ‘Johannes  nåede  en  meget  høj  alder.  Han var  vidne  til  Jerusalems
ødelæggelse og tilintetgørelsen af det prægtige tempel. Som den sidste overlevende
af  de  disciple,  der  havde  kendt  Frelseren  indgående,  havde  hans  budskab  stor
betydning ved forkyndelsen af den kendsgerning, at Jesus var Messias og verdens
Frelser.  Ingen  kunne  være  i  tvivl  om  hans  oprigtighed  og  gennem  hans
undervisning  blev  mange  ført  til  at  omvende  sig  fra  vantroen.’  Mesterens
Efterfølgere, s. 299.

4. Hvor var Johannes, da han modtog denne åbenbaring, og hvorfor var han
der? Åb. 1, 9.

BEMÆRK: ‘På kejserens befaling blev Johannes forvist til øen Patmos, dømt “for
Guds  ords  og  Jesu  vidnesbyrds  skyld.”  Åb.  1,  9.  Hans  fjender  mente,  at  hans
indflydelse ikke længere ville mærkes herfra, og at han til sidst ville dø af denne
tilværelses hårdhed og nød. Patmos, en øde, klippefuld ø i Ægæerhavet, var af den
romerske øvrighed blevet udvalgt til forvisningssted for forbrydere; men for Guds
tjener  blev  dette  uhyggelige  sted  til  selve  Himmelens  port.  Her,  hvor  han  var
udelukket fra verdens travle liv og fra tidligere dages aktive arbejde,  havde han
samfund med Gud og Kristus  og de himmelske engle,  og fra  dem modtog han
belæring for menigheden i al fremtid.’ Mesterens Efterfølgere, s. 300.

‘Den discipel, Jesus elskede’

5. Hvilken særlig beskrivelse af Johannes er vi blevet givet? Joh. 19, 26; 20,
2; 21, 7. 20.

BEMÆRK:  ‘Johannes  udmærkes  fremfor  de  andre  disciple  som  “den  discipel,
Jesus elskede.” Joh. 21, 20. Han synes i særlig grad at have kunnet fryde sig ved
Kristi venskab, og han fik mange beviser på Frelserens tillid og kærlighed. Han var
en af de tre, der fik lov at være vidne til Kristi herlighed på forklarelsens bjerg og
til hans dødsangst i Getsemane, og det var til hans omsorg, at vor Herre betroede
sin moder i de sidste angstens timer på korset. Frelserens kærlighed til den discipel,
han elskede, blev gengældt med en glødende hengivenhed. Johannes klyngede sig
til  Kristus, som ranken klynger sig til  den statelige søjle. For sin Mesters skyld
trodsede han farerne i domshallen og blev stående ved korset og ved meddelelsen
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Lektie 1: 28. september – 5. oktober
om, at Kristus var opstanden, skyndte han sig til graven og overgik i sin iver endog
den fyrige Peter. Den tillidsfulde kærlighed og selvforglemmende hengivenhed, der
viser sig i Johannes liv og personlighed, er en lære af stor værdi for den kristne
menighed.  Johannes  havde  ikke  af  naturen  det  elskelige  sind,  som  senere
åbenbarede sig i hans liv.’ Mesterens Efterfølgere, s. 285.

6. Hvilket øgenavn gav Jesus Johannes og hans broder? Mark. 3, 17.

BEMÆRK: ‘Han var ikke blot stolt, selvhævdende og ærgerrig, men også heftig,
og  han  blev  let  fortørnet  over  krænkelser.  Han  og  hans  broder  blev  kaldt
“Tordensønnerne”.  Et  vanskeligt  sind,  hævnlyst  og trang  til  at  kritisere  fandtes
altsammen hos den elskede discipel. Men bag alt dette skimtede den guddommelige
Mester  hans  ildfulde,  ærlige  og  elskende  hjerte.  Jesus  dadlede  ham  for  hans
selviskhed,  skuffede  ham  i  hans  ærgerrighed  og  prøvede  hans  tro.  Men  han
åbenbarede  ham  det,  hans  sjæl  hungrede  efter:  helliggørelsens  skønhed  og
kærlighedens forvandlende magt.’ Mesterens Efterfølgere, s. 285.

‘Peter, Jakob og Johannes’

7. Hvilke erfaringer delte Peter, Jakob og Johannes? Mark. 5, 37-42, Matt.
17, 1-3, Mark. 14, 32-35.

BEMÆRK: ‘Af de tolv apostle var der fire, som skulle spille en ledende rolle hver
på sit særlige område. Kristus, som forudså alt, opdrog dem som en forberedelse til
dette. Jakob, der var bestemt til at lide en hastig død for sværdet; Johannes, der
længst af alle brødrene skulle følge sin Mester gennem møje og forfølgelse; Peter,
der var foregangsmand med hensyn til at nedbryde tidernes skranker, og som blev
hedningernes lærer; og Judas, der ved sin dygtighed var i stand til at indtage en
førende stilling blandt sine medbrødre, men som dog i sin sjæl rugede over planer,
hvis modning han kun lidt drømte om.’ Uddannelse, s. 86.
‘Disse disciple havde i nogen tid været fælles med Jesus om det daglige arbejde.
Johannes  og  Jakob,  Andreas  og  Peter  havde  sammen  med  Filip,  Natanael  og
Mattæus været mere nær knyttet til ham end de andre og havde været vidne til flere
af hans mirakler. Peter, Jakob og Johannes stod ham allernærmest. De var næsten
bestandig sammen med ham, var vidne til hans undergerninger og hørte hans ord.
Johannes stræbte efter  at få et  endnu mere fortroligt  forhold til  Jesus, og derfor
betegnedes han som den discipel, Herren elskede. Frelseren elskede dem alle, men
Johannes havde det mest modtagelige sind. Han var yngre end de andre, og med
mere af et barns tillid åbnede han sit hjerte for Jesus. Derved kom han til større
forståelse af Kristus, og ved ham er Frelserens dybeste åndelige lærdomme blevet
meddelt Guds folk.’ Den Store Mester, s. 192.
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Lektie 1: 28. september – 5. oktober
8. Hvilket særligt ansvar betroede Jesus Johannes? Joh. 19, 25-27.

BEMÆRK: ‘Jesus kiggede på den skare, der var samlet for at være vidne til hans
død, og han så ved korsets fod Johannes, som støttede Maria, Kristi moder. Hun var
vendt tilbage til den frygtelige scene, da hun ikke længere var i stand til at være
væk fra sin Søn. Jesu sidste lektie var en af sønlig kærlighed. Han så på sin moders
sørgelige ansigt og derefter på Johannes og sagde, henvendt til den første: “Kvinde!
se, det er din søn.” Og til disciplen: “Se, det er din moder.” Johannes forstod Jesu
ord og det hellige hverv, der var ham betroet. Straks tog han Kristi moder væk fra
Golgatas  frygtelige  scene.  Fra den time af  drog han omsorg for hende,  som en
pligtopfyldende  søn  ville  gøre,  og  tog  hende  med  hjem til  sig.  O  medlidende,
kærlige Frelser! Midt i al sin fysiske smerte og mentale kval havde han en øm,
eftertænksom omsorg for den moder, som havde fødtt ham. Han havde ingen penge
at efterlade hende, som kunne sikre hende fremtidig velvære, men han havde fået
en plads i Johannes’ hjerte, og han gav sin moder til den elskede discipel som en
hellig  arv.  Denne  betroede  arv  skulle  vise  sig  at  være  en  stor  velsignelse  for
Johannes, et vedvarende minde om hans elskede Mester.’ Spirit of Prophecy, bind
3, s. 160-161.

‘Den ældste’

9. Hvordan gav Johannes sig til kende i sine skrifter? 2 Joh. 1; 3 Joh. 1

BEMÆRK: Peter giver sig også til kende som en ældste. Se 1 Pet. 5, 1. En apostel
kan bruge en sådan titel, enten på grund af sin høje alder eller på grund af det
specielle forhold, både officielt og faderligt, som han havde blandt menighederne
og deres medlemmer i det distrikt, hvor han havde virket så længe. Ligesom Peter
giver Johannes sig til kende i enkelhed og ydmyghed.
‘Kristi  lære,  der  forkyndte  ydmyghed  og  sagtmodighed  og  kærlighed  som  en
væsentlig betingelse for at vokse i nåden og beredes til hans gerning, var til den
største berigelse for Johannes. Han tilegnede sig enhver lærdom og søgte stadig at
bringe sit liv i samklang med det guddommelige forbillede. Johannes var begyndt
at skimte Kristi herlighed, ikke den jordiske pragt og magt, som han var oplært til
at håbe på, men “en herlighed, som den enbårne Søn har den fra Faderen, fuld af
nåde og sandhed.” Joh. 1, 14. Dybden og inderligheden i Johannes’ hengivenhed
for sin Mester var  ikke årsagen til  Kristi  kærlighed  til  ham, men virkningen af
denne  kærlighed.  Johannes  higede  efter  at  blive  som  Jesus;  og  under  Kristi
kærligheds forvandlende indflydelse blev han selv sagtmodig og ydmyg. Hans eget
jeg var skjult i Jesus. Fremfor alle sine meddisciple overgav Johannes sig til kraften
i dette forunderlige liv. Han siger: “Livet blev åbenbaret, og vi har set det.” “Thi af
hans fylde har vi alle modtaget og det nåde over nåde.” 1 Joh. 1, 2; Joh. 1, 16.
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Lektie 1: 28. september – 5. oktober
Johannes kendte Frelseren med en viden, der byggede på erfaring. Hans Mesters
lærdomme var indtegnet i  hans sjæl. Når han vidnede om Frelserens nåde, blev
hans enkle sprog veltalende på grund af den kærlighed, der gennemstrømmede hele
hans væsen.’ Mesterens Efterfølgere, s. 287.

10. Hvordan henvendte Johannes sig til dem, som var betroet hans omsorg? 1
Joh. 2, 1. 12-13. 18. Sammenlign med Gal. 4, 19.

BEMÆRK:  Seks  gange  i  dette  brev  skriver  Johannes  dette  diminutive  af  øm,
kærtegnende kærlighed. Han var gammel, og han følte en faderlig kærlighed for
dem, som om han var deres åndelige fader.
‘Johannes taler om kristne som “børnlille,” og det er dette, alle medlemmerne af 
Guds familie på jorden, er. Vi er ikke andet end spædbørn, når det gælder kundskab
og forståelse. Kristus indvilligede frivilligt at lære os i et sprog, der var så enkelt, at
alle kan forstå det. Ingen behøver at bruge en ordbog for at fatte betydningen af de 
enkle ord, han anvender for at fortælle os, hvordan vi skal få evigt liv.’ Sermons & 
Talks, bind 2, s. 222.

11. Hvem lærte Johannes dette fra? Joh. 13, 33. Sammenlign med Matt. 18, 3
og 19, 14.

BEMÆRK: ‘Lad os stole helt, ydmygt og uegennyttigt på Gud. Vi er hans, og han
behandler os som sine børn. Når vi holder os nær til ham, vil han i nåde bevare os
mod fjendens angreb. Han vil aldrig svigte en eneste, der stoler på ham, ligesom et
barn stoler på sine forældre.  Han ser de ydmyge og tillidsfulde, der kommer til
ham, og i barmhjertighed og kærlighed drager han nær til dem og opløfter et banner
for dem mod fjenden. “Rør dem ikke,” siger han, “for de er mine. Jeg har tegnet
dem i begge mine hænder.” Han lærer dem at øve urokkelig tro på hans magt, som
virker for dem. Med tillid siger de: “Dette er den sejr, som har overvundet verden,
vor tro.” 1 Joh. 5, 4.’ Kraft fra det Høje, s. 85.

‘Jeres broder, som er fælles med jer om trængselen’

12. Hvordan knytter Johannes sig til sine læsere? Åb. 1, 9.

BEMÆRK: ‘Det var gennem én, som erklærede sig for at være en “broder, som er
fælles med jer om trængselen”, at Kristus for sin menighed afslørede, hvor meget
de  måtte  lide  for  hans  skyld.  Når  den  aldrende  landsforviste  så  frem  gennem
århundreder med mørke og overtro, så han mange lide martyrdøden på grund af
deres kærlighed til sandheden. Men han så også, at han, som opretholdt sine første
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Lektie 1: 28. september – 5. oktober
vidner, ikke ville svigte sine trofaste disciple i de forfølgelsens tider, som de måtte
gennemgå før tidernes ende. “Frygt ikke for det, du vil komme til at lide!” sagde
Herren. “Se, Djævelen vil kaste nogle af jer i fængsel, for at I skal stilles på prøve,
og  I  skal  have  trængsel.  ...  Vær  tro  indtil  døden,  så  vil  jeg  give  dig  livets
sejrskrans.” Åb. 2, 10.’ Mesterens Efterfølgere, s. 308. 

13. Hvilket budskab indledte Johannes sit vidnesbyrd med til trods for sine
lidelser? Åb. 1, 4.

BEMÆRK: ‘“Nåde være med eder og fred fra ham, som er, og som var, og som
kommer, og fra de syv ånder, som er foran hans trone, og fra Jesus Kristus, det
troværdige  vidne,  den  førstefødte  af  de  døde og  den,  der  hersker  over  jordens
konger.” Forvist til de ensomme steder på øen Patmos, blev Johannes begunstiget
med Jesu Kristi nærværelse. Hvor trøstende er ikke den gamle apostels ord, da han
skrev til sin Frelsers menigheder! “Ham, som elsker os og har løst os af vore synder
med sit blod og har gjort os til konger og præster for sin Gud og Fader – ham være
æren og magten i evighedernes evigheder! ”’ Signs of the Times, 28. januar, 1903.
‘Én ting vil helt sikkert blive forstået ved studiet af Åbenbaringen, at forbindelsen
mellem Gud og hans folk er nær og afgjort. Johannes skriver: “Nåde være med eder
og fred fra ham, som er, og som var, og som kommer.”’ Manuscript Releases, bind
18, s. 25.
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Lektie 2: 6. –12. oktober
‘En, som lignede Menneskesønnen’ 

UDENADSVERS: ‘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.

STUDIEHJÆLP: Det virkelige liv, kap. 9.

Indledning
‘På øen Patmos så Johannes i et helligt syn Ham, som han ærede og elskede

højere end alle andre. Han siger: “Jeg hørte bag mig en stærk røst som lyden af en
basun, og den sagde: ‘Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste: og hvad du
ser, skriv det i en bog, og send den til de syv menigheder, som er i Asien.” [Åb. 1,
10-11, eng. overs.] De ord, som blev udtalt, var ikke til Johannes på øen Patmos
alene; de var ikke kun til menighederne; men gennem disse menigheder skulle det
inspirerede budskab til folket komme og gøre sit mægtige indtryk i enhver tidsalder
indtil afslutningen af denne jords historie.’ 1888 Materials, s. 779.

‘Salig er den’

1. Hvilken velsignelse er lovet dem, som læser denne bog? Åb. 1, 3.

BEMÆRK: ‘Eftersom vi nærmer os afslutningen på denne verdens historie, vil især
de  profetier,  der  taler  om  de  sidste  dage,  kræve  vor  opmærksomhed  og  vort
studium. Den sidste bog i Det Nye Testamente indeholder mange sandheder, som
vi behøver at forstå. Satan har forblændet mange, så de har været glade for at have
en undskyldning for ikke at studere Åbenbaringens Bog. Men Kristus har ved sin
tjener Johannes i denne bog åbenbaret, hvad der vil ske i de sidste dage, og han
siger. “Salig er den, som oplæser, og de, som hører profetiens ord og holder fast
ved det, der er skrevet i den.” Åb. 1, 3.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 125. 

2. Hvem kom Åbenbaringen fra? Åb. 1, 5-6.

BEMÆRK: ‘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 tider 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 Himmelens fyrste, og nogle åbenbarer de frelstes sejr og glæde på den nyskabte
jord.’ Mesterens Efterfølgere, s. 306.
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Lektie 2: 6. – 12. oktober
‘Se, han kommer’

3. Hvilke særlige indblik i Kristi andet komme blev Johannes vist? Åb. 1, 7.

BEMÆRK: ‘Om vi bliver frelst eller går fortabt, skal vi engang se Frelseren, som
han er,  i  al  hans herlighed  og forstå  hans karakter.  Ved hans andet  komme vil
ethvert  hjerte blive overbevist. De, som har vendt sig fra ham mod denne jords
trivielle ting og har søgt selviske interesser og verdslig ære, vil ved hans genkomst
indrømme deres fejl. Det er disse, Johannes henviser til som “jordens stammer,”
som “skal jamre ved hans komme.” Lad os ikke være tilfredse med at blive regnet
blandt “jordens stammer.” Idet vi husker, at vort statsborgerskab er i Himmelen, lad
os da holde fast ved det håb, der er sat foran os i evangeliet. “Også deres, som har
gennemstunget  ham.”  Disse  ord  henviser  ikke  kun  til  de  mennesker,  som
gennemborede Kristus, da han hang på Golgatas kors, men til dem, som ved ond
tale og handling gennemborer ham i dag. Dagligt lider han korsfæstelsens kvaler.
Dagligt gennemborer mænd og kvinder ham ved at vanære ham, ved at nægte at
gøre hans vilje.’ Signs of the Times, 28. januar, 1903. 

4. Hvilket løfte gav Kristus dem, som forårsagede hans korsfæstelse? Mark.
14, 62.

BEMÆRK: ‘Så skal ethvert øje se ham, og også de mennesker, som gennemborede
ham. I stedet for en tornekrone skal han bære herlighedens krone, den ene krone
inden i den anden. I stedet for den gamle purpurkongekappe skal han være klædt i
blændende  hvide  klæder,  så  hvide,  “som ingen  blegemand  på  jorden  kan  gøre
dem.” Mark. 9, 3. Og på sin kappe og sin lænd har han et navn skrevet: “Kongernes
Konge og herrernes Herre.” Åb. 19, 16. De, som hånede og slog ham, skal også
være  til  stede  dér.  Præsterne  og  rådsherrerne  skal  atter  se,  hvad  der  skete  i
domssalen. Enhver begivenhed skal vise sig for dem, som om den var skrevet med
ildbogstaver. Så skal de, der sagde: “Hans blod komme over os og vore børn,” få
svaret på deres bøn.’ Den Store Mester, s. 506-507.

‘På Herrens dag’

5. Hvornår fik Johannes denne åbenbaring? Åb. 1, 10.

BEMÆRK: ‘Herrens dag, som Johannes omtaler, var sabbatten, den dag, da Jehova
hvilede efter det store skaberværk, og som han velsignede og helligede, fordi han
hvilede på denne dag. Johannes holdt sabbatten lige så hellig på øen Patmos, som
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dengang han var blandt folket og prædikede for dem på sabbatsdagen. De nøgne
klipper mindede Johannes om bjerget Horeb og om, hvorledes Gud dér talte sin lov
til folket og sagde: “Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!”’ Det virkelige
Liv, s. 80-81.

6. Hvordan forklarede Kristus selv, at sabbatten er hans dag? Mark. 2, 28.
Sammenlign med Matt. 12, 8; Luk. 6, 5.

BEMÆRK: ‘Fordi sabbatten blev til for menneskets skyld, er den Herrens dag. Den
tilhører Kristus. Thi “alt er blevet til ved det (Ordet), og uden det blev intet til af
det, som er.” Joh. 1, 3. Da han (Kristus) har skabt alt, har han også skabt sabbatten.
Den er af ham bestemt til at være et mindesmærke over skaberværket. Den viser
hen til ham som både skaber og helliggører. Den siger, at han, som skabte alle ting i
himmelen og på jorden, og ved hvem alle ting består, er menighedens hoved, og at
vi ved hans magt er blevet forligte med Gud. Thi da han talte om Israel, sagde han:
“Også mine sabbatter gav jeg dem, for at de skulle være et tegn mellem mig og
dem, at  det  skal kendes,  at jeg,  Herren,  er den, som helliger  dem.” Ez. 20, 12.
Sabbatten er altså et tegn på Kristi magt til at helliggøre os. Og det gives til alle,
som Kristus helliggør. Sabbatten gives som tegn på hans helliggørende kraft til alle
dem, der ved Kristus bliver en del af Guds Israel.’ Den Store Mester, s. 190.

‘En stærk røst som lyden af en basun’

7. Hvordan  beskrev  Johannes  Ham,  han  så  i  et  syn?  Åb.  1,  13-16.
Sammenlign med Dan. 10, 5-6.

BEMÆRK: ‘Nu får Johannes atter lov at se sin Herre. Men hvor forandret er ikke
hans udseende! Han er ikke længere en smerternes mand, ringeagtet 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  fødder  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 Efterfølgere , s. 306.

8. Hvad var Johannes’ reaktion på synet? Åb. 1, 17a. Sammenlign med Dan.
10, 7-9.

BEMÆRK:  ‘Da  Guds  Søn  senere  viste  sig  for  ham  for  at  belære  ham,  sagde
Daniel:  “Mit  ansigt  skiftede  farve  og blev ligblegt,  og jeg  havde ingen  kræfter
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Lektie 2: 6. – 12. oktober
mere.” Dan. 9, 18. 15. 20; 10, 18. Da Job hørte Herrens stemme fra stormvejret,
udbrød han: “Jeg . . . angrer i støv og aske!” Job 42, 6. Og da Esajas så Herrens
herlighed og hørte seraferne råbe: “Hellig, hellig, hellig er Hærskarers Herre,” råbte
han: “Ve mig, det er ude med mig!” Es. 6, 3. 5. Og Paulus, der blev bortrykket
indtil den tredje Himmel og hørte ord, som intet menneske har lov til at udtale,
omtalte sig selv som “den allerringeste af alle hellige.” 2 Kor. 12, 2-4; Ef. 3, 8. Den
højt elskede Johannes, som lænede sig til Jesu bryst og så hans herlighed, faldt som
død ned for engelens fødder. Åb. 1, 17. De mennesker, som vandrer i skyggen af
Golgatas kors, ophøjer ikke sig selv og gør ikke krav på at være syndfri. De føler,
at det var deres synd, der var skyld i den dødskval, der fik Guds Søns hjerte til at
briste, og denne tanke gør dem ydmyge. De, der lever Jesus nærmest, ser klarest
menneskehedens  skrøbelighed  og  syndighed,  og  deres  eneste  håb  er  den
korsfæstede og opstandne frelsers fortjeneste.’ Den Store Strid, s. 416.

9. Hvordan  gav  Kristus  sig  til  kende  for  Johannes?  Åb.  1,  11a.  17-18.
Sammenlign med vers 8.

BEMÆRK: ‘I kan ikke have en tanke uden Kristus. I kan ikke få lyst til at komme
til  ham,  medmindre  han  sætter  indflydelser  i  bevægelse  og  påvirker  det
menneskelige  sind  med  sin  Ånd.  Og  dersom  der  er  et  menneske  på  jordens
overflade,  der har en længsel  efter  Gud, skyldes  det  de mange indflydelser,  der
virker på hans sind og hjerte. De indflydelser kalder på troskab mod Gud og en
påskønnelse af det store arbejde, Gud har gjort for ham. Så lad os aldrig sige, at vi
kan angre af os selv, og så vil Kristus tilgive. I sandhed nej. Det er Guds gunst, der
tilgiver. Det er Guds gunst, der leder os ved hans kraft til anger. Derfor skyldes alt
Jesus Kristus, alt fra ham, og I ønsker bare at give Gud æren. Hvorfor giver I ikke
større  respons,  når  I  samles  til  jeres  møder?  Hvorfor  har  I  ikke  Guds  Ånds
levendegørende indflydelse, når Jesu kærlighed og hans frelse fremstilles for jer?
Det  er  fordi,  I  ikke  ser,  at  Kristus  er  først,  sidst  og  bedst,  Alfa  og  Omega,
begyndelsen og enden, vor tros ophavsmand og fuldender.’ Faith & Works, s. 73. 

‘Midt imellem lysestagerne’

10. Hvor var Kristus,  da Johannes så ham? Åb. 1,  13. Sammenlign med 2
Mos. 26, 35.

BEMÆRK: ‘Da Åbenbaringen er en bog, der åbenbarer Jesus, og fordi Jesus nu er i
den himmelske helligdom, er vi ikke overrasket over, at den himmelske helligdom
(eller tempel) nævnes gentagne gange i Åbenbaringen. Faktisk nævnes den fjorten
gange – og specielt lokaliseret  i Himmelen. Den kaldes templet i Himmelen (Åb.
14, 17), Guds tempel i Himmelen (Åb. 11, 19), vidnesbyrdets telt i Himmelen (Åb.
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Lektie 2: 6. – 12. oktober
15, 5). . . Den himmelske helligdom er midtpunktet i Åbenbaringens budskab. Fem
af  de  store  dele  af  bogen  indledes  med  scener,  der  centrerer  omkring.  De
indledende  helligdomsscener  i  de  første  tre  dele  er  knyttet  til  det  hellige.
Helligdomssynet i den fjerde del er knyttet til det allerhelligste; og i den femte del
til hele templet.’ C. Mervyn Maxwell, God Cares 2, s. 164.

11. Hvordan  forklares  symbolikken  af  lysestagerne  og  Kristus  vandrende
imellem dem? Åb. 1, 20b.

BEMÆRK:  ‘Der  bliver  sagt,  at  Kristus  vandrer  midt  imellem  de  syv
guldlysestager. Således symboliseres hans forhold til menighederne. Han er i stadig
forbindelse med sit folk. Han kender deres virkelige tilstand. Han lægger mærke til
deres orden, deres fromhed og deres hengivenhed. Skønt han er ypperstepræst og
talsmand i den himmelske helligdom, fremstilles han dog som vandrende frem og
tilbage  blandt  sine  menigheder  på  jorden.  Med utrættelig  årvågenhed  og aldrig
svigtende 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
sande vægter  for  Herrens  hus,  den sande vogter  af  templets  gårde.  Hans aldrig
svigtende  omhu  og  hjælpende  nåde  er  kilden  til  livet  og  lyset.’  Mesterens
Efterfølgere, s. 307.

‘Til de syv menigheder’

12. Hvem er Åbenbaringen henvendt til? Åb. 1, 4. 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. 

13. Hvordan forklarede Kristus symbolikken i de syv stjerner? Åb. 1, 20.

BEMÆRK: ‘Kristus  bliver  fremstillet  som holdende de syv  stjerner  i  sin  højre
hånd. Dette forvisser os om, at ingen menighed, 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.  “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
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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 virkeevne. 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.
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‘Jeg kender dine gerninger’

UDENADSVERS:  ‘Den,  som  har  øre,  han  høre,  hvad  Ånden  siger  til
menighederne! Den, der sejrer, ham vil jeg give at spise af livets træ, som er i Guds
paradis.’ Åb. 2, 7.

STUDIEHJÆLP: På fast grunn, bind 1, kap. 58.

Indledning
‘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.  

Bemærk: Budskaberne til menighederne har tre anvendelser, til medlemmerne
af de oprindelige menigheder i  Asiens provins,  og som en serie billeder  af den
kristne  menighed  i  de  syv  etaper  af  dens  historie.  Men  i  enhver  tidsalder  i
menigheden gælder aspekter af disse budskaber individuelle kristne.

‘Til menighedens engel i Efesus’

1. Hvordan  giver  Jesus  sig  til  kende  for  menigheden  i  Efesus?  Åb.  2,  1.
Sammenlign med Åb. 1, 13. 16.

BEMÆRK: Efesus repræsenterer menigheden på apostlenes tid.
‘Kristi menighed er meget dyrebar i hans øjne. Den er æsken, som indeholder hans
juveler; folden, som omgiver hans hjord. Kristus “elskede kirken og gav sig selv
hen for den.” Ef. 5, 25. Den er købt med hans blod. Guds guddommelige Søn ses
vandrende imellem de syv gyldne lysestager. Jesus selv tilvejebringer olien til disse
brændende lamper. Det er ham, der tænder flammen. “I det var liv, og livet var
menneskenes lys.” Joh. 1, 4. Ingen lysestage, ingen menighed lyser af sig selv. Fra
Kristus udstrømmer alt dens lys. Gud Herren den Almægtige og Lammet er dens
lys.’ The Faith I Live By, s. 280.  

2. Hvad sagde Herren om efesermenighedens gerninger? Åb. 2, 2-3.

BEMÆRK: ‘For det første var efesermenighedens liv præget af barnlig enfold og
varme.  De  troende  søgte  alvorligt  at  adlyde  hvert  af  Guds  ord  og  i  deres  liv
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åbenbaredes en inderlig, oprigtig kærlighed til Kristus. De frydede sig over at gøre
Guds vilje, fordi Frelseren boede i deres hjerter som en blivende vished. I deres 
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dybe kærlighed til Frelseren var det deres højeste mål at vinde sjæle for ham. De
kunne ikke tænke sig at ophobe Kristi nådes dyrebare skatte kun for sig selv. De
forstod, hvor betydningsfuldt deres kald var og som bærere af budskabet: “Fred på
jorden i mennesker,  der har hans velbehag,” brændte de af ønsket om at bringe
frelsens glade budskab til jordens fjerneste grænser. Og verden kendte på dem, at
de havde været sammen med Jesus. Syndige mennesker, angrende, tilgivne, lutrede
og helliggjorte, fik fællesskab med Gud ved hans Søn. Menighedens medlemmer
var ét i tanke og handling. Kærlighed til Kristus var den gyldne kæde, der knyttede
dem til hinanden. De viede sig til stadig mere fuldkomment at lære Herren at kende
og i deres liv åbenbaredes Kristi fred og glæde. De besøgte enker og faderløse i
deres nød og bevarede sig selv ubesmittede af verden, fordi de forstod, at hvis de
svigtede på dette punkt, ville det være en modsigelse af deres bekendelse og en
fornægtelse af deres Frelser. Arbejdet blev gennemført i hver eneste by. Mennesker
blev  omvendt  og  følte  derefter,  at  det  nu  var  dem,  der  måtte  fortælle  om den
uvurderlige skat, de havde modtaget. De kunne ikke hvile, før det samme lys, som
havde oplyst deres sind, skinnede for andre. Store skarer af vantro fik belæring om
grundlaget  for  det  kristne håb.  Der  blev  rettet  varme,  åndsfyldte  og personlige
henvendelser til de vildfarende, til de forkastede og til dem, der, skønt de hævdede
at kende sandheden, elskede fornøjelser højere,  end de elskede Gud.’  Mesterens
Efterfølgere, s. 304.

‘Jeg har det imod dig’

3. Hvilken irettesættelse gav Herren menigheden i Efesus? Åb. 2, 4-5.

BEMÆRK:  ‘Vi  behøver  Jesus  hvert  øjeblik.  At  miste  hans  kærlighed  fra  vore
hjerter betyder meget. Dog siger han selv: “Jeg har det imod dig, at du har svigtet
din første kærlighed.” Mange menneskers  religion er ligesom en istap, frysende
kold. Manges hjerter er ikke smeltet og overgivet endnu. De kan ikke røre andres
hjerter, fordi deres egne hjerter ikke er fyldt med den velsignede kærlighed, som
flyder fra Kristi hjerte.’ Reflecting Christ, s. 77. 

4. Hvilken vildfarelse modstod menigheden i Efesus? Åb. 2, 6.

BEMÆRK: ‘Den læresætning læres nu i stor udstrækning, at Kristi evangelium har
sat Guds lov ud af kraft; at ved at “tro” bliver man fristillet nødvendigheden af at
være  ordets  gørere.  Men dette  er  nikolaitternes  lære,  som Kristus  fordømte  så
strengt.’ Signs of the Times, 2. januar, 1912.

5. Hvilket løfte er givet dem, som angrer i Efesus? Åb. 2, 7.
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BEMÆRK: ‘Vi søger at få det liv, som kan måle sig med Guds liv; derfor må vor
natur bringes i overensstemmelse med Guds vilje. Vi må leve vort liv på en sådan
måde, at vi kan gå til Gud med tillid og åbne vort hjerte for ham og fortælle ham
om, hvad vi trænger til, og tro på, at han hører os og vil give os nåde og kraft til at
leve efter Guds ords retningslinjer. Det, som vi ønsker os, er Himmelen, sejrens
krone, at gå ind gennem portene til Guds stad, retten til at spise af livets træ, som er
i Guds paradis. Vi ønsker at se Kongen i hans skønhed. Lad os da dagligt have
blikket rettet mod Kristus, fuldkommengørelsen af menneskers egenskaber, og ved
at holde fast ved hans guddommelighed vil vi få den guddommelige kraft  til  at
overvinde enhver ond tilbøjelighed eller hvert slet begær.’ Guds sønner og døtre,
26. december. 

‘Til menighedens engel i Smyrna’

6. Hvordan giver Kristus sig til kende for menigheden i Smyrna? Åb. 2, 8.
Sammenlign med Åb. 1, 17-18.

BEMÆRK: Smyrna repræsenterer menigheden i perioden med forfølgelse fra de
romerske kejsere. Herrens opstandelse er sikkerheden for deres opstandelse, som
døde i romernes hænder.
‘Netop hvad Kristus var for Johannes i hans landflygtighed, vil han være for sit
folk, der har måttet lide undertrykkelse for troen og vidnesbyrdet om Jesus Kristus.
Disse  blev  drevet  ud  i  klippehulerne  ved  forfølgelsens  storm  og  uvejr,  men
evighedens  Klippe skjulte dem; i  bjergene,  i  jordens  huler  og kløfter  åbenbarer
Frelseren sin nærhed og sin herlighed. Hans blik trænger som en flamme ind i de
faste  tillåste  fangehuler  og  opsporer  de  skjulte,  for  deres  navne  er  skrevet  i
Lammets livets bog. Dette Frelserens blik er over os, omkring os, lægger mærke til
enhver vanskelighed og opdager hver fare, og der findes ikke et sted, hvor hans blik
ikke trænger ind, ingen sorger og lidelser for hans folk, som Kristi kærlighed ikke
når ud til.’ At jeg må kende Ham, 20. december.

7. Hvad  sagde  Herren  om  smyrnamenighedens  gerninger?  Åb.  2,  9.
Sammenlign med Rom. 8, 35-39.

BEMÆRK: ‘Trængsel må vi forvente; men vi skal overlade alt, stort og småt, til
Gud.  Han  forvirres  ikke  af  vore  mange  besværinger  eller  overvældes  af  vore
byrders  vægt.  Hans omhu strækker sig til  hver familie og omfatter  hvert  enkelt
menneske; han interesserer sig for alle vore sysler og vore sorger. Han mærker sig
hver  tåre;  han  har  medlidenhed med vore  skrøbeligheder.  Alle  de  trængsler  og
prøvelser, der times os her, tillades for at virkeliggøre hans kærlige hensigter med
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os, “at vi skal få del i hans hellighed” (Heb. 12, 10) og således få del i den glædens
fylde, som findes for hans åsyn.’ Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 281.
‘Jesus benægtede, at jøderne var Abrahams børn. Han sagde: “I gør jeres faders
gerninger!” De svarede hånligt: “Vi er ikke avlet i utugt; kun én fader har vi, det er
Gud.” Disse ord, der hentydede til omstændighederne ved hans fødsel, var tænkt
som et dolkestød mod Kristus i overværelse af dem, der var begyndt at tro på ham.
Jesus tog ikke noget hensyn til denne tarvelige hentydning, men sagde: “Var Gud
jeres Fader,  så ville I elske mig; thi fra Gud er jeg udgået og kommen ” Deres
gerninger var vidnesbyrd om deres slægtskab med ham, som var en løgner og en
morder. “I har Djævelen til fader,” sagde Jesus, “og I er villige til at gøre, hvad der
lyster jeres fader.”’ Den Store Mester, s. 319. 

‘Så vil jeg give dig livets sejrskrans’

8. Hvilke opmuntrende ord talte Herren til de lidende hellige i Smyrna? Åb.
2, 10.

BEMÆRK:  ‘At  følge  Kristus  betyder  ikke,  at  vi  er  fri  for  strid.  Det  er  ingen
børneleg. Det er ikke åndelig dovenskab. Al den glæde, som tjenesten for Kristus
giver, indbefatter en hellig forpligtelse til ofte at måtte møde hårde konflikter. At
følge Kristus betyder hårde kampe, aktivt slid og krig mod verden, Djævelen og vor
egen natur. Den glæde, vi får, består i sejre, som er vundet for Kristus ved alvorlig
hård strid. Vi er bestemt til at arbejde, “ikke for den mad, som forgår, men for den
mad, som består til evigt liv.” Joh. 6, 27. Hver enkelt må beregne omkostningerne.
Ikke én  vil lykkes uden ved ihærdige anstrengelser. Åndeligt set må vi gøre brug af
al vor kraft og korsfæste vor gamle natur med dens lyster og begær. Korsfæstelse
betyder meget mere, end mange forestiller sig. At være tro til døden betyder stadig
årvågenhed  og  at  kæmpe  troens  gode  kamp,  indtil  striden  er  slut,  og  vi  som
sejrvindere  skal  få  livets  krone.  Jeg  kan  se  min  forløser.  Jeg  får  stadig  nye
opmuntringer til at stole på ham som en aldrig svigtende kilde til styrke.’  Lys fra
det Høje, s. 116.

9. Hvilket løfte er givet dem, som er villige til  at lide for retfærdighedens
skyld? Åb. 2, 11.

BEMÆRK:  ‘For  at  kunne  afgøre,  hvor  betydningsfulde  de  interesser  er,  som
knytter sig til sjælens omvendelse fra vildfarelse til sandhed, må vi forstå, hvad
udødelighed er værd; vi må indse, hvilken frygtelig straf den anden død er; vi må
opfatte den ære og herlighed, der venter de genløste, og forstå, hvad det vil sige at
være i hans nærhed, som døde, for at han måtte kunne højne og forædle mennesket
og give sejrvinderen et kongeligt diadem.’ Herren Kommer, 18. november. 
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‘Til menighedens engel i Pergamum’

10. Hvordan giver Kristus sig til kende for menigheden i Pergamum? Åb. 2,
12. Sammenlign med Åb. 1, 16.

BEMÆRK: Pergamum repræsenterer  menigheden,  da kompromiser  blev indgået
med verden og staten.
‘Der  er  tider,  hvor ord  af  formaning  og irettesættelse  er  påkrævet.  De,  som er
vandret bort fra den rette vej, bør vækkes op til at indse deres fare. Et budskab må
gives,  som  vækker  dem  fra  den  sløvhed,  der  binder  deres  sanser.  Moralsk
renovering må finde sted, ellers vil sjæle gå fortabt i deres synder. Lad sandhedens
budskab som et skarpt, tveægget sværd skære sin vej til hjertet. Giv appeller, som
vil vække de ligegyldige og bringe tåbelige, vandrende sind tilbage til Gud. Folkets
opmærksomhed må beslaglægges. Vort budskab er en duft af liv til liv eller af død
til død. Sjæles skæbner afgøres. Skarer befinder sig i beslutningsdalen. En stemme
bør høres råbende: “Er Herren Gud, så hold eder til ham, og er Ba’al Gud, så hold
eder til ham.” 1 Kong. 18, 21.’ Counsels to Writers & Editors, s. 13.

11. Hvordan roste Kristus menigheden i Pergamum? Åb. 2, 13.

BEMÆRK: ‘Der er ikke nogen mellemvej i Guds tjeneste. Ingen må tro, at de kan
indgå forlig med verden, og alligevel nyde Herrens velsignelser. Guds folk må gå
ud  og  skille  sig  fra  verden.  Vi  må  mere  alvorligt  søge  at  kende  og  gøre  vor
himmelske Faders vilje. Lad os tage imod sandhedens lys, som har oplyst os, sådan
at dets klare stråler kan gå ud fra os til verden. De vantro må kunne se, at vor tro
gør  os  til  bedre  mænd  og  kvinder;  at  den  er  en  levende  realitet,  som helliger
karakteren og forvandler vort liv. Vi må samtale om himmelske ting. Vi må være
omgivet af en atmosfære af sand kristen glæde. Vi må vise, at vor religion kan tåle
modgangens prøver.  Vi må ved vor venlighed,  overbærenhed og kærlighed vise
kraften af vor tro for verden.’ Kraft fra det Høje, s. 305.

‘Dog er der lidt, jeg har imod dig’

12. Hvilke fejl fandt Kristus hos menigheden i Pergamum? Åb. 2, 14-16.

BEMÆRK: ‘Balak lagde snaren efter råd fra Bileam. Israel ville modigt have mødt
deres fjender i krig og modstået dem og vundet sejren; men når kvinder indbød
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deres  opmærksomhed og søgte  deres  selskab og lokkede dem ved deres  ynder,
modstod  de  ikke  fristelserne.  De  blev  indbudt  til  afguderiske  fester,  og  deres
eftergivenhed  over  for  vin forplumrede yderligere  deres  fortumlede  sind.  Deres
selvbeherskelses kraft, deres troskab mod Guds lov, blev ikke bevaret. Deres sanser
var så forplumrede af vin, og deres vanhellige lidenskaber havde en sådan magt og
overvandt  enhver  skranke,  at  de  indbød fristelse,  så  de  endda tog hen til  disse
afguderiske  fester.  De,  som aldrig  havde  veget  tilbage  i  krig,  som var  modige
mænd, barrikaderede ikke deres sjæle til at modstå fristelsen til at give efter for
deres laveste lidenskaber. Først besmittede de deres samvittighed med utugt, og så
vandrede de endnu længere fra Gud ved afgudsdyrkelse og viste dermed foragt for
Israels Gud. Lige før slutningen på denne verdens historie vil Satan arbejde med alt
sin kraft  for at lede menneskene ud i de samme synder,  som han fik det gamle
Israel til at begå, lige før de skulle krydse grænsen til løftets land. Han vil lægge
snarer for dem, som hævder at holde Guds bud, og som næsten er ved grænsen til
det himmelske Kanaan. Han vil bruge sine kræfter til det yderste for at fælde sjæle
og tage Guds bekendende folk på deres svageste punkter. Det er nu Guds lovlydige
folks pligt  at  våge og bede,  at  granske Skrifterne flittigt,  at  gemme Guds ord i
hjertet,  så  de  ikke  synder  imod  ham  ved  afguderiske  tanker  og  fornedrende
handlinger, hvormed Guds menighed bliver demoraliseret.’ Conflict & Courage, s.
115.

13. Hvilket løfte blev givet menigheden i Pergamum? Åb. 2, 17.

BEMÆRK: ‘Se hen til Jesus, din stedfortræder, sikkerhed og retfærdighed. Han,
som ikke kendte til synd, blev synd for os, så vi kunne blive Guds retfærdighed i
ham. Han giver livets sejrskrans til dem, som er trofast indtil døden. Det er ham,
som giver os den skjulte manna at spise. Jesus vil ikke forlade dig. Han elsker dig
med en evig kærlighed, og idet du stoler på ham, vil din tro øge og vokse. Jo mere
du stoler på din Genløser, jo mere vil du elske ham. Han er din ven i liv eller død.
Han er din glædes krone. Han er hele din tro værd. Alle de sorger og lidelser, som
vi lider her, udgør vor disciplin til et højere liv, for ved tilegnelsen af Kristi nåde vil
prøvelser være de midler, hvorved vi bliver renset og gjort egnede for Himmelen.
Bi kun på Herren. Læn dig på ham i fuld afhængighed, for hans evige arme holder
dig oppe og støtter dig. Vil ikke han, som siger, at ingen spurv falder til jorden
uden din himmelske Faders opmærksomhed, tage sig af dig, som stoler på og elsker
ham? Jesus kender hvert slag af smerte, hvert jag af kval og sorg, og han vil give
dig nåde til  at  udholde din lidelse,  så din tro ikke svigter,  lige meget hvad din
lidelse er.’ Manuscript Releases, bind 10, s. 176.
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‘Holde fast ved det, I har’

UDENADSVERS: ‘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. Åb. 3, 10.

STUDIEHJÆLP: Lys fra det Høje, s. 293.

Indledning
‘Det sanddru vidnes formaning til menigheden i Sardes er: “Du har ord for at leve
og er dog død. Bliv vågen og styrk det, der er tilbage, men som var ved at dø; thi
jeg har ikke fundet dine gerninger fyldestgørende i min Guds øjne. Kom derfor i
hu, hvordan du tog imod ordet og hørte det; hold fast ved det, og omvend dig.” Åb.
3, 1-3. Den synd, denne menighed særlig anklages for, er, at den ikke har styrket
det, der er tilbage, det, som var på vej til at dø. Er denne advarsel anvendelig på os?
Lad os hver især ransage vore hjerter i lyset af Guds ord, og lad det være vor første
gerning at bringe vore hjerter i orden ved Kristi hjælp.’ Vejledning til Menigheden,
bind 2, s. 211.  

‘Til menighedens engel i Tyatira’

1. Hvordan giver Kristus sig til kende for menigheden i Tyatira? Åb. 2, 18.
Sammenlign med Åb. 1, 14-15 & Dan. 10, 6.

BEMÆRK: Tyatira repræsenterer menigheden i de mange tidsaldre med pavelig
forfølgelse.
‘Profeten  Esajas  havde forkyndt,  at  Herren  skulle rense  sit  folk fra  dets synder
“med doms og udrensnings ånd.” Herrens ord til Israel lød sådan: “Jeg vender min
hånd imod dig, renser ud dine slagger i ovnen og udskiller alt dit bly.” Es. 4, 4; 1,
25. Hvor synden end findes, er vor Gud en fortærende ild. Heb. 12, 29. Guds Ånd
vil  fortære  synden  i  alle  dem,  der  giver  sig  ind  under  hans  magt.  Men  hvis
mennesker holder fast ved synden, bliver de ét med den. Så må Guds herlighed,
som er tilintetgørende for synden, også tilintetgøre dem.’ Den Store Mester, s. 64. 

2. Hvilken anbefaling giver Herren de trofaste i Tyatira? Åb. 2, 19. 

BEMÆRK:  Læg  mærke  til  hvor  mange  gange  disse  dyder  anbefales  i  de  syv
menigheder.
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‘Frelse er ikke at være døbt, ikke at have vore navne på menighedens protokoller,
ikke at forkynde sandheden. Men den er en levende forening med Jesus Kristus, der
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skal fornys i hjertet, idet vi gør Kristi gerninger i tro og kærlighedens arbejde, i
tålmodighed, sagtmodighed og håb. Enhver sjæl, der er forenet  med Kristus, vil
være en levende missionær for alle omkring sig.’ Evangelism, s. 319.

‘Dog har jeg lidt imod dig’

3. Hvilken fejl fandt Kristus hos menigheden i Tyatira? Åb. 2, 20-23.

BEMÆRK: ‘Med streng og bydende stemme råber Elias: “‘Hvor længe vil I blive
ved at halte til begge sider? Er Herren Gud, så hold eder til ham, og er Ba'al Gud,
så  hold  eder  til  ham!’  Men  folket  svarede  ham  ikke  et  ord.”  Ikke  én  i  den
kæmpestore forsamling vovede at sige et ord for Gud og vise loyalitet mod Jehova.
Hvilket  forbløffende bedrag og frygtelig  blindhed havde,  ligesom en mørk sky,
omgivet Israel! Denne blindhed og dette frafald havde ikke pludseligt lukket sig
omkring dem; det var kommet gradvist over dem, da de ikke havde givet agt på
irettesættelserne og advarslerne, som Herren havde sendt dem på grund af deres
stolthed og deres  synder.  Og nu, i  denne frygtelige  krise,  under overværelse  af
afgudspræster  og den frafaldne  konge,  forblev  de neutrale.  Hvis  Gud afskyr  én
synd fremfor en anden, som hans folk er skyldig i, er det ikke at gøre noget i et
nødstilfælde. Ligegyldighed og neutralitet  i  en religiøs krise er betragtet  af Gud
som en alvorlig forbrydelse og svarer  til  den værste form for  fjendtlighed  mod
Gud.’ Testimonies, bind 3, s. 280. 

4. Hvilket mildt råd gav Herren de trofaste i Tyatira? Åb. 2, 24-25.

BEMÆRK:  ‘Alle  de,  som  på  denne  onde  dag  uden  frygt  vil  tjene  Gud  i
overensstemmelse med deres samvittighed, vil få brug for mod, fasthed og viden
om  Gud  og  hans  ord;  thi  de,  som  er  tro  imod  Gud,  vil  blive  forfulgt,  deres
bevæggrunde vil  blive  draget  i  tvivl,  deres  ærligste  bestræbelser  misforstået  og
deres navne ringeagtet som noget ondt. Satan vil arbejde med al sin list og magt for
at påvirke hjertet og sløve forståelsen, for at det onde skal synes godt og det gode
ondt. Jo stærkere og renere Guds folks tro er og jo fastere deres beslutning om at
adlyde ham, jo voldsommere vil Satan bestræbe sig på at ophidse raseriet hos dem,
som træder Guds lov under fod, alt mens de hævder at være retfærdige. Det vil
kræve den fasteste tillid, den mest heltemodige vilje at holde fast ved den tro, der
én gang for alle er blevet overgivet de hellige. Gud vil, at hans folk skal berede sig
til den forestående krise. Alle skal igennem den, hvad enten de er beredt eller ej, og
kun de, som har levet deres liv i overensstemmelse med Guds vilje, kan holde stand
i  denne  prøvelsens  og  trængselens  tid.  Når  verdslige  herskere  forener  sig  med
religionens  forkyndere  om at  befale  i  samvittighedsspørgsmål,  vil  det  vise  sig,
hvem der virkelig frygter og tjener Gud. Når mørket er dybest, vil gudsfrygtens lys
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skinne klarest. Når alt andet svigter, vil det vise sig, hvem der har en blivende tro
på Jehova, og mens sandhedens fjender alle vegne holder vagt for at komme Guds
tjenere til livs, vil Gud våge over dem for at hjælpe dem. Han vil for dem være som
skyggen fra et stort bjerg i en ørken.’ Mesterens Efterfølgere, s. 229. 

5. Hvilket løfte er givet menigheden i Tyatira? Åb. 2, 26-29.

BEMÆRK: ‘I os selv formår vi intet; men ved Kristus formår vi alt. Det er Guds
hensigt, at vi skal være en hjælp og velsignelse for hinanden, og at vi skal være
stærke  i  Herren  og  i  hans  vældes  magt.  Jesus  vil  være  vor  “strålende
morgenstjerne”  i  vor  dybeste  prøvelse.  Der  er  i  livet  megen  sorg,  som vi  selv
skaber. Satan udvirker mistillid og mismod. Men Gud lever og regerer; og han vil
give os al den hjælp, vi trænger. Det er vort privilegium altid at drage styrke og
opmuntring fra hans velsignede løfte: “Min nåde er dig nok.”’ Historical Sketches,
s. 129.

‘Til menighedens engel i Sardes’

6. Hvordan giver Kristus sig til kende for menigheden i Sardes? Åb. 3, 1.
Sammenlign med Åb. 1, 4. 16; 5, 6.

BEMÆRK: Sardes repræsenterer menigheden i postreformationens periode, som af
historikere kaldes for “den hjælpeløse menighed.”
‘Skønt vinden i sig selv er usynlig,  frembringer den virkninger,  som kan ses og
mærkes. Således åbenbarer Åndens gerning i sjælen sig i enhver handling hos det
menneske,  der  har  følt  dens  frelsende  kraft.  Når  Guds  Ånd  tager  hjertet  i
besiddelse,  forvandler  den  livet.  Syndige  tanker  fordrives,  man giver  afkald  på
onde gerninger; kærlighed, ydmyghed og fred træder i stedet for vrede, misundelse
og strid. Glæde erstatter sorg, og ansigtet kommer til at lyse af det himmelske lys.
Ingen ser den hånd, der løfter byrden, eller skuer det lys,  som daler ned fra de
himmelske boliger. Velsignelsen kommer, når sjælen i tro overgiver sig til Gud. Så
skaber den magt, som intet menneskeøje kan se, en ny skabning i Guds billede.’
Den Store Mester, s. 109. 

7. Hvordan beskrev Herren menigheden i Sardes? Åb. 3, 1b.

BEMÆRK:  ‘Mange,  som er  uden  åndeligt  liv,  har  deres  navne  i  menighedens
protokoller, men de er ikke skrevet i Lammets livets bog. De kan være knyttet til
menigheden, men de er ikke forenede med Herren. De kan være flittige i udøvelsen
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af visse pligter og kan være anset som levende mennesker; men mange er iblandt
dem, som “har ord for at leve og er dog død.” Medmindre der er ægte omvendelse
af sjælen til Gud; medmindre den vitale Guds ånde opliver sjælen til åndeligt liv;
medmindre  de,  der  bekender  sig  til  sandheden,  bevæges  af  himmelskfødte
principper, er de ikke født af den uforkrænkelige sæd, som lever og er for evigt.
Medmindre  de  stoler  på  Kristi  retfærdighed  som  deres  eneste  sikkerhed;
medmindre de efterligner hans karakter, arbejder i hans ånd, er de nøgne, de har
ikke hans retfærdigheds klædning på. De døde regnes ofte for levende; for de, som
arbejder på det, de efter deres egne ideer, kalder for frelse, har ikke Gud til at virke
i dem både at ville og at virke,  for at hans gode vilje kan ske.’  Second Advent
Review & Sabbath Herald, 17. januar, 1893.

‘Jeg har ikke fundet dine gerninger fyldestgørende’

8. Hvilket råd og hvilken advarsel giver Herren menigheden i Sardes? Åb. 3,
2-3.

BEMÆRK: ‘Dette må vi gøre. Mange er ved at dø åndeligt, og Herren kalder os til
at  styrke  dem. Guds folk skal  holde  fast  ved deres  pligt.  De skal  være  knyttet
sammen med det kristne fællesskabs bånd og blive styrket  i troen ved at tale til
hverandre om de dyrebare sandheder, som er betroet dem. De bør aldrig skændes
og fordømme. De bør stå sammen i deres syn på vigtigheden af at lyde Guds lov. I
dette liv er der ikke noget, der er mere vigtigt, end karakterdannelsen, sådan at vi til
sidst kan træde ind med glæde i de helliges boliger i det høje. Hvorfor benytter vi
os ikke noget mere af vor forret til at være hellige hernede?’ Lys fra det Høje,  s.
181.

9. Hvilke løfter er givet de trofaste få i Sardes? Åb. 3, 4-6.

BEMÆRK: ‘Alle, som virkelig har angret synden og i tro tilegnet sig Kristi blod
som deres sonoffer, har fået skrevet benådet ud for deres navne i Himmelens bøger.
Disse  mennesker  er  blevet  delagtige  i  Kristi  retfærdighed,  deres  karakter  er  i
harmoni med Guds lov, og som følge heraf bliver deres synder udslettede, og de
selv bliver agtet værdige til evigt liv. Den guddommelige talsmand beder om, at
alle de, der har vundet sejr ved troen på hans blod, må få tilgivelse for deres synder,
få  deres  Edenhjem tilbage,  blive kronet som hans medarvinger og få del  i  “det
forrige herredømme.” Mens Jesus går i forbøn for dem, der har taget imod hans
nåde, anklager Satan dem over for Gud som syndere. Jesus undskylder ikke deres
synder,  men  han  henviser  til  deres  anger  og  tro.  Han  hævder,  at  de  bør  have
tilgivelse, og løfter sine sårede hænder op for Faderen og de hellige engle og siger:
“Jeg kender dem ved navn.” Deres navne står i Livets bog, og der er skrevet om

29



Lektie 4: 20. – 26. oktober
dem: “De skal vandre med mig i hvide klæder, thi de er værdige dertil.” Åb. 3, 4.’
The Faith I Live By, s. 212. 

‘Til menighedens engel i Filadelfia’

10. Hvordan giver Herren sig til kende for menigheden i Filadelfia? Åb. 3, 7-
8.

BEMÆRK:  Filadelfia  repræsenterer  menigheden  i  begyndelsen  af
adventbevægelsen.
‘Det sandru Vidne har givet os den forvisning, at han har sat en åben dør foran os,
som intet menneske kan lukke. De, som søger at være trofaste mod Gud, kan være
nægtet mange af verdens privilegier; deres vej kan være indhegnet og deres arbejde
hindret  af  sandhedens  fjender;  men  der  er  ingen  magt,  der  kan  lukke
kommunikationsdøren  mellem Gud  og  deres  sjæle.  Den  kristne  selv  kan  lukke
denne dør ved eftergivenhed for synd eller ved forkastelse af himmelsk lys. Han
kan vende sine ører bort fra at høre sandhedens budskab og på denne måde kappe
forbindelsen mellem Gud og sin sjæl.’ Second Advent Review & Sabbath Herald,
26. marts, 1889. 
‘Bliv ved med at tænke på den åbne dør, som Kristus har sat foran dig, som intet
menneske kan lukke. Gud vil lukke døren mod al ondskab, hvis du vil give ham en
chance. Når fjenden kommer ind som en flod, vil Herrens Ånd rejse et banner for
dig imod ham.’ Second Advent Review & Sabbath Herald, 16. april, 1889.

11. Hvilken profeti gav Herren angående dem, som falsk giver sig ud for at
være hans folk? Åb. 3, 9.

BEMÆRK: ‘Tænk over, mine brødre og søstre, at Herren har et folk, et udvalgt
folk, hans menighed, for at være hans egen, hans egen fæstning, som han holder i
en syndplaget, oprørsk verden; og han havde til hensigt, at ingen autoritet skulle
kendes i den, ingen love skulle anerkendes af den, men hans egne. Satan har et stort
forbund, sin menighed. Kristus kalder dem Satans synagoge, fordi medlemmerne er
syndens  børn.  Medlemmerne  af  Satans  menighed  har  konstant  arbejdet  på  at
bortkaste  guddommelig  lov  og  forvirre  forskellen  mellem godt  og  ondt.  Satan
arbejder med stor kraft i og gennem ulydighedens børn for at ophøje forræderi og
frafald som sandhed og loyalitet.’ Christian Experience & Teachings, s. 206-207.

‘Jeg vil også holde dig fast’

12. Hvilket løfte og råd gav Herren til Filadelfia? Åb. 3, 10-11. 
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BEMÆRK: ‘I den prøvetid,  som ligger foran os,  vil  Gud holde sit  løfte om at
beskytte 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
lydige  og  trofaste.  Den  skystøtte,  som  varsler  vrede  og  rædsel  for  den,  som
overtræder 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
trofast,  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

13. Hvad  er  der  i  vente  for  sejrvinderne  i  Filadelfia?  Åb.  3,  12-13.
Sammenlign med Es. 62, 2; Åb. 2, 17. 

BEMÆRK: ‘Herren elsker dig, og han ønsker, at du skal få livets sejrskrans. “Den,
der sejrer, skal således iføres hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn af
livets bog, og jeg vil vedkende mig hans navn for min Fader og for hans engle.”
(Åb. 3, 5). De hvide klæder er Kristi retfærdighedsklæder, og alle, som har denne
retfærdighed,  er  delagtige  i  den  guddommelige  natur.  Der  står  skrevet  på  dem:
“Min Guds navn og navnet på min Guds stad, det ny Jerusalem, der kommer ned
fra Himmelen fra min Gud, og også mit eget nye navn.”’ The Upward Look, s. 166.
‘De 144 000 var alle forseglede og fuldstændigt  forenede.  På deres pander stod
ordene Guds ord, Ny Jerusalem, og en herlig stjerne indeholdende Jesu nye navn.
Ved vor lykkelige og hellige tilstand var de onde gjort rasende og ville styrte sig
voldsomt over os og lægge hænder på os for at kaste os i fængsel, da vi ville række
vore hænder ud i Jesu navn, og de ville falde hjælpeløse til jorden. Da var det, at
Satans synagoge vidste, at Gud havde elsket os, som kunne vaske hinandens fødder
og hilse brødrene med et helligt kys, og de tilbad ved vore fødder. Snart blev vore
øjne draget mod øst, for en lille mørk sky havde vist sig, omkring halvt så stor som
en mands hånd, som vi alle vidste var Menneskesønnens tegn. I højtidelig stilhed
stirrede vi alle på skyen, idet den drog nærmere og blev lysere, strålende og endnu
mere strålende, indtil den var en stor hvid sky. Bunden så ud som ild; en regnbue
var over skyen,  medens der omkring den var ti  tusinder af engle,  der  sang den
dejligste sang, og på den sad Menneskesønnen. Hans hår var hvidt og krøllet og lå
over  hans  skuldre,  og  på  hans  hoved  var  mange  kroner.  Hans  fødder  havde
udseende  af  ild;  i  hans  højre  hånd  var  der  en  skarp  segl,  i  hans  venstre  en
sølvbasun.  Hans  øjne  var  som flammende  ild,  der  gennemsøgte  hans  børn helt
igennem.  Da  trak  alle  ansigter  sig  sammen  i  bleghed,  og  de,  som Gud  havde
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Lektie 4: 20. – 26. oktober
forkastet, trak sig sammen i mørke. Da råbte vi alle: “Hvem kan da bestå? Er min
klædning  pletfri?  Englene  hørte  op  med  at  synge,  og  der  var  en  tid  højtidelig
stilhed, da Jesus sagde: “De, som har rene hænder og rene hjerter, vil kunne bestå;
min nåde er jer nok.”’ Testimonies, bind 1, s. 59-60.
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Lektie 5: 27. oktober – 2. november 
‘Jeg står for døren og banker’

UDENADSVERS: ‘Den, der sejrer, ham vil jeg lade sidde sammen med mig på
min trone, ligesom også jeg har sejret og taget sæde hos min Fader på hans trone.’
Åb. 3, 21.

STUDIEHJÆLP: Kraft fra det Høje, s. 348-353.

Indledning
‘Der må komme en vækkelse og en reformation under Helligåndens ledelse.

Vækkelse og reformation er to forskellige ting. Vækkelse er en fornyelse af det
åndelige  liv,  en  genoplivelse  af  sindets  og  hjertets  kræfter,  en  opstandelse  fra
åndelig  død.  Reformation betegner  en  reorganisation,  en forandring af  ideer  og
teorier, vaner og praksis. En reformation vil ikke frembringe retfærdighedens gode
frugt, hvis den ikke er forbundet med Åndens vækkelse. Vækkelse og reformation
skal udføre deres beskikkede hverv, under hvilket de forenes.’ På fast grunn, bind
1, s. 123. 

‘Det sanddru og troværdige vidne’

1. Hvordan giver Kristus sig til kende for menigheden i Laodikea? Åb. 3, 14.

BEMÆRK: Laodikea betyder ‘et folk, der er dømt’, og repræsenterer menigheden,
der lever i Guds doms time.
‘Laodikeabudskabet passer på menigheden i denne tid. Tror I på dette budskab?’
På fast grunn, bind 1, s. 88.
‘Gud er oprigtighedens og sandhedens Gud. Guds ord er en sandhedsbog. Jesus er
et trofast og sandt vidne. Menigheden er sandhedens vidne og grundlag. Alle den
Højestes  forskrifter  er  sande  og  retfærdige.  Hvordan  må  undvigende  svar,
overdrivelse eller noget andet bedrag ikke forekomme i hans øjne?’  Testimonies,
bind 4, s. 366.

2. Hvilket budskab er givet dem, som lever i Guds doms time? Åb. 14, 6-7.

BEMÆRK: Læg mærke til, hvordan dette budskab, ligesom budskabet i Åb. 3, 14
bringer dommen og skabelsen sammen.
‘Vi forstår ikke Guds storhed og majestæt og husker heller  ikke den umådelige
afstand mellem Skaberen og skabningerne dannet af hans hånd. Han, som sidder i
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Himlene og svinger universets scepter, dømmer ikke efter vor begrænsede norm og
regner heller ikke efter vor målestok. Vi tager fejl, hvis vi tror, at det, som er stort 
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for os, må være stort for Gud, og det, som er småt for os, må være småt for ham.’
God’s Amazing Love, s. 78. 
‘Med rette kræver vor Skaber ret til at gøre, som han vælger, med sine hænders
skaberværker. Han har ret til at regere, som han vil, og ikke som mennesker vil.
Men  han  er  ikke  en  streng  dommer,  en  hård,  nøjeregnende  kreditor.  Han  er
grundlaget for kærlighed, giveren af utallige velsignelser.’ På fast grunn, bind 1, s.
252. 

‘Jeg kender dine gerninger’

3. Hvad afslører Laodikeas gerninger om deres åndelige tilstand? Åb. 3, 15.

BEMÆRK: ‘Vi kan i de ord, der er talt til menigheden i Laodikea, se det sikre
resultat af halvhjertet tjeneste. Der er mange, som hævder at tro på sandheden, som
ikke adlyder sandheden på en måde, så verden kan vide, at de har været sammen
med Jesus og lært af ham. Denne tilstand af lunkenhed er en ynkværdig tilstand at
befinde sig i.’ General Conference Bulletin, 6. juni, 1909.
‘Hele Himmelen er optaget af at se, hvad de, som kender sandheden, gør. Mange
befinder sig i den tilstand, som Kristus omtaler som værende “hverken kold eller
varm.” Sådannes gerninger vidner imod dem, at de ikke vandrer, arbejder, beder og
lærer livets ord.’ Manuscript Releases, bind 18, s. 41.
‘De prædikener,  som prædikes af nogle af vore prædikanter,  er nødt til  at blive
meget mere passende og meget mere rammende, end de er nu, ellers vil mange
frafaldne  give  et  tamt,  meningsløst  budskab,  som  luller  folk  i  søvn.  Ethvert
foredrag, der holdes, burde gives under fornemmelsen af den frygtelige dom, som
snart skal ramme vor verden. Sandhedens budskab skal forkyndes af læber, der er
berørt af levende kul fra det guddommelige alter. Kristus henviser til de livløse,
meningsløse budskaber, som gives i vore menigheder, når han siger: “Jeg kender
dine gerninger: du er hverken kold eller varm.”’  Manuscript Releases,  bind 10, s.
221.

4. Hvad lover Kristus at gøre med de lunkne? Åb. 3, 16.

BEMÆRK: ‘For dem, der ikke praktiserer det, er Guds ord et dødt brev. Kristus
siger  om sådanne:  “Gid  du var  kold eller  varm!  Derfor,  fordi  du er  lunken og
hverken varm eller kold, har jeg i sinde at udspy dig af min mund.” Han kan ikke
fremsætte deres sag for Faderen. Hvis de indså, at de var syndere, kunne han gå i
forbøn på deres vegne, og Faderen ville vække dem ved sin Helligånd. Men de er
værre end døde i overtrædelser og synder. De hører ordet, men anvender det ikke
på sig selv;  i  stedet  for anvender de det  talte  ord på deres  naboer.’  SDA Bible
Commentary, bind 7, s. 963.
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‘Og ikke ved’

5. Hvordan betragter Laodikea sig selv? Åb. 3, 17a.

BEMÆRK: ‘Var du kold, ville der være håb om, at du ville blive omvendt; men,
hvor selvretfærdighed binder  op omkring  én i  stedet  for  Kristi  retfærdighed,  er
bedraget så svært at se og selvretfærdigheden så svær at lægge væk, at det er det
allersværeste tilfælde at nå. En uomvendt, gudløs synder står i et gunstigere forhold
end sådanne.’ Testimonies, bind 2, s. 175.

6. Hvordan betragter  det  troværdige  og  sanddru vidne  Laodikea?  Åb.  3,
17b.

BEMÆRK: ‘Hvilket større bedrag kan overgå det menneskelige sind end at nære
den tillid, at alt står vel til med det, når alt er forkert! Det sanddru vidnes budskab
finder Guds folk i et sørgeligt bedrag, men dog ærligt i dette bedrag. De ved ikke,
at deres tilstand er sørgelig i Guds øjne. Medens de, som der tales til, smigrer sig
med, at de befinder sig i en ophøjet åndelig tilstand, afbryder det sanddru vidne
deres  tryghed  ved  den  overraskende  fordømmelse  af  deres  virkelige  tilstand  i
åndelig blindhed, fattigdom og elendighed. Vidnesbyrdet, som er så skærende og så
strengt, kan ikke være en fejltagelse; det er det sanddru vidne, som taler, og hans
vidnesbyrd må være rigtigt. For dem, som føler sig trygge i det, som de har opnået,
og som mener at være rige på åndelig erkendelse, er det vanskeligt at tage imod det
budskab,  som erklærer,  at  de  er  bedragne  og mangler  enhver  åndelig dyd.  Det
vanhellige hjerte er “svigefuldt fremfor alt, det er sygt” Jer 17,9. Det blev vist mig,
at mange smigrer sig med, at de er gode kristne, selv om de ikke har én lysstråle fra
Jesus. De har ikke selv en levende erfaring i det guddommelige liv.’ Vejledning for
Menigheden, bind 1, s. 273. 

‘Jeg råder dig’

7. Hvilke guddommelige midler tilbyder det troværdige og sanddru vidne
mod Laodikeas tilstand? Åb. 3, 18.

BEMÆRK: ‘Han står nu ved hjertedøren som en himmelsk forretningsmand; han
siger: “Luk døren op for mig; køb himmelske varer af mig; køb guld, som er lutret i
ild, af mig.” Køb tro og kærlighed, vor Genløsers dyrebare skønne egenskaber. Han
indbyder os at købe hvide klæder, som er hans herlige retfærdighed; og øjensalve,
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for  at  vi  kan  forstå  de  åndelige  ting.  Skal  vi  ikke  åbne  hjertedøren  for  dette
himmelske besøg? Vi kan ikke tilvejebringe retfærdighedsklæder for os selv, for
profeten siger: “Som en tilsølet klædning al vor retfærd.” Es. 64, 5. Der er intet i os,
med hvilket vi kan iklæde sjælen, så dens nøgenhed ikke skal vise sig. Vi skal tage
imod den retfærdighedsklædning, som er vævet på Himmelens væv, selve Kristi
retfærdigheds pletfrie klædning. Øjet er den følsomme samvittighed, sindets indre
lys. Hele sjælens åndelige helse er afhængig af et korrekt syn på tingene. Når Guds
ord, som er “øjensalven,” bliver brugt, giver det smerte i samvittigheden, for det
overbeviser om synd. Men smerten er nødvendig for helbredelsen, så øjet kan blive
friskt  til  Guds  ære.  Kristus  siger,  at  du  ved  at  give  afkald  på  din  egen
selvtilstrækkelighed og alle ting, hvor dyrebare de end er for dig, kan købe guldet,
klædningen  og  øjensalven,  så  du  kan  se.  Frelseren  kommer  med  sandhedens
værdifulde juveler i modsætning til alle falske efterligninger. Han kommer til hvert
hus,  til  hver  dør;  han  banker  på,  fremstiller  sine  uvurderlige  skatte  og  siger
indtrængende: “Køb af mig.”’ Our High Calling, s. 350. 

8. Hvad må Laodikea gøre for at købe disse dyrebare ting fra Herren? Åb. 3,
19.

BEMÆRK: ‘Troens og kærlighedens guld, den rene og pletfrie karakters klædning
og øjensalven eller evnen til at skelne mellem godt og ondt, alt dette må opnås, før
vi kan gøre os håb om at indgå i Guds Rige. Men disse dyrebare nådegaver kan
ikke fås uden anstrengelse fra vor side. Vi må købe dem, vi må være nidkære og
omvende os fra vor lunkne tilstand. Vi må vågne op, erkende vore fejl og omvende
os fra dem. Det er Kristi fortjeneste, som må frelse os; hans blod må rense os. Men
vi må stræbe efter at drage ham nær. Vi må gøre, hvad vi kan, være nidkære og
omvende os og tro,  at  Gud antager  os.  Hele Himmelen interesserer  sig  for  vor
frelse; og skal vi da være ligegyldige? Skal vi synes, at det er en ligegyldig sag,
enten vi bliver frelst eller går fortabt? Skal vi tilsidesætte det offer, som er fuldbragt
for  vor frelse?  Fremtiden er  fuld af  farer  for  os og Kristi  efterfølgere  vil  blive
prøvet. Ingen anden vil være i stand til at bestå end den, som har en dyb og levende
erfaring i åndelige ting. Enhvers gerning vil blive prøvet; dersom den er som guld,
sølv og dyrebare sten, da vil de blive bevaret og gemt i Herrens hytte. Ingen anden
end den, der er villig til at ofre alt for det evige rige, vil få det. Men det er værd at
ofre alting for, at fornægte sig selv og enhver afgud for. Den over al måde større og
evige  herlighed  er  langt  mere  værd  end  alle  jordiske  skatte;  den  overgår  alle
jordiske tillokkelser.’ Our High Calling, s. 351.

‘Om nogen hører min røst’

9. Hvordan skildrer Herren sig selv i forhold til Laodikea? Åb. 3, 20a.
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BEMÆRK: ‘Så stor  er  Herrens  modvilje  mod at  forlade  dig,  og sådan er  hans
kærlighed mod dig, at uanset om dit liv ikke har været efter hans vilje, og dine
gerninger og veje har været  imod ham, nedlader Himmelens Majestæt sig til  at
bede om forret til at besøge dig og give dig hans velsignelse: “Se, jeg står for døren
og banker.” Herlighedens boliger og dens glæder er hans; dog ydmyger han sig selv
og søger om adgang ved dit hjertes dør, så han kan velsigne dig med sit lys og
glæde sig ved dig i sin herlighed. Hans gerning er at opsøge og frelse dem, som er
faret vild og er ved at gå fortabt. Han ønsker at forløse så mange, han kan, fra synd
og død, så han kan ophøje dem til hans trone og give dem evigt liv.’ Testimonies,
bind 2, s. 224.

10. Hvilken del må vi i Laodikea selv udføre for at modtage Herren i vort liv?
Åb. 3, 20.

BEMÆRK: ‘Jeg så, at mange har så meget skrammel opdynget ved deres hjertedør,
at de ikke kan lukke den op. Nogle har vanskeligheder at ordne med deres brødre.
Andre har et vanskeligt sind og egoistisk begærlighed at fjerne, inden de kan åbne
døren. Andre har rullet verden foran deres hjertes dør, så døren er stængt. Alt dette
må fjernes,  og så vil  de kunne åbne døren og byde Frelseren velkommen ind.’
Vejledning for Menigheden, bind 1, s. 38. 

‘Da vil jeg gå ind til ham’

11. Hvilket løfte giver Herren dem, som åbner døren for ham? Åb. 3, 20b. 

BEMÆRK: ‘Jesus slipper og svigter aldrig et ydmygt og ængsteligt Guds barn. Vil
vi tro den sandhed, at Gud virker i vore hjerter, at han renser og helliger os, hvis vi
lukker ham ind, så vil han ved sin rige nåde gøre os skikket til at samarbejde med
ham? Er vor forstand skærpet og helliggjort, så vi kan fatte storheden i Guds løfter
og tage dem til indtægt for os selv personligt? Ikke fordi vi er værdige, men fordi vi
i tro kan tilegne os Kristi retfærdighed.’ På fast grunn, bind 1, s. 104.

12. Hvordan er den person skildret, som venter med at åbne døren, indtil det
er for sent? Højs. 5, 2-6.

BEMÆRK: ‘Men “tag jer i agt, at I ikke beder jer fri for ham, som taler.” Heb. 12,
25. Jesus sagde: “Ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid.” De
havde sagt nej til indbydelsen, og ingen af dem ville blive indbudt igen. Ved at
forkaste Kristus forhærdede jøderne deres hjerter og overgav sig i Satans magt, så
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at det ville være umuligt for dem at tage imod Guds nåde. Sådan er det også nu.
Hvis vi ikke skønner på Guds kærlighed og ikke lader den blive en iboende kraft,
der  kan blødgøre  og ydmyge  os,  vil  vi  gå  fortabt.  Herren  kan ikke  give  noget
tydeligere bevis på sin kærlighed, end han har gjort. Hvis ikke Jesu kærlighed kan
vinde sejr i vort hjerte, findes der ikke nogen anden måde, som vi kan frelses på.
Hver gang du nægter at lytte til nådens budskab, styrkes du i din vantro. Hver gang
du undlader at åbne din hjertedør for Kristus, bliver du mere og mere uvillig til at
lytte til hans stemme, når han taler til dig. Du vil få vanskeligt ved at tage imod
anledningen, når kaldet lyder for sidste gang.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 33-34.

13. Hvilket løfte er givet til den, som åbner døren? Åb. 3, 21-22.

BEMÆRK:  ‘Der  er  tilvejebragt  rigelig  foranstaltning  for  alle,  som  oprigtigt,
alvorligt og eftertænksomt tager fat på arbejdet med at fuldkommengøre hellighed i
gudsfrygt. Styrke og nåde er blevet tilvejebragt gennem Kristus og videregives til
frelsens arvinger ved tjenende engle. Ingen er så lave, så korrupte og fordærvede, at
de ikke kan finde styrke, renhed og retfærdighed i Jesus, som døde for dem, dersom
de vil aflægge deres synder, vende bort fra deres onde kurs og af hele hjertet søge
den levende Gud. Han venter på at fjerne deres tilsølede klæder, som er besmittede
med synd, og at iklæde dem hans retfærdigheds rene klædning og byde dem leve og
ikke dø. I ham kan de blomstre som grene af det levende Vintræ. Deres grene vil
ikke visne eller blive ufrugtbare. Dersom de forbliver i ham, kan de trække næring
fra ham, blive besjælet  af hans Ånd, vandre,  som han vandrede, sejre,  som han
sejrede, og blive ophøjet til hans egen højre hånd.’ Christian Temperance & Bible
Hygiene, s. 140.
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Lektie 6: 3. – 9. november 
‘Kom herop’

UDENADSVERS: ‘Værdig er du, vor Herre og Gud, til at få æren og prisen og
magten; thi du har skabt alle ting, og de blev til og blev skabt, fordi det var din
vilje.’ Åb. 4, 11.

STUDIEHJÆLP: Kraft fra det Høje, s. 167

Indledning
‘Forjættelsens  regnbue  omgiver  tronen  i  det  høje  og  er  et  stedsevarende

vidnesbyrd om, at “således elskede Gud verden, at han gav sin Søn den enbårne, for
at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.” Joh. 3, 16. Den
vidner for universet om, at Gud aldrig vil svigte sit folk under deres kamp mod det
onde. Den er for os en tilsikring om kraft og beskyttelse, så længe selve Guds egen
trone står urokket.’ Den Store Mester, s. 336.

‘Der sad En på tronen’

1. På hvilken måde blev den næste del af åbenbaringen vist Johannes? Åb. 4,
1.

BEMÆRK: ‘Da apostlen Johannes i et syn fik lov at se Guds tempel i Himmelen,
så han dér “syv fakler brænde foran tronen.” Han så endvidere en engel “med et
røgelseskar af guld, og der blev givet ham megen røgelse, for at han skulle lægge
den til alle de helliges bønner på guldalteret foran tronen.” Åb. 4, 5; 8, 3. Her fik
profeten lov at se den første afdeling af helligdommen i Himmelen, og han så der
“syv fakler” og “guldalteret,” som i den jordiske helligdom var repræsenteret ved
den gyldne lysestage og røgelsesalteret. “Og Guds tempel i Himmelen blev åbnet,”
og han så inden for det indre forhæng, ind i det allerhelligste. Her så han “hans
pagts ark,” repræsenteret ved den hellige kiste, som Moses lavede til Guds lov. Åb.
11, 19.’ Patriarker og Profeter, s. 177.
‘Da Jesus ved sin dåb bøjede sig ved Jordans bred, åbnedes Himmelen for hans bøn
på menneskehedens  vegne.  Ånden indesluttede hans hoved i  form af  en due af
poleret guld, og en stemme fra Himmelen sagde: “Denne er min Søn, den elskede; i
ham har jeg velbehag.” Hvad fortæller dette os? Det fortæller hver eneste fattig,
fristet  sjæl,  at  Himmelen er  åben over for  menneskehedens  bønner.  Kristus har
omgivet den faldne slægt med sin menneskelige arm, og med sin guddommelige
arm har han grebet fat i den Eviges trone. Ved Kristi fortjeneste er Himmelen åbnet
for mennesket. “Dette siger den Hellige, den Sanddru, han, som har ‘Davids nøgle’ 
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og ‘lukker op, så ingen kan lukke i, og lukker i, så ingen kan lukke op.’” Portene
står åbne, og Guds herlighed fra Jesu Kristi åsyn skinner på mennesket. Himmelens
lys kan skinne på dig, som det skinnede på ham.’ Signs of the Times, 15. juli, 1889.

2. Hvem så Johannes i synet? Åb. 4, 2-3. Sammenlign med Ez. 1, 26-28.

BEMÆRK: ‘Regnbuen omkring tronen er en forvisning om, at Gud er sanddru, at
der ikke er nogen forandring hos ham eller skygge,  der kommer og går.  Vi har
syndet  mod ham og fortjener  ikke hans yndest,  men alligevel  har  han lagt  den
skønneste af alle bønner på vore læber: “Bortstød os ikke for dit navns skyld, vanær
ej din herligheds trone, kom os i hu og bryd ej din pagt med os!” Jer. 14, 21. Når vi
kommer til ham og bekender vor uværdighed og synd, har han selv lovet, at han vil
agte  på vort  råb.  Det  gælder hans trones ære at  opfylde  løftet  til  os.’  Lys over
hverdagen, del 1, s. 139.
‘Ligesom buen i skyen dannes ved forening af solskinnet og regnbygen,  således
symboliserer regnbuen, som omgiver tronen, nådens og retfærdighedens forenede
kraft. Det er ikke retfærdighed alene, som skal håndhæves, for det ville formindske
glansen fra forjættelsens regnbue over tronen; menneskene ville da kun se lovens
straf. Men hvis der ikke var nogen retfærdighed og straf, så ville der ingen stabilitet
være  i  Guds  regering.  Det  er  blandingen  af  retfærdighed  og  miskundhed,  som
fuldkommer frelsen.’ Herren Kommer, 14. november. 

‘Fireogtyve ældste’

3. Hvem så Johannes derefter?  Åb. 4,  4.  Se Åb. 5,  8-9.  Sammenlign med
Matt. 27, 50-53; Ef. 4, 8.

BEMÆRK:  ‘Da  Kristus  opstod,  medførte  han  fra  graven  en  mængde  fanger.
Jordskælvet ved hans død havde fået deres grave til at åbne sig, og da han opstod,
opstod de sammen med ham. Det var mennesker, der havde samarbejdet med Gud,
og som ved at give deres liv havde vidnet om sandheden. Nu skulle de være vidner
for ham, der havde oprejst dem fra de døde. Jesus havde vakt døde til live, medens
han  gjorde  sin  gerning  hernede.  Han  havde  oprejst  enkens  søn  i  Nain  og
synagogeforstanderens  datter  og Lazarus.  Men disse mennesker  var  ikke  blevet
iført udødelighed. Efter at de var blevet opvakt, var de stadig dødelige. Men de,
som steg op af graven ved Kristi opstandelse, blev oprejst til evigt liv. De steg op
sammen med ham som tegn på hans sejr  over  døden og graven.  Disse er  ikke
længere Satans fanger, sagde Kristus; jeg har genløst dem. Jeg har ført dem ud af
graven som førstegrøden af min magt, for at de skal være hos mig, hvor jeg er, og
aldrig mere se døden eller opleve nogen sorg.’ Den Store Mester, s. 537.
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4. Hvilken lovsang synger de fireogtyve ældste? Åb. 4, 10-11.

BEMÆRK: ‘Pligten til at tilbede Gud er baseret på den kendsgerning, at han er
Skaberen,  og  at  alle  levende  væsener  skylder  ham deres  eksistens.  Hver  gang
Bibelen omtaler hans krav på ærefrygt og tilbedelse fremfor hedningernes guder,
omtaler den samtidig hans skabende kraft. “Alle folkeslagenes guder er afguder,
Herren  er himmelens skaber.”  Sal.  96, 5.  “Hvem vil  I  ligne  mig med som min
ligemand? siger den Hellige. Løft eders blik til himmelen og se: Hvo skabte disse?”
“Thi så siger Herren, himmelens skaber, han, som er Gud, som dannede jorden . . .
Herren  er  jeg,  ellers  ingen.”  Es.  40, 25. 26;  45,  18.  Salmisten siger:  “Kend,  at
Herren er Gud! Han skabte os, vi er hans.” “Kom, lad os bøje os, kaste os ned,
knæle for  Herren,  vor skaber!”  Sal.  100, 3,  95, 6.  Og de hellige  væsener,  som
tilbeder Gud i Himmelen, udtaler disse ord: “Værdig er du, vor Herre og Gud, til at
få æren og prisen og magten; thi du har skabt alle ting.” Åb. 4, 11.’  Den Store
Strid, s. 387.

‘Syv fakler’

5. Hvad  viser  os,  at  den  scene,  som  Johannes  så,  var  i  den  himmelske
helligdom? Åb. 4, 5. Sammenlign med Åb. 1, 12.

BEMÆRK:  ‘De  ting,  der  angår  Guds  rige  har  to  hovedanvendelser.  I  den
himmelske verden har de en bogstavelig anvendelse, men i den jordiske verden har
de en åndelig anvendelse. . . I Himmelen er der et bogstaveligt røgelsesalter. På
jorden er der et åndeligt røgelsesalter, det menneskelige hjertes alter. I Himmelen
er der en bogstavelig røgelse, på jorden er der åndelig røgelse. I Himmelen er der
bogstavelige ofringer af Kristi blod og retfærdighed.  Han går i forbøn foran sin
Fader: “Mit blod, mit blod.” Hans blod og karakter er bogstaveligt i hans person.
Hans retfærdighed er bogstaveligt i Himmelen. På jorden er der åndelige ofringer,
ofringer  af  bøn,  lovprisning  og  taksigelse.  (1  Pet.  2,  5  og  Heb.  13,  15).
Retfærdigheden er en åndelig retfærdighed modtaget ved Helligånden. I Himmelen
er der bogstavelige lamper. På jorden er der åndelige lamper og lysestager. De er de
syv menigheder, med andre ord, den kristne menighed. Åb. 1, 20. I Himmelen er
der  bogstaveligt  lys  i  lamperne.  På  jorden  er  der  åndeligt  lys  i  lamperne,
Helligåndens  lys,  sandhedens  lys.’  A.  P.  Cooke,  Lightnings,  Thunderings  and
Voices, s. 14-15.

6. Hvordan blev Esajas vist Guds Ånds syvfoldige natur? Es. 11, 2.
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BEMÆRK: ‘Herrens Ånd skal hvile over ham, visdoms og forstands Ånd, råds og
styrkes Ånd, Herrens kundskabs og frygts Ånd. Hans hu står til Herrens frygt; han
dømmer ej efter, hvad øjnene ser, skønner ej efter, hvad ørerne hører. Han dømmer
de ringe med retfærd, fælder redelig dom over landets arme.” Brødre, giv agt på
disse ord, for de har stor betydning for enhver sjæl forbundet med det store arbejde,
der  skal  fuldføres  i  disse sidste dage.  Medmindre vore øjne,  vore ører  og vore
tunger er under Helligåndens kontrol og ledet af guddommelig kraft, kan man ikke
stole  på  dem.  De  vil  helt  sikkert  blande  Guds  arbejde  med  selviskhedens  og
forfængelighedens avner og blande det med det, som er besmittet med vanhellige
og ambitiøse projekter, og arbejdet vil ikke være anerkendt af Himmelen; for det
vil ikke repræsentere Guds lovs principper, som er en afskrift af hans karakter.’
Second Advent & Sabbath Herald, 13. august, 1895.
‘Når Helligånden åbenbarer sandheden for dig, vil du komme i besiddelse af de
mest dyrebare erfaringer og vil i lange tider tale til andre om de trøsterige ting, der
er blevet åbenbaret for dig. Når du kommer sammen med dem, vil du give dem del
i en eller anden ny tanke med hensyn til Kristi egenskaber eller gerning. Du vil
have fået en eller anden ny afsløring af hans medlidende kærlighed, som du kan
dele med dem, der elsker ham, og dem, der ikke elsker ham.’  Guds sønner og
døtre, 25. januar.

‘Et glarhav’

7. Hvad så Johannes også foran Guds trone? Åb. 4, 6a. 

BEMÆRK: ‘Hvad vil være vore følelser, når vi står på glarhavet? Skal vi se tilbage
på tiden her, hvor vi var utålmodige? Skal vi stå på paradisets evige bakker og
tænke på vort fortidige livs erfaringer, og se hvor mange unødvendige prøvelser vi
havde, fordi vi troede, Gud var afhængig af os for at kunne gøre noget? Må Gud
hjælpe os til at se, hvor små vi er, og hvor stor Gud er. Gud forbyde, at vi skal have
ophøjede ideer om vor egen storhed og ophøje selvet. En masse erfaring er ikke
noget  mål  for  værdi.  Gud har  en  standard  så  ulig  menneskelige  standarder,  og
dersom vi  ser  Guds  vurdering  af  os,  ville  vi  se  skatte,  hvor  vi  troede,  der  var
småting, og småting, hvor vi troede, der var storhed.’  Manuscript Releases,  bind
17, s. 72.
‘Kære brødre og søstre, Kristus kommer snart. Vil han finde dig rede og ventende?
Brudelamperne må holdes i stand og brændende. Hans vognhjul er blevet forsinket
på  grund  af  hans  langmodighed  med  os,  idet  han  ikke  ønsker,  at  nogen  skal
fortabes, men at alle skal angre og få evigt liv. Når vi skal stå med de genløste på
glarhavet  med Guds harper  og herlighedskroner  og med den umålelige  evighed
foran os, skal vi se, hvor kort nådetidens ventetid var.’ Manuscript Releases,  bind
10, s. 266.
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8. Hvilken vidunderlig scene vil snart finde sted på glarhavet? Åb. 15, 2-4.

BEMÆRK: ‘Denne sang tilhører ikke det jødiske folk alene. Den peger fremad til
den dag, hvor alle retfærdighedens fjender tilintetgøres, og Israels Gud vinder sin
endelige sejr. Profeten på Patmos ser den hvidklædte skare, der var gået sejrende ud
af kampen, stå ved et glarhav, isprængt med ild med “Guds harper i deres hænder.
Og de sang Moses Guds tjeners, sang og Lammets sang.” Åb. 15, 2-3. Idet Gud
befrier vor sjæl fra syndens trældom, skænker han os en endnu større befrielse, end
hebræerne fik ved Det røde Hav. Ligesom hebræernes skarer bør vi prise Herren
med hjerte,  sjæl  og  stemme for  hans  “vidunderlige  gerninger  for  menneskenes
børn.” De, der dvæler ved Guds store velgerninger og ikke er ligegyldige overfor
hans mindre gaver, vil spænde glædens bælte på og synge i hjertet for Herren. De
daglige velsignelser, vi modtager af Guds hånd, og fremfor alt Jesu død, der har
bragt Himmelen og lyksaligheden inden for vor rækkevidde, bør være en kilde til
stadig taknemmelighed.’ Conflict & Courage, s. 93. 

‘Fulde af øjne’

9. Hvilke  væsener  så  Johannes  rundt  om  Guds  trone?  Åb.  4,  6-8a.
Sammenlign med Ez. 1, 5-14.

BEMÆRK:  ‘På  floden  Kebars  bredder  så  Ezekiel  et  stormvejr,  som  syntes  at
komme  fra  nord,  “og  en  vældig  sky  fulgte  med,  omgivet  af  stråleglans  og
hvirvlende ild, i hvis midte det glimtede som funklende malm.” Et antal hjul, som
var anbragt inden i hinanden, blev drevet frem af fire levende væsener. Højt over
alt  dette  “var  der  noget  som safir  at  se til,  noget  ligesom en trone,  og på den,
ovenover, var der noget ligesom et menneske at se til.” “Under kerubernes vinger
sås noget, der lignede en menneskehånd.” Ez. 1, 4 og 26; 10, 8. Hjulene var anbragt
på en så kompliceret måde, at det hele ved første øjekast så ud til at være én stor
forvirring. Men i virkeligheden bevægede de sig i fuldkommen harmoni. Hjulene
blev drevet frem af himmelske væsener, som blev støttet og ledet af hånden under
kerubernes vinger. Over dem sad den evige Gud på safirtronen. Rundt om tronen
var der en regnbue,  som er symbolet  på Guds nåde. Ligesom den komplicerede
mekanisme, der lignede hjul, blev ledet af hånden under kerubernes vinger, således
kontrolleres de komplicerede menneskelige begivenheder af en guddommelig magt.
Midt i nationernes kamp og tummel leder han, der troner over keruberne, stadig
begivenhederne på denne jord.’ Profeter & Konger, s. 258. 

10. Hvilken lovsang kommer fra keruberne? Åb. 4, 8. Sammenlign med Es. 6,
2-3.
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BEMÆRK: ‘Når seraferne omkring Guds trone skuer Guds herlighed, bliver de så
fyldt med hellig ærefrygt, at de ikke et øjeblik henfalder til selvbeundring. Deres
lov og pris gælder hærskarernes Herre. Når de ser ind i fremtiden, når hele jorden
skal fyldes med hans herlighed, genlyder sejrssangen fra den ene til den anden med
melodiske  toner:  “Hellig,  hellig,  hellig  er  Herren,  hærskarernes  Gud!”  De  er
fuldstændig tilfredse med at ære Gud; når de befinder sig i hans nærhed og kan
nyde hans bifaldende smil, ønsker de sig ikke andet. Denne verden, som Djævelen
har gjort krav på og hersket over med et så grusomt tyranni, har Guds Søn ved en
eneste mægtig dåd indesluttet  i  sin kærlighed og igen  knyttet  til  Jehovas trone.
Keruber  og  serafer  og  de  utallige  Hærskarer  i  alle  de  syndfri  verdener  sang
lovsange til Gud og Lammet, da denne sejr var sikret. De frydede sig over, at vejen
til frelse var blevet åbnet for den faldne slægt, og at jorden ville blive genløst fra
syndens forbandelse. Hvor meget mere burde ikke de fryde sig, som er genstand for
en så vidunderlig kærlighed! Hvordan kan vi dog nogen sinde være i tvivl eller
uvished og mene, at vi er faderløse?’ God’s Amazing Grace, s. 72.

11. Hvad lagde Johannes især mærke til angående de fire levende væsener?
Åb. 4, 6b. Sammenlign med Ez. 1, 18; 10, 12; 2 Krøn. 16, 9a; Zak. 4, 10b.

BEMÆRK: ‘Hele verdensaltet viser den største interesse for denne vor lille verden;
for Kristus har betalt en uendelig stor pris for de menneskers frelse, som bor i den.
Verdens Forløser har knyttet  jorden til  Himlen med uløselige bånd, for Herrens
forløste  er  her.  Himmelske  væsener  besøger  stadig  jorden,  som  dengang  de
vandrede sammen med Moses og Abraham og talte med dem. I travlheden i vore
store byer, blandt de myldrende menneskemasser, der fylder gader og forretninger,
hvor folk fra morgen til aften lader, som om forretning, sport og fornøjelser er alt,
hvad de lever for, hvor der er så få, som tænker på livet efter dette, - ja, selv her har
Himlen endnu sine vægtere og hellige. Der er usynlige engle, som lægger mærke til
alt, hvad menneskene siger og gør. Hvad enten man samles i forretningsøjemed, for
fornøjelse eller for at tilbede Gud, er der flere tilhørere, end man kan se med det
menneskelige øje. Somme tider trækker de himmelske sendebud tæppet til side, der
skjuler den usete verden, for at vore tanker kan drages bort fra vort rastløse liv og
betænke, at der er usete vidner til alt, hvad vi gør og siger.’ Lys over hverdagen, del
1, s. 173. 

12. Hvilket ord bruger Daniel til at beskrive disse himmelske vidner? Dan. 4,
13. 17 & 23.

BEMÆRK: ‘Vi trænger til at forstå de besøgende engles gerning bedre, end vi gør.
Det  ville  være  godt  for  os  at  tænke  over,  at  vi  har  himmelske  væsener  til  at
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samarbejde med os og hjælpe os i al vor gerning. Usynlige hære med lys og kraft er
nær hos de sagtmodige og ydmyge, som tror og stoler på Guds løfter. Keruber og
serafer og mægtige engle, - ti tusinde gange ti tusinde og tusinde gange tusinde –
står ved hans højre side, “alle ånder i Guds tjeneste, som sendes ud til hjælp for
deres skyld, der skal arve frelse.” Heb. 1, 14.’  Lys over hverdagen,  del 1,  s. 173-
174.
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‘Hvem er værdig til at åbne bogrullen?’

UDENADSVERS: ‘Og enhver skabning i  Himmelen og på jorden og under
jorden og på havet,  ja alt,  hvad i dem er,  hørte jeg sige:  “Ham, som sidder på
tronen, og Lammet være lov og pris og ære og magt i evighedernes evigheder!”’
Åb. 5, 13.

STUDIEHJÆLP: God’s Amazing Grace, s. 98.

Indledning
‘Slægtens genløsningspris  kan ikke fuldt ud forstås,  før de genløste står ved

Guds trone sammen med Genløseren. Og eftersom de er i stand til at sætte pris på
værdien af det evige liv og den evige løn, synger de sejrssangen og den udødelige
triumf: “og de sagde med høj røst ‘Værdig er Lammet, det slagtede, til at få kraft
og rigdom og visdom og styrke og pris og ære og lov!’ Og enhver skabning” siger
Johannes “i Himmelen og på jorden og under jorden og på havet, ja alt, hvad i dem
er, hørte jeg sige: ‘Ham, som sidder på tronen, og Lammet være lov og pris og ære
og magt i evighedernes evigheder!’”’ Confrontation, s. 55.

‘En bogrulle forseglet med syv segl’

1. Hvad blev Johannes’ opmærksomhed henledt på? Åb. 5, 1.

BEMÆRK: Bogrullen er i Faderens højre hånd. Den højre hånd betegner autoritet.
‘Der  i  hans  åbne hånd ligger  bogrullen,  historien  om Guds  forsyns  historie  og
nationernes  og  menighedens  profetiske  historie.  Den  indeholder  guddommelige
udtalelser, hans autoritet, hans befalinger, hans love, alle de symbolske råd fra den
Evige  og  historien  om alle  de  herskende  magter  i  nationerne.  Enhver  nations,
ethvert tungemåls og folks indflydelse fra begyndelsen af jordens historie til dens
slutning er indeholdt i bogrullen i symbolsk sprog.’ Manuscript Releases, bind 9, s.
7.

2. Hvilket spørgsmål bliver stillet angående den forseglede bogrulle? Åb. 5,
2.

BEMÆRK: Selve spørgsmålet erklærer bogrullens vigtighed.
‘Guddommelig inspiration stiller mange spørgsmål, som den mest lærde ikke kan
svare på.  Disse spørgsmål  blev ikke stillet  med en forventning om, at  vi  skulle
kunne  svare  på  dem,  men  for  at  henlede  vor  opmærksomhed  på  Guds  dybe
hemmeligheder. De blev stillet for at få mennesker til at indse, at deres visdom er 
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begrænset,  at  der  er  mysterier  i  almindelige  ting  i  hverdagslivet,  som  overgår
dødelige menneskers fatteevne; at Guds hensigter og dom ikke kan ransages, hans
visdom ikke kan udgrundes. Hvis han åbenbarer sig for mennesker, så er det ved at
indhylle sig i mysteriets tætte sky. Guds hensigt er at skjule mere af sig selv, end
han giver til kende for mennesker. Kunne mennesker fuldt ud forstå Guds veje og
gerninger, ville de ikke tro på ham som den Evige. Hans visdom, begrundelser og
hensigter skal ikke forstås af mennesker. “Hans veje er usporlige.” Hans kærlighed
kan ikke forklares ud fra naturlige principper. Dersom dette kunne gøres, ville vi
ikke føle, at vi kunne betro ham vor sjæls interesser.’ Healthful Living, s. 294.

‘Da græd jeg meget’

3. Hvilken respons kom der på engelens spørgsmål? Åb. 5, 3.

BEMÆRK: ‘Gud havde kendskab om fremtidens begivenheder,  selv før jordens
skabelse.  Han tilpassede ikke hans hensigter til  omstændigheder,  men han tillod
forholdene  at  udvikle  sig.  Han  arbejdede  ikke  på  at  tilvejebringe  en  bestemt
tilstand,  men han  vidste,  at  en  sådan  tilstand  ville  eksistere.  Planen,  der  skulle
iværksættes  ved  nogen  af  Himmelens  høje  intelligensers  frafald,  dette  er
hemmeligheden, mysteriet, som er blevet skjult gennem tiderne. Og et offer blev
forberedt i de evige hensigter for at udføre selve den gerning, som Gud har udført
for den faldne menneskeslægt.’ Signs of the Times, 25. marts, 1897.

4. Hvordan beskriver Johannes sin reaktion, da ingen var i stand til at åbne
bogrullen eller endda at kigge på den? Åb. 5, 4.

BEMÆRK: ‘Johannes siger: “Da græd jeg meget, fordi ingen fandtes værdig til at
åbne bogrullen eller se i den.” Synet, som det blev fremstillet for Johannes, gjorde
et stort indtryk på hans sind. Enhver nations skæbne var indeholdt i den bogrulle.
Johannes var bedrøvet over, at ethvert menneske og enhver engel ikke var i stand til
at læse ordene eller endda at se i den. Hans sjæl havde nået et sådant punkt af kval
og spænding.’ Manuscript Releases, bind 20, s. 197.  

‘Løven af Judas stamme’

5. Hvilke trøstende ord talte en af de ældste til Johannes? Åb. 5, 5. 

BEMÆRK:  ‘Frelseren  nævnes  for  Johannes  som  “løven  af  Judas  stamme”  og
fremstilles som “et lam, ligesom slagtet.” Åb. 5, 5-6. Disse symboler er et billede
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på foreningen af almagten og den opofrende kærlighed. Løven af Judas stamme, så
frygtindgydende for dem, der forkaster hans nåde, vil for de lydige og trofaste være
Guds Lam. Ildstøtten, som varsler skræk og rædsel for dem, der overtræder Guds
lov, er et tegn på lys og nåde og befrielse for dem, der har holdt hans bud. Den arm,
der har kraft til at ramme de oprørske, har også kraft til at befri de trofaste. “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.’
Mesterens Efterfølgere, s. 309.

6. Hvilken anden titel  foruden  ‘Løven af  Judas stamme’  er denne Person
givet? Åb. 5, 5. Sammenlign med Åb. 22, 16; Es. 11, 1; 53, 2, ApG. 13, 22-
23. 

BEMÆRK: ‘I barnet fra Betlehem fandtes den herlighed, som engle bøjer sig for.
Dette ubevidste barn var den forjættede sæd, som det første alter, der blev bygget
ved Paradisets port,  viste hen til.  Dette var  Silo,  fredsfyrsten.  Det var  ham, der
havde åbenbaret sig for Moses som JEG ER. Dette var ham, som i skystøtten og
ildstøtten havde været Israels fører. Dette var ham, som seerne gennem lange tider
havde profeteret om. Han var alle folkeslagenes håb, Davids rod og kvist og den
strålende morgenstjerne. Navnet på dette hjælpeløse lille barn, der blev indskrevet i
Israels  folkeregister,  som erklærede ham for at være vor broder,  var den faldne
menneskeslægts håb.’ Den Store Mester, s. 30. 

‘Et Lam, ligesom slagtet’

7. Hvem så Johannes,  da han så efter Løven af Judas stamme? Åb. 5,  6.
Sammenlign med Zak. 3, 8-9; 2 Krøn. 16, 9.

BEMÆRK: I Åbenbaringens  bog betyder  ordet  altid  et  lille  lam. (Se også  Joh.
21,15) Ordet bliver ofte brugt om et kælelam, idet det beskriver den store kærlighed
mellem Faderen og Sønnen. Men dette lam bærer mærkerne af frygtelige lidelser.
Horn er et profetisk symbol for herredømme eller magt. Syv er fuldkommenhedens
tal.
‘Frelseren vil for evigt bære mærkerne af korsfæstelsen. På hans sårede hoved, i
hans side og på hans hænder og fødder findes de eneste spor af det frygtelige værk,
som synden har udrettet. Profeten, der så Kristus i hans herlighed, siger: “Fra hans
side udgår stråler; dér er hans vælde i skjul.” Hab. 3, 4. Denne gennemstungne side,
hvorfra der strømmede det blod, som forsonede Gud og mennesker, fra den udgår
Frelserens herlighed; dér “er hans vælde i skjul.” Han var “vældig til at frelse” på
grund af forløsningens offer; derfor var han også i stand til at lade den retfærdige
straf  ramme  dem,  der  foragtede  Guds  barmhjertighed.  Og  tegnene  på  hans
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ydmygelse  er  hans  fornemste  ærestegn.  I  al  evighed  skal  sårene  fra  Golgata
forkynde hans pris og magt.’ Den Store Strid, s. 594.

8. Hvad gjorde Lammet derefter? Åb. 5, 7. Sammenlign med Åb. 19, 10; 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
skulle 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
lidelser  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. 
‘Herren selv åbenbarede Åbenbaringens Bogs mysterier for sin tjener Johannes, og
det er hans hensigt, at de skal kunne studeres af alle. I denne bog er der skildret
scener,  som hører  fortiden til,  samt  nogle af  evighedsinteresse,  som finder sted
omkring os. Andre vil ikke nå deres fuldstændige fuldendelse før tidens ende, når
den sidste store kamp mellem mørkets magt og Himmelens Fyrste  finder  sted.’
Second Advent Review & Sabbath Herald, 31. august, 1897.

9. Hvad gav Lammet retten til at åbne bogrullen? Åb. 5, 5. 

BEMÆRK: ‘På korset fik han sår, som vil mærke hans krop i al evighed; men selve
de sår vil være hans herlighed, værdighedstegnet på hans triumf over ham, som
huggede ham i en hæl; for han skal knuse slangens hoved. På korset råbte han: “Det
er fuldbragt!” og bøjede hans hoved og døde. Han gik ned i graven; men efter tre
dage kom en mægtig engel klædt med Himmelens rustning, skilte mørket fra hans
sti og fik de romerske soldater til at falde om som døde mænd ved hans fødder.
Engelen rullede stenen væk fra graven, og det romerske segl blev brudt. Kristus
kom frem fra dødens fængsel, og over Josefs brudte grav erklærede han sig selv for
“opstandelsen og livet.” Gennem ham blev det annonceret, at enhver Adams søn og
datter kan blive frigjort  fra Satans, syndens og overtrædelsens trældom, for som
menneskets stedfortræder og sikkerhed havde han vundet sejren. Verden og dens
indbyggere var hans arv, som blev købt med en uendelig pris, og enhver sjæl, som
troede på ham, kunne blive en Guds arving og en medarving med Jesus Kristus. Da
Kristus opstod fra de døde, blev sejren forkyndt med triumf af den højeste orden af
Himmelsk intelligens, og glæde, uudtrykkelig glæde, fyldte Guds sale.’ Signs of the
Times, 26. marts, 1894.
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‘Værdig er du’

10. Hvad var de fireogtyve ældstes respons, da Kristus tog bogrullen? Åb. 5,
8-10.

BEMÆRK:  De  fireogtyve  ældste  er  præster  (vers  10).  I  tempeltjenesten  var
præsterne delt i fireogtyve skifter. Se 1 Krøn. 24, 1-19. En af præstens pligter er at
ofre røgelse, og de ældste har guldskåle fyldt med røgelse (se vers 8). De er klædt i
hvide klæder.  Se 2 Mos. 28, 39-42. De er  udtaget  blandt mennesker.  Åb. 5,  9.
Sammenlign med Heb. 5, 1.
‘For at gøre det muligt for mennesker at være konger og præster for Gud påtog
englenes  Øverstbefalende  sig  en  tjeners  stilling.  Han  gav  os  det  fuldkomne
eksempel. Han beder os lære af ham; for hans liv var en eksemplifikation af loven.
Ingen syndig handling skæmmede hans vandel. I ord og handling var han pletfri.
Kristi død viser Guds kærlighed til mennesket. Det er løftet om vor frelse. At tage
korset væk fra den kristne ville være ligesom at fjerne solen. Korset bringer os nær
Gud  og  forsoner  os  med  ham.  Jehova  ser  på  det  med  en  Faders  kærligheds
formildende medfølelse. Han ser på den lidelse, hans Søn måtte gennemgå for at
frelse slægten fra evig død, og han tager imod os i den Elskede.’  Second Advent
Review & Sabbath Herald, 29. april, 1902. 

11. Hvordan reagerede englene på de ældstes nye sang? Åb. 5, 11-12. 

BEMÆRK: ‘Med den dybeste tilbedelse og glæde bøjede englene sig foran ham,
mens det glædelige råb genlyder gennem Himmelens sale: “Værdig er Lammet, det
slagtede,  til  at få kraft  og rigdom og visdom og styrke og pris og ære og lov!”
Triumfens sang blandes med musik fra englenes harper, indtil Himmelen synes at
være fyldt med herlig harmoni og ufattelig glæde og pris. Guds Søn har sejret over
mørkets fyrste og besejret døden og graven. Himmelen genlyder med stemmer, der
med høje toner forkynder: “Ham, som sidder på tronen, og Lammet være lov og
pris og ære og magt i evighedernes evigheder!”’ Spirit of Prophecy, bind 3, s. 253.

12. Hvilken  respons  vil  en  dag  komme  fra  hele  skabelsen?  Åb.  5,  13-14.
Sammenlign med Fil. 2, 9-11. 

BEMÆRK: ‘Hvorfor fik den store strid lov til at fortsætte gennem tiderne? Hvad
var  grunden til,  at  Satans tilværelse  ikke blev afbrudt  ved begyndelsen  til  hans
oprør? Det var,  for at  universet  kunne blive overbevist  om Guds retfærdighed i
hans handlemåde over for det  onde; for at synden kunne blive evigt  fordømt. I
frelsesplanen  findes  der  højder  og  dybder,  som  ikke  kan  udgranskes  selv  i
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evigheden -  vidundere,  som englene  begærer  at  få  indblik i.  Blandt  alle  skabte
væsener er det kun de frelste, som af egen erfaring har kendt den virkelige kamp
mod synden. De har arbejdet sammen med Kristus og er blevet fælles med ham om
hans lidelser på en måde, som selv englene ikke kunne blive det.’  Uddannelse,  s.
307-308.
‘De ugudelige har set på Guds Søns kroning, som var de faldet  i trance. I hans
hænder ser de tavlerne med den guddommelige lov, budene, som de har foragtet og
overtrådt. Ethvert spørgsmål om sandhed og vildfarelse i den lange konflikt er nu
blevet gjort klart. Oprørets resultater og virkningen af at sætte de guddommelige
bud  til  side  er  blevet  åbenbaret  for  alle  skabte  væsener.  Virkningen  af  Satans
herredømme i kontrast til Guds regering er blevet præsenteret for hele universet.
Satans egne gerninger har fordømt ham. Guds visdom, hans retfærdighed og hans
godhed fremstår som fuldt ud retfærdiggjort. Man har set, at alle hans handlinger i
den store strid er blevet udført med hensyn til hans folks evige vel og til bedste for
alle de verdener, som han har skabt. Med alle kendsgerninger fra den store strid for
øje,  erklærer  hele  universet,  både  de  loyale  og  oprørerne  med  én  stemme:
’Retfærdige og sande er dine veje, du folkenes konge!’ (Åb. 15,3).’ God’s Amazing
Grace, s. 373.
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‘Kom og se’

UDENADSVERS: ‘Thi deres vredes store dag er kommet; hvem kan da bestå?’
Åb. 6, 17.

STUDIEHJÆLP: The Faith I Live By, s. 344-345.

Indledning
‘Tiden er  kommet,  da Guds budbærere  folder  bogrullen  ud for  verden.  Den

sandhed, som er indeholdt i det første, det andet og det tredje englebudskab, må gå
til  alle  folkeslag,  stammer,  tungemål  og  folk;  den  må  oplyse  mørket  i  alle
verdensdele og strække sig ud til øerne i havet. Der må ikke ske nogen forsinkelse i
dette værk.’ Evangeliets Tjenere, s. 348.

‘Jeg så Lammet bryde det første af de syv segl’

1. Hvad så apostelen, da det første segl blev brudt? Åb. 6, 1-2.

BEMÆRK: ‘Det første symbol, en hvid hest med en rytter, som bærer en bue og til
hvem, der blev givet en sejrskrans, er et passende symbol på evangeliets triumfer i
det første århundrede. Hestens hvidhed betegner troens renhed i den tidsalder; og
sejrskransen, som blev givet rytteren og det, at han drog ud fra sejr til sejr, betegner
den iver og fremgang, hvormed sandheden blev kundgjort af dens første tjenere.’
Smith, Daniel & the Revelation, s. 383.

2. Med hvilke ord bliver menighedens kamp beskrevet? Ef. 6, 11-13; 2 Kor. 
10, 3-5.

BEMÆRK: ‘Evangeliets budskab bør lyde i vore menigheder og kalde dem til en
verdensomfattende aktion. Medlemmerne må have en større tro og blive inspireret
til større nidkærhed af deres usynlige himmelske medarbejdere, af bevidstheden om
deres uudtømmelige hjælpekilder, af det vældige foretagende, de er med i, og af
den magt, deres ledere er i besiddelse af. De, der giver sig ind under Guds magt for
at blive ledet og styret af ham, vil erkende en stadig udvikling af de begivenheder,
han har  bestemt skal  finde sted.  Inspireret  af  hans Ånd, som gav sit  liv,  for at
verden kunne få liv, vil de ikke længere stå magtesløse og blot henvise til, hvad de
ikke formår. De vil iføre sig den himmelske rustning og tage kampen op, besluttede
på at vove alt for Gud i forvisningen om, at han i sin almagt vil udfylde deres
behov.’ Herren Kommer, 2. juni.
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3. Var den apostolske menighed sejrrig i dens kamp? Kol. 1, 23.

BEMÆRK:  ‘Hvad blev så resultatet af Helligåndens udgydelse på pinsedag? Det
glade budskab om den opstandne Frelser blev bragt til de yderste grænser for den
beboede  verden.  Når  disciplene  forkyndte  budskabet  om den  forsonende  nåde,
bøjede hjerterne sig for styrken i dette budskab. Menigheden oplevede, at omvendte
flokkedes i den fra alle kanter. Frafaldne lod sig atter omvende. Syndere forenede
sig med troende i at søge efter den kostbare perle. Nogle af dem, der havde været
evangeliets bitreste modstandere, blev dets forkæmpere. Denne profeti opfyldtes:
“Den skrøbeligste iblandt dem skal på den dag blive som David, men Davids hus . .
. som Herrens engel.” Zak. 12, 8. Enhver kristen så i sin broder en åbenbaring af
guddommelig kærlighed og godhed. Én interesse var den fremherskende! Ét mål
for  kappestriden  opslugte  alle  andre!  Det  var  de  troendes  ærgerrighed  efter  at
åbenbare en lighed med Kristi væsen og at arbejde for hans riges udbredelse! “Med
stor kraft aflagde apostlene vidnesbyrdet om Herren Jesu opstandelse, og alle havde
de stor yndest hos folket.” ApG. 4, 33.’ Mesterens Efterfølgere, s. 30.

‘En anden hest’

4. Hvilken  forandring  så  Johannes  i  menighedens  tilstand?  Åb.  6,  4.
Sammenlign med Åb. 2, 10.

BEMÆRK: ‘Dersom den første hests hvide farve betegnede evangeliets renhed i
den periode, som symbolet dækker, ville den anden hests røde farve betegne, at den
oprindelige  renhed  begyndte  at  blive  fordærvet.  Lovløshedens  hemmelighed
virkede allerede på Pauli tid; og Kristi bekendende menighed var nu så fordærvet af
det,  at  det  krævede  denne  ændring  i  symbolets  farve.  Vildfarelser  begyndte  at
opstå. Verdslighed kom ind.’ Smith, Daniel & the Revelation, s. 384. 

5. Hvad var noget af det fordærv, der kom ind i menigheden?

 Produktionen  af  forfalskede  skrifter,  som  gav  sig  ud  for  at  være
apostlenes  skrifter.  Disse  inkluderede  bøger  som de  såkaldte  Nikodemus’
evangelium, Barnabas’ evangelium, Peters evangelium, Thomas’ evangelium,
Andreas’ evangelium, Bartolomæus’ evangelium, Marias evangelium, osv.

 Fordærvede bibler.  ‘Det er ikke desto mindre en kendsgerning, selvom det
lyder paradoksalt, at de værste forvanskninger, som Det Ny Testamente nogen
sinde er blevet udsat for, opstod indenfor et hundred år efter, det blev skrevet,
at Irenaeus og de afrikanske fædre og hele Vesten med en del af den syriske
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menighed anvendte meget  ringere  manuskripter  end dem, der  blev brugt  af
Stunica  eller  Erasmus  eller  Stefan  tretten  århundreder  senere,  da  Textus
Receptus  blev  formet.’  A  Plain  Introduction  to  the  Criticism  of  the  New
Testament for the Use of the Biblical Student, bind 2, s. 264-265.

 Teologiske stridigheder. ‘Da de kristne indvilligede i at slutte forbund med
mennesker, som kun var delvist omvendt fra hedenskabet, betrådte de en sti,
som førte længere og længere bort fra sandheden. Satan jublede over, at det var
lykkedes ham at bedrage så mange af Kristi efterfølgere. Nu lagde han pres på
disse og tilskyndede dem til at forfølge de øvrige, der vedblev at være tro imod
Gud. Der var ingen, der bedre forstod at modarbejde den sande kristentro end
de mennesker, der en gang havde været dens forsvarere. Disse frafaldne kristne
forenede  sig  nu  med  deres  halvt  hedenske  meningsfæller  og  rettede  deres
våben imod de vigtigste dele af Kristi lære.’ Den Store Strid, s. 37.

 Søndagsoverholdelse. ‘Den katolske kirke tog den hedenske filosofi og gjorde
den til troens værge mod hedenskabet. . . Kirken tog den hedenske søndag og
gjorde den til den kristne søndag. . . Der er i sandhed noget ædelt og kongeligt
ved solen, som gør den til et passende symbol på Jesus, Retfærdighedens Sol.
Så kirken i disse århundreder synes at have sagt: “Behold det gamle hedenske
navn.  Det  skal  forblive  indviet,  helliget.”  Og  således  blev  den  hedenske
søndag,  som  var  helliget  Balder,  den  kristne  søndag,  helliget  til  Jesus.’
Catholic World, marts 1894, s. 809.

‘En sort hest’

6. Hvad blev åbenbaret, da det tredje segl blev brudt? Åb. 6, 5.

BEMÆRK:  ‘Hvilken kontrast mellem dette symbol og det første symbol: en sort
hest – selve det modsatte af den hvide. En periode med stort mørke og moralsk
fordærvelse må være betegnet med dette symbol. Gennem begivenhederne under
det andet segl  blev vejen fuldstændig åbnet for tilvejebringelsen af den tingenes
tilstand, som er repræsenteret her. Den tid, der gik mellem Constantins regeringstid
og grundlæggelsen af pavedømmet i 538 ef. Kr. kan med rette betegnes som den
tid, hvor vildfarelser og stor overtro sprang op i menigheden.’ Smith, Daniel & the
Revelation, s. 385.

7. Hvordan er denne periode med åndelig hungersnød skildret? Åb. 6, 6.

BEMÆRK:  ‘Hvede og byg var den tids hovednæringsmidler. . . Denaren var lig
med en arbejdsdags løn. Dette betød, at prisen på almindelig mad var overdreven
dyr, 8-10 gange over normalprisen. Dette indikerer, at der var mangel på mad og
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betegnede en hungersnød. En bogstavelig hungersnød eller en åndelig hungersnød?
Uden tvivl en åndelig hungersnød efter Guds ord. Den frafaldne menighed skabte
en sådan hungersnød. Bibelen blev frataget folket.’ Cooke, The 4 Horsemen of the
Apocalypse, s. 18.

8. Hvilken befaling gav stemmen? Åb. 6, 6b.

BEMÆRK: ‘Olie repræsenterer Helligånden [Se 1 Sam. 16, 13 og sammenlign med
Matt. 25, 1-13]. Vin repræsenterer læresætninger. [Sammenlign med Matt. 9, 17 &
Åb.  14,  8].  Berusende  vin  repræsenterer  falsk  læresætning.  Ugæret  vin
repræsenterer Guds ords sande læresætninger. . . Forsvandt Helligånden og sand
læresætning  i  perioden  med  den  sorte  hest?  Var  Kristi  retfærdighed  stadig  til
rådighed? Gud befalede:  “Olien og vinen må du ikke skade,” med andre ord, lad
dem ikke forsvinde, lad dem blive bevaret.’ The 4 Horsemen of the Apocalypse, s.
19.

‘En gustengul hest’

9. Hvad så Johannes, da det fjerde segl blev brudt? Åb. 6, 7-8.

BEMÆRK:  ‘I  det  sjette  århundrede  havde  pavedømmet  befæstet  sin  magt.
Kejserstaden blev dets hovedkvarter,  og Roms biskop blev erklæret  for  at  være
overhoved  for  hele  kirken.  Hedenskabet  havde  veget  pladsen  for  pavedømmet.
Dragen havde givet  dyret  “sin kraft  og sin trone og stor  magt.”  Åb. 13, 2.  Nu
begyndte den pavelige magtperiode på 1260 år, som var forudsagt i profetierne i
Daniels bog og Åbenbaringen. Dan. 7, 25; Åb. 13, 5-7. De kristne blev tvunget til
at  træffe valget  imellem at  gå  på akkord med retten og gå  ind for  de pavelige
ceremonier og den pavelige gudsdyrkelse eller at hensygne i fængslerne, lide døden
på  pinebænken,  på  bålet  eller  falde  for  bøddelens  økse.  Nu  gik  Jesu  ord  i
opfyldelse: “I skal endog forrådes af forældre og brødre og slægtninge og venner,
og nogle af jer skal de slå ihjel. Og I skal blive hadet af alle for mit navns skyld.”
Luk. 21, 16-17. De trofaste blev udsat for heftigere forfølgelser end nogen sinde
tidligere, og verden blev en eneste stor slagmark. I flere hundrede år måtte Kristi
menighed  søge  tilflugt  på  ensomme  og  ukendte  steder.  Profeten  siger  herom:
“Kvinden flygtede ud i ørkenen, hvor hun har et sted beredt af Gud, for at man der
skal sørge for hende 1260 dage.” Åb. 12, 6.’ Den Store Strid, s. 45-46. 

‘Hvor længe?’
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10. Hvilket ynkeligt råb blev hørt, da det femte segl blev brudt? Åb. 6, 9-10.

Sammenlign med 1 Mos. 4, 10 & Sal. 94, 1-4. 

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
rådslagninger, 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  syndige  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.” Millioner af martyrers lemlæstede legemer råbte til Gud om hævn
over denne frafaldne magt.’ Den Store Strid, s. 50.

11. Hvad er Himmelens respons på dette råb? Åb. 6, 11. Se Luk. 18, 7-8 og
sammenlign med Åb. 3, 5 & 14, 13.

BEMÆRK: Når martyrer blev brændt på bålet, var det skik at klæde dem i sort.
‘Mens apostelen [Paulus] tabte hans egne nære lidelser af syne, følte han en dyb
omsorg for de disciple, som han var ved at efterlade, og som skulle hamle op med
fordom,  had  og  forfølgelse.  Han  bestræbte  sig  på  at  styrke  og opmuntre  de  få
kristne,  som  ledsagede  ham  til  henrettelsesstedet  ved  at  gentage  de  overmåde
dyrebare løfter, som er givet dem, der er forfulgt for retfærdighedens skyld. Han
forsikrer dem om, at intet, som Herren har talt angående hans prøvede og trofaste
børn, vil svigte. De skal stå op og skinne; for Herrens lys skal skinne på dem. De
skal tage deres smukke klæder på, når Herrens herlighed skal åbenbares.  For en
kort  tid  kan de  være  bedrøvet  på grund  af  mangfoldige  fristelser,  de kan  være
blottet for jordisk støtte; men de må opmuntre deres hjerter ved at sige: Jeg kender
ham, som jeg har troet på. Han er i stand til at bevare det, som jeg har betroet ham.
Hans tugt vil komme til en ende, og fredens morgen og fuldkomne dag vil komme.’
Sketches from the Life of Paul, s. 331.

‘Deres vredes store dag er kommet’

12. Hvilke begivenheder så Johannes, da det sjette segl blev brudt? Åb. 6, 12-
13. Sammenlign med Joel 2, 10. 30-31; Matt. 24, 29; Mark. 13, 24-25; Luk.
21, 25.

BEMÆRK: ‘Det mest spektakulære jordskælv i tidligere tider er uden tvivl det i
Lissabon  i  1755.  Dette  gør  krav  på  at  blive  anset  som det  største  jordskælv  i
historien. . . Katastrofen rystede hele Europa.’ Eiby, About Earthquakes, s. 141. 
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Dette jordskælvs virkning blev følt over et område på 4 millioner kvadrat mil. 60
tusinde mennesker døde i løbet af seks minutter, og det totale dødsantal er gjort op
til 90 tusinde døde. Von Humboldt sagde, at det område, som blev rystet, var fire
gange Europas størrelse.
Den 19. maj 1780 blev solen på mærkværdigvis formørket over et stort område i
New England.  Den eneste parallel  til  denne begivenhed i  nedtegnet  historie var
tiden ved Kristi korsfæstelse, da hele Judas land var i mørke i en periode på tre
timer, fra middag til kl. 15. Ifølge den samtidige beretning fra professor Samuel
Williams fra Harvard, varede mørket fra den mørke dag den 19. maj 1780 i mindst
14 timer og rakte over hele New England staterne fra  Portland, Maine i øst  til
Connecticut og Albany i vest. Det er ikke klart, hvor langt nordpå det nåede, men
helt sikkert så langt som opholdsstederne nåede, og det var helt sikkert også mørkt
hele  vejen  langs  New Englands  sydlige  kyst.  En  søkaptajn  120 mil  fra  kysten
rapporterede, at mørket var så tæt, at sømændene ikke var i stand til at tage sejlene
ned. En anden rapporterede,  at han sejlede direkte fra  mørke til  klart  lys.  Dette
område er flere  tusind kvadrat  mil,  mange gange større end Judas land. Mange
rapporterede,  at da mørket begyndte at  stige op tidligt  om morgenen,  så månen
blodrød ud.
Den største stjerneregn nogen sinde fandt sted den 13. november 1833. Moderne
skøn, baseret på øjenvidners rapporter, anslår, at en enkel tilskuer kunne forvente at
se noget mellem 60 000 & 200 000 stjerneskud i timen! Det er omkring 1000 –
3200 i minuttet eller 17-53 hvert sekund!

13. Hvilke yderligere begivenheder indeholder det sjette segl? Åb. 6, 14-17.
Sammenlign med Åb. 16, 18-21.

BEMÆRK: ‘Når Kristus kommer, vil jorden skælve foran ham, og himlen vil rulle
sammen som en bogrulle, og hvert bjerg og hver ø vil flyttes fra dets plads. “Vor
Gud komme og tie ikke. Foran ham gik fortærende ild, omkring ham rasede storm;
han stævnede himlen deroppe hid og jorden for at dømme sit folk: 'Saml mig mine
fromme, der sluttede pagt med mig ved ofre!' Og himlen forkyndte hans retfærd, at
Gud er den, der dømmer.” Sal. 50, 3-6. I lyset af Herrens store dag ser vi, at vor
eneste  sikkerhed  findes i  at  tage  afstand  fra  al  synd  og uretfærdighed.  De,  der
fortsætter i synd, vil blive fundet mellem de fordømte og fortabte.’ Faith & Works,
s. 116.

14. Hvordan beskrives brydningen af det syvende segl? Åb. 8, 1.

BEMÆRK:  ‘Snart var vore øjne draget til den østlige del, for en lille mørk sky
havde vist sig, omkring halvt så stor som en mands hånd, som vi alle vidste var
Menneskesønnens tegn. I højtidelig stilhed stirrede vi alle på skyen, idet den drog
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nærmere og blev lysere, strålende og endnu mere strålende, indtil den var en stor
hvid sky. Det nederste fremstod som ild; en regnbue var over skyen, medens der
var tusinde af engle omkring den. De sang den dejligste sang, og på skyen sad
Menneskesønnen. Hans hår var hvidt og krøllet og lå over hans skuldre, og på hans
hoved var mange kroner. Hans fødder havde udseende af ild; i hans højre hånd var
der en skarp segl, i hans venstre en sølvbasun. Hans øjne var som flammende ild,
som gennemsøgte hans børn igen og igen. Da blev alle ansigter blege, og ansigterne
hos dem, som Gud havde forkastet, formørkedes. Da råbte vi alle: “Hvem kan da
bestå? Er min klædning pletfri? Englene hørte op med at synge, og der var frygtelig
stille for en tid, da Jesus sagde: “De, som har rene hænder og rene hjerter vil kunne
bestå; min nåde er jer nok.”’ Testimonies, bind 1, s. 60.
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‘Hundrede og fireogfyrretyve tusinde’

UDENADSVERS:  ‘Thi  Lammet,  som står  midt  for  tronen,  skal  være  deres
hyrde og lede dem til kilderne med livets vand; og “Gud skal tørre hver tåre” af
deres øjne.’ Åb. 7, 17.

STUDIEHJÆLP: Herren Kommer, 21. august. 

Indledning
‘Kristus siger, at der vil være nogle i menigheden, som vil fremholde myter og

sagn, mens Gud har givet os mægtige og forædlende sandheder, som vi altid må
bevare i vort sind. Når mennesker fremholder denne og hin teori, og når de er fulde
af nysgerrighed efter at få noget, som det ikke er nødvendigt for dem at kende til,
da  er  det  ikke  Gud,  som leder  dem.  Det  er  ikke  hans  plan,  at  hans  folk  skal
fremholde noget, som de ikke er sikre på, noget Bibelen ikke lærer. Han vil ikke, at
de  skal  diskutere  spørgsmål,  som ikke  gavner  dem åndeligt,  som for  eksempel
hvem de 144 000 er. Guds udvalgte vil om kort tid ikke være i tvivl om det.’  På
fast grunn, bind 1, s. 171.

‘Før vi har beseglet vor Guds tjener’

1. Hvad så Johannes, før det syvende segl blev brudt? Åb. 7, 1.

BEMÆRK: ‘Vi føler os nedtrykte, meget nedtrykte, når vi ser på verden og den
ondskab, som findes der. Den såkaldte kristne verden er omsluttet af det mørke,
som dækker jorden. Vi sukker og klager på grund af de vederstyggeligheder, som
finder sted i landet. Hvordan kan det være, at al denne ondskab ikke bryder ud i
direkte vold mod alt det, som hedder retfærdighed og sandhed? Det er, fordi de fire
engle holder de fire vinde tilbage, sådan at de ikke skal blæse over jorden. Men
menneskelige lidenskaber når store højder, og Guds Ånd er ved at trækkes bort fra
jorden.  Hvis  det  ikke  var,  fordi  Gud  har  befalet  sine  engle  at  kontrollere  de
sataniske kræfter, som prøver på at komme løs for at drive sit ødelæggende værk,
ville  der  ikke  være  håb.  Men  vindene  bliver  holdt  tilbage,  til  Guds  tjenere  er
beseglede på deres pander.’ Lys fra det Høje, s. 95. 

2. Hvilket kald kom fra Himmelen? Åb. 7, 2-3.

BEMÆRK:  ‘Fire  mægtige  engle  holder  endnu  Jordens  fire  vinde  tilbage.  Den
frygtelige ødelæggelse får ikke lov at komme i fuld udstrækning. Vindene betegner 

60



Lektie 9: 24. – 30. november
en ophidselse af nationerne til en voldsom kamp, medens englene holder de fire
vinde tilbage, så Satan ikke får lov at udøve sin magt i et forfærdeligt raseri, før
Guds  tjenere  er  beseglede  i  deres  pander.  Tidernes  tegn  viser,  at  Himmelens
straffedomme er ved at blive udøst, og at Herrens dag er nær. Dagspressen er fuld
af hentydninger til en heftig strid i fremtiden. Der sker tit dristige røverier. Strejker
er blevet almindelige. Tyverier og mord bliver begået alle vegne. Mennesker, som
er  besat  af  onde  ånder,  dræber  mænd,  kvinder  og  børn.  Alt  dette  fortæller,  at
Herrens komme er nær. Guds Ånd, som holder igen, er nu ved at blive draget bort
fra Jorden. Orkaner, storme, uvejr, ulykker til vands og til lands, følger hurtigt efter
hinanden. Tegnene, som bliver flere og flere og som varsler Guds Søns snarlige
komme,  tilskrives  alt  andet  end  den  virkelige  årsag.  Den tid  er  meget  nær,  da
verden vil opleve en sorg, som ingen menneskelig balsam kan læge. Lige før den
sidste store ødelæggelse kommer over verden, vil mindesmærker, som er opført for
at berømme menneskers storhed, synke i grus. Guds gengældelsesdom vil falde på
dem,  der  trods  stort  lys  har  levet  videre  i  synd.  Der  er  blevet  opført  kostbare
bygninger, som man mente var brandsikre; men ligesom Sodoma blev ødelagt af
flammerne fra Guds hævn, således vil disse stolte bygninger blive til aske.’ Herren
Kommer, 16. juni. 

‘Jeg hørte tallet’

3. Hvad hørte Johannes dernæst? Åb. 7, 4-8. 

BEMÆRK: ‘Der er nogle ting, som vi må være forsigtige med. Breve vil komme
med spørgsmål angående beseglingen af Guds folk, hvem, der vil blive beseglet,
hvor mange og andre nysgerrige spørgsmål. Jeg tror, at vi må sige til dem, at de
skal læse og tale om de ting, som er tydeligt åbenbaret. Vi har opmuntring i Ordet
om,  at  hvis  vi  ydmygt  vandrer  med  Gud,  så  vil  vi  modtage  instruktion.  Men
snagende nysgerrighed må ikke opmuntres. Dem, der ønsker at opfinde noget nyt
og mærkeligt, som er produktet af den menneskelige fantasi og er lige så meget
lavere end den Hellige Skrifts ædle udtryk, som det hverdagsagtige er lavere end
det hellige, kan vi henvise til det andet kapitel af Timoteus’ andet brev [2 Tim. 2,
23]. Vi kan besvare tåbelige spørgsmål ved at sige: Vent, og vi vil alle vide, hvad
der er vigtigt for os at vide. Vor frelse er ikke afhængig af ligegyldige emner.’ Brev
58, 1900, citeret i SDA Bible Commentary, bind 7, s. 918.  

4. Hvilken kontrast er der gjort mellem dem, som modtager Guds segl, og
dem, som vil modtage dyrets mærke? Åb. 7, 3; 14, 1, 13, 16. 

BEMÆRK: ‘I Ez. 9, 4 og Åb. 7, 2-3 står der, at mærket eller tegnet bliver sat på
Guds tjeners pander. Begge disse skriftsteder henviser til en tid, hvor fuldstændig
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ødelæggelse kommer over de ugudelige. Seglet bliver sat på Guds folk som et værn
for at bevare dem fra det forestående onde. Men “panden” bruges øjensynligt som
et  symbol  for  at  betegne  intellektet  eller  sindet,  ligesom “hjertet”  bruges  til  at
betegne sindsbeskaffenheden eller hengivenhed. At mærke eller besegle på panden
er det samme, som at “skrive i sindet.” Heb. 10, 16. Sabbatten er Guds tegn; det er
hans lovs segl. Es. 8, 16. Det er tegnet på hans autoritet og magt. Det er et tegn,
hvorved vi kan kende, at han er Gud, og derfor siges det med rette at være sat på
panden. Dyrets tilbedere (Åb. 13) siges at modtage hans mærke på deres pander
eller  på  deres  hænder.  Ligesom  panden  repræsenterer  intellektet,  repræsenterer
hånden  magt,  som  i  Sal.  89,  49:  “Hvo  frelser  sin  sjæl  fra  Dødsrigets  hånd?”
Tvungen tilbedelse er ikke acceptabelt for Gud; hans tjenere er kun beseglede på
deres pander. Men det er acceptabelt for onde magter; det er altid blevet påkrævet
af det romerske hierarki.’ Great Controversy, 1888 ed. Appendix, s. 691.

‘Sæt et mærke’

5. Hvilket andet sted i Skriften bliver beseglingen af Guds folk beskrevet?
Ez. 9, 1-4. 

BEMÆRK: ‘Guds sande børn, hvis ånd er i Herrens værk, og hvem sjæles frelse
ligger på hjerte, vil altid se synden i dens virkelige, syndige karakter. De vil altid
stille sig på den side,  hvor der handles trofast  og åbent med synder,  som så let
besnærer  Guds  folk.  Navnlig  i  det  afsluttende  værk,  i  beseglingstiden  for  de
144.000, der skal stå uden fejl for Guds trone, vil de føle bekymring over synden
hos dem, der bekender sig til at være Guds folk. Dette fremstilles med styrke ved
profetens skildring af det sidste værk, illustreret ved de mænd, som hver havde et
mordvåben i sin hånd. Én af mændene bar et linned klædebon og havde et skrivetøj
ved  sin  lænd.  “Og  Herren  sagde  til  ham:  Gå  midt  igennem  byen,  igennem
Jerusalem, og sæt et mærke på de mænds pander, der sukker og jamrer over alle de
vederstyggeligheder, som ses i dets midte!”’ Vejledning for Menigheden, bind 1, s.
279.

6. Hvorfor er denne gerning med at besegle nødvendig? Ez. 8, 15-19.

BEMÆRK:  ‘De,  som  besejrer  verden,  kødet  og  Djævelen,  vil  være  de
begunstigede, som vil modtage den levende Guds segl. De, hvis hænder ikke er
rene, og hvis hjerte ikke er rent, vil ikke have den levende Guds segl.  De, som
planlægger synd og udfører den, vil forbigås. Kun de, som i deres holdning over for
Gud udfylder den position, som de, der angrer og bekender deres synder i den store
modbilledlige forsoningsdag, vil blive anerkendt og mærket som værdige til Guds
beskyttelse. Navnene på dem, som urokkeligt vender blikket mod, venter og våger
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på deres Frelsers tilsynekomst med en større inderlig længsel, end dem, der venter
på morgenen, vil være iblandt dem, som er beseglet. De, som har hele sandhedens
lys  skinnende på deres sjæle, og som burde have gerninger,  der svarer  til  deres
erklærede tro, men som er besnæret af synd og nærer afguder i deres hjerter og
fordærver deres sjæle overfor Gud og besmitter dem, som forener sig med dem i
synd, vil få deres navne fjernet fra livets bog og blive efterladt i mørke uden olie i
deres kander og lamper.’ Testimonies to Ministers, s. 445. 
‘Nu i denne beseglingstid benytter Satan ethvert middel for at holde Guds folks
tanker  borte  fra  den nærværende sandhed og bringe  dem til  at  vakle.  Jeg så et
dække, som gud lagde over sit folk for at beskytte dem i trængselstiden, og enhver
sjæl,  som stod fast  i  sandheden  og var  ren  af  hjertet,  skulle  skjules  under  den
Almægtiges Dække.’ Budskaber til menigheden, s. 55.

‘Derefter så jeg’

7. Hvad så Johannes, efter at han havde hørt tallet? Åb. 7, 9. 

BEMÆRK: ‘Alle klasser,  alle nationer,  stammer, tungemål og folk vil stå foran
Guds trone og Lammet  i deres skinnende hvide klæder og med deres  kroner af
juveler på hovedet. Det er dem, som kommer ud af den store trængsel, og som har
vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod, sagde englen. Men de,
som satte deres egen fornøjelse højere end Gud, de ulydige, som gav efter for deres
egne lyster, har mistet begge verdener. De har ikke længere det, som hører dette liv
til,  og de ejer heller ikke det evige liv. Den triumferende skare med sejrssange,
kroner  og harper  har  været  i  lidelsens ildovn her  på jorden,  da den var  intenst
ophedet. De kommer fra savn, hunger og mishandling, fra dyb selvfornægtelse og
bitre skuffelser. Nu står de som sejrvindere. De er ikke længere fattige, de sørger
ikke mere. De bliver ikke længere forfulgt og hadet af alle mennesker for Kristi
skyld.  Deres  himmelske  klæder  er  hvide  og  skinnende  og  finere  end  nogen
kongelig klædning. Med troens øje kan vi se deres kroner af juveler. Aldrig har et
sådant diadem dækket panden på en jordisk konge.’ Lys fra det Høje, s. 370.
‘Det er nødvendigt for os altid at have disse usynlige ting for øje. Det er på den
måde, vi bliver i stand til rettelig at vurdere det evige og det timelige. Det er dette,
som  vil  give  os  kraft  til  ved  vor  indflydelse  at  lede  andre  til  at  søge  det
tilkommende liv.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 516. 

8. Hvilken sejrssang sang denne store skare? Åb. 7, 10. 

BEMÆRK:  ‘Iblandt  dem,  som vil  blive  beseglet,  er  de,  som kommer  fra  alle
nationer og folkeslag og tungemål og folk. Mænd og kvinder vil blive samlet fra

63



Lektie 9: 24. – 30. november
ethvert land, og de vil stå foran Guds trone og foran Lammet og råbe: “Frelsen
tilhører vor Gud, som sidder på tronen, og Lammet.” Åb. 7, 10. Men før dette værk
kan fuldføres, må vi i vort eget  land erfare Helligåndens gerning i vore hjerter.’
Counsels to Teachers, Parents & Students, s. 532.
‘Lyt til deres stemmer, når de synger hosianna og vinker med sejrens palmegrene.
Skøn musik fylder Himmelen, når de istemmer disse ord: “Frelsen kommer fra vor
Gud, som sidder på tronen, og fra Lammet.”’ Lys fra det Høje, s. 370. 

9. Med hvilke ord besvarede Himmelens hære denne sang med? Åb. 7, 11-12.

BEMÆRK: ‘De er ikke længer svage, sorgfulde, adspredte og underkuede. Fra nu
af  skal  de  altid  være  hos  Herren.  De  står  foran  tronen  i  klædninger,  som  er
kosteligere end de dragter, jordens mægtigste nogen sinde har været iført. De bærer
kroner,  som er mere pragtfulde end nogen,  som har smykket en jordisk konges
hoved. Smertens, og sorgens dage er for evigt forbi. Himmelens konge har tørret
tårerne af alle øjne. Enhver årsag til sorg er blevet fjernet. Mens de svinger med
palmegrene,  synger  de  en  smuk  og  melodiøs  lovsang,  Alle  stemmer  i,  indtil
lovsangen hæver sig op mod Himmelens hvælvinger:  “Frelsen tilhører vor Gud,
som sidder  på  tronen,  og  Lammet.”  Og  alle  Himmelens  beboere  svarer  i  kor:
“Amen! Lov og ære og visdom og tak og pris og kraft og styrke tilkommer vor Gud
i evighedernes evigheder!” Åb. 7, 10. 12.’ Den Store Strid, s. 574-575.

‘Hvem er de?’

10. Hvilket spørgsmål stillede en af de fireogtyve ældste Johannes, og hvad
var apostelens respons? Åb. 7, 13-14a. 

BEMÆRK: ‘Kun det dække, som Kristus selv har tilvejebragt, kan gøre os i stand
til at fremstå i Guds nærværelse. Dette dække, hans egen retfærdighedsklædning,
vil Kristus sætte på enhver angrende, troende sjæl. “Jeg råder dig,” siger han, “til
hos mig at købe . . . hvide klæder at iføre dig, så din nøgenheds skam ikke skal
blive åbenbar.” Denne klædning, som er vævet på Himmelens væv, har ikke en
eneste tråd af menneskelig oprindelse. Kristus dannede en fuldkommen karakter i
sin menneskelighed, og han tilbyder at give os denne karakter.  “Som en tilsølet
klædning er al vor retfærd.” Alt, som vi af os selv kan gøre, er besmittet af synd.
Men Guds Søn blev åbenbaret, “for at han skulle bære synden, og der er ikke synd i
ham.” Synd er defineret  som “lovbrud.” Men Kristus var lydig mod alle lovens
krav. Han sagde om sig selv: “At gøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er
i mit indre.” Da han var på jorden, sagde han til sine disciple: “Jeg har holdt min
Faders bud.” Ved hans fuldkomne lydighed har han gjort  det muligt  for ethvert
menneske at adlyde Guds bud. Når vi overgiver os til Kristus, forenes hjertet med
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hans hjerte; viljen forenes med hans vilje, sindet bliver ét med hans sind; tankerne
tages til  fange under ham, vi lever hans liv. Dette er hvad, det  betyder at  være
iklædt  hans  retfærdighedsklædning.  Når  Herren  så  kigger  på  os,  ser  han  ikke
figenbladsklædningen,  ikke  syndens  nøgenhed  og  vanskabthed,  men  hans  egen
retfærdighedsklædning, som er fuldkommen lydighed mod Jehovas lov.’  Signs of
the Times, 22. november, 1905.

11. Hvordan beskrev en af de ældste denne skare for Johannes? Åb. 7, 14. 

BEMÆRK:  ‘Idet  Johannes  så  skaren,  som  stod  omkring  Guds  trone,  blev
spørgsmålet  stillet:  “De,  som er  iførte  de  lange,  hvide  klæder,  hvem er  de?  og
hvorfra er de kommet?” “Det er dem, som kommer fra den store trængsel,” svarede
engelen, “og de har tvættet deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod.” Med
en uendelig pris er en kilde blevet  forberedt  til  vor rensning.  Vi kan vaske vor
karakters klæder i Guds Søns blod og gøre dem hvide. Hvis vi vil korsfæste selvet
nu og leve for Kristus, vil Gud give os en plads i de boliger, han bereder for dem,
der elsker ham. Tak Gud, at vi har en tid, hvor vi kan berede os, en tid, hvor vi kan
vaske og stryge vor karakters klæder, så vi kan stå foran Kristi åsyn uden plet eller
rynke eller noget sådant.’ Signs of the Times, 17. april, 1901.

‘Gud skal tørre hver tåre’

12. Hvad er der i vente for disse trofaste? Åb. 7, 15. 

BEMÆRK: ‘Vil  vi  være  omhyggelige  og  gøre  vor  kaldelse  og  udvælgelse
urokkelig? Vil vi tålmodigt klatre op ad den kristnes fremgangsstige, indtil vi fra
det øverste trin træder ind i vor Herre Jesu Kristi rige? Vi kan blive rene og hellige.
Vi kan blive mere dyrebare end fint guld, selv ofirs guld. Og hvilken glæde det vil
være at høre den skønne velsignelse fra Jesu læber: “Vel, du gode og tro tjener.”
Hvilken sejr vil det ikke være at være iblandt den skare, som Johannes omtaler:
“Og en af de ældste tog til orde og sagde til mig: ‘De, som er iførte de lange, hvide
klæder, hvem er de? og hvorfra er de kommet?’”’ Signs of the Times, 22. oktober,
1885.

13. Hvilke dyrebare løfter er givet dem, som går igennem trængselstiden? Åb.
7, 16-17. 

BEMÆRK: ‘De, som Lammet skal lede til kilderne med livets vand, og af hvis 
øjne han skal aftørre hver tåre, er dem, som nu tager mod den kundskab og 
forståelse, som er åbenbaret i Bibelen, Guds ord. Det store privilegium er givet til 
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os at modtage den visdom, som kommer fra Gud, at se den skønhed og herlighed, 
som er i det Ord, som ligger ved kilden til sand kundskab. Bibelen lærer os, hvad 
en sand kristen skal være, og hvad han skal gøre.’ Herren Kommer, 21. august.
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‘Syv basuner’

UDENADSVERS: ‘Og fra engelens hånd steg røgen af røgelsen med de helliges 
bønner op for Guds åsyn.’ Åb. 8, 4.
STUDIEHJÆLP: The Faith I Live By, s. 202, Uriah Smith, Daniel og 
Åbenbaringen, del 2, kap. 8.

Indledning
‘Hvis de [Guds folk] kunne se ned i karret, som engelen står med ved guldalteret
foran tronen, der er omgivet af en regnbue, så ville de indse, at vore bønner og
bestræbelser må blandes med Jesu fortjeneste, for ellers er de lige så værdiløse som
Kains offer.  Hvis vi kunne se alle de aktiviteter,  som det menneskelige redskab
udfører, sådan som Gud ser dem, så ville vi forstå, at kun det arbejde, der udføres
under megen bøn og bliver helliget ved Kristi fortjeneste, vil kunne bestå prøven i
dommen. Når den store undersøgelse skal finde sted, da skal I atter kende forskel
på den, som tjener Gud og den, som ikke tjener ham.’ I Mesterens tjeneste, s. 313.
Bemærk: Dette syn åbenbarer Guds svar til dem, som led under Roms magt, den
store forfølger af Guds folk. (Se Åb. 6, 10.) Nogle har bemærket paralleller mellem
de syv basuner og de syv sidste plager i åbenbaring 16 og har konkluderet, at de
syv basuner er de syv sidste plager. Men et omhyggeligt studie vil vise en større
mængde forskelle mellem disse to.

‘Megen røgelse’

1. Hvilken aktivitet blev Johannes dernæst vist i den himmelske helligdom?
Åb. 8, 3-5. 

BEMÆRK: ‘Sand bøn holder fast ved den Alvidende og giver os sejren. På sine
knæ opnår den kristne styrke til at modstå fristelser. Den stille, brændende bøn fra
sjælen vil stige op som hellig røgelse til nådetronen og vil blive accepteret af Gud,
som om den var  ofret  i  helligdommen.  For  alle,  der  således  søger  ham, bliver
Kristus en nærværende hjælp i nødens stund. De vil være stærke på prøvelsens
dag.’ God´s Amazing Grace, s. 86.
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2. Hvilken bøn var især steget op til røgelsesalteret? Åb. 6, 9-10.

BEMÆRK: ‘De trofaste forfulgtes råb stiger op til Himmelen. Og ligesom Abels
blod råbte fra jorden, er der også røster, som råber til Gud fra martyrers grave, fra
havets dyb, fra bjergenes huler og fra klosterhvælvinger: “Hvor længe, Herre, du
hellige og sanddru! vil du tøve med at dømme og hævne vort blod på dem, der bor
på jorden?” Åb. 6, 10. Herren udfører sit værk. Hele Himmelen er i virksomhed. Al
jordens  dommer  vil  snart  rejse  sig  for  at  hævde  sin  ringeagtede  autoritet.
Befrielsens  tegn vil  blive sat  på de mennesker,  som holder  Guds bud, som har
agtelse  for  hans  lov,  og  som nægter  at  tage  dyrets  eller  dets  billedes  mærke.’
Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 128.

‘Der blev givet dem syv basuner’

3. Hvad var Himmelens respons på denne bøn? Åb. 8, 2. 5-6. Se Luk. 18, 7-8.

BEMÆRK:  ‘Åbenbaringen  6  og  7  har  en  dyb  betydning.  Frygtelige  er  Guds
straffedomme,  som dér  bliver  beskrevet.  De  syv  engle  stod  for  Guds  åsyn  og
ventede på hans ordre. Der blev givet dem syv basuner. Herren gik ud for at straffe
jordboernes brøde.’ Herren kommer s. 284. 

4. Hvad betyder det, når basunerne lyder? 4 Mos. 10, 1-10.

BEMÆRK: ‘I fortiden, blev basunen brugt til at kalde store forsamlinger sammen i
Israel (3 Mos. 23, 24) eller til at melde ankomsten af ulykke eller krig. Så profetien
om de syv basuner røber syv store advarsler; de første fire fortæller om det Vestlige
Roms fald; de næste to,  omstyrtelsen af  det Østlige Rom; og den syvende,  den
sidste,  åbenbarer  faldet  af  alle  menneskelige  regeringer.’ R.  A.  Anderson,
Unfolding the Revelation, s. 87
‘Den tid er ikke fjern, da Gud vil rejse sig for at hævde sin forhånede autoritet.
"Herren går ud fra sin bolig for at straffe jordboernes brøde." Es 26, 21. "Men hvo
kan udholde den dag, han kommer og hvo kan stå, når han kommer til syne?" Mal.
3, 2. På grund af deres synd fik israelitterne ikke lov til at nærme sig bjerget, da
Gud ville komme ned og forkynde sin lov. Forbudet blev givet, for at de ikke skulle
blive tilintetgjort af hans fortærende herlighed. Når en sådan åbenbarelse af Guds
kraft kendetegnede det sted, der blev valgt til at forkynde Guds lov, hvor frygtelig
vil da ikke hans domstol være, når han kommer for at håndhæve sin hellige lov?
Hvordan vil de, der har hånet hans autoritet, kunne udholde hans herlighed på den
sidste  store  gengældelsesdag?  Sinajs  rædsler  skulle  give  folket  en  forståelse  af
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dommen. Hornsignaler kaldte Israel sammen for at møde Gud. Overengelens røst
og Guds basun vil stævne både levende og døde fra hele jorden for deres dommer.
Patriarker og profeter, s. 170. 

‘Den første engel blæste’

5. Hvilke begivenheder ledsagede blæsningen af den første basun? Åb. 8, 7.

BEMÆRK: I de fire første basuner, er der hyppige henvisninger til ‘en tredjedel.’
Kejseren  Konstantin  delte  sit  imperium  mellem  sine  tre  sønner,  således  at
Konstantius, som havde base i Konstantinopel, besad østen, Konstantin II vesten og
Konstans den centrale del.  

6. Hvad var den første dom over Rom?

BEMÆRK: I 410 ef. Kr. erobrede goterne under Alarik  Rom. Haglet,  ilden og
blodet giver en dramatisk beskrivelse af den skrækkelige massakre, der fulgte. I
seks dage udplyndrede Alariks hær byen og tog dets uvurderlige skatte som rov.
‘Goterindfaldets skrækkelige virkninger fremstilles ved “hagl”, fordi de, der gjorde
indfald  i  landet,  havde  sin  hjemstavn  nordpå,  -  som  “ild”  på  grund  af  den
ødelæggelse, der ved ild og brand anrettedes på by og land, - som “blod” på grund
af  det  skrækkelige  blodbad,  disse  modige  og  uforfærdede  krigere  anrettede  på
rigets borgere.’ Smith, Daniel og Åbenbaringen, s. 497.

‘Og den anden engel blæste’

7. Hvilken yderligere dom over Rom er blevet forudsagt? Åb. 8, 8-9. 

BEMÆRK: ‘Den anden basun beskriver en maritim krig. Det var ligesom “et stort
bjerg brændende i lys lue” blev kastet i havet, “og en tredjedel af havet blev til
blod..”’ R. A. Anderson, Unfolding the Revelation, s. 88.
‘Hvilket billede kunne vel bedre eller nær så godt fremstille flåders sammenstød og
almindelig krigslarm ved havenes kyster? Når man forklarer dette basunstød, må
man  søge  begivenheder,  der  ganske  særlig  gælder  handelsverdenen;  og  det
benyttede sindbillede fører naturligt til, at man venter sig en voldsom bevægelse og
ophidselse;  thi  intet  mindre end en hidsig krigsførelse  tilsøs  kan gælde som en
opfyldelse af forudsigelsen. Hvis nu de fire første basunstød gjaldt fire mærkelige
tildragelser,  der  væsentlig  bidrog til  romervældets  fald,  og det  første  basunstød
gjaldt  det  gotiske herjingstog under Alarik,  må man nu naturlig se at finde den
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næste fjendeindmarch, der rystede romermagten og bragte den nær sit fald.’ Smith,
Daniel og Åbenbaringen, s. 501.

8. Hvad var den næste dom over Rom? 

BEMÆRK: ‘Vandalerne invaderede Rom fra Afrika gennem Middelhavet. Deres
ambitiøse leder havde ingen skrupler. Da han først var i Middelhavets vande, ville
Genserik til Rom. I år 455 sejlede han i Tiberens munding, og udplyndrede byen og
tog  tusinder  af  beboer  til  fange,  inklusiv  kejserinden  og  hendes  to  døtre.
“Vandalisme” er et ord, som vi bruger i dag, og det kommer til os med alle disse
bibetydninger. Roms flåde, 1300 skibe, var langt større end de invaderendes flåde.
Derfor  gik  romerne  i  kamp  med  en  vis  sikkerhed  om  sejr.  Men  denne  kloge
vandalske admiral slæbte i ly af mørket nogle skibe lastet med brændbare stoffer
mellem den romerske flådes skibe og antændte dem. I denne nat blev mere end
1100 skibe ødelagt. Hvor præcis og beskrivende er den guddommelige optegnelse.’
R. A. Anderson, Unfolding the Revelation, s. 88.

‘Og den tredje engel blæste i sin basun’

9. Hvordan er den tredje dom over Rom beskrevet? Åb. 8, 10-11.

BEMÆRK: ‘Den store stjerne fra himlen er utvivlsomt en meteor, og den falder på
en  tredjedel  af  floderne  og  kildevældene,  dvs.  en  tredjedel  af  det  romerske
imperium – det Vestlige Rom. I Skrifterne repræsenterer  en stjerne en leder,  en
faldende stjerne kan repræsentere en falden leder (Judas v. 14). Vi kigger derfor
efter nogle magtfulde ledere, som invaderede det romerske imperium og bragte stor
bitterhed til mennesker i bestemte områder. Disse områder er beskrevet som “en
tredjedel  af  floderne  og kildevældene.” Det vil  være de områder,  hvor floderne
begynder –alpe områderne. Fortæller historien om en invasion, som opfylder denne
specifikation?’ Austin Cooke, Visigoths, Vandals, Huns & Heruli, s. 29 .

10. Hvordan var denne profeti opfyldt?

BEMÆRK: ‘I sin [Atila] optræden lignede han meget lyset af en glimrende meteor
på himlen. Fra østen kom han, samlende sine hunner, og udspredte dem pludselig
over riget  med en glimrene meteors fart,  som man skal  se...  Der står særlig,  at
virkningen skulle vise sig på “floderne” og “vandkilderne”. Dersom dette har en
bogstavelig anvendelse, eller (som det antages i anledning af det andet basunlød)
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udtrykket gjaldt den del af riget, der særlig led under fjendernes indfald, da kan
man antage, at ovennævnte udtryk gjælder de dele af riget, der havde overflod på
floder og kilder, særlig hvor floderne og kilderne havde sit udspring... Nu ved man
sikkert, at Attilas foretagende væsentlig gjaldt Alpestrøgene.’ A. Barnes, Notes on
Revelation viii, citeret i Smith, Daniel og Åbenbaringen, s. 504.
‘Stjernen  kaldt  “Wormwood” betegner  de  bitre  konsekvenser  af  Atillas  angreb.
Hele Europas bredde, fra Volga til Danube, var invaderede, besat og lagt øde af
Atillas horder, som kaldte sig selv “Guds svøbe.”  R. A. Anderson, Unfolding the
Revelation, s. 88

‘Og den fjerde engel blæste i sin basun’

11. Hvilke ord er den fjerde dom over Rom beskrevet med? Åb. 8, 12.

BEMÆRK:  ‘Dette  er  utvivlsomt  symbolsk.  Det  kan  ikke  referere  til  den
bogstavelige sol, fordi en tredjedel af den ikke ville have nogen betydning. Hvad
ville  solen,  månen  og  stjernerne  repræsentere  i  det  romerske  imperium?  “En
tredjedel” ville gælde det Vestlige Rom. Utvivlsomt refererer de til de ledende lys
eller herskere af det Vestlige Rom. Hvor mange dele bestod dets regering af? Der
var tre – nøjagtig tre – kejseren, konsulerne og senatet. Åbenbareren sammenligner
dem med solen,  månen og  stjernerne  – kejseren:  solen,  konsulerne:  månen,  og
senatet: stjernerne. Under den fjerde basun, er disse regerende magter sat ud af spil,
som bringer civilt mørke over en tredjedel af imperiet.’  Austin Cooke, Visigoths,
Vandals, Huns & Heruli, s. 33.

12. Hvordan blev denne del af profetien opfyldt?

BEMÆRK: ‘Heruliet invaderede Italien i 476 ef. Kr. og Odoacer beordrede, at det
kejserlige  embede  i  det  Vestlige  Rom  blev  afskaffet.  Som  svar  frasagde  den
regerende kejser sig tronen og Odoacer blev Italiens konge... Men hvad med månen
og  stjernene?  Konsulatet  blev  nedlagt  i  541  ef.  Kr.  og  i  553  ef.  Kr.  trak  det
romerske senat, repræsenteret ved stjernerne, sig tilbage, fordi det var magtesløst.’
Austin Cooke, Visigoths, Vandals, Huns & Heruli, s. 33

‘Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte ret’

13. Hvilke af Jesu ord opfyldes i denne profeti? Luk. 18, 7-8, a, 
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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
udholdenhed 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, nødes de
til at udøve tro og bevare håbet og udholdenheden, hvilket de har gjort i alt for
ringe  grad  i  deres  religiøse  erfaring.  Men  for  de  udvalgtes  skyld  vil  deres
trængselstid alligevel blive forkortet. “Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte ret,
dem, som råber til ham dag og nat?... Jeg siger jer: Han skal skaffe dem ret i hast.”
Luk. 18, 7.8. Afslutningen vil komme hurtigere, end menneskene venter. Hveden
vil blive samlet og bundet i neg og anbragt i Guds lade, og klinten vil blive bundet i
knipper og kastet i ødelæggelsens ild.’ Den store strid, s. 557.

14. Hvilke trøstens ord kan Guds folk vende sig til i forfølgelsens tider? Matt.
5, 10-12.

BEMÆRK: ‘Kristi disciple udrustes med den nåde, som skal til for at bestå enhver
prøve på vejen mod en fuldkommen karakter. Ved at se bort fra Jesus og hen til en
anden, eller noget andet, kan man begå fejl; men så snart man ser faren og igen
fæster blikket på Jesus, om hvem håbet om evigt liv samler sig, og man følger i sin
Herres fodspor, kan man trygt gå videre. Med glæde udråber man: “Han er min
levende talsmand hos Gud. Han beder for mig. Han er min forsvarer og dækker mig
med sin retfærdigheds fuldkommenhed. Jeg behøver ikke noget andet for at kunne
bære skam og vanære for hans kære navns skyld. Han vil selv drage nær til mig
med sin nåde og trøst, så hans navn derved kan blive herliggjort,” Kristus alene, s.
105.
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‘Ve, ve, ve’

UDENADSVERS: ‘Min sjæl attrår dig om natten, min ånd i mit indre søger
dig. Thi når dine domme rammer jorden, lærer de, som bor på jorderig, retfærd.’
Esajas. 26, 9. 

STUDIEHJÆLP: The Faith I Live By, s. 127.

Indledning
‘Alle bør huske at Gud glæder sig over at lytte til sit folks inderlige bønner. Den

rådende uretfærdighed gør det nødvendigt med mere alvorlig bøn. Gud har lovet, at
han vil svare sine udvalgte, som råber til ham dag og nat, selv om han har båret
længe  over  med  dem.  Menneskene  er  tilbøjelige  til  at  misbruge  Guds
langmodighed og forudsætter, at han skal fortsætte med at vise overbærenhed mod
dem. Når det gælder menneskenes synd, er der et punkt, hvor det er tid for Herren
at gribe ind. Det, som sker, er forfærdeligt. “Herren er langmodig. Men hans kraft
er  stor,  og  han  undlader  ikke  at  straffe”  (Nah.  1,  3).  Guds  langmodighed  er
underfuld, for han lægger bånd på sine egne egenskaber, men ikke desto mindre er
straffen vis.’ På fast grunn, bind 2, s. 372.

‘Og den femte engel blæste’

1. Hvorledes er de sidste tre basuner beskrevet? Åb. 8, 13. Sammenlign med
Åb. 9, 12.

BEMÆRK: ‘Guds ulykke vil være over dem, som havde stort lys og dog valgte at
vandre i mørke... Det er en frygtelig  ting at have stort lys og velsignelse, at have
mange muligheder og privilegier og stadig ikke gøre frelsende brug af dem. De,
som  ikke  gør  frelsende  brug  af  deres  muligheder,  vil  blive  fordømt  ved  de
privilegier, som Gud havde givet dem.’  Fundamentals of Christian Education,  s.
258.

2. Hvad var det første Johannes så, da den femte basun lydte? Åb. 9, 1.

BEMÆRK:  ‘I Skriften betegner en stjerne en leder [se Åb. 1,  20; Dan. 8, 10 og
Dan.  12,  3].  I  denne forudsigelse  er  det  en  falden  stjerne  og en  falden  stjerne
repræsenterer en frafalden religiøs leder [se Judas 13]. Nogle påstår at den faldne
stjerne repræsenterer Satan, men Satan faldt århundreder før dette... I den tredje 
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basun var der også en falden stjerne, en meteor, som repræsenterede Atilla og hans
hunner.  Den  femte  basuns  faldne  stjerne  må  være  en  anden  jordisk  leder,  en
frafalden  leder,  som  fremkommer  under  den  fjerde  basun,  476  ef.  Kr....  Det
bundløse  hul  eller  afgrunden...  er  brugt  flere  gange  i  Åbenbaringen...  I
Åbenbaringen 11 beskriver det det område, fra hvilket dyret stiger op for at angribe
de to vidner. Afgrunden bliver også brugt af magten i Åbenbaringen 17, når den
kommer  tilbage,  som det  var,  fra  døden efter  at  have  været  såret  til  døden...  I
Åbenbaringen 20 er det brugt to gange til at beskrive jorden, når den bliver et stort
globalt  fængsel  for  Satan  i  1000  år.  De  fleste  steder,  hvor  det  er  brugt,
repræsenterer det et sted med død og Satans domæne... Enhver kraft, som stiger op
fra afgrunden, er inspireret af ham.’ A. Cooke, Tormented by Locusts for 5 Months,
s. 2. 

‘Græshopper ud over jorden’

3. Hvad steg op fra afgrunden? Åb. 9, 2.

BEMÆRK:  ‘Hvad repræsenterer  nøglen?  Den repræsenterer  magt  og autoritet  –
evnen til at låse op, til at befri eller løslade. Hvad løslader han? Han løslader røg,
som formørker solen og luften. Solen repræsenterer naturligvis Kristus, verdens lys.
[se Mal. 4, 2] Den repræsenterer også sandheden. Under denne basun får en leder
nøglen  til  at  løslade  falskhed  og  fejl  fra  Satans  arsenal,  som  vil  formørke
evangeliets  lys  –  som vil  skjule  Jesus,  verdens  lys.’  A.  Cooke,  Tormented  by
Locusts for 5 Months, s. 3.
En magt,  som kom frem efter  476 ef.  Kr.  og bragte  en røg af  vildfarelse  over
verden, og som påstod at have nøglerne, var pavedømmet.

4. Hvad kom ud af denne røg? Åb. 9, 3-4.

BEMÆRK:  ‘Disse græshopper er utvivlsomt symbolske. I denne basun er der en
række  symbolske  skabninger  –  mindst  fire:  græshoppen,  hesten,  løven  og
skorpionen.  Det  er  vigtigt  at  lægge  mærke  til  at  disse  fire  skabninger  i  deres
naturlige omgivelser er arabiske... Dette er endnu et spor til at identificere magten,
som  er  repræsenteret  i  basunen.  Biblen  bruger  græshoppen  som  et  symbol  på
Arabien. [Se Dom. 6, 5; Dom. 7, 12... Efter det Vestlige Roms fald i 476 ef. Kr.
fremkom der så en falden stjerne, en leder af falsk religion i Arabien og skjulte den
kristne tro og bragte lidelse til en markant del af menneskeheden? Svaret er ja! Det
var  Muhammeds  opståen  og  Islam  eller  den  muslimske  religion.’  A.  Cooke,
Tormented by Locusts for 5 Months, s. 3-5.

74



Lektie 11: 8. – 14. december
Læg mærke til  at  dommen kun er over dem, som ikke har Guds segl  på deres
pande. Muhammeds vrede var oprindelig rettet mod de ‘kristne’, som praktiserede
afgudsdyrkelse. Se også Åb. 9, 20.

‘Pint i fem måneder’

5. Hvor længe skulle dommen over Guds folks forfølgere vare? Åb. 9, 5-6.
10.

BEMÆRK: ‘Himlen havde bestemt, at araberne ikke skulle dræbe det romerske
imperium, men kun pine det... Det er vigtigt at bemærke at den periode, i hvilken
de naturlige ørkengræshopper sværmer over området i Middeløsten, er præcis fem
måneder.   Dette er fra  maj måned til  og med september...  Ligeså når Johannes
beskriver den periode, hvor arabiske invasioner ville pine de frafaldne kristne i det
romerske imperium, er den præcis fem måneder. Denne tidsperiode er en del af en
symbolsk profeti, derfor må den udmålte tid være en symbolsk tid. Symbolsk tid
må altid reduceres til dage, fordi i profetien er en dag lig med et år. [4 Mos. 14, 34,
Ez. 4, 16] I en bibelsk måned er der præcist tredive dage. [Sammenlign 1 Mos. 7,
24 med 1. Mos. 7, 11 og 1 Mos. 8, 3-4.] Derfor er fem måneder lig med 150 dage. I
symbolske profetier er en dag lig med et år; derfor repræsenterer de 150 dage 150
år...  Varede perioden med arabernes pine nøjagtig 150 år?  “Efter  år 612 ef.  Kr.
søgte  Mohomet  at  udbrede  sin  religion  med  al  sin  magt.”  Hvilket  år  flyttede
kaliffen sin hovedstad udenfor det romerske imperiums område [til Bagdad]? Det
var  i  762  ef.  Kr..  Med  denne  forflyttelse  ændrede  arabernes  holdning  sig
fuldstændig. Som Waddington siger: “De arabiske erobrere slog sig nu roligt ned i
de lande, de havde undertrykt.” Perioden med erobringer og pine stoppede, og den
stoppede i 762 ef. Kr..’ A. Cooke, Tormented by Locusts for 5 Months, s. 24-28.

6. Hvordan blev islams hære beskrevet? Åb. 9, 7-10.

BEMÆRK: ‘Den arabiske hest er berømt af verden over... Saracenernes turbaner
var som en krone, på en gang deres prydelse og deres stolthed... Langt hår anses af
kvinder for en prydelse.  Tværtimod andre mænds skik bar araberne sit hår som
kvindehår, uklippet... Kyrasset (harnisset) var i brug hos araberne i Muhammeds
dage...  Arabernes  anfald  skete  ikke  som  grækernes  og  romernes  med  faste
tætsluttede skarer af fodfolk; deres krigsstyrke bestod hovedsagelig i hestfolk og
bueskyttere.’ Smith, Daniel og Åbenbaringen,  s. 527.528.  

7. Hvad bliver der sagt om deres konge? Åb. 9, 11.
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BEMÆRK:  Navnene  Abaddon  og  Apollyon  betyder  begge  ‘ødelægger.’  Hvad
enten navnet bliver brugt om den synlige leder af Islams hær eller om den ægte
engel  fra  afgrunden,  Satan,  er  det  et  passende navn,  siden både  Satan og hans
menneskelig agenter er opsat på destruktion.

‘Og den sjette engel blæste i sin basun’

8. Hvilken befaling bliver dernæst givet fra Guds tempel i himlen? Åb. 9, 13-
14. Sammenlign med Åb. 6, 9-10.

BEMÆRK: ‘I denne ve kommer en stemme fra hornene på guldalteret i den første
afdeling  af  den  himmelske  helligdom...   Først  bestemmer  den  tiden  for  denne
basun.  Præstegerningen  i  den  himmelske  helligdom  fra  31  ef.  Kr.  [Kristi
himmelfart] til 1844 [begyndelsen af helligdommens renselse, se Dan. 8, 14] var i
den  første  afdeling  af  templet.  Der  gjorde  Kristus  præstegerning  ved
røgelsesalteret.  Det  faktum,  at  stemmen  bliver  hørt  fra  alteret,  indikerer  at
præstegerningen stadig findes der; altså må perioden, hvor den sjette basun lyder
være før 1844.’Cooke, The Triumph and Tragedy of the Turk, s. 2.

9. Hvor længe skulle de  fire engle løslades? Åb. 9, 14-15.

BEMÆRK: I Åbenbaringen 7, 1 bliver fire engle skildret, som om de holder Guds
domme tilbage, indtil Guds folk er blevet beseglet. Her skildres fire engle i gang
med at løslade Guds domme på ‘en tredjedel af menneskeheden,’ et udtryk, der
ligner dem, vi har mødt før i de første fire basuner, dommen over Rom. Denne ve
fader  på  den sidste  rest  af  det  romerske  imperium, med base  i  Konstantinopel.
Ligesom Eufrat  floden var  nøglen  til  det  bogstavelige  Babylons  fald,  så er  den
forbundet med Babylons symbolske fald. Sammenlign med Åb. 16, 12.
Et bibelsk år er på 360 dage, hvilke i en profeti repræsenterer 360 år. En bibelsk
måned  er  30   dage,  som  repræsenterer  30  år.  En  bibelsk  dag  i  profetien
repræsenterer et år,  mens en time repræsenterer  1/24 af et år eller femten dage.
Totalt repræsenterer dette 391 år og 15 dage. I 1449 mistede det østlige romerske
imperium,  med  base  i  Konstantinopel  eller  Byzantium,  sin  uafhængighed,  da
Konstantin XI måtte søge tilladelse hos den tyrkiske sultan, før han kunne blive
kronet. Konstantin XI besteg tronen den 27. juli, 1449. Lægger man 391 år og 15
dage til,  når  profetien frem til   den 11.  august  1840,  da det  tyrkiske  imperium
mistede sin uafhængighed ved London traktaten.
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 ‘I  året  1840  vakte  en  anden  betydningsfuld  opfyldelse  af  en  forudsigelse
opmærksomhed i vide kredse. To år før havde Josiah Litch, en af de førende blandt
de præster der prædikede om genkomsten, udgivet en forklaring til Åbenbaringen
9, som forudsagde det ottomanske riges fald. Efter hans udregninger, skulle denne
magt omstyrtes “i året 1840, engang i august måned;” og blot et par dage forud for
opfyldelsen skrev han: “Når man regner med, at den første tidsperiode, 150 år, er
nøjagtig udløbet, før Deacozes besteg tronen med tyrkernes billigelse, og at de 391
år og femten dage begyndte i slutningen af den første periode, så vil den slutte på
den 11. august, 1840, hvor man må vente, at den ottomanske magt i Konstantinopel
bliver brudt. Og jeg tror sikkert, at dette vil blive tilfældet.” Josiah Litch i Signs of
the Times,  and Expositor  of  Prophecy,  Aug.  1,  1840.  På netop den angivne  tid
modtog  Tyrkiet  gennem  sine  gesandter  tilbudet  om  beskyttelse  fra  Europas
allierede  magter  og  stillede  sig  således  under  de  kristne  nationers  kontrol.
Forudsigelsen  blev nøjagtigt  opfyldt  ved denne begivenhed.’  Den store strid,  s.
297. 

‘Jer hørte tallet på dem’

10. Hvor stor var hæren under den sjette basun? Åb. 9, 16.

BEMÆRK:  For  at  antallet  på  200 millioner  ikke  skal  virke  utroligt,  her  er  en
redegørelse fra det 17th århundrede :
‘Jeg husker tydeligt, at mens jeg boede på Irlands universitet, fortalte en herre, som
fornylig kom fra Scangrown eller Alexandretta,  mig, at han så den tyrkiske hær
marchere forbi for at genvinde Bagdet eller Babylon, og at det tog hæren over en
uge  at  marchere  forbi,  bestående  af  femten  hundrede  tusind  mænd.’  Hezekiah
Holland, citeret i Spicer, Beacon Lights of Prophecy, s. 238.
Det var, fordi de tyrkiske hære truede det pavelige Rom, at Rom ikke var i stand til
at  bruge  al  sin  magt  imod  reformationen.  ‘Der  ville  ikke  have  været  nogen
protestantisme, hvis der ikke havde været nogen tyrkere. De blev således brugt af
Gud til at begrænse pavedømmets magt.

11. Hvilken beskrivelse fik Johannes af denne hærs rytteri? Åb. 9, 17-19.

BEMÆRK: ‘Ild er rødt, hyacinth er blåt, og svovl er gult. Rødt, blåt og gult. Var
det den tyrkiske hærs farver? Daubuz, en engelsk lærd, som skrev om den tid siger:
“Fra deres første tilsynekomst, har ottomanerne klædt sig affekteret i krigslignende
dragter af skarlagnrødt,  blåt og gult.”’  Cooke,  The Triumph and Tragedy of the
Tyrk,  s. 14. Henvisningen til ild, røg og svovl hentyder til, at den tyrkiske hærs
rytteri var blandt de første til succesfuldt at bruge skydevåben i kamp. Hestehalen
blev brugt som en standard i de ottomanske hære.
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‘Omvendte sig ikke’

12. Fik disse domme mennesker til at vende sig fra deres afgudsdyrkelse og
deres andre synder? Åb. 9, 20-21.

BEMÆRK: ‘Herren benåder alle som angrer deres synder. Det er fra dem, der ikke
angrer, de som støtter sig til deres selvtillid, han vender sig bort. Aldrig vil han
nægte at lytte til tårens og angerens stemme. Aldrig vil han vende sit ansigt bort fra
den ydmyge sjæl, som kommer til ham i anger og sorg.’ Reflecting Christ, s. 203.
‘De, som beklager sig over hans strenghed, siger i virkeligheden:  “Herrens vej er
ikke ret!” Men han sender udtrykkeligt beskyldningen tilbage til synderen: “Er din
vej ikke ujævn! Kan jeg tilgive dine overtrædelser, når du ikke angrer og vender
dig fra dine synder?”’ Testimonies Volume 5, s. 631.

13. Hvordan vil denne erfaring blive gentaget i Guds sidste dom over jorden?
Åb. 16, 8-11.

BEMÆRK: ‘Vi trænger til at give agt på os selv. Advarsler er blevet givet. Kan vi
ikke se opfyldelsen af de forudsigelser, Kristus udtalte, og som er nedskrevet i Luk
21? Hvor mange studerer Kristi ord? Hvor mange bedrager ikke deres egne sjæle
og snyder sig selv for de velsignelser, som andre kan få, hvis de vil tro og adlyde?
Det  er  stadig  nådetid  og  det  er  vor  forret  at  gribe  det  håb,  som tilbydes  os  i
evangeliet. Lad os angre og omvende os og give slip på vore synder, så de kan
blive udslettet.  "Himmelen og Jorden skal forgå; men mine ord skal ingenlunde
forgå. Men vogt jer, at jeres hjerter ikke nogen sinde sløves af svir og drukkenskab
og timelige bekymringer, så den dag kommer pludselig over jer. Thi som en snare
skal den komme over alle dem, der bor på hele jordens flade. Men våg og bed til
enhver tid, så I må blive i stand til at undfly alt dette, som skal ske, og til at bestå
for Menneskesønnen." Luk 21,33-36. Skal Kristi advarsler lyde upåagtet? Skal vi
ikke anstrenge os flittigt  for  at  omvende os nu, mens barmhjertighedens  nådige
stemme stadig lyder?’ Testimonies Volume 9, s. 268-269.
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‘Fristen er omme’

UDENADSVERS:  ‘Og  der  blev  sagt  til  mig:  “Du  skal  på  ny  profetere  for
mange folk og folkeslag og tungemål og konger.”’ Åb. 10, 11.

STUDIEHJÆLP: På fast grunn, bind 2, s. 109-112.

Indledning
‘Lyset skal skinne frem fra Guds folk med klare, tydelige stråler og fremstille

Jesus for menighederne og for verden. De hjælpemidler, der skal bruges, er disse
sjæle som med glæde tager imod sandhedens lys, når Gud skænker dem det. De er
Guds redskaber til at forkynde sandheden for verden. Hvis Guds folk ved Kristi
nåde vil blive nye lædersække, vil han fylde dem med ny vin. Gud vil give mere
lys,  og  gamle  sandheder  vil  blive  generhvervet  og  atter  indføjet  i  sandhedens
rammer;  og hvor end disse arbejdere  kommer,  vil  de sejre.  De skal  som Kristi
udsendinge ransage skrifterne for at søge efter de sandheder, der har ligget skjult
under vildfarelsens smuds. Og hver stråle af lys, der modtages, skal videregives til
andre.’ Guds sønner og Døtre, 9. september.
BEMÆRK:  Ligesom i  synet  med de  syv  segl  er  der  også  i  synet  med de  syv
basuner en pause mellem den sjette og den syvende basun, fordi bestemte vigtige
ting bliver åbenbaret med hensyn til Guds folk.

‘Regnbuen var over hans hoved’ 

1. Hvem var den næste Johannes så i sit syn? Åb. 10, 1.

BEMÆRK:  ‘Den vældige engel,  der  instruerede Johannes,  var ingen  anden end
Jesus Kristus selv. At han sætter sin højre fod på havet og den venstre på jorden
viser den rolle, han har i de afsluttende begivenheder i den store strid med Satan.
Denne  stilling  betegner  hans  enestående  magt  og  autoritet  over  hele  verden.
Kampen er blevet heftigere og mere målbevidst op igennem tidsaldrene, og det vil
den  fortsætte  med  indtil  de  afsluttende  begivenheder,  hvor  mørkets  magters
mesterværker vil nå deres klimaks. Satan vil, forenet med onde mennesker, bedrage
hele verden og kirkesamfundene, der ikke modtager kærlighed til sandheden.’ SDA
Bible Commentary, bind 7, s. 971.
NB: Det græske ord ‘angelos’ betyder ganske enkelt ‘en, der bringer et budskab.’

2. Hvordan beskrives engelen? Åb. 10, 1. Sammenlign med Matt.  17, 2 og
Åb. 1, 15-16.
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BEMÆRK:  ‘Omkring tronen i Himmelen og over Kristi hoved er der noget, der
ligner  en regnbue.  Profeten  siger:  “Som regnbuen,  der  viser  sig  i  skyen  på  en
regnvejrsdag,  var  stråleglansen  om  ham  at  se  til.  Således  så  Herrens
herlighedsåbenbarelse ud.” Ez. 1, 28. I Åbenbaringens Bog siges der: “Se, en trone
stod i Himmelen, og der sad en på tronen, ... og der var en regnbue rundt omkring
tronen,  at  se  til  som  smaragd.”  Åb.  4,  2-3.  Når  menneskene  ved  deres  store
uretfærdighed nedkalder Guds straffedomme, vil Frelseren, idet han går i forbøn for
dem hos Faderen, pege på regnbuen i skyen, på buen om tronen og over sit eget
hoved som tegn på Guds barmhjertighed over for den angrende synder.’ Patriarker
og Profeter, s. 55.
‘Skyen er et symbol på, at Gud kommer for at dømme. I Dan. 7, 9-10. 13, hvor
dommen før hans genkomst beskrives, står der, at Jesus af skyerne blev bragt ind i
den Højestes nærvær. Når Kristus skildres, idet han kommer til dom ved det andet
komme, bliver skyer også forbundet med hans komme. [Åb. 1, 7]. Regnbuen sættes
også i forbindelse med dom. På syndflodens tid “repræsenterede den foreningen af
hans  [Guds]  barmhjertighed  og  retfærdighed.”  “Det  er  blandingen  af  dom  og
barmhjertighed, der gør frelsen så fuldstændig.”’ Cooke, Time No Longer, s. 6.

3. Hvilken betydning har engelens stilling? Åb. 10, 2.

BEMÆRK:  ‘Engelens  stilling  med  en  fod  på  havet  og  den  anden  på  jorden
tilkendegiver den store udbredelse af kundgørelsen af budskabet. Det vil krydse de
store  vande  og  blive  forkyndt  i  andre  lande,  ja  i  hele  verden.’  SDA  Bible
Commentary, bind 7, s. 971.

‘Syv tordener lod deres røst høre’

4. Hvordan  beskrev  Johannes  engelens  stemme,  og  hvilken  lyd  ledsagede
den? Åb. 10, 3. Sammenlign med Joh. 12, 28-30.

BEMÆRK:  ‘Den vældige engel kræver opmærksomhed. Han råber med høj røst.
Han vil vise sin stemmes magt og autoritet for dem, der har forenet sig med Satan
for at modstå sandheden.’ SDA Bible Commentary, bind 7, s. 971.

5. Hvilken  befaling  fik  Johannes,  da  han  forsøgte  at  nedskrive  de  syv
tordeners budskab? Åb. 10, 4.

BEMÆRK:  ‘Efter  de  syv  tordener  har  ladet  deres  røst  lyde,  får  Johannes
befalingen, ligesom Daniel fik den med hensyn til den lille bog: “Gem under segl,
hvad de syv tordener talte, og skriv det ikke ned.” Disse henviser til  fremtidige
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begivenheder, som vil blive åbenbaret i deres orden. Daniel vil stå op til sin lod ved
dagenes ende. Johannes ser seglet blive fjernet fra den lille bog. Derefter finder
Daniels profetier deres plads i det første, andet og tredje englebudskab, som skal
gives til verden. Fjernelsen af seglet fra den lille bog var budskabet med hensyn til
tid. Daniels Bog og Åbenbaringens Bog er ét. Den ene er en profeti, den anden er
en åbenbaring; den ene er en forseglet bog, den anden er en åben bog. Johannes
hørte  mysterierne,  som  tordenerne  udtalte,  men  han  fik  befaling  om  ikke  at
nedskrive  dem. Det  specielle  lys,  som blev givet  til  Johannes,  og som kom til
udtryk ved de syv tordener, var en skildring af begivenhederne, som ville finde sted
under det første og det andet englebudskab. Det var ikke det bedste for folket at
kende til disse ting, for deres tro måtte nødvendigvis prøves. Efter Guds orden ville
de vidunderligste og højeste sandheder blive forkyndt.  Den første og den anden
engels budskaber skulle forkyndes, men intet yderligere lys skulle åbenbares, før
disse budskaber  havde udført  deres  bestemte arbejde.’ SDA Bible Commentary,
bind 7, s. 971.

‘Engelen hævede sin hånd mod Himmelen’

6. Hvilken stor ed svor engelen? Åb. 10, 5-6. Sammenlign med Daniel 12,7.

BEMÆRK: ‘Denne tid [frist], som engelen erklærer med en højtidelig ed, er ikke
afslutningen på denne verdens historie og er heller ikke afslutningen på nådetiden,
men det er afslutningen af profetisk tid, som måtte komme før Herrens komme. Det
betyder, at folket ikke vil have et andet budskab med hensyn til bestemt tid. Efter
denne  tidsperiode  fra  1842  til  1844  vil  der  ikke  mere  være  nogen  sporing  af
profetisk tid. Den længste tidsregning [profetien med de 2300 dage] når frem til
efteråret 1844.’ SDA Bible Commentary, bind 7, s. 971.

7. Ved hvem svor engelen denne ed? Åb. 10, 6. Sammenlign med Åb. 14, 6-7,
2 Mos. 20, 8-11 og Joh. 1, 1-3.

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

8. Hvad skulle finde sted under den syvende basun? Åb. 10, 7. Sammenlign
med Åb. 22, 11-12.

BEMÆRK: ‘I Skriften finder vi to hemmeligheder: lovløshedens hemmelighed og
gudsfrygtens  hemmelighed  eller  Guds  hemmelighed.  Dette  vers  taler  om
afslutningen på “Guds hemmelighed.” Dette er nådetidens afslutning, afslutningen
af evangeliets forkyndelse og afslutningen af Kristi ypperstepræstelige gerning i
himmelens tempel.’ Cooke, Time No Longer, s. 15.

‘En lille, åben bogrulle’

9. Hvad holdt engelen i sin hånd? Åb. 10, 2.

BEMÆRK:  ‘Efter  de  syv  tordener  har  ladet  deres  røst  lyde,  får  Johannes
befalingen, ligesom Daniel fik den med hensyn til den lille bog: “Gem under segl,
hvad de syv tordener talte, og skriv det ikke ned.” Disse henviser til  fremtidige
begivenheder, som vil blive åbenbaret i deres orden. Daniel vil stå op til sin lod ved
dagenes ende. Johannes ser seglet  blive fjernet  fra den lille bog. Derefter finder
Daniels profetier deres plads i det første, andet og tredje englebudskab, som skal
gives til verden. Fjernelsen af seglet fra den lille bog var budskabet med hensyn til
tid.’ SDA Bible Commentary, bind 7, s. 971.

10. Hvilken bog var ved himmelens befaling blevet forseglet indtil endens tid?
Daniel 12, 4. 9.

BEMÆRK: ‘Hvilke beviser har vi på, at denne lille bog er Daniels bog?
1. Det er en lille bog. Daniels bog indeholder kun tolv kapitler.
2. Der bliver lagt vægt på, at bogen er “åben” [vers 2 & 8]. Dette markerer,

at  bogen ikke var  åben  tidligere,  men lukket eller  “forseglet.”  Har der
været nogen lille bog, som har været lukket eller forseglet, og som senere
blev åbnet? Svaret er ja! Kun én bog i hele Skriften bliver beskrevet som
forseglet, og det er profeten Daniels lille bog.
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3. Engelen hævede sin hånd mod Himmelen og svor en ed om, at “Fristen

var omme”. Dette er afledt af Dan. 12, 7. I vers 8 i Daniel 12 får vi at vide,
at Daniel ikke forstod betydningen af eden. I vers 9 bliver han forsikret
om, at det vil blive forstået i endens tid. Åb. 10 viser, at åbningen af den
lille bog er opfyldelsen af løftet til Daniel.

4. Engelen i Åb. 10 er det samme væsen, som svor eden i Dan. 12, 7. Han
bliver beskrevet i  detaljer i  Dan. 10, 5. I Åb. 1, 13-17 ser vi, at denne
Mand er Herren Jesus Kristus selv. Dette viser, at Dan. 12 og Åb. 10 er
meget nært forbundne.

5. Den lille bog i Åb. 10 drejer sig om “tid”. Fristen er omme. Den eneste
anden bog, der specialiserer sig i “tid”, er Daniels bog.  Taget fra Cooke,
Time No Longer, s. 7-8. 

11. Hvad sagde røsten fra Himmelen, at Johannes skulle gøre? Åb. 10, 8. 
Sammenlign med Ez. 2, 8-10; 3, 1-3; Sal. 119, 103 og Jer. 15, 16.

BEMÆRK:  ‘Der  er  en ting,  der  med sikkerhed vil  blive forstået  ved studiet  af
Åbenbaringen,  og det  er,  at  forbindelsen  mellem Gud og hans  folk  er  nært  og
sikkert.  En  vidunderlig  forbindelse  ses  mellem  himmelens  univers  og  denne
verden.  Tingene,  der  åbenbaredes  for  Daniel,  blev  senere  fuldendt  af
åbenbaringerne  givet  til  Johannes  på  øen  Patmos.  Disse  to  bøger  bør  studeres
omhyggeligt. To gange spurgte Daniel, hvor længe der var indtil endens tid? “Og
jeg hørte det, men fattede det ikke; så spurgte jeg: “Herre, hvad er det sidste af
disse ting?” Og han svarede: “Gå bort, Daniel, thi for ordene er der sat lukke og
segl til  endens tid. Mange skal sigtes,  renses og lutres,  men de gudløse handler
gudløst, og ingen af de gudløse skal forstå, men det skal de forstandige. Fra den tid
det daglige offer ophæves og ødelæggelsens vederstyggelighed rejses, skal der gå
1290 dage. Salig er den, der holder ud og oplever 1335 dage. Men gå du enden i
møde, læg dig til hvile og stå op til din lod ved dagenes ende!”” Det var Løven af
Judas stamme, der åbnede bogen og gav Johannes åbenbaringen af, hvad der skulle
ske i disse sidste dage. Daniel stod op til sin lod for at bære sit vidnesbyrd, som var
forseglet  indtil  endens  tid,  da  den  første  engels  budskab  skulle  forkyndes  for
verden.  Disse ting er  af  uendelig stor  betydning i  disse sidste dage;  men mens
“mange skal sigtes, renses og lutres,” “handler de gudløse gudløst, og ingen af de
gudløse skal forstå.” Hvor sandt er dette ikke! Synd er overtrædelse af Guds lov; og
de,  der  ikke  vil  tage  imod  lyset  med  hensyn  til  Guds  lov,  vil  ikke  forstå
forkyndelsen af den første, den anden og den tredje engels budskaber. Daniels Bog
bliver åbnet i Åbenbaringen og fører os frem til de sidste begivenheder i denne
jords historie. Vil vore brødre huske på, at vi lever i de sidste dages farer? Læs
Åbenbaringen  i  forbindelse  med  Daniel.  Undervis  disse  ting.’  Testimonies  to
Ministers, s. 114-115.
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‘Jeg vil volde bitter smerte i din mave’

12. Hvilken advarsel gav engelen Johannes, da han spurgte efter den lille bog?
Åb. 10, 9-10.

BEMÆRK:  Den  sjette  basun  endte  i  1840  ved  afslutningen  af  den  profetiske
periode i  Åb.  9,  15. Hen imod slutningen af  denne profetiske periode  fandt  en
vækkelse af  sandheden angående Kristi  andet  komme sted,  idet  den begyndte  i
Storbritannien og spredtes til kristne i Europa, Amerika, Asien og Afrika. Denne
vækkelse var baseret på et studium af tidsprofetierne i Daniels Bog. Kristne i hele
verden så frem til  perioden omkring 1844 som det tidspunkt,  hvor Kristus ville
vende tilbage, og genoprettelsen af Guds rige ville finde sted.
‘De,  der  havde modtaget  budskabet,  spejdede  med usigelig  længsel  efter  deres
frelsers genkomst. Tidspunktet, de ventede at møde ham, var nært forestående. De
nærmede sig denne time med højtidelig alvor. De stod i inderlig forbindelse med
Gud, en forsmag på den fred, der skulle blive deres i den kommende herlighed.
Ingen, der har oplevet dette håb og den tillid, kan glemme denne dyrebare ventetid.
I nogle uger før denne tid blev verdslig virksomhed for størstedelen lagt til side. De
inderligt troende undersøgte omhyggeligt deres hjerters tanker og følelser, som om
de lå på deres dødsleje og om få timer skulle lukke deres øjne her på Jorden...
Ventetiden gik, og Kristus kom ikke for at befri sit folk. De, der havde ventet deres
frelser med inderlig tro og kærlighed, led en bitter skuffelse.’ Konfrontation, s. 310
(eftertryk tilføjet).

13. Hvilken  befaling  gav  engelen  derefter  til  Johannes?  Åb.  10,  11.
Sammenlign med Matt. 24, 14.

BEMÆRK:  ‘Hvordan  kunne  de  atter  profetere,  når  de  havde  taget  sådan  fejl?
Hvordan kunne de igen gå til  verden, når det var bevist, at de havde taget fejl?
Løsningen på dette finder vi i det næste vers. “Stå op og mål Guds tempel.” Hvilket
tempel? I 1844, som det her  drejer  sig om, havde Gud intet  officielt  tempel på
jorden. Guds folk var i mørke med hensyn til, hvad templet betød. Det græske ord
for “mål”, betyder at bevare eller istandsætte, når det drejer sig om en bygning eller
en ting...  Hvorfor skulle templet og alteret istandsættes? Svaret er, at sandheden
omkring templet og alteret var gået tabt for den kristne menighed.’ Cooke, Time No
Longer, s. 23-24.
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‘At måle dem, som tilbeder’

UDENADSVERS:  ‘Og  den  syvende  engel  blæste  i  sin  basun;  da  lød  der  i
Himmelen høje røster, som sagde: “Verdensherredømmet er nu blevet vor Herres
og hans Salvedes, og han skal være konge i evighedernes evigheder.”’ Åb. 11, 15.

STUDIEHJÆLP: Den Store Strid, kap. 15, s. 226-243.

Indledning
‘“Og Guds tempel i Himmelen blev åbnet, og hans pagts ark kom til syne i hans
tempel”  (Åb.  11,  19).  Nedenunder  nådestolen,  indeni  pagtens  ark,  lå  de  to
stentavler, som indeholdt Jehovas lov. Guds trofaste så lyset, som skinnede til dem
fra loven, for at det skulle videregives til verden. Og Satan arbejder nu intenst på at
lukke  denne  lysets  dør;  men  Jesus  sagde,  at  intet  menneske  kunne  lukke  den.
Mennesker  vil  vende  sig bort  fra  lyset,  fordømme det  og  foragte  det,  men det
skinner stadigt med klare, tydelige stråler for at opmuntre og velsigne alle, der vil
se det.’ Faith & Works,  s. 46. 

‘Stå op og mål’

1. Hvilken befaling fik Johannes af engelen? Åb. 11, 1. 

BEMÆRK: ‘Templet kan her ikke betyde menigheden; thi menigheden omtales i
forbindelse med dette tempel som “dem, som tilbeder der.” Templet er derfor det
bogstavelige tempel i Himlen [se vers 19] og tilbederne den sande menighed på
jorden... De skal måles som tilbedere [se Åb. 14, 6-12]; og et menneskes karakter
kan kun måles med et vist retfærdighedsmål, en lov eller regel for gøren og laden.
Man kommer således til den slutning, at de ti bud, den rettesnor, efter hvilken Gud
vil måle ethvert menneskes pligt, fremstilles ved den målestok, som engelen lagde
Johannes i hånden.’ Smith, Daniels Bog og Åbenbaringen, s. 554-555.
NB: Vers 19 beskriver  det allerhelligste åbnet for at åbenbare pagtens ark,  som
indeholder de ti bud.
‘Her bliver templet og dets tilbedere målt for at se, hvem der vil bestå på den sidste
dag. De, der står fast, vil få en overvældende ankomst i vor Herre og Frelser Jesu
Kristi rige. Når vi udfører vort arbejde, så lad os huske, at der er En, der ser med
hvilken ånd, vi gør det. Skal vi ikke have Frelseren med os i dagligdagen, på det
verdslige arbejde og ved de huslige pligter? Så ønsker vi i Guds navn at lade alt det
bag os, som ikke er nødvendigt, al sladder eller unyttig snak og fremstille os selv
som den levende Guds tjenere.’ SDA Bible Commentary, bind 7, s. 972.

2. Hvad er ikke inkluderet i dette målearbejde? Åb.11, 2.
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BEMÆRK: Mens det hellige og det allerhelligste udgør templet i Himmelen, er
forgården med offeralteret på jorden, hvor Kristus gav sit liv for mennesker. Så det
sted,  hvor  Guds  folk  kommer  for  at  søge  Jesu  rensende  blod,  skulle  prisgives
hedningerne.

3. Hvor længe skulle hedningerne undertrykke Guds folk? Åb. 11, 2. 
Sammenlign med Daniel 7, 25.

BEMÆRK: Tilbederne bliver her sat i modsætning til hedningerne. Herfra og frem
bliver disse to grupper i Åbenbaringens Bog fremstillet som to byer, Guds folk som
den hellige  by og deres  fjender  som Babylon.  Her  bliver  vi  introduceret  til  en
profetisk periode, som først blev nævnt i Daniel 7, 25 og Daniel 12, 7, og som vil
blive omtalt fem gange i Åbenbaringens Bog.

‘Mine to vidner’

4. Hvilket vidnesbyrd skulle fortsat gives i løbet af de 1260 års forfølgelse? 
Åb. 11, 3-4. Sammenlign med Zakarias 4, 1-6.

BEMÆRK: ‘Om de to vidner siger profeten videre: “Det er de to olietræer og de to
lysestager,  som står for Jordens Herres  åsyn.” “Dit  ord,” siger  salmisten, “er  en
lygte  for  min fod,  et  lys  på min sti.”  De to vidner  er  Det  Gamle og Det  Nye
Testamente.  Begge  er  vigtige  vidnesbyrd  om  Guds  lovs  oprindelse  og
stedsevarighed. Begge er ligeledes vidnesbyrd om Guds frelsesplan. Forbillederne,
ofrene og profetierne i Det Gamle Testamente viser frem til en kommende Frelser.
Det  Nye  Testamentes  evangelier  og  breve  beretter  om  en  Frelser,  der  kom
nøjagtigt, som profetierne havde forudsagt.’ Konfrontation, s. 227.
I de 1260 år med pavelig forfølgelse var de, der var i besiddelse, læste eller endda
citerede Skriften på deres eget modersmål, udsat for ubarmhjertige straffe.

5. Hvordan bliver  Guds  Ords  magt  fremstillet?  Åb.  11,  5-6.  Sammenlign
med 1 Kong. 17, 1 og 2 Mos. 7, 19.

BEMÆRK:  Her  bliver  de  to  vidners  arbejde  fremstillet  som værende  ligesom
Moses’ og Elias’ arbejde. Disse to er Guds repræsentative talsmænd; Moses var
den, gennem hvilken Guds lov blev givet, og Elias var fyldt med profetiens Ånd.
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Loven og profetiens Ånd identificerer Guds sande menighed i ethvert slægtled. Se
Åb. 12, 17 og sammenlign med Åb. 19, 10.

‘Når de har aflagt hele deres vidnesbyrd’

6. Hvad skulle der ske imod afslutningen af de 1260 år? Åb. 11, 7-10. For
‘Ægypten’ sammenlign med 2 Mos. 5, 2.

BEMÆRK: ‘Ifølge profetens ord skulle der da, lidt før år 1798, fremstå en magt af
satanisk oprindelse og karakter for at føre krig mod Bibelen. Og i det land, hvor det
vidnesbyrd, Guds to vidner aflagde, skulle bringes til tavshed, skulle man se Faraos
ateisme og Sodomas vellyst. I Frankrigs historie er denne profeti blevet opfyldt på
den mest slående måde... ‘Dyret, der stiger op af afgrunden, skal føre krig imod
dem og sejre over dem og dræbe dem.’ Den ateistiske magt, der herskede i Frankrig
under revolutionen og rædselsherredømmet, førte en krig mod Gud og hans hellige
ord, som verden aldrig havde kendt mage til. Nationalforsamlingen afskaffede al
gudsdyrkelse. Bibler blev indsamlet og brændt offentligt med alle tegn på foragt.
Guds  lov  blev  trådt  under  fode.  De  bibelske  forordninger  blev  afskaffet.  Den
ugentlige  hviledag  blev  tilsidesat,  og  i  stedet  blev  hver  tiende  dag  udpeget  til
solderi- og gudsbespottelsesdag. Dåb og nadver blev forbudt, og bekendtgørelser,
der blev opslået på iøjnefaldende måde over begravelsespladser, fortalte, at døden
var  en  evig  søvn.  Gudsfrygt,  hed  det  sig,  var  langt  fra  visdoms  begyndelse,
tværtimod var den galskabs begyndelse.  Al religiøs tilbedelse blev forbudt. Kun
friheden og fædrelandet måtte æres.’ Konfrontation, s. 229. 232.

7. Hvilken  dramatisk  forandring  skulle  finde  sted  i  de  to  vidners
vidnesbyrd? Åb. 11, 11-12.

BEMÆRK: ‘Siden Frankrig erklærede Guds to vidner krig, er de blevet hædret som
aldrig før. I 1804 stiftedes The British and Foreign Bible Society (Det engelske og
udenlandske  Bibelselskab).  Lignende  organisationer  fulgte  efter,  med  talrige
afdelinger ud over Europa. I 1816 stiftedes Det Amerikanske Bibelselskab. Da det
engelske selskab blev stiftet, var Bibelen trykt og udgivet på halvtreds sprog. Siden
er den oversat  til  mange hundrede sprog og dialekter.  I  de halvtreds år, der gik
forud for 1792, havde man ikke skænket det udenlandske missionsarbejde større
opmærksomhed. Der blev ikke stiftet nye selskaber, og kun få kirker gjorde noget
for at udbrede kristendommen i hedningelandene. Men hen imod slutningen af det
attende århundrede indtraf  der en stor forandring.  Mennesker var utilfredse med
rationalismens resultater og forstod nødvendigheden af guddommelig åbenbaring
og erfaringsmæssig religion. Fra den tid voksede det udenlandske missionsarbejde
som  aldrig  før.  Bogtrykkerkunstens  udvikling  havde  sat  ny  fart  i  Bibelens
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udbredelse.  De  forbedrede  samfærdselsmuligheder  mellem de  forskellige  lande,
nedbrydning  af  gamle  skranker,  fordomme  og  national  selvtilstrækkelighed  og
pavens tab af verdslig magt havde banet vejen for Guds ords udbredelse. I flere år
havde man frit kunnet sælge Bibelen på Roms gader, og nu kan den fås over hele
Jorden.’ Konfrontation, s. 242.

‘Det andet ve er omme’

8. Hvilken begivenhed var det forudsagt, der skulle finde sted på samme tid,
som de to vidner skulle dræbes? Åb. 11, 13.

BEMÆRK: ‘Hvilken stad? (Se Åb. 17, 18.) Denne stad er den pavelige romerske
magt. Frankrig er et af de “ti horn,” som gav (det pavelige) dyr sin magt og styrke,
dvs. et af de ti riger, der opstod af Roms vestlige rige, således som det betegnes ved
de ti tæer på Nebukadnezars billede, ved Daniels dyr med de ti horn (Dan. 7, 24) og
Johannes’  drage  med de  ti  horn.  Åb.  12,  3.  Frankrig  var  altså  “tiendedelen  af
staden” og en af dem, der stærkest gik den pavelige hævn til hånde, men under
nævnte omvæltning “faldt” det, og med det faldt det sidste borgerlige redskab for
de  forbitrede  paver.  “Og  syv  tusinde  mennesker  blev  ihjelslagne  i  jordskælvet
[margen: Mænds navne, mænds titler].” Frankrig førte ved sin revolution fra 1793-
98 krig mod alle adelstitler. De, der har undersøgt franske annaler,  siger, at ved
denne revolution afskaffedes netop 7.000 sådanne titler.’  Smith,  Daniels Bog og
Åbenbaringen, s. 562-563.

9. Hvordan blev den sjette basuns afslutning kundgjort? Åb. 11, 14.

BEMÆRK: ‘Her genoptages de syv basuners række. Det andet ve endte med 11.
august 1840 [se lektie 11, spørgsmål 9], og det tredje ve falder sammen med den
syvende  basun,  som  begyndte  i  1844  [ved  begyndelsen  af  Guds  dom  og
opmålingen af tilbederne og templet]’ Smith, Daniels Bog og Åbenbaringen, s. 563.

‘Den syvende engel blæste’

10. Hvilken kundgørelse gives der i Himmelen, idet den syvende basun lyder?
Åb. 11,15. Sammenlign med Daniel 7, 13-14.

BEMÆRK: ‘Guds riges regeringsform kan ikke sammenlignes med nogen jordisk
regeringsform. Den er en fremstilling af deres karakterer, som udgør riget. I hans
rige præsiderer hellig kærlighed, og dets embeder og sammenkomster er smykket
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af godgørenhedens handlinger. Han pålægger sine tjenere at bringe medlidenhed og
kærlighed, hans egne karaktertræk, ind i al deres embedstjeneste. Det er kun Kristi
magt, der kan fremkalde en forvandling af hjertet og sindet, som alle må erfare, der
sammen med ham vil have del i det nye liv i Guds rige. For at kunne tjene ham på
den rette måde må vi være født af Helligånden. Dette vil rense hjertet og forny
sindet og gøre os i stand til at kende og elske Gud. Det vil give os villig lydighed
mod alle hans bud. Dette er sand tilbedelse.’ In Heavenly Places, s. 372. 

11. Hvilken lovprisning stiger op fra de fireogtyve ældste? Åb. 11, 16-17.

BEMÆRK:  ‘Medens  Jesus havde gjort  tjeneste  i  helligdommen,  var  der  blevet
holdt dom over de retfærdige døde og derefter over de retfærdige levende. Kristus
havde modtaget sit rige efter at have gjort forsoning for sit folk og udslettet deres
synder. Rigets undersåtter var fuldtallige. Lammets bryllup var fuldbyrdet, og riget
og herredømmet og rigernes  magt under al  himmelen blev givet  til  Jesus og til
frelsens arvinger, og Jesus skulle regere som kongernes Konge og herrernes Herre.’
Budskaber til Menigheden, s. 355.

12. Hvordan  bliver  Guds  doms  begyndelse  kundgjort?  Åb.  11,  18.
Sammenlign med Åb. 14, 6-7.

BEMÆRK:  ‘Vi  står  på  tærskelen  til  store  og  alvorlige  begivenheder.  Profetier
bliver opfyldt. Mærkelig, begivenhedsfuld historie bliver nedskrevet i Himmelens
bøger. Alting i vor verden er i bevægelse. Der er krig og rygter af krig. Nationerne
er vrede, og tiden er kommet, hvor de døde skal dømmes. Begivenheder ændrer sig
for at føre frem til Guds store dag, som haster. Der er kun et øjeblik tilbage. Men
mens nationerne allerede rejser sig imod hinanden og rige mod rige, er der endnu
ikke et generelt engagement. De fire vinde bliver endnu holdt tilbage, indtil Guds
tjenere  er  blevet  beseglet  i  deres  pander.  Da  vil  jordens  magter  opstille  deres
kræfter til den sidste store kamp.’ Testimonies, bind 6, s. 14.

13. Hvordan bliver begyndelsen af Kristi gerning i det allerhelligste vist? Åb.
11, 19.

BEMÆRK:  ‘I  atten  århundreder  forsatte  denne  tjenestens  gerning  i  den  første
afdeling i  helligdommen.  Kristi  blod gik i forbøn for  angrende troende,  sikrede
deres  tilgivelse  og  anerkendelse  hos  Faderen,  og  dog  forblev  deres  synder
nedtegnede i bøgerne. Ligesom der i den modbilledlige tjeneste fandt en forsoning
sted ved afslutningen af  året,  sådan vil  der,  før Kristi  gerning for menneskenes
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genløsning  er  fuldendt,  finde  en  forsoning  sted  for  at  fjerne  synderne  fra
helligdommen.  Dette er den tjeneste,  som begyndte,  da de 2300 dage endte.  På
dette tidspunkt gik vor Ypperstepræst ind i det allerhelligste for at udføre den sidste
del af sin hellige gerning, at rense helligdommen. Kristi ankomst i det allerhelligste
som  vor  ypperstepræst  for  at  rense  helligdommen,  fremstillet  i  Dan.  8,  14;
Menneskesønnens  komme  til  den  Gamle  af  dage,  fremstillet  i  Dan.  7,  13;  og
Herrens  komme i  sit  tempel,  forudsagt  af  Malakias,  er  alle  beskrivelser  af  den
samme begivenhed; og dette er også repræsenteret ved brudgommens komme til
bryllupsfesten,  beskrevet  af  Kristus  i  lignelsen  om  de  ti  jomfruer  i  Matt.  25.
Helligdommens  renselse  involverer  en  undersøgelse,  en  dom.  Dette  arbejde  må
gøres før Kristi komme for at genløse sit folk; for når han kommer, har han sin løn
med  sig  for  at  give  den  til  ethvert  menneske,  eftersom  hans  gerninger  er.  På
dommens sidste dag vil stilling, rang eller rigdom ikke kunne ændre nogens sag så
meget som en hårsbred. Hos Gud, der ser alt, vil mennesker blive dømt efter, hvad
de er i renhed, ædelhed og kærlighed til Kristus.’ The Faith I Live By, s. 207.
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