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Jesu Kristi Åbenbaring
Del 2

Forord

Prædikanter og folk har erklæret,  at Daniels og Johannes’ profetier  er en
samling mysterier, som ingen kan forstå eller forklare. Men selve Åbenbaringens
Bogs titel modsiger disse påstande: “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. 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.]

Profeten siger: “Salig er den, som oplæser” (der er nogle, som ikke vil læse;
velsignelsen er ikke til dem), “og de, som hører” (der er også nogle, som nægter at
høre noget som helst angående profetierne; velsignelsen er ikke for denne gruppe),
“og holder  fast  ved det, der er  skrevet  i  den” (mange nægter  at give agt  på de
advarsler og instruktioner, som er indeholdt i Åbenbaringen). Ingen af disse kan
gøre krav på den lovede velsignelse. Alle, som gør nar af profetiens emner og håner
de symboler, som højtideligt er givet her, alle, som nægter at reformere deres liv og
berede sig på Menneskesønnens komme, vil ikke blive velsignet.

Hvordan  tør  prædikanter  med  inspirationens  vidnesbyrd  for  øje  lære,  at
Åbenbaringen er et mysterium, som rækker ud over det, mennesker kan forstå? Den
er et åbenbaret mysterium, en åben bog. Studiet af Åbenbaringen leder sindet til
Daniels profetier, og begge præsenterer meget vigtig instruktion, givet af Gud til
mennesker, angående begivenheder, som skal finde sted ved slutningen af denne
verdens historie.

For  Johannes  blev  der  åbnet  scener  af  dyb  og  gribende  interesse  om
menighedens erfaring. Han så Guds folks stilling, farer,  konflikter og afslutning.
Han nedskriver de afsluttende budskaber, som skal modne jordens høst, enten som
neg for det himmelske kornkammer eller som knipper til den sidste dags ild. Emner
af overmåde betydning blev åbenbaret for ham, især for den sidste menighed, så de,
som vendte sig fra vildfarelse mod sandhed kunne blive instrueret angående farerne
og konflikterne foran dem. Ingen behøver at befinde sig i mørke angående det, der
kommer over jorden.

Hvorfor  da denne vidtrækkende uvidenhed angående  en  vigtig  del  af  de
hellige skrifter? Hvorfor denne generelle tøven med at undersøge dens lære? Det er
resultatet af en gennemtænkt anstrengelse hos mørkets fyrste på at skjule det fra
mennesker,  som  afslører  hans  bedrag.  På  grund  af  dette  udtalte  Kristus,
Åbenbareren,  idet  han  forudså  den  kamp,  som  vil  blive  ført  imod  studiet  af
Åbenbaringen, en velsignelse over alle, som læser, hører og adlyder profetiens ord.

Spirit of Prophecy, bind 4, s. 210-212.
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Lektie 1: 30. marts – 5. april
‘Dragen vrededes på kvinden’

UDENADSVERS: ‘Og de har sejret over ham på grund af Lammets blod og på
grund af  deres  vidnesbyrds ord, og de havde ikke deres  liv for kært  til  at  gå  i
døden.’ Åb. 12, 11. 

STUDIEHJÆLP: The Faith I Live By, s. 291.

Indledning
‘De, der holder Guds bud og Jesu tro, vil komme til at mærke dragens og dens
hærskarers vrede. Satan regner verdens beboere som sine undersåtter, og han har
vundet herredømme over de frafaldne menigheder;  men her er en lille flok, der
modsætter sig hans overhøjhed. Kunne han udslette dem af jorden, ville hans sejr
være fuldstændig.  Ligesom han påvirkede  de hedenske  nationer til  at  ødelægge
Israel, vil han i nær fremtid opflamme jordens onde magter til at ødelægge Guds
folk... Deres eneste håb er Guds barmhjertighed; deres eneste værn vil være bøn.’
Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 147. 

‘Et stort tegn’

1. Hvad var det første, Johannes så i sit syn? Åb. 12, 1-2. (Sammenlign med
Mal. 4, 2.)

BEMÆRK:  ‘En  kvinde  [er]  en  skikkelse,  Bibelen  bruger  som  symbol  på  en
menighed,  hvor  en  dydig  kvinde  betegner  en  ren  menighed,  en  slet  kvinde  en
frafalden menighed.’ Konfrontation, s. 317.
‘Kvinden skildres som værende iklædt en herlig dragt, “med solen som klædebon.”
Dette  repræsenterer  Kristi  retfærdighed...  Kvinden  står  på  månen,  som
repræsenteres  som menighedens  fundament.  Månen er  et  objekt,  der  reflekterer
solens lys.  Hvad er det, der reflekterer Jesus Kristus og er basis for den kristne
menighed? Det er Det Gamle Testamente. De er en refleksion af Kristus. Kronen
betegner  herredømme  og  organisation.  Tolv  er  konsekvent  forbundet  med
menighedsstyre i Skriften.’ [Se 12 stammer, 12 dommere, 2 gange 12 præsteskifter,
12 apostle. Den sidste menighed består af 12 gange 12.000.] Cooke, War on God’s
Woman, s. 2-4. 

2. Hvad var det næste, der blev åbenbaret for Johannes? Hvem er dragen?
Åb. 12, 3. 9.
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Lektie 1: 30. marts – 5. april
BEMÆRK: ‘Det fremgår, at dragen er Satan. Det var ham, der fik Herodes til at
stræbe  Frelseren  efter  livet.  Men  Satans  vigtigste  stedfortræder  i  krigen  mod
Kristus  og  hans  folk i  kristendommens  første  århundreder  var  romerriget,  hvor
hedenskab  var  den  gængse  religion.  Mens  dragen  således  i  første  række  er  et
billede på Satan, er den også symbol på det hedenske Rom.’ Konfrontation, s. 362-
363.

‘Og der blev kamp i Himmelen’

3. Hvilken konflikt i Himmelen blev Johannes vist? Åb. 12, 7. Sammenlign
med Es. 14, 12-15. 

BEMÆRK:  ‘Den  aktive  modstand  mod  Guds  lov  begyndte  i  Himmelen  med
Lucifer,  den  skærmende  kerub.  Satan  bestemte  sig  for  at  blive  den  øverste  i
Himmelens  rådsforsamling  og  ligestillet  med  Gud.  Han  begyndte  sin  oprørs
virksomhed  med  englene,  som stod  under  hans  ledelse,  og  han  forsøgte  at  så
misfornøjelse hos dem. Han gik frem på en så listig måde, at mange af englene
stillede sig på hans side, før hans planer var kendt fuldt ud. Selv de loyale engle
kunne ikke fatte hans natur, og hvad hans virksomhed ville føre til. Da Satan havde
fået mange engle med sig, fremstillede han sagen sådan, at englene ønskede, at han
skulle  få  den  stilling,  Kristus  havde.  Det  onde  fortsatte  med  at  virke,  indtil
misfornøjelsen slog ud i åbent oprør. Der blev krig i himmelen.’  På fast grunn,
bind 1, s. 218.

4. Hvad var udfaldet af kampen i Himmelen? Åb. 12, 8-9. Sammenlign med
Åb. 12, 4a.

BEMÆRK: ‘I sin visdom brugte Gud ikke tvangsmidler til at undertrykke Satans
oprør. Sådanne midler ville have vakt sympati for Satan og styrket  hans oprør i
stedet  for  at  svække hans magt.  Hvis  Gud fra  begyndelsen  havde straffet  hans
oprør,  ville  mange  flere  have  set  på  ham  som  en,  der  var  blevet  uretfærdigt
behandlet, og ville have fulgt hans eksempel. Det var nødvendigt for ham at have
tid og anledning til at udvikle sine falske principper. Der blev krig i Himmelen, og
livets Fyrste sejrede over den frafaldne. Satan blev smidt ud af Himmelen sammen
med de engle, som havde forenet sig med ham.’ Signs of the Times, 23. juli, 1902.
‘Nedstyrtelsen af Satan som en brødrenes anklager i Himmelen blev fuldført ved
den  store  gerning,  Kristus  udførte  ved  at  give  sit  liv.  Til  trods  for  Satans
vedvarende modstand blev frelsesplanen ført ud i livet. Mennesket blev regnet for
at være af så stor værdi, at Kristus ofrede sit liv for det.’ Spirit of Prophecy, s. 194-
195.
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Lektie 1: 30. marts – 5. april
5. Hvilket  sejrsråb  ledsagede  dragens  fald  fra  Himmelen,  og  hvilken

advarsel blev givet jorden? Åb. 12, 10. 12.

BEMÆRK:  ‘Den,  der  skal  sejre,  må  våge,  for  Satan  søger  at  vinde  Kristi
efterfølgere ved hjælp af jordiske forviklinger, vildfarelser og overtro. Det er ikke
nok at undgå åbenlyse farer og farlige, selvmodsigende bevægelser. Vi må holde os
tæt  ved  Kristi  side  og  vandre  på  selvfornægtelsens  og  selvopofrelsens  sti.  Vi
befinder os i fjendens land. Han, som blev kastet ud af Himmelen, er kommet ned
til os og har stor magt. Med ethvert tænkeligt påfund og kunstgreb søger han at
fange sjæle. Medmindre vi bestandig er på vagt, vil vi falde som et let bytte for
hans utallige forførelser. Advarsel, formaning, løfte - de er alle sammen for os, til
hvem verdens ende er kommet. “Så lad os da ikke sove som de andre, men lad os
våge og være ædru!” 1 Tess. 5, 6. Vogt jer mod fjendens snigende tilnærmelse,
vogt jer mod gamle vaner og naturlige tilbøjeligheder, så de ikke trænger sig på;
driv dem tilbage  og vær på vagt.  Pas på tankerne,  pas  på planerne,  at  de ikke
kredser  om selvet...  Dersom l  holder  jer  nær  til  Jesus  og  søger  at  pryde  jeres
bekendelse med et velordnet liv og en gudfrygtig samtale, vil jeres fødder blive
bevaret fra at betræde forbudne stier. Dersom l blot vil våge, stadig våge og bede,
og dersom I vil gøre alt, som om I befandt jer umiddelbart for Guds ansigt, vil I
blive frelst fra at give efter for fristelse og kan have håb om at blive bevaret rene,
pletfri og ubesmittede til det sidste. Dersom l holder jeres første fortrøstning fast
indtil enden, vil jeres veje blive befæstede i Gud, og det, nåden har begyndt, vil
herligheden sætte kronen på i vor Guds rige.’ God’s Amazing Grace, s. 332.

‘At sluge hendes barn’

6. Hvad planlagde dragen at gøre med Barnet? Åb. 12, 4b. 

BEMÆRK: ‘Guds løfte til Eva [1 Mos. 3, 15] i Eden blev skattet af hans folk. De
ventede  længe på,  at  den lovede “Sæd” – Kristus – skulle  komme. Gal.  3,  16.
Djævelen ventede også, og hver gang prøvede han at modarbejde Himmelens plan
om at frelse verden. Mange gange lykkedes det næsten for ham... Da Jesus blev
født, var dragen der for at angribe ham. Redning kom ved at flygte til Ægypten. I
ørkenen sprang dragen i angreb kun for at blive besejret af Guds ord. Så blev alle
de sorte lidenskaber af had udøst på Golgata. Forrådt og korsfæstet, blev verdens
Forløser til sidst begravet i en grav tilhugget af en klippe. Hvordan jublede det onde
ikke! Men kun i nogle få timer.’ Anderson, Unfolding the Revelation, s. 116.

7. Hvor blev Drengebarnet ført hen? Åb. 12, 5.
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Lektie 1: 30. marts – 5. april
BEMÆRK: ‘Han opstod for vor retfærdiggørelse og som retfærdighedens Konge.
Nu  tjener  han  ved  nådens  trone.  Heb.  4,  14;  8,  1.  Hvem  kan  anklage  Guds
udvalgte? Idet vi er retfærdiggjort i Kristus og renset ved hans kraft, kan intet nu
adskille os fra Guds kærlighed, som er i Kristus Jesus. Rom. 8, 33-34.’ Anderson,
Unfolding the Revelation, s. 116.

‘Djævelen er kommen ned til jer’

8. Hvem vendte dragen sin vrede imod, da han ikke længere var i stand til at
true Drengebarnet? Åb. 12, 13.

BEMÆRK: ‘Uden tvivl repræsenterer dragen hovedsageligt Satan. Men Satan viser
sig ikke på jorden personligt; han virker gennem agenter.  Det var gennem onde
mennesker, at han søgte at tilintetgøre Jesus, så snart han blev født. Hvor som helst
Satan har været i stand til at styre en regering så fuldstændig, så den ville udføre
hans planer, blev den nation i den tid Satans repræsentant. Dette var tilfældet med
alle  de  store  hedenske  nationer.  Se  for  eksempel  Ezekiel  28,  hvor  Satan
repræsenteres  som Tyrus’  faktiske konge.  Dette  var,  fordi  han havde den fulde
kontrol over den regering. I de første århundreder af den kristne epoke, var Rom af
alle de hedenske nationer Satans hovedagent i at modsætte sig evangeliet og blev
derfor repræsenteret som dragen.
Men der kom en tid, hvor hedenskab i romerriget faldt for den fremtrængende form
for  kristendom.  Da  “havde  hedenskabet  givet  pladsen  til  pavedømmet.  Dragen
havde givet dyret ‘sin kraft og sin trone og stor magt.’ Det vil sige, at Satan da
begyndte at virke gennem pavedømmet, ligesom han tidligere havde virket gennem
hedenskabet.  Men  pavedømmet  er  ikke  repræsenteret  ved  dragen,  fordi  det  er
nødvendigt at introducere et andet symbol [se Åb. 13, 1-2] for at vise ændringen i
formen af modstanden mod Gud. Før pavedømmets tilblivelse var al modstand mod
Guds lov i form af hedenskab; Gud var blevet åbenlyst trodset; men fra den tid af
blev modstanden ydet under dække af foregiven troskab til Gud. Pavedømmet var
på  ingen  måde  et  mindre  redskab  for  Satan  end  det  hedenske  Rom;  for  al
pavedømmets magt, dets trone og store autoritet blev givet det af dragen. Så selvom
paven  hævder  at  være  Kristi  stedfortræder,  er  han  i  virkeligheden  Satans
stedfortræder.  Han er  Antikrist.’  Great  Controversy,1888  udgave,  appendiks,  s.
679-680.

9. Hvordan greb Gud ind for at bevare kvinden? Åb. 12, 14. Sammenlign
med Åb. 12, 6.

BEMÆRK:  ‘I  det  sjette  århundrede  blev  pavedømmet  fast  etableret.  Dets
hovedsæde blev opslået i den kejserlige stad, og biskoppen af Rom erklæredes for

6



Lektie 1: 30. marts – 5. april
overhoved over hele kirken. Hedenskabet havde veget pladsen for pavedømmet.
Dragen havde givet dyret “sin kraft og sin trone og stor magt.” Åb. 13, 2. Og nu
begyndte de 1260 års pavelige undertrykkelse, der er forudsagt i Daniels profetier
og i Johannes’ Åbenbaring. Dan. 7, 25; Åb. 13, 5-7. De kristne blev tvunget til at
vælge, om de ville opgive deres troskab og acceptere de pavelige ceremonier og
tilbedelse,  eller  om de  ville  henslæbe  deres  liv  i  fængsler  eller  lide  døden  på
pinebænken, på bålet eller for skarpretterens økse. Nu gik Jesu ord i opfyldelse:
“Men 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. Forfølgelse af de trofaste tog fart med større raseri end nogen sinde før,
og Jorden blev en stor  slagmark.  I  mange  hundrede  år  måtte  Kristi  kirke søge
tilflugt på ensomme og øde steder. Således taler profeten: “og kvinden flygtede ud i
ørkenen, hvor hun har et sted beredt af Gud, for at man dér skulle sørge for hende
et tusinde to hundrede og tresindstyve dage.” Åb. 12, 6.’ Konfrontation, s. 41-42.

‘Jorden kom kvinden til hjælp’

10. Hvordan prøvede dragen at tilintetgøre kvinden? Åb. 12, 15. Sammenlign
med Es. 59, 19; Jer. 46, 7-8.

BEMÆRK:  ‘Helligånden  bruger  denne  oversvømmelse  til  at  illustrere
menighedens fjenders opståen eller oversvømmelse i forsøg på at tilintetgøre den. I
løbet af de 1260 år med paveligt overherredømme rejste “de mange vande [eller
folk]”, som skøgen sad på (Åb. 17) som et resultat af forræderisk propaganda for at
bortfeje  de  hellige.  Masser  blev  inspireret  til  at  iværksætte  korstog  imod
“kætterne”... i et forsøg på at bortfeje Guds folk.’ Cooke, War on God’s Woman, s.
28-30.

11. Hvordan greb Gud ind for at beskytte sin menighed? Åb. 12, 16.

BEMÆRK: ‘Seks gange bliver ordet “jord” brugt i dette kapitel. Andre udtryk som
“kvinden”, “slangens mund” og “floden” er symbolske. Skal vi forstå ordet “jord”
som værende symbolsk også? Måske har det en bogstavelig så vel som symbolsk
betydning.  Anvendte  Gud  de  bogstavelige  elementer  fra  jorden,  den  naturlige
verden, til at udfri de hellige fra tilintetgørelse under de mørke år? Ja, det gjorde
han helt sikkert! Han anvendte bjergenes fasthed, de isolerede dale, dybe skove,
hemmelige  huler,  sky  og  tåge,  vind  og  storm,  vand  og  oversvømmelser  til  at
beskytte og befri sit folk.’ Cooke, War on God’s Woman, s. 30-31.

‘De har sejret over ham’
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Lektie 1: 30. marts – 5. april

12. Hvordan bliver den sidste tilbageblevne del af menigheden identificeret?
Åb. 12, 17.

BEMÆRK: ‘I det tolvte kapitel af Åbenbaringen fremstilles den store strid mellem
de lydige og de ulydige. Tegnet på lydighed er helligholdelsen af det fjerde buds
sabbat. Sabbatten er en prøve for denne generation. Ved at adlyde det fjerde bud i
ånd og sandhed vil mennesker adlyde alle de ti bud. For at opfylde dette bud må
man elske Gud i højeste grad og vise kærlighed mod alle de skabninger, han har
skabt.  Tiden  kommer,  hvor  Guds  folk  vil  mærke  forfølgelsens  hånd,  fordi  de
helligholder den syvende dag. Lovløshedens menneske, som havde i sinde at ændre
tider og love, og som altid har undertrykt Guds folk, vil få love til at blive vedtaget,
der påtvinger helligholdelsen af ugens første dag. Men Guds folk skal stå fast for
ham. Lad ingen give efter for fristelse og blive mindre inderlig i sin tilknytning til
Guds lov på grund af den foragt, der vises den; for det er selve dette, der skulle få
os til at bede af hele vort hjerte, vor sjæl og stemme: “Det er tid for Herren at gribe
ind, de har krænket din lov.” Sal. 119, 126. På grund af den universelle foragt vil
jeg ikke være en forræder,  når  Gud vil  blive mest  æret  og herliggjort  ved min
loyalitet.’ The Faith I Live By, s. 291. 

13. Hvad er hemmeligheden bag menighedens sejr over Djævelen? Åb. 12, 11.

BEMÆRK: ‘Nogle venter at vinde sejr ved Lammets blod alene uden selv at gøre
nogen særlig bestræbelse. Jeg så, at Gud i nåde har givet os evnen til at tale. Han
har skænket os en tunge, og for dens brug er vi ansvarlige over for ham. Vi bør ære
Gud  med  vor  mund  ved  at  tale  til  ære  for  sandheden  og  om  hans  uendelige
barmhjertighed  og  sejre  formedelst  Lammets  blod  ved  det  ord,  vi  vidner.’
Budskaber til Menigheden, s. 138.
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Lektie 2: 6. –12. april
‘Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede’ 

UDENADSVERS: ‘Og endnu en engel, den tredje, fulgte dem, han råbte med
høj røst: “Hvis nogen tilbeder dyret  og dets billede og tager  dets mærke på sin
pande eller på sin hånd, så skal han drikke af Guds harmes vin, som er skænket
ublandet i hans vredes bæger; og han skal pines med ild og svovl for de hellige
engles og for Lammets øjne.”’ Åb. 14, 9-10.

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, s. 363-371.

Indledning
‘Ved symbolerne af en stor, rød drage, et leopardlignende dyr og et dyr med

lamlignende horn blev de jordiske regeringer, som især ville være engageret i at
overtræde  Guds  lov  og  forfølge  hans  folk,  fremstillet  for  Johannes.  Krigen
udkæmpes til tidens ende. Guds folk, som blev symboliseret ved en hellig kvinde
og hendes børn, blev fremstillet som værende meget i mindretal. I de sidste dage
var det kun en rest, der stadig eksisterede. Johannes omtaler disse som dem, “der
holder Guds bud og har Jesu Kristi vidnesbyrd.”’ Signs of the Times, 1. november,
1899.

‘Jeg så et dyr’

1. Hvilken ny forfølgende magt så Johannes træde frem på scenen? Åb. 13, 
1.

BEMÆRK: ‘I det 13. kapitel (vers 1-10) tales der om et andet dyr, der “lignede en
panter”,  og dragen gav det “sin kraft  og sin trone og stor magt”.  Som de fleste
protestanter har troet, er dette et billede på pavedømmet, der overtog den styrke og
trone og magt, det gamle romerske kejserdømme havde. Om dette panterlignende
dyr hedder det. “Der blev givet det mund til at tale store ord og bespottelser ... Og
det åbnede sin mund til bespottelse mod Gud, til at spotte hans navn og hans bolig
og dem, som bor i Himlen. Og der blev givet det at føre krig mod de hellige og
sejre over dem; og der blev givet det magt over alle stammer og folk og tungemål
og folkeslag.” Denne profeti, der svarer ganske nøje til beskrivelsen af det lille horn
i Daniels Bog, kapitel 7, peger ubestrideligt mod pavedømmet.’  Konfrontation,  s.
363.

2. Hvordan beskrev Johannes det dyr, han så? Åb. 13, 2.
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Lektie 2: 6. – 12. april
BEMÆRK:  I  Daniel  7  blev  profeten  vist  fire  efterfølgende  forfølgende  magter
under symbolikken af uhyrer, en løve med vinger, der repræsenterede Babylon; en
vanskabt bjørn, der repræsenterede Medio-Persien; en leopard med fire hoveder og
fire vinger, der repræsenterede Grækenland; og et tifodet dyr, der repræsenterede
Rom. Det dyr, Johannes så, lignede alle disse uhyrer. Pavedømmet er afguderisk,
som Babylon var (se Dan. 3). Medio-Persien gjorde krav på at være ufejlbarlig (se
Dan.  6,  8.  15),  ligesom  pavedømmet  gør.  Græske  filosoffer  lærte  om  sjælens
udødelighed,  en  central  læresætning  hos  pavedømmet,  mens  Romerriget
tilvejebragte pavedømmets trone og autoritet.

‘Her gælder det at have visdom’

3. Hvad blev Johannes især vist om dyret? Åb. 13, 5-6.  Sammenlign med
Dan. 7, 25a. Se også Mark. 2, 7 & Joh. 10, 33.

BEMÆRK: Bibelen beskriver den praksis at hævde at tilgive synd som blasfemi.
Den romersk katolske præst Michael Muller udtrykker den pavelige læresætning
således: “Præsten erklærer ikke bare, at synderen er tilgivet, men faktisk tilgiver
han  ham;  så  stor  er  præstens  magt,  at  Himmelens  domme  er  underlagt  hans
beslutning.”  (The  Catholic  Priest,  udgivet  af  Kreuzer  Bros.,  1876).  Det,  at  et
menneske  hævder  at  være  Gud,  beskrives  også  af  Bibelen  som blasfemi.  Den
katolske  encyklopædi  (bind  6,  s.  48)  citerer  følgende  fra  Ferraris’  Prompta
Bibliotheca  Canonica  Juridica  Moralis  Theologica:  “Paven  er  af  en  så  stor
værdighed og så ophøjet, at han ikke bare er et menneske, men som var han Gud og
Guds stedfortræder... Paven er, som var han Gud på jorden, Kristi trofastes eneste
fyrste, kongernes konge.”

4. Hvilket yderligere aspekt af dyrets aktiviteter blev Johannes vist? Åb. 13,
7. Sammenlign Dan. 7, 25.

BEMÆRK: ‘At  den romerske kirke har  udgydt  mere uskyldigt  blod end nogen
anden institution,  der  nogen sinde har  eksisteret  blandt  mennesker,  vil  der  ikke
stilles spørgsmålstegn ved af nogen protestant, som har en kompetent kundskab i
historie.  Minderne om dens mange forfølgelser er nu så få,  at det er umuligt  at
danne sig et fuldstændigt billede af antallet af kirkens ofre, og det er helt sikkert, at
ingen forestillingsevne er i stand til fuldt ud at forestille sig deres lidelser.’ Dr. W.
E.  H.  Lecky,  History  of  the  Rise  and  Influence  of  the  Spirit  of  Rationalism  i
Europe, bind 2, s. 32.
‘Fra pavedømmets  fødsel  i  606 til  nuværende tidspunkt er  det  blevet  anslået  af
forsigtige  og  pålidelige  historikere,  at  mere  end  halvtreds  millioner  af  den
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Lektie 2: 6. – 12. april
menneskelige  familie  er  blevet  slagtet  af  pavelige  forfølgere,  et  gennemsnit  på
mere end fyrre tusinde religiøse mord for hvert år, pavedømmet eksisterede.’ Dr. J.
Dowling, History of Romanism, s. 541-542.

5. Hvilket yderligere identificerende træk blev Johannes vist om dyret? Åb.
13, 18.

BEMÆRK:  I  den  (romersk  katolske)  Douai  Bibel  findes  den  følgende  fodnote
under Åb. 13, 18: “666. Taltegnene af hans navn skal udgøre dette tal.” I adskillige
gamle sprog (f.eks. latin, græsk og hebræisk) eksisterede ingen særskilte taltegn, og
alfabetets bogstaver blev givet numeriske værdier.
Det er blevet kendt i over fire hundrede år, at titlen “Vicarivs Filli Dei” (Guds Søns
stedfortræder)  har  den  numeriske  værdi  af  666.  Mindst  seks  romersk  katolske
autoriteter  (Decretum  of  Gratian,  grundlæggeren  af  de  kanoniske  loves  system
1148-1582, revideret udgave af “Decretum” 1582, den katolske encyklopædi, bind
6, s. 48, Cardinal Manning i  The Temporal Power of the Vicar of Christ, s. 231-
232, Labbe i Sacrosanta concilia ad regiam editionem exacta,  bind 1, s. 1534, og
Donation  of  Constatine  (den  forfalskning,  som  blev  brugt  af  pavedømmet  i
århundreder  til  at  etablere  sin  autoritet  “over  alle  folkeslag,  stammer  og
tungemål”)) bekræfter, at dette er en titel, som paven påberåber sig. Paven hyldes
med  denne  titel,  når  kronen  placeres  på  hans  hoved  ved  hans  kroning.  Titlen
betyder “Guds Søns stedfortræder.” En stedfortræder er en, som indtager pladsen
for en anden. Det græske ord “antichristos”, som bruges af Johannes i 1 Joh. 2, 18.
22; 4, 3 og 2 Joh. 7 betyder en, som står i stedet for Kristus, en stedfortræder for
Kristus, “anti-” på græsk er et præfiks, som betyder “i stedet for”. Så når paven
beskriver sig selv om Kristi stedfortræder, hævder han faktisk, at han er antikrist.
Andrea Helwig af Friedland, som var den første til at nå denne konklusion, havde
allerede konkluderet fra andre skriftsteder, at det er pavedømmet, der her henvises
til. Han viste, at det ikke kun var navnet eller titlen, der skulle give tallet 666; det
måtte  også  stemme  overens  med  de  andre  bibelske  tegn  til  identifikation  af
antikristen. Det måtte ikke være et skældsord anvendt af fjender, men måtte være
en titel, der var accepteret af antikristen og endda én, han kunne prale af.

‘Såret til døden’

6. Hvad så Johannes ske med dyret ved afslutningen af dets magtperiode?
Åb. 13, 3. 10.

BEMÆRK: ‘“Der blev givet  det  magt til  at virke i toogfyrretyve måneder.” Og
profeten siger: “Jeg så, at et af dets hoveder var som såret til døden.” Og videre:
“Hvis nogen vil bringe andre i fangenskab, han kommer selv i fangenskab; hvis
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Lektie 2: 6. – 12. april
nogen  dræber  med sværd,  han  skal  selv dræbes med sværd.”  De  toogfyrretyve
måneder svarer til “én tid og to tider og en halv tid”, tre og et halvt år = 1260 dage,
i  Daniels  Bog,  kapitel  7  – den tid,  pavedømmet  skulle  undertrykke  Guds folk.
Denne periode begyndte, som omtalt i de foregående kapitler, med pavedømmets
overherredømme i år 538 e. kr. og sluttede i 1798. På det tidspunkt blev paven taget
til fange af den franske hær, pavedømmet blev dødeligt såret, og forudsigelsen gik i
opfyldelse:  “Den, som bringer andre i fangenskab, kommer selv i fangenskab.”’
Konfrontation, s. 363.

7. Var såret i virkeligheden fatalt for dyret? Åb. 13, 3b.

BEMÆRK:  ‘Hvad  var  det,  der  udgjorde  dødshugget?  Det  var  fjernelsen  af
pavedømmets politiske magt. Kirken fortsatte som en religiøs institution, men det
politiske element var ødelagt.’ Cooke, The Antichrist 666, s. 22.
‘Tilføjelsen af dødshugget peger på pavedømmets fald i 1798. Efter dette,  siger
profeten,  “blev det  dødshug lægt,  og hele jorderig fulgte undrende efter  dyret”.
Paulus siger,  at “lovløshedens menneske” skal forblive indtil Kristi genkomst. 2
Tess.  2,  3-8.  Til  verdens  ende  skal  han  fortsætte  sit  bedrageriske  virke.  Og
Åbenbaringen siger med henvisning til pavedømmet. “Og alle, der bor på Jorden,
skal tilbede det, alle de, der ikke fra verdens grundlæggelse har deres navn skrevet i
livets bog.” Åb. 13, 8. Både i den gamle og i den nye verden skal pavedømmet
hyldes  ved den måde, søndagens helligholdelse,  som udelukkende hviler på den
romerske kirkes autoritet, holdes i ære. Siden midten af det nittende århundrede har
de, der studerer profetier i De forenede Stater, vist verden dette vidnesbyrd. I de
begivenheder, der nu foregår, ser vi en hurtig fremgang mod denne forudsigelses
opfyldelse.’ Konfrontation, s. 475-476.

8. Hvad er verdens reaktion på helingen af dødssåret? Åb. 13, 3b. 8.

BEMÆRK: ‘Pavedømmets genoplivelse og genoprettelse har forundret verden. For
et  hundred  år  siden  kunne  ingen  romersk  katolik  have  en  offentlig  stilling  i
Storbritannien eller USA. Den romersk katolske kirke var en upopulær, hadet og
foragtet  kirke.  Den  blev  anset  af  millioner  for  at  være  ukristelig,  hedensk,
afguderisk, fornedrende, undertrykkende og endda en forbandelse for samfundet. I
dag betragtes romersk katolicisme i det stik modsatte lys.  Det er et forbavsende
omslag i den offentlige mening.’ Cooke, The Antichrist 666, s. 23.

‘Og jeg så et andet dyr’

9. Hvad så Johannes, da det første dyr blev ført i fangenskab? Åb. 13, 11.
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BEMÆRK: Der er meget tydelige identifikationstegn forbundet med det andet dyr,
og ved disse kan vi være sikre på, hvem den magt er:

 Den kommer til magten, når pavedømmet modtager et dødshug.
 Denne  magt  stiger  op  fra  jorden,  et  område,  der  er  modsat  havet,  fra

hvilket det  første dyr  stiger  op. [Hav eller vande repræsenterer  folk og
folkeslag. Når de er oprørte, repræsenterer de strid og krig.]

 Den stiger  lydløst  op som en plante,  der vokser  op af  jorden. Dette  er
betydningen af det græske ord “anabaino”, som er oversat med “stige op”.

 Den er ligesom et lam. Dette betyder, at den er ung, uskyldig, harmløs og
mild.

 Den har to symboler på magt (horn), som er ligesom et lam. Kristus er
fremstillet som Guds Lam.

 Til sidst får den verdensomspændende indflydelse.
 Efter helingen af dødshugget gennemtvinger den pavelig politik.
 Den fremmer dannelsen af “dyrets billede”.
 Den gennemtvinger lydighed mod “dyrets billede”.
 Gennemtvingelsens  form  karakteriseres  af  et  bestemt  mærke,  “dyrets

mærke”.
Den  eneste  magt,  der  opfylder  [eller  vil  opfylde]  disse  punkter,  er  Amerikas
forenede Stater.  (Sammentræk fra Cooke, When Religious Persecution Returns, s.
3.)

10. Hvordan ligner det andet dyr det første? Åb. 13, 12.

BEMÆRK: ‘Forudsigelsen om, at det vil tale “som en drage” og udøve “det første
dyrs  hele  magt”  viser  klart,  at  der  vil  udvikles  en  intolerance  og  forfølgelse
svarende til, hvad der kendetegnede de nationer, der repræsenteredes af dragen og
det panterlignende dyr. Og erklæringen om, at dyret med de to horn “får Jorden og
alle  dem,  der  bor  på  den,  til  at  tilbede  det  første  dyr”,  antyder,  at  dette  folks
myndighed skal udøves ved at gennemtvinge en skik, der vil være en hyldest til
pavedømmet.’ Konfrontation, s. 365.

‘Store tegn’

11. Hvilke midler vil blive brugt til at få folk til at tilbede det første dyr? Åb.
13, 13.

BEMÆRK: ‘Nogle vil være fristede til at tage imod disse undere, som om de kom
fra Gud. Syge vil blive helbredt for vore øjne. Mirakler vil blive udført for vore
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Lektie 2: 6. – 12. april
øjne. Er vi forberedte på den prøve, der venter os, når disse løgnens undere fra
Satan  kommer  tydeligere  til  syne?  Vil  ikke  mange  sjæle  gå  i  snaren  og  blive
fanget? Ved at afvige fra Guds klare forskrifter og befalinger og ved at agte på
fabler forbereder mange deres sind til at tage imod disse løgnens undere. Vi må nu
alle søge at ruste os til striden, som vi snart må optage. Troen på Guds ord, som vi
må granske under bøn og gøre anvendelse af i det praktiske liv, vil være vort skjold
mod  Satans  magt  og  gøre  os  til  sejrvindere  ved  Kristi  blod.’  Vejledning  for
Menigheden, bind 1, s. 88.

12. Hvad  er  formålet  med  disse  undere  og  undergerninger?  Åb.  13,  14.
Sammenlign med 2 Tess. 2, 9-11 & Åb. 16, 13-14.

BEMÆRK: ‘Et af den store bedragers heldigste midler er spiritismen med dens
vildledende og løgnagtige undere.  Forklædt som en lysets  engel  kaster han sine
garn ud, hvor man mindst venter det. Hvis mennesker blot ville læse i Guds bog
med inderlig bøn om at forstå den, ville de ikke blive ladt ude i mørket for kun at
modtage falske læresætninger. Men når de afviser sandheden, bliver de bytte for
bedrag... Mange søger at forklare spiritistiske tilkendegivelser ved at tilskrive dem
svindel  og  taskenspillerkunster  fra  mediets  side.  Men selv  om det  er  sandt,  at
svindelnumre tit er udgivet for ægte tilkendegivelser, har der også været tydelige
tilfælde  af  overnaturlig  kraft...  Men  ingen  behøve  at  lade  sig  bedrage  af
spiritismens løgnagtige påstande. Gud har givet verden lys nok til, at den kan se
snaren.  Som allerede  påpeget  er  den  teori,  der  danner  spiritismens  grundlag,  i
modstrid med skriftens tydeligste beretninger.  Bibelen erklærer,  at de døde ikke
ved noget, at deres tanker er gået til grunde, de har ingen del i noget af det, der
foregår under Solen; de kender ikke noget til de glæder og sorger, som de, der var
deres kæreste på Jorden, bliver udsat for.’ Konfrontation, s. 433, 454, 456-457. 

‘Til at give sig selv et mærke’

13. Hvordan vil tilbedelsen af dyret og dets billede blive gennemtvunget? Åb.
13, 16-17.

BEMÆRK: ‘Himmelen vil ikke være dyr, selv om vi opnår den gennem lidelse.
Undervejs må vi hele tiden fornægte jeg'et og daglig lade jeg'et dø således, at Jesus
alene kommer til syne, medens vi stadigt har hans ære for øje. Jeg så, at de, der i
den senere tid har antaget sandheden, ville komme til at erfare, hvad det vil sige at
lide for Kristi skyld, at de ville få hårde og bitre prøvelser at gennemgå for at renses
ved  lidelse  og  skikkes  til  at  modtage  den  levende  Guds  segl,  gennemleve
trængselstiden, se Kongen i hans herlighed og bo hos Gud og de rene, hellige engle.
Da jeg så, hvad vi må være for at  kunne arve herligheden, og derefter så,  hvor
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meget Jesus havde lidt for at skaffe os en så rig arv, bad jeg om, at vi måtte blive
døbt til Kristi lidelser, at vi ikke måtte vige tilbage for prøvelser, men bære dem
med tålmodighed  og  glæde,  da  vi  ved,  hvad  Jesus  har  lidt,  for  at  vi  ved  hans
fattigdom og lidelse kunne blive rige. Engelen sagde: “Fornægt jeg'et; I må skynde
jer.” Nogle af os har haft tid til at modtage sandheden og til at gå fremad trin for
trin, og hvert skridt, vi har taget, har givet os kraft til det næste. Nu er tiden næsten
forbi, og hvad vi har været flere år om at lære, vil disse måtte lære i løbet af få
måneder. Der vil også være meget, de må lære om igen, og meget at lære på ny.
De, der ikke skal modtage dyrets mærke og dets billede, når befalingen udgår, må
have styrke til nu at sige; Nej, vi vil ikke agte dyrets institution.’  Budskaber til
Menigheden, s. 84-85.

14. Hvilken trussel vil hvile over dem, som nægter at rette sig efter disse love?
Åb. 13, 15.

BEMÆRK: ‘Når Jesus forlader det allerhelligste, vil hans hæmmende Ånd blive
taget bort fra de styrende og fra folket. De overlades i de onde engles vold. Da vil
der efter Satans råd og anvisning blive udstedt sådanne love, at medmindre tiden
var meget kort, kunne intet kød blive frelst. Jeg så, at de fire engle ville holde de
fire vinde, indtil Jesu gerning i helligdommen var fuldført, og da vil de syv sidste
plager komme. Disse plager forbitrede de ugudelige imod de retfærdige; de mente,
at disse havde ført Guds straffedomme over dem, og at dersom de kunne udrydde
os fra Jorden, ville plagerne ophøre. Der blev udstedt en forordning om at ihjelslå
Guds børn, hvilket bragte disse til at råbe dag og nat om befrielse. Dette var Jakobs
trængselstid.  Derpå så jeg de ledende mænd på Jorden rådslå  sammen,  medens
Satan og hans engle var travlt beskæftiget  omkring dem. Jeg så en skrivelse, af
hvilken der blev udbredt eksemplarer i forskellige dele af landet med bestemmelse
om, at dersom de hellige ikke ville opgive deres ejendommelige tro, give slip på
sabbatten og holde den første dag i ugen, stod det efter et vist tidspunkt folket frit
for at slå dem ihjel. Skønt der ved lov er fastsat  et tidspunkt, på hvilke de,  der
holder  Guds bud,  må dræbes,  vil  deres  fjender  i  visse  tilfælde  komme loven  i
forkøbet og forsøge at berøve dem livet før den berammede tid. Men ingen kan
komme forbi de mægtige vagtposter,  som omringer alle de trofaste sjæle. Nogle
angribes på deres flugt fra byer og landsbyer, men de sværd, som løftes mod dem,
sønderbrydes og falder til jorden som knækkede strå. Andre forsvares af engle, der
optræder i stridsmænds skikkelse. 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.’ Herren Kommer, 17. september.
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Lektie 3: 13. – 19. april 
‘For alle folkeslag og stammer og tungemål og folk’

UDENADSVERS:  ‘Og  han  sagde  til  dem:  “Gå  ud  i  al  verden  og  forkynd
evangeliet for al skabningen!”’ Mark. 16, 15.

STUDIEHJÆLP: Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 130-143.

Indledning
‘Jeg  så  Guds  miskundhed  og  godhed,  idet  han  sendte  en  advarsel  til

menneskene på Jorden og gentagne budskaber for at lede dem til at ransage hjertet
og granske Skriften med flid, således at de kunne skille sig af med vildfarelser, der
stammer fra hedningene og de pavelige. Ved disse budskaber har Gud ført sit folk
ud, hvor han kan virke for dem med større kraft, og hvor de kan holde alle hans
bud.’ Budskaber til Menigheden, s. 301. 

‘Det evige evangelium’

1. Hvilket vigtigt budskab skal forkyndes? Åb. 14, 6.

BEMÆRK: ‘Disse tre engle repræsenterer det folk, som antager det lys, der findes i
de tre  guddommelige  budskaber,  og går  ud som hans sendebud for  at  forkynde
advarslen i alle dele af verden. Kristus sagde til sine efterfølgere: “I er verdens lys.”
Golgatas kors siger til enhver sjæl, der husker Jesus: “Se, hvad mennesket er værd!
‘Gå ud i al verden og forkynd evangeliet for al skabningen!’” Intet må få lov til at
hindre  dette  værk.  Det  er  det  vigtigste  af  alle  foretagender  i  vor  tid,  og  dets
rækkevidde strækker sig så langt som evigheden.’  Signs of the Times,  25. januar,
1910.  
‘Det er værd at lægge mærke til, at en engel siges at være budbringer af denne
advarsel.  Ved  den  himmelske  budbringers  renhed,  herlighed  og  styrke  har  den
guddommelige  visdom ønsket  at  vise  det  arbejdes  ophøjede  karakter,  som skal
udføres, og den styrke og herlighed, der er knyttet til det. Og englens flugt “midt
oppe under himlen”, den “høje røst”, budskabet udtales med, og dets udbredelse til
alle, “der bor på Jorden” – “til alle folkeslag og stammer og tungemål og folk” – er
bevis  på  bevægelsens  presserende  og  verdensomspændende  betydning.’
Konfrontation, s. 296.

2. Hvad er evangeliet? Rom. 1, 16.
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BEMÆRK: ‘Gud er en overstrømmende kilde til virkeevne og styrke. Evangeliet er
Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Når denne kraft tages i brug, vil det 
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opdages, at denne er tilstrækkelig til at imødegå fjenden.’  Signs of the Times, 28.
november, 1906.
‘Sandheden for denne tid omfatter hele evangeliet. Når det fremstilles korrekt, vil
det  virke i  mennesket  de forandringer,  som vil  synliggøre  Guds nådes kraft  på
hjertet.  Det  vil  gøre  et  fuldstændigt  arbejde  og  danne  et  komplet  menneske.’
Counsels on Health, s. 516.
‘Han bar min sjæls skam, så jeg i hans navn kunne blive en sejrvinder og ophøjes
til hans trone. Fortæl om hans kraft, syng om hans uforlignelige kærlighed. I enhver
prøvelse vil han være dig nær og vil give dig nåde og kraft i overensstemmelse med
dit behov.’ Second Advent Review & Sabbath Herald, 19. juli, 1892.

3. Hvem skal dette budskab forkyndes for? Åb. 14, 6b; Mark. 16, 15.

BEMÆRK:  ‘Tjeneste  for  Gud  indbefatter  også  personligt  arbejde.  Vi  skal
samarbejde  med  ham  ved  personlige  anstrengelser  for  at  frelse  verden.  Kristi
befaling: “Gå ud i al verden og forkynd evangeliet for al skabningen” (Mark. 16,
15), siges til hver eneste af hans efterfølgere. Alle, der har fået del i Kristi liv, har
fået del i gerningen med at frelse deres medmennesker. De vil have nøjagtig det
samme sindelag som Kristus. De vil vise den samme længsel efter sjæle, som han
har vist. Ikke alle kan fylde den samme plads i gerningen, men der er en plads og
en gerning til alle.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 104. 

‘Frygt Gud’

4. Hvad er den første bestanddel af den første engels budskab? Åb. 14, 7a.

BEMÆRK: ‘Guds lov skal være uddannelsesmidlet i familien. Forældre er under
den alvorligste forpligtelse til at adlyde denne lov, idet de er et eksempel på den
strengeste retskaffenhed for deres børn. Mennesker i ansvarsbetyngede stillinger,
hvis indflydelse er vidtrækkende, skal vogte deres veje og gerninger godt og altid
holde sig Herrens frygt for øje. “Herrens frygt er visdoms begyndelse.” Sal. 111,
10. De, som flittigt lytter til Herrens stemme og med glæde holder hans bud, vil
være blandt dem, som ser Gud. “Dengang pålagde Herren os at handle efter alle
disse anordninger, idet vi frygter Herren vor Gud, for at det altid må gå os vel, for
at han kan lade os blive i live, som det hidtil er sket. Og vi skal stå som retfærdige
for Herren vor Guds ansigt, når vi handler efter alle disse anordninger, således som
han har pålagt os!” 5 Mos. 6, 24-25.’ Counsels on Health, s. 359.

5. Hvad betyder det at frygte Gud? Sal. 34, 12-15. Se også Præd. 12, 13; 5
Mos. 6, 2. 24; 10, 12.
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BEMÆRK: ‘Den første engel opfordrer mennesker til at “frygte Gud og give ham
ære” og at tilbede ham som himlens og Jordens skaber. For at gøre dette må de
adlyde loven. Vismanden siger: “Frygt Gud og hold hans bud! Thi det bør hvert
menneske gøre.” Præd. 12, 13. Uden lydighed mod Guds bud kan ingen tilbedelse
behage ham. “Dette er kærlighed til Gud, at vi holder hans bud.” “Den, der vender
sit  øre  fra  loven,  endog  hans  bøn  er  en  gru.”  1  Joh.  5,  3;  Ordsp.  28,  9.’
Konfrontation, s. 360. 

‘Giv ham ære’

6. Hvad er den anden bestanddel af den første engels budskab? Åb. 14, 7.

BEMÆRK: ‘Hvor meget har vi ikke tabt som et folk på grund af vor mangel på tro!
Vor egen sjæl har lidt tab, og vi har svigtet i at åbenbare for andre ved vore ord og i
vor karakter, hvad Kristus er og vil være for alle, som kommer til ham i tro. Han er
“blevet os visdom fra Gud, både retfærdighed og helliggørelse og forløsning.” At
give Gud ære er at åbenbare hans karakter i vor egen og dermed gøre ham kendt.
Og på hvilken som helst måde vi gør Faderen eller Sønnen kendt, ærer vi Gud.’
Signs of the Times, 17. oktober, 1892.

7. Hvordan herliggjorde Kristus Gud? Joh. 17, 4. Sammenlign med Joh. 14,
9. Se også Joh. 15, 8.

BEMÆRK:  ‘Faderens  herlighed  blev  åbenbaret  i  Sønnen;  Kristus  åbenbarede
Faderens  karakter.  Han  var  så  fuldstændig  knyttet  til  Gud,  så  fuldkommen
omsluttet  af  hans  lys,  at  den,  der  havde  set  Sønnen,  havde  set  Faderen.  Hans
stemme var Guds stemme. Læg mærke til Kristi bøn før hans korsfæstelse: “Og nu,
o Fader, hellige du mig med dit eget selv, med den herlighed jeg havde med dig før
denne verdens grundlæggelse.” Og igen siger han: “Jeg er i Faderen, og Faderen er
i mig.” “Ingen kender Sønnen uden Faderen, og ingen kender Faderen uden Sønnen
og den,  for  hvem Faderen  vil  åbenbare  ham.”  “Den,  som har  set  mig,  har  set
Faderen.”’ At jeg må kende Ham, 1. februar. 
‘Ligesom Kristus herliggjorde  Faderen  ved at  åbenbare  hans kærlighed,  således
skal Ånden forherlige Kristus ved at åbenbare hans nådes rigdom for verden. Guds
billede  skal  genrejses  i  mennesket.  Guds  ære,  Kristi  ære,  er  involveret  i
fuldkommengørelsen af karakteren hos sit folk.’ Our High Calling, s. 154.
‘“Derved er min Fader herliggjort,  at I bærer megen frugt.” At bære frugt er da
betingelsen for at være en discipel. Hvad er den frugt, der skal bæres? Karakterens
renhed, uselviske gerninger, kristuslignende ord. De, som ikke bærer denne frugt,
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de,  hvis  liv  ikke  åbenbarer  Kristi  mildhed,  godtages  ikke  som  Guds
repræsentanter.’ Australasian Union Conference Record, 15. november, 1903.

‘Nu er hans domstime kommet’

8. Hvorfor er dette budskab så presserende? Åb. 14, 7.

BEMÆRK: ‘Selve budskabet kaster lys over det tidspunkt, når denne bevægelse
skal finde sted. Det siges at være en del af det “evige evangelium”; og det bebuder
dommens begyndelse. Frelsesbudskabet har været forkyndt til alle tider; men dette
budskab er en del af det evangelium, der først kunne forkyndes i de sidste dage, for
kun da ville det være sandt, at dommens time var kommet. Profetierne viser en
række begivenheder, der fører frem til dommens begyndelse. Dette gælder navnlig
Daniels Bog. Men Daniel fik ordre til at lukke og forsegle den del af sin profeti, der
angik de sidste dage, “til endens tid”. Først når vi når denne tid, kunne et budskab
om dommen forkyndes, baseret på opfyldelse af disse profetier. Men ved endens
tid, siger profeten, “at mange skal granske i den og kundskaben skal blive stor.”
Dan. 12, 4.’ Konfrontation, s. 296.
‘Guds domstime er kommet, og der hviler et højtideligt ansvar på medlemmerne af
hans menighed i at advare dem, som står ved selve randen til evig ruin. Alle kan
gøre noget i dette værk. Ingen vil erklæres for uskyldig for Gud, medmindre de har
arbejdet alvorligt og uselvisk for sjæles frelse.  Din pligt kan ikke skubbes til en
anden. Ingen anden end dig kan udføre dit arbejde. Hvis du tilbageholder dit lys, er
der nogen, der må efterlades i mørke på grund af din forsømmelse. Herren har en
plads til alle i sin store plan.’ The Faith I Live By, s. 290.

9. Hvem er hele verden kaldet til at tilbede? Åb. 14, 7b. Sammenlign med 2
Mos. 20, 8-11.

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

‘Babylon er faldet’

10. Hvilken kundgørelse gives af den anden engel? Åb. 14, 8.

BEMÆRK: ‘Da kirkesamfundene nægtede at modtage den første engels budskab,
forkastede de lyset fra Himmelen og forspildte Guds velbehag. De stolede på deres
egen styrke, og ved at modsætte sig det første budskab indtog de et standpunkt,
hvor de ikke kunne se lyset i det andet englebudskab. Men de, som Gud elskede, og
som led undertrykkelse,  tog imod budskabet: “Faldet  er  Babylon”,  og de forlod
kirkesamfundene.’ Budskaber til Menigheden, s. 286.

11. Hvordan vil dette budskab gentages før Kristi genkomst? Åb. 18, 1-4.

BEMÆRK: ‘Babylon  siges  at  være “moder til  Jordens skøger.”  Dens døtre  må
symbolisere  kirker,  der  hænger  ved  dens  lære  og  traditioner  og  følger  dens
eksempel med at  prisgive sandheden og Guds velsignelse for at  indgå i ulovlig
forbindelse  med  verden.  Budskabet  i  Johannes’  Åbenbaring  14.  kapitel,  der
forkynder Babylons fald, må referere til de religiøse grupper, der var rene engang,
men senere  er  blevet  fordærvede.  Da dette  budskab følger  efter  advarselen  om
dommen, må det være givet i de sidste dage, derfor kan det ikke angå romerkirken
alene, for den kirke har befundet sig i en falden tilstand i mange hundrede år. I
Åbenbaringens  18.  kapitel  opfordres  Guds  folk  endvidere  til  at  komme  ud  af
Babylon. Ifølge dette skrifsted må der stadig være mange af Guds folk tilbage i
Babylon. Og i hvilke religiøse forsamlinger og grupper findes størstedelen af Kristi
tilhængere  så  nu?  Uden  tvivl  i  de  forskellige  kirker,  der  bekender  sig  til  den
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protestantiske tro. Da disse kirker opstod, indtog de en ædel holdning for Gud og
sandheden, og hans velsignelse var med dem. Selv den ikke troende verden måtte
anerkende  gavnlige  følger  af  en  godtagelse  af  evangeliets  principper.  Med
profetens ord til Israel: “Dit ry kom ud blandt folkene for din dejligheds skyld; thi
den var fuldendt ved de smykker, jeg udstyrede dig med, lyder det fra Herren.”.
Men de faldt for det samme ønske, der blev Israels forbandelse og ødelæggelse –
ønsket  om at  efterligne  de  gudløses  skikke  og  dyrke  deres  venskab.  “Men  du
stolede på din dejlighed og bolede i kraft af dit ry.” Ez. 16, 14. 15.’ Konfrontation,
s. 318-319.

‘Sin utugts harmes vin’

12. Hvorfor er Babylon faldet? Åb. 14, 8b.

BEMÆRK: ‘Den store synd, Babylon blev beskyldt for, var, at den har givet “alle
folkeslagene at drikke af sin utugts harmes vin.” Det beruselsens bæger, den rækker
verden, er den falske lære, den har godtaget som følge af dens ulovlige forbindelser
med verdens store. Venskab med verden forvansker dens tro, så den på sin side
kommer til at øve en ødelæggende indflydelse på verden ved at forkynde en lære,
der står i modsætning til den hellige skrifts klare udtalelser.’ Konfrontation, s. 322.

13. Hvad symboliserer utugt? Ez. 16, 26. 29. Læs dette kapitel og sammenlign
med Jer. 3, 6-10.

BEMÆRK:  ‘I  Bibelen  symboliseres  den  hellige  og  varige  forbindelse  mellem
Kristus og hans menighed som et ægteskab. Herren har knyttet sit folk til sig ved en
højtidelig pagt, hvor han lover at være deres Gud, og de forpligter sig til at være
hans og hans alene. Han udtaler: “Jeg trolover mig med dig for evigt; jeg trolover
mig med dig med retfærd og ret, med miskundhed og barmhjertighed.” Hos. 2, 19.
Og videre: “Thi jer er eders Herre.” Jer. 3, 14. Og Paulus bruger det samme billede
i Det Nye Testamente, når han siger: “Jeg har jo trolovet jer med én mand for at
føre  jer  som en  ren  jomfru  frem  for  Kristus.”  2  Kor.  11,  2.  Kristi  menigheds
utroskab, når den tillader  sin tillid og kærlighed at  vende sig fra  ham og giver
kærlighed  til  jordiske  ting  lov  til  at  beskæftige  sjælen,  lignes  ved  et  brudt
ægteskabsløfte. Israels synd, når det vender sig bort fra Herren, omtales ved dette
billede; og Guds vidunderlige kærlighed, som de således lader hånt om, skildres
rørende: “Så tilsvor jeg dig troskab og indgik pagt med dig, lyder det fra den Herre
Herren, og du blev min.” “Og du blev såre dejlig og drev det til at blive dronning.
Dit ry kom ud blandt folkene for din dejligheds skyld; thi den var fuldendt ved de
smykker, jeg udstyrede dig med... Men du stolede på din dejlighed og bolede i kraft
af dit ry.” “Men som en kvinde sviger sin ven, så sveg du mig, Israels hus, så lyder
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det fra Herren; ” “...hvilken horkvinde, der tager fremmede i sin mands sted!” Ez.
16, 8. 13-15; Jer. 3, 20. I Det Nye Testamente bruges lignende tale til foregivne
kristne, der søger verdens venskab fremfor Guds. Som apostelen Jakob siger: “I
utro! ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der gerne vil
være verdens ven, gør sig altså til Guds fjende.”’ Konfrontation, s. 317-318.
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‘Her er de’

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

STUDIEHJÆLP: Budskaber til Menigheden, s. 335-342.

Indledning
‘Den  tredje  engels  budskab,  som  omfatter  den  første  og  anden  engels

budskaber, er et emne af største betydning. Alle bør forstå de sandheder,  der er
indeholdt i disse budskaber, og demonstrere dem i hverdagen, for dette er vigtigt
for frelse. Vi er nødt til at studere alvorligt og under bøn for at forstå disse store
sandheder;  og  vores  evne  til  at  forstå  vil  blive  anstrengt  til  det  yderste.’
Evangelism, s. 196.  

‘Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede’

1. Hvilken højtidelig advarsel skal forkyndes for verden? Åb. 14, 9-11.

BEMÆRK: ‘Hvem vover – med den skæbne, der klart holdes op for ham – at træde
Guds  lov  under  fode  for  at  adlyde  menneskelige  lovbestemmelser  og  modtage
dyrets mærke. Han tager imod tegnet på tilhørsforhold til den magt, han vælger at
adlyde i stedet for Gud. Himlens advarsel lyder: “Hvis nogen tilbeder dyret og det
billede og tager dets mærke på sin pande eller på sin hånd, så skal han drikke af
Guds harmes vin, som er skænket ublandet i hans vredes bæger.” Åb. 14, 9. Men
ingen vil blive udsat for at lide under Guds vrede, før han er blevet overbevist om
sandheden og har afvist den. Der er mange, der aldrig har haft lejlighed til at høre
de særlige sandheder, der gælder for vor tid. Ingen har nogen sinde vist dem det
fjerde buds krav i dets sande lys. Han, som læser i hjerterne og undersøger hver
bevæggrund,  lader  aldrig nogen,  der  ønsker  at  kende sandheden,  bedrages  med
hensyn til  kampens udfald.  Folk skal ikke tvinges til  blindt at  følge befalingen.
Enhver skal have lys nok til selv at træffe sin beslutning efter moden overvejelse.’
Konfrontation, s. 496. 

2. Hvordan vil tilbedelsen af dyret og dets billede blive gennemtvunget? Åb.
13, 15-17.
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BEMÆRK: ‘Dyret med de to horn “får alle, både små og store, rige og fattige, frie
og trælle, til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller på deres pande, for
at ingen skal kunne købe og sælge uden den, som har mærket: dyrets navn eller 
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dets navns tal.”  Åb.  13, 16.  17. Den tredje  engels  advarsel  lyder:  “Hvis  nogen
tilbeder dyret og det billede og tager det mærke på sin pande eller på sin hånd, så
skal han drikke af Guds harmes vin.” Det dyr, der omtales i dette budskab, og hvis
dyrkelse det to-hornede dyr fremtvinger,  er Åbenbaringens første panterlignende
dyr  –  pavedømmet.  “Billedet  af  dyret”  symboliserer  den  form  for  frafalden
protestantisme,  der  kommer  til  udvikling,  når  de  protestantiske  kirker  må  søge
hjælp hos de borgerlige myndigheder for at gennemtvinge deres dogmer...  Efter
advarslen mod at tilbede dyret og dets billede siger profetien: “Her gælder det om
udholdenhed for de hellige, der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus.” Da de,
der holder fast ved troen på Guds bud, således sættes op som modsætning til dem,
der tilbeder dyret og dets billede og tager dets mærke, vil det sige, at forskellen
mellem dem, der tilbeder Gud, og dem, der tilbeder dyret, ligger i overholdelse af
Guds  bud  på  den  ene  side  og  krænkelse  af  budene  på  den  anden  side.’
Konfrontation, s. 367-368.

‘Guds harmes vin’

3. Hvilken skæbne venter de, der tilbeder dyret og dets billede? Åb. 14, 10.

BEMÆRK:  ‘Den  største  trussel,  der  nogen  sinde  er  rettet  mod  mennesker,  er
indeholdt i den tredje engels budskab. Det må være en frygtelig synd, der nedkalder
Guds vrede ublandet med barmhjertighed. Mennesker må ikke efterlades i mørke
angående denne vigtige sag; advarslen mod denne synd må gives til verden, inden
Guds dommes hjemsøgelse, så alle kan vide, hvorfor de bliver hjemsøgt, og have
mulighed for at undfly dem. I den store strid dannes to særskilte, modsatte grupper.
Én gruppe “tilbeder dyret og dets billede og tager dets mærke” og dermed bringer
Guds frygtelige  domme, som den tredje engel  truer  med, over sig selv.  I  skarp
kontrast til verden holder den anden gruppe “Guds bud og Jesu tro.” Åb. 14, 9. 12.’
The Story of Redemption, s. 383. 

4. Hvad er Guds harmes vin? Åb. 15, 1. Læs hele Åb. 16. 

BEMÆRK:  ‘Når  Kristus  indstiller  sin  forbøn  i  helligdommen,  udøses  den
ublandede vrede, som truede alle dem, der tilbeder dyret  og det billede og tager
dets mærke. Egyptens plager, da Gud skulle til at befri Israel, var af samme art som
de langt  frygteligere  domme, der skal  kommer over verden  lige før  Guds folks
endelige  udfrielse.  Johannes’  Åbenbaring  beskriver  disse  frygtelige  plager:  “Da
kom der ondartede og slemme bylder på de mennesker, som havde dyrets mærke,
og som tilbad dets billede.” Havet “blev til blod som af en død: og hvert levende
væsen i havet døde.” Og “floderne og kildevældene blev til  blod.” Åb. 16, 2-4.
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Hvor frygtelige disse straffe end er, står dog Guds dom fuldt ud retfærdiggjort...
Disse plager falder ikke overalt, da Jordens befolkning så ville gå helt til grunde.
Men de bliver de værste straffe, nogen dødelig nogen sinde har kendt. Alle domme
over  mennesker  forud  for  prøvetidens udløb var  iblandet  barmhjertighed.  Kristi
sonende blod har skærmet synderen fra at få sin skyld tilmålt i fuld udstrækning,
men  i  den  endelige  dom  udløses  vreden  ublandet  med  barmhjertighed.’
Konfrontation, s. 513-514. 

‘Jeg vil holde dig fast’

5. Hvilket løfte om beskyttelse under plagerne har Gud givet? Åb. 3, 10.

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. Hvis du har rettet
dig efter betingelserne i Guds ord, vil Kristus være en tilflugt fra stormen for dig.
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.”  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 oprørene 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.”’ Home Missionary, 1. november, 1893.

6. Hvem vil være i stand til at gøre krav på løftet om beskyttelse? Sal. 91, 9-
11. Læs hele denne salme.

BEMÆRK: ‘Mange forstår ikke, hvad de må være for at kunne leve for Herrens
åsyn uden en ypperstepræst i helligdommen gennem trængselstiden. Hos dem, der
skal modtage den levende Guds segl og blive beskyttet i trængselstiden, må Jesu
billede komme helt og fuldt til syne. Jeg så mange forsømme den beredelse, der er
så nødvendig,  og se fremad til  “vederkvægelsens tider” og den “sildige regn” i
forventning om, at disse skulle gøre dem skikkede til at bestå på Herrens dag og til
at leve for hans åsyn. O hvor mange jeg så stå uden beskyttelse i trængselstiden! De
havde forsømt den nødvendige beredelse,  og derfor kunne de ikke modtage den
vederkvægelse, som alle må have for at kunne leve for Guds hellige åsyn. De, som
ikke vil lade sig tilhugge af profeterne, som forsømmer at rense deres sjæle ved at
adlyde hele sandheden, og som er villige til at tro, at deres tilstand er langt bedre,
end den i virkeligheden er, vil komme til den tid, da plagerne falder, og da indse, at
de behøvede at blive tilhugget og tilpasset til bygningen. Men da vil der ingen tid
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være  til  at  få  dette  gjort  og  ingen  midler  til  at  tale  deres  sag  hos  Faderen.’
Budskaber til Menigheden, s. 89-90. 
‘Han, der gik omkring i den gloende ovn sammen med de trofaste hebræere, vil
være  hos sine efterfølgere,  uanset  hvor de måtte  befinde sig.  Han vil  trøste og
styrke dem ved sin nærværelse. Midt i trængselstiden - en trængselstid, som der
aldrig har været magen til, så længe der har været folkeslag til - vil hans udvalgte
stå urokkelige. Satan og hele ondskabens hær kan ikke dræbe selv det svageste af
Guds børn. Vældige engle beskytter dem, og Herren vil for deres skyld give sig til
kende som “gudernes Gud”, der fuldt ud er i stand til at frelse dem, som stoler på
ham.’ Profeter & Konger, s. 248.

‘De, der holder Guds fast ved Guds bud’

7. Hvordan sættes de hellige i kontrast til dem, der modtager dyrets mærke?
Åb. 14, 12.

BEMÆRK:  ‘Som de fleste protestanter har troet, fremstiller dette symbol [dyret]
pavedømmet. “Dyrets billede fremstiller den form for frafalden protestantisme, som
vil blive udviklet, når de protestantiske menigheder vil søge den civile magts hjælp
til at håndhæve deres trossætninger. Som et tegn på den katolske kirkes autoritet
citerer  pavelige  skribenter  “selve  den  handling  at  ændre  sabbatten  til  søndag.”
Hvad  er  så  ændringen  af  sabbatten  andet  end  tegnet  eller  mærket  på  den
romerskkatolske kirkes autoritet, “dyrets mærke”? Helligholdelsen af søndagen er
ikke  dyrets  mærke  endnu  og  vil  ikke  være  det,  før  dekretet  udstedes,  der  får
mennesker til at tilbede denne afguderiske sabbat. Og det er ikke, før sagen tydeligt
fremstilles for folket, og de bliver stillet  overfor at  vælge mellem Guds bud og
menneskers bud, at de, som vælger at fortsætte i overtrædelse, vil modtage “dyrets
mærke.” Når Gud sender så vigtige advarsler til mennesker, at de fremstilles som
forkyndt  af hellige engle,  der flyver  midt oppe under himmelen, kræver han, at
enhver person,  som er  udrustet  med forstand,  skal  give  agt  på budskabet.’  The
Faith I Live By, s. 286.

8. Hvad er ‘Jesu tro’? Joh. 12, 49-50. Sammenlign med Joh. 11, 41-42.

BEMÆRK: ‘Hvis vi konstant er afhængige af vor Frelsers fortjenester og vandrer i
hans fodspor, vil vi blive ligesom ham, rene og ubesmittede. Vor Frelser kræver
ikke det umulige af nogen sjæl. Han forventer intet af sine disciple, som han ikke er
villig til  at give dem nåde og styrke til  at udrette.  Han vil ikke bede dem være
fuldkomne, hvis han havde enhver fuldkommen nåde til sin rådighed, som han kan
give dem, han har tænkt sig at give et så højt og helligt privilegium. Vort arbejde er
i vort virkefelt at stræbe efter at opnå den fuldkommenhed, som Kristus i sit liv på
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jorden opnåede i enhver fase af sin karakter. Han er vort eksempel. I alle ting skal
vi stræbe efter at ære Gud i karakteren. Vi skal være fuldstændig afhængige af den
kraft, som han har lovet at give os. Jesus åbenbarede ingen egenskaber og udøvede
ingen kræfter, som mennesker ikke kan besidde ved tro på ham. Hans fuldkomne
menneskelighed er det, som hans efterfølgere kan besidde, hvis de vil underlægge
sig Gud, som han gjorde.’ God’s Amazing Grace, s. 230.

9. Hvilken særlig velsignelse er der for dem, som sætter deres liv til i stedet
for at tage dyrets mærke? Åb. 14, 13.

BEMÆRK:  ‘Mange  vil  blive  lagt  til  hvile  i  Jesus,  før  trængselstidens  heftige
ildprøve kommer  over  vor verden.  Dette  er  en  anden grund til,  at  vi  efter  vor
alvorlige bøn bør sige: “Dog ikke min vilje, men din, o Herre, ske.” En sådan bøn
vil aldrig blive registreret i Himmelen som en troløs bøn. Apostelen blev påbudt at
skrive: “Salige er de døde, som dør i Herren fra nu af. Ja, siger Ånden, de skal hvile
efter deres møje, thi deres gerninger følger dem.” Ud fra dette kan vi se, at ikke alle
vil  blive  dømt  som  værende  uværdige  til  det  evige  liv.  Hvis  Jesus,  verdens
Genløser, bad: “Min Fader! er det muligt, så lad denne kalk gå mig forbi,” og så
tilføjede: “dog ikke, som jeg vil, men som du vil”, hvor passende er det så ikke for
fattige,  dødelige  at  overgive  sig  til  Guds  visdom  og  vilje.’  Spalding-Magan
Collection, s. 6.

‘En, som lignede Menneskesønnen’

10. Hvem så Johannes dernæst i sit syn? Åb. 14, 14.

BEMÆRK: ‘Snart kommer der en lille sort sky til syne i øst, omtrent halvt så stor
som en mands hånd. Det er den sky, der omgiver Frelseren, og som på afstand ser
ud til at være hyllet i mørke. Guds folk ved, at dette er Menneskesønnens tegn. I
højtidelig tavshed stirrer de på den, som den nærmer sig Jorden og bliver lysere og
mere strålende, indtil den er en stor, hvid sky med undersiden som fortærende ild,
og oven over den pagtens regnbue. Jesus kommer som en vældig sejrherre. Nu ikke
mere  som “en  smerternes  mand”,  der  skal  drikke  skammens  og  smertens  bitre
bæger, men som Himlens og Jordens sejrherre kommer han for at dømme levende
og  døde.  “Troværdig  og  sanddru”  er  han,  “og  han  dømmer  og  kæmper  med
retfærdighed.”  Og “de  himmelske  hærskarer”  (Åb.  19,  11.  14)  følger  ham.  De
hellige  engle,  en  stor,  utallig  skare,  følger  ham  på  hans  vej  med  hymner  af
himmelsk velklang. Hele himmelhvælvingen synes fyldt af strålende skikkelser –
“titusinde tusinder og tusinde tusinder.” Ingen menneskelig pen kan beskrive denne
scene; ingen dødelig tanke er i stand til at opfatte dens pragt. “Hans højhed skjuler
himlen, hans herlighed fylder Jorden. Under ham er glans som ild.” Hab. 3, 3. 4.
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Efterhånden som den levende sky kommer nærmere,  ser hvert  øje livets Fyrste.
Ingen tornekrans skæmmer nu det hellige hoved, men en strålekrans hviler på hans
hellige pande. Hans åsyn fordunkler middagssolens strålende lys. “Og på sin kappe,
på sin lænd, har han et navn skrevet: “kongernes Konge og herrernes Herre”.” Åb.
19, 16.’ Konfrontation, s. 522-524. 

11. Hvilken befaling kommer der fra templet i Himmelen? Åb. 14, 15-16.

BEMÆRK:  ‘“Men  Åndens  frugt  er  kærlighed,  glæde,  fred,  langmodighed,
mildhed, godhed,  trofasthed,  sagtmodighed,  afholdenhed.”  Gal.  5,  22-23. Denne
frugt  kan aldrig forgå,  men vil  modnes til  en høst til  evigt  liv. “Når frugten er
tjenlig, tager han straks seglen frem; thi høsten er inde.” Kristus venter med længsel
efter at se sit billede åbenbaret i sin menighed. Når Kristi karakter genspejles i al
sin fuldkommenhed i hans folk, vil han komme for at tage dem til sig. Det er ikke
blot envher kristens forret at vente på Guds dags komme, men også at fremskynde
den. 2 Pet. 3, 12. Hvor hurtigt ville ikke hele verden blive tilsået med evangeliets
sæd, hvis alle, der bekender sig til at tro på hans navn, ville bære frugt til hans ære.
Den sidste store høst ville hurtigt modnes, og Kristus ville komme for at indsamle
det dyrebare korn.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 54-55.

‘Dets druer er modne’

12. Hvilken anden høst vil også være moden ved Kristi genkomst? Åb. 14, 17-
18.

BEMÆRK: ‘Vi nærmer os hurtigt det punkt, hvor overtrædernes uretfærdighed vil
være fyldt op. Gud giver nationerne en bestemt prøvetid. Han sender lys og bevis,
som vil frelse dem, dersom de modtages, men dersom de nægtes, ligesom jøderne
nægtede lys,  vil vrede og straf falde over dem. Hvis mennesker nægter at blive
hjulpet og vælger mørke i stedet for lys, vil de høste resultaterne af deres valg. “Thi
Herren går ud fra sin bolig for at straffe jordboernes brøde; sit blod bringer jorden
for lyset og dølger ej mer sine dræbte.” Den bekendende kristne verden stiger, som
den jødiske nation gjorde, fra en grad af syndighed til en større grad, idet advarsel
efter advarsel nægtes og et “Så siger Herren” forkastes, mens menneskers fabler
godtages. Gud Herren vil snart rejse sig i sin vrede og udgyde sine domme over
dem, som gentager de samme synder, som beboerne i verden på Noas tid begik. De,
hvis hjerter er helt er opsat på at gøre ondt, som Sodomas indbyggeres hjerter var,
vil ligesom dem blive tilintetgjort. Den kendsgerning, at Gud havde langmodighed,
tålmodighed og barmhjertighed, den kendsgerning, at hans domme længe har ladet
vente  på  sig,  vil  ikke  på  nogen  måde  mindske  straffens  strenghed,  når  den
kommer.’ SDA Bible Commentary, bind 4, s. 1143. 
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13. Hvordan skildres denne høst? Åb. 14, 19-20.

BEMÆRK:  ‘Når  Guds  vredes  storm  bryder  løs  over  verden,  vil  det  blive  en
frygtelig åbenbarelse for sjæle at finde, at deres hus fejes bort, fordi det er bygget
på sand. Lad advarselen lyde for dem, inden det er for sent. Vi bør nu føle det som
et ansvar at virke med stor alvor for at meddele andre de sandheder, Gud har givet
for denne tid. Vi kan ikke vise for megen alvor. Guds hjerte røres. Sjæle er meget
kostelige i hans øjne. Det var for denne verden, Kristus græd af angst; for denne
verden blev han korsfæstet. Gud gav sin enbårne Søn for at frelse syndere, og han
vil, at vi skal elske andre, således som han har elsket os. Han ønsker at se dem, der
har kundskab om sandheden, meddele denne kundskab til deres medmennesker. Nu
er tiden, da den sidste advarsel skal gives. Der er for nærværende en særskilt kraft i
sandhedens forkyndelse;  men hvor længe vil  dette vedvare?  Blot  en kort  stund.
Hvis der nogen sinde har været en krisetid, så er det nu. Alle afgør nu deres evige
skæbne. Menneskene trænger til at vågne, så de kan forstå tidens alvor og indse,
hvor nær den dag er, da deres prøvetid vil blive afsluttet. Afgjorte bestræbelser bør
ske for at gøre budskabet for denne tid fremtrædende for folket. Den tredje engel
skal gå frem med stor kraft. Lad ingen ignorere dette arbejde eller behandle det som
værende  af  ringe  betydning.  Det  lys,  vi  har  modtaget  angående  det  tredje
englebudskab, er det sande lys. Dyrets mærke er netop, hvad man har forkyndt, at
det er.  Ikke alt vedrørende denne sag er endnu blevet forstået  og vil heller ikke
blive forstået, før bogrullen åbnes; men et overmåde højtideligt værk skal udføres
her i verden. Herrens befaling til sine tjenere er: “Råb højt, spar ikke din strube, løft
din røst som basunen, forkynd mit folk dets brøde og Jakobs hus deres synder!” Es.
58, 1.’ Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 307-308.
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‘Dem, som var gået sejrende ud’

UDENADSVERS: ‘Og i deres mund blev der ikke fundet løgn; de er dadelfri.’
Åb. 14, 5.

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, s. 529-531.

Indledning
‘Guds  lov,  som  er  helt  igennem  hellig,  er  den  eneste  rette  målestok  for

karakteren.  Kærlighed  får  udtryk  gennem  lydighed,  og  fuldkommen  lydighed
udelukker al frygt. De, som elsker Gud, har Guds segl på deres pander og gør Guds
gerninger. Gid alle, som hævder at være kristne, vidste, hvad det vil sige at elske
Gud i gerning. De ville få nogen forståelse af Guds uendelige hellighed og vide, at
han er højt  ophøjet,  og at  hans herlighed fylder  templet.  De ville få en mægtig
indflydelse på deres omgivelser, og ville virke som en surdej blandt størstedelen af
menneskeheden og virke forvandlende på andre ved Jesu Kristi kraft.’ Guds sønner
og døtre, 14. februar. 

‘Hundrede og fireogfyrretyve tusinde’

1. Hvordan skildres de hundrede og fireogfyrretyve tusindes endelige sejr?
Åb. 14, 1.

BEMÆRK:  ‘Kristi  sande  disciple  følger  ham  gennem  hårde  kampe;  de  tåler
selvfornægtelse og lider  bitre  skuffelser;  men dette  lærer  dem at  forstå  syndens
skyld og smerte, og de kommer til at betragte den med afsky. Som meddelagtige i
Kristi lidelser er de udvalgt til at være meddelagtige i hans herlighed. I det hellige
syn så profeten Guds sidste menigheds endelig sejr.’ Mesterens Efterfølgere, s. 309.
  
2. Hvem er disse mennesker? Åb. 7, 3-4. 13-14.

BEMÆRK:  ‘Med  Lammet  på  Zions  bjerg  står  de  “med  Guds  harper  i  deres
hænder”,  et  hundrede  og  fireogfyrretyve  tusinde,  “der  er  blevet  løskøbt  ud  af
menneskeslægten.”...  De er  blevet  bortrykket  fra  Jorden, fra  de levendes tal,  og
regnes som “en førstegrøde for Gud og Lammet.” Åb. 15, 2. 3; 14, 1-5. “Det er
dem, som kommer fra den store trængsel.” de har gennemgået en trængselstid, der
ikke har haft sin mage, så længe der var folkeslag til. De har gennemlevet Jakobs
kvalfulde trængselstid. De har stået uden forsvarer gennem den sidste udgydelse af
Guds straffedomme.’ Konfrontation, s. 529. 
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‘Dadelfri’

3. Hvad siges der om de 144.000’s erfaring? Åb. 14, 4. Sammenlign med Åb.
2, 20.

BEMÆRK: ‘En kvinde er i Skriften et symbol på en menighed; en dydig kvinde
repræsenterer en ren menighed, en fordærvet kvinde en frafalden menighed. Så det
er karakteristisk for denne gruppe, at de i tiden for deres befrielse ikke er besmittet
med eller har nogen forbindelse med de faldne menigheder. Men vi skal ikke forstå
det som om, at de aldrig har haft nogen forbindelse med disse menigheder; for det
er kun til et bestemt tidspunkt, at folk bliver besmittet med dem. I Åb. 18, 4 finder
vi et kald, rettet mod Guds folk, mens de er i Babylon, til at komme ud, ellers får
de del i hendes synder. Ved at adlyde kaldet og afbryde forbindelsen undflyr de
besmittelse med hendes synder. Således er det også med de 144.000; selvom nogle
af dem måske engang har haft forbindelse med fordærvede menigheder, bryder de
den forbindelse,  når det  bliver  syndigt  at  beholde forbindelsen længere.’  Smith,
Daniel & the Revelation, s. 548. 

4. Hvad siges  der om de 144.000’s  karakter? Åb. 14, 5.  Sammenlign med
Judas 24-25; Sal. 32, 2.

BEMÆRK: ‘Jeg henvender mig til Guds folk, som i dag holder fast ved deres tillid,
som ikke vil forlade den tro, som engang blev givet de hellige, som står blandt
disse fordærvede dages moralske mørke. Herrens ord til jer er: “Jeg skal juble over
Jerusalem og frydes ved mit folk.” Kan vi ikke se Guds faderlige kærlighed udtrykt
mod dem, som holder fast ved tro i retfærdighed? Det tætteste forhold eksisterer
mellem  Gud  og  hans  folk.  Vi  er  ikke  bare  genstande  for  hans  frelsende
barmhjertighed, hans tilgivende kærlighed, vi er mere end dette. Herren jubler over
sit folk. Han frydes ved dem. Han er deres sikkerhed. Han vil smykke alle, som
tjener  ham  af  hele  hjertet,  med  hellighedens  ånd.  Han  klæder  dem  med
retfærdighed. Han elsker dem, som gør hans vilje, som udtrykker hans billede. Alle,
som er sande og trofaste, er tilpasset hans Søns billede. I deres mund findes ingen
løgn, for de er uden fejl for Guds trone.’ Testimonies to Ministers, s. 414.    

‘En ny sang’

5. Hvordan beskrives de 144. 000’s musik? Åb. 14, 2-3.
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BEMÆRK: ‘De synger “en ny sang,” som ingen kan lære undtaget de 144.000. Det
er Mose og Lammets sang – en sang om befrielse. Kun de 144.000 kan lære denne
sang, for det er en sang om deres erfaring – en erfaring ingen andre nogen sinde har
haft.’ Det skal ske i de sidste dage, s. 266.

6. Hvilken sang synger de? Åb. 15, 3-4.

BEMÆRK: ‘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. “Ikke os, O
Herre, ikke os, men dit navn, det give du ære for din miskundheds og trofastheds
skyld!” Sal. 115, 1. Det var den ånd, der prægede Israels befrielsessang, og det er
den ånd, der bør være i alle dem, der elsker og frygter Gud, Idet Gud befrier vor
sjæl fra syndens trældom, skænker han os en endnu større befrielse, end hebræerne
fik ved Det  røde Hav...  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. Hvilken medlidenhed,
hvilken uendelig kærlighed har Gud ikke vist os fortabte syndere ved at knytte os
til  sig,  for  at  vi  skal  være  hans  ejendomsfolk!  Hvilket  offer  bragte  ikke  vor
Forløser, for at vi kunne kaldes Guds børn! Vi burde prise Gud for det salige håb,
der  tilbydes  os  gennem  den  store  forløsningsplan;  vi  burde  prise  ham for  den
himmelske arv og for hans rige løfter; prise ham, fordi Jesus lever og går i forbøn
for os.’ Patriarker & Profeter, s. 143. 

‘Moses’ sang’

7. Hvad var Moses’ sang? 2 Mos. 15, 1-2. 6. 11-13. 18.

BEMÆRK: ‘Denne sang og den store befrielse, som den er et minde om, gjorde et
indtryk,  der  aldrig udslettedes  af  det  hebraiske  folks hukommelse.  Fra slægt  til
slægt gentog Israels  profeter  og sangere den og vidnede om, at  Gud styrker  og
befrier dem, der stoler på ham. 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.’ Patriarker og Profeter, s. 143. 

8. Hvad er Lammets sang? Åb. 5, 12-13.

BEMÆRK: ‘Kraften, der fås ved den evigt blivende Frelser, er større nu end nogen
sinde før, fordi behovene er større, og dog er vi åndeligt og erfaringsmæssigt svage.
Hvor meget har vi ikke tabt som et folk på grund af vor mangel på tro! Vor egen

34



Lektie 5: 27. april – 3. maj
sjæl har lidt tab, og vi har svigtet i at åbenbare for andre ved vore ord og i vor
karakter, hvad Kristus er og vil være for alle, som kommer til ham i tro. Han er
“blevet os visdom fra Gud, både retfærdighed og helliggørelse og forløsning.” At
give Gud ære er at åbenbare hans karakter i vor egen og dermed gøre ham kendt.
Og på hvilken som helst måde vi gør Faderen eller Sønnen kendt, ærer vi Gud. I
dag er falske ideer om Gud og dermed om Kristus vidt udbredt. Vi kan med rette
bede Moses’ bøn: “Vis mig din herlighed.” Hvad svarede Herren? “Jeg vil lade al
min rigdom drage forbi dig.” Gud kunne have svaret Moses: “Hvorfor stillede du
dette spørgsmål? Har jeg ikke åbenbaret  mig for dig i udfrielsen af mit folk fra
ægyptisk trældom? Udfriede jeg dig ikke med min krafts højre arm og førte dig
tørskoet gennem Det røde hav? Åbenbarede jeg ikke min herlighed ved at give dig
brød fra himmelen? Gav jeg dig ikke vand fra klippen? Har du ikke skuet min
herlighed  i  ildstøtten  om natten  og  skystøtten  om  dagen?”  Moses  kunne  have
svaret, at alt dette kun vakte hans ønske om større tilkendegivelser af Guds kraft.
Herren besvarede Moses’ bøn, og han ønsker også at besvare vor bøn på samme
måde. Vi behøver at have vor fatteevne skærpet, vore hjerter forstørret, så vi kan
fatte  hans  herlighed,  hans  godhed,  hans  tilgivelse,  hans  overbærenhed,  hans
ubeskrivelige kærlighed.’ Signs of the Times, 17. oktober, 1892.

‘Hvor Han går’

9. Hvilken belønning venter de 144.000? Åb. 14, 4.

BEMÆRK: ‘Herren har et folk på Jorden, som følger Lammet, hvor det går. Han
har sine tusinder, som ikke har bøjet knæ for Ba'al. Sådanne vil stå sammen med
ham på Sions bjerg. Men de må stå i denne verden, i den fulde rustning, rede til at
tage del i arbejdet for at frelse dem, som er ved at gå fortabt. Vi behøver ikke at
vente, indtil vi bliver forvandlet, med at følge Kristus. Guds folk kan gøre dette
hernede. Vi skal følge Guds Lam i de himmelske sale, kun hvis vi følger ham her.
Vi skal ikke følge Kristus i ryk eller ustadigt, kun når det er til vor fordel. Vi må
vælge at følge ham. I det daglige liv må vi følge hans eksempel, ligesom en hjord
tillidsfuldt følger sin hyrde. Vi skal følge ham ved at lide for hans skyld, idet vi ved
hvert skridt siger: “Selvom han slår mig ihjel, vil jeg dog stole på ham” (Job 13, 15
eng.). Han livsvane må være vor livsvane. Og idet vi søger at være ligesom ham og
indrette  vor  vilje  i  overensstemmelse  med hans  vilje,  vil  vi  åbenbare  ham.’  In
Heavenly Places, s. 298.

10. Hvorfor belønnes de således? Åb. 15, 2.

BEMÆRK: ‘Når søndagens helligholdelse skal  gennemtvinges ad lovgivningens
vej, og verden får oplysning om pligten til at holde den sande hviledag hellig, vil
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den, der overtræder Guds bud og adlyder en forskrift, der kun bygger  på Roms
autoritet, derved ære pavedømmet fremfor Gud. Han hylder Rom og den magt, der
gennemtvinger  de  forordninger,  Rom  bestemmer.  Han  tilbeder  dyret  og  dets
billede. Når mennesker afviser det, Gud har betegnet som tegn på sin myndighed,
og i stedet ærer det, Rom har valgt som bevis på sin overhøjhed, vedkender de sig
tegnet på troskab mod Rom – “dyrets mærke.” Og det er først, når sagen således er
forelagt  folket  og  de  er  blevet  stillet  over  for  valget  mellem  Guds  bud  og
menneskers bud, at de, der fremturer i overtrædelsen, modtager “dyrets mærke.”
Den frygteligste trussel, der nogen sinde er rettet mod nogen dødelig, er indeholdt i
den tredje engels  budskab. Det må være en frygtelig synd,  der  nedkalder  Guds
vrede uden barmhjertighed. Mennesker skal ikke være uvidende om denne vigtige
sag; advarselen om denne synd skal gives verden, før Guds straffedomme falder, så
alle kan vide, hvorfor de skal hjemsøges, og at de har mulighed for at undgå det. I
profetien hedder det, at den første engel havde et evangelium at forkynde “for alle
folkeslag og stammer og tungemål og folk.” Den tredje engels advarsel, som udgør
en del af samme trefoldige budskab, skal forkyndes lige så vidt omkring. I profetien
står  der,  at  det  blev udråbt  med høj røst  af  en engel,  der  fløj  midt  oppe under
himlen, og det skal have verdens fulde opmærksomhed. Ved stridens udgang bliver
hele kristenheden delt op i to store grupper – de, der holder fast ved Guds bud og
troen på Jesus, og de, der tilbeder dyret og dets billede og tager dets mærke. Skønt
kirke og stat skal forene deres kræfter for at få “alle, både små og store, rige og
fattige, frie og trælle” (Åb. 13, 16) til at tage “dyrets mærke” på sig, får Guds folk
det ikke.’ Konfrontation, s. 370-371. 

‘Skrevet på deres pander’

11. Hvilket tegn på guddommelig godkendelse kendetegner disse mennesker?
Åb. 14, 1.

BEMÆRK: ‘I denne verden var deres sjæl helliget Gud. De tjente ham med både
hjerte og forstand, og nu kan han skrive sit navn “på deres pander.”’  Mesterens
Efterfølgere, s. 310.
‘Stræber  vi  med alle  vore  kræfter  for  at  nå  til  mands  og  kvindes  modenhed  i
Kristus? Søger vi efter hans fylde, idet vi hele tiden jager mod det mål, der er sat
foran os, hans karakters fuldkommenhed? Når Herrens folk når dette mål, vil de
være beseglet i deres pander. Fyldt med Ånden vil de være fuldkomne i Kristus, og
den nedtegnende engel vil erklære: “Det er fuldbragt.”’  God’s Amazing Grace,  s.
216.

12. Hvordan er dette forklaret andetsteds i Bibelen? Åb. 7, 3.
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BEMÆRK: ‘Det er ikke et tegn eller mærke, der kan ses, men en grundfæstelse i
sandheden, både intellektuelt og åndeligt, så de ikke kan rokkes.’ The Faith I Live
By, s. 287. 
‘Hvad foretager I jer i det store forberedelsesværk? De, der forener sig med verden,
modtager det verdslige præg og forberedes for dyrets mærke. De, som ikke sætter
lid til selvet, som ydmyger sig for Gud og renser deres sjæle ved at lyde sandheden,
disse modtager det himmelske præg og bereder sig for Guds segl på deres pander.
Når  befalingen  udgår  og stemplet  indpræges,  vil  deres  karakter  forblive  ren  og
uplettet i al evighed. [Se Åb. 22, 11.] Nu er tiden til at forberede sig. Guds segl vil
aldrig blive sat på en uren mands eller kvindes pande. Det vil aldrig blive sat på den
ærgerrige,  verdenskære  mands  eller  kvindes  pande.  Det  vil  aldrig  blive  sat  på
mænd eller kvinder med falske tunger eller svigefulde hjerter. Alle, der modtager
seglet, må være uden plet for Gud, kandidater for Himmelen. Enhver, som ønsker
at modtage den levende Guds segl, må høre Herrens ord og handle nøjagtigt efter
det. Der må ikke være noget som vilkårlig gudsdyrkelse, hvis mennesker ønsker at
have en plads i Guds familie. Nu er tiden, mens de fire engle holder de fire vinde
tilbage, at gøre vort kald og vor udvælgelse urokkelig.’ The Faith I Live By, s. 288. 
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‘Guds harme’

UDENADSVERS: ‘(Thi du, Herre, er min tilflugt) den Højeste tog du til bolig.
Der times dig intet ondt, dit telt kommer plage ej nær.’ Sal. 91, 9-10.

STUDIEHJÆLP: Det skal ske i de sidste dage, kap. 17.

Indledning
‘Når Kristus ophører med at gå i forbøn i den himmelske helligdom, vil den

ublandede vrede, som truer dem, der tilbeder dyret og dets billede, blive udgydt. De
plager,  der  ramte  Egypten,  da Gud udfriede  Israel,  var  af  samme slags  som de
endnu mere frygtelige plager, der vil ramme verden lige før Guds børns befrielse.’
Det skal ske i de sidste dage, s. 242.

‘Templet fyldtes med røg’

1. Hvad er Guds harme? Åb. 14, 9-10; 15, 1. Sammenlign med vers 7 og Åb.
16, 1.

BEMÆRK: ‘Jeg så da, at Jesus ikke ville forlade det allerhelligste, før hvert eneste
menneskes sag var afgjort enten til frelse eller til undergang, og at Guds vrede ikke
kunne komme, før Jesus havde fuldbyrdet  sin gerning i det allerhelligste,  havde
aflagt sin præstelige dragt og iført sig hævnens klædebon. Da vil Jesus forlade sin
plads imellem Faderen og menneskene, og Gud vil ikke længere tie, men udgyde
sin vrede over dem, der har forkastet hans sandhed. Jeg så, at nationernes vrede,
Guds vrede og tiden til at dømme de døde var forskellige og adskilte begivenheder,
der fulgte efter hverandre, ligeledes at Mikael ikke var stået frem, og at den store
trængselstid, som hidtil ikke har haft sin lige, endnu ikke var begyndt. Nationerne
er nu i færd med at vredes; men når vor Ypperstepræst har fuldført sin gerning i
helligdommen, vil han stå frem og iføre sig hævnens kjortel, og da vil de syv sidste
plager blive udgydt.’ Budskaber til Menigheden, s. 46.

2. Hvilken scene så Johannes i den himmelske helligdom? Åb. 15, 5-7. 
Sammenlign med Åb. 11, 19.

BEMÆRK: ‘Arken blev kaldt “vidnesbyrdets ark”, for den indeholdt vidnesbyrdets
tavler eller de ti bud. [2 Mos. 31, 18.] Englene med plagerne kom fra at have stået
foran de ti bud. Det er, fordi disse evige principper er blevet brudt, at plagerne 
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falder  på overtræderne af budene.’  Burnside,  Revelation’s Wonders  Unfolded,  s.
181. 

3. Hvad  så  Johannes  omkring  templet,  efter  de  syv  engle  havde  forladt
templet og modtaget Guds harmes skåle? Åb. 15, 8. Se også Matt. 28, 20b.

BEMÆRK: ‘Lige nu er der et menneske i templet, “mennesket Kristus Jesus,” den
eneste  “mellemmand imellem Gud og mennesker.”  (1 Tim. 2,  5.)  Når  plagerne
begynder at falde, står der ingen imellem skyldige mennesker og en krænket Gud.
Kristi midlertjeneste er slut. Ligeledes trækkes Helligånden, vor åndelige talsmand
på Jorden, tilbage fra Jorden... Så ved prøvetidens afslutning vil den guddommelige
begrænsning trækkes bort fra menneskene, og slægten vil være under Satans fulde
kontrol.’ Cooke, God’s Strange Act, s. 5.

‘Gå hen og hæld Guds harmes syv skåle’

4. Hvilken befaling kom der fra det himmelske tempel? Åb. 16, 1.

BEMÆRK: ‘Ordene vil snart udtales: “Gå hen og hæld Guds harmes syv skåle ud
over jorden.” Idet disse himmelske væsener udfører Guds befaling, stiller de ingen
spørgsmål, men de gør, som de er blevet befalet. Hærskarers Jehova, Gud Herren
den  Almægtige,  den  retfærdige,  den  sanddru,  den  hellige,  har  givet  dem deres
arbejde at udføre. Med urokkelig trofasthed går de frem iklædt rent hvidt linned og
med guldbælter omkring brystet. Og når deres arbejde er udført, når den sidste skål
med Guds harme er udtømt, vender de tilbage og lægger deres tomme skåle ved
Herrens fødder.’ Testimonies to Ministers, s. 432.

5. Hvad  vil  den  første  af  disse  plager  være,  der  skal  falde  over  syndige
mennesker? Åb. 16, 2. Sammenlign med Job 2, 7-8. 12-13.

BEMÆRK: ‘Disse plager rammer ikke hele Jorden, for i så fald ville alle Jordens
beboere omkomme. Alligevel er de den værste svøbe, som nogen sinde har ramt
menneskens børn. Alle de straffedomme, der har ramt menneskene før nådetidens
afslutning,  har  været  iblandet  barmhjertighed.  Kristi  sonende  blod  har  værnet
synderen mod at få den fulde straf for sin skyld; men ved den sidste domfældelse
udøses harmen ublandet med barmhjertighed. Guds vredes lyn skal snart falde, og
når han begynder at straffe overtræderne, vil der ikke blive noget ophold, før det er
slut. Guds vredes storme er ved at bryde løs, og kun de vil kunne bestå, som er
helliggjorte ved sandheden i Guds kærlighed. De vil blive skjult med Kristus i gud,
til ødelæggelsen er draget over.’ Herren Kommer, 16. september.
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‘Retfærdig er du’

6. Hvad er den anden og trejde plage, som følger? Åb. 16, 3-4. Sammenlign
med 2 Mos. 7, 17-18. 20-21.

BEMÆRK: ‘Når Kristus ophører med at gå i forbøn i den himmelske helligdom,
vil den ublandede vrede, som truer dem, der tilbeder dyret og dets billede, blive
udgydt. (Åb. 14, 9. 10). De plager, der ramte Egypten, da Gud udfriede Israel, var
af samme slags som de endnu mere frygtelige plager, der vil ramme verden lige før
Guds  børns  befrielse.  Åbenbaringens  forfatter  beskriver  dem  således:  “Lede,
ondartede  bylder  ramte  de  mennesker,  der  havde  dyrets  mærke  og  tilbad  dets
billede.”  Havet  “blev til  blod som fra  en død, og alle  levende væsener i  havet
døde.” (Åb. 16, 2. 3.) Plagerne faldt over jordens indbyggere. Nogle fornægtede og
forbandede Gud. Andre kom farende til  Guds folk og tiggede om at få at vide,
hvordan de skulle undgå Guds domme. Men de hellige havde intet at give dem. den
sidste tåre for syndere var blevet fældet, den sidste brændende bøn opsendt, den
sidste byrde båret, den sidste advarsel givet.’ Det skal ske i de sidste dage, s. 242-
243.

7. Hvordan viser den tredje engel, at denne straf er retfærdig? Åb. 16, 5-6.

BEMÆRK:  ‘Hvor  frygtelige  disse  straffe  end  er,  står  dog  Guds  dom fuldt  ud
retfærdiggjort.  Guds engel siger:  “Retfærdig er du, du Hellige,  at  du har fældet
denne dom; fordi de har udgydt helliges og profeters blod, så har du givet dem blod
at drikke; det har de fortjent.” Åb. 16, 2-6. Ved at dømme Guds folk til døden har
de pådraget sig deres blods skyld så sandt, som om det var udgydt med deres egne
hænder.  På samme måde erklærede Kristus jøderne på sin tid skyldige i alle de
hellige mænds blod, der var udgydt siden Abels dage, for de havde den samme ånd
og  søgte  at  udføre  den  samme  gerning  som  disse  profeters  mordere.’
Konfrontation, s. 514.

‘De omvendte sig ikke’

8. Hvilken fjerde plage fulgte da? Åb. 16, 8. Sammenlign med Es. 41, 17.

BEMÆRK: Med den store sag for øje, som vil skille verden på dette tidspunkt, om
de skal tilbede Skaberen på hans hellige dag eller acceptere den forfalskede sabbat,
er det passende, at denne plage rettes mod solen. ‘Soltilbedelse har altid været den
store forfalskning. Det var Djævelens system. “Søndag [Sunday] har sit navn af, at
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den i gammel tid blev helliget  solen og dens tilbedelse.”  Webster’s Dictionary.’
Burnside, Revelation’s Wonders Unfolded, s. 183. 

9. Hvad er reaktionen fra dem, som lider under denne plage? Åb. 16, 9.

BEMÆRK: ‘Disse plager forbitrede de ugudelige imod de retfærdige; de mente, at
disse havde ført Guds straffedomme over dem, og at dersom de kunne udrydde os
fra Jorden, ville plagerne ophøre.  Der blev udstedt en forordning om at ihjelslå
Guds børn, hvilket bragte disse til at råbe dag og nat om befrielse. Dette var Jakobs
trængselstid.’ Budskaber til Menigheden, s. 47. 
‘Det  er  værd  at  lægge  mærke til,  at  hver  plage  har  tendens til  at  forstærke  de
foregåendes ulykke og forhøje de skyldiges kval. Nu er der stinkende og frygtelige
bylder  på  menneskene,  der  gør  deres  blod  betændt  og  leder  deres  feberagtige
indflydelse  gennem venerne.  Som en  tilføjelse til  deres  elendighed har  de  intet
andet end blod til at slukke deres tørst; og som var det kronen på det hele, gives
solen magt til at hælde en flod af flydende ild over dem, så de svides af stor hede.
Som nedtegnelsen  fortæller  os,  kommer  deres  elendighed  her  først  til  udtryk  i
frygtelige gudsbespottelser.’ Smith, Daniel & the Revelation, s. 605.

‘Over dyrets trone’

10. Hvor rettes den næste plage mod? Åb. 16, 10.

BEMÆRK: Ligesom Elias blev beskyldt for de straffedomme, der faldt over Israel
[se 1 Kong. 18, 17], vil Guds folk blive beskyldt for de syv sidste plager. Ved at
rette denne plage direkte mod dyrets trone vil Gud åbenbare, hvem den virkelige
skyldige er i at nedkalde Guds straffedomme over Jorden.
‘Dette betyder, at den femte plage hældes over tronen, magtens stol, dyrets eller
pavedømmets stol. Dette må være Vatikanet. Resultatet eller virkningen af denne
plage er mørke, men ikke kun Vatikanet alene: “dets rige blev indhyllet i mørke.”
Pavedømmets rige vil på denne tid være verdensomspændende, for “alle de, der bor
på jorden, skal tilbede det, alle de, der ikke har deres navn skrevet i livets bog.”
[Åb. 13, 8.]’ Cooke, God’s Strange Act, s. 18.

11. Hvad vil virkningen af denne plage være på dem, som tilbeder dyret og
dets billede? Åb. 16, 10-11.

BEMÆRK: ‘Det er værd at lægge mærke til, at der i de første tre plager ikke er
nogen umiddelbar reaktion fra de ufrelste mod Gud. Men i den fjerde, femte og
syvende plage giver de ufrelste luft for deres sande følelser. “Og menneskene gav
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sig til at spotte Guds navn... og de omvendte sig ikke, så de gav ham ære... Og de
spottede Himmelens Gud for deres smerter og for deres bylder; og de omvendte sig
ikke fra deres gerninger... og menneskene spottede Gud på grund af haglplagen.”
Vi vil mene, at menneskers normale reaktion på en sådan ekstrem smerte vil være
at råbe til Gud om barmhjertighed. Men i de første tre plager er der ingen synlig
reaktion, men når den fjerde plage falder over dem, bryder de endelig ud i oprør og
spotter  Gud og OMVENDER SIG IKKE.  Dette  vil  åbenbare de ufrelstes sande
tilstand for universet. Selvom de var blevet vildledt, bedraget, ført bag lyset af de
religiøse ledere, er de selv i hjertet i oprør mod Gud.’ Cooke, God’s Strange Act, s.
22. 

‘Dit folk skal frelses’

12. Hvilke dyrebare løfter vil Guds folk have til trøst i denne forfærdelige tid?
Sal. 91, 10-11. Læs hele salmen.

BEMÆRK: ‘Guds folk går ikke fri for lidelser,  men mens de bliver forfulgt  og
gjort ulykkelige, mens de må lide afsavn og mangle mad, skal de ikke fortabes. Den
Gud, der tog sig af Elias, vil ikke forbigå et eneste af sine selvopofrende børn. Han,
som har talt alle deres hovedhår, vil sørge for dem, og i hungersnødens time skal de
blive  mættet.  Mens  de  onde  dør  af  sult  og  sygdomme,  skærmer  englene  de
retfærdige og opfylder deres behov. Til den, der “vandrer i retfærd,” lyder løftet:
“Han får sit brød, og vand er ham sikret.” “Forgæves søger de arme og fattige vand,
deres tunge brænder af tørst; jeg, Herren, vil bønhøre dem, dem svigter ej Israels
Gud.” Es. 33, 15. 16; 41, 17.’ Konfrontation, s. 514-515.

13. Hvilket løfte om beskyttelse vil holde Guds folk oppe i denne trængselstid?
Sal. 34, 6-8.

BEMÆRK:  ‘Hvis  mennesker  kunne  se  med  himmelsk  synsevne,  ville  de  se
engleskarer, der overgår alt i styrke, omkring dem, der har holdt fast ved Jesu bud
om udholdenhed. Med medfølende ømhed har englene set deres kvide og hørt deres
bønner. De venter på deres leders ord om at udfri dem af den fare, de er i. Men de
må vente  lidt  endnu.  Guds folk må tømme kalken  og døbes med dåben.  Selve
udsættelsen, hvor pinefuld den end er for dem, er det bedste svar på deres bønner.
Mens de tillidsfuldt venter på Herrens indgreb, opøves de i tro, håb og tålmod, som
de  ikke  har  øvet  i  tilstrækkelig  grad  gennem  deres  religiøse  liv.  Men  for  de
udvalgtes  skyld  skal  trængselstiden  afkortes.  “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. Enden kommer hurtigere, end mennesker venter det.
Hveden skal høstes og bindes i neg til Guds lade; rajgræsset samles i bundter til
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brænding på bålet. De trofaste, himmelske vægtere fortsætter deres vagt. Skønt det
er fastsat ved lov, når de, der holder Guds bud, skal dø, hænder det, at deres fjender
vil  komme den forordning i  forkøbet  og søge at  tage deres  liv før  det  fastsatte
tidspunkt. Men ingen kan komme forbi de vældige vagtposter, der er posteret rundt
om hvert trofast menneske. Nogle bliver angrebet under flugt fra byer og landsbyer,
men  de  sværd,  der  løftes  mod  dem,  brydes  itu  og  bliver  magtesløse  som  et
halmstrå. Andre forsvares af engle i form af krigsmænd.’ Konfrontation, s. 516.
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‘Harmagedon’

UDENADSVERS: ‘Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den, som våger og 
bevarer sine klæder, så han ikke skal gå nøgen, og man skal se hans skam!’ Åb. 16, 
15.

STUDIEHJÆLP: Det skal ske i de sidste dage, kap. 17.

Indledning
‘Den tid, vi lever i, er højtidelig og betydningsfuld. Guds Ånd bliver gradvist,

men sikkert trukket bort fra Jorden. Plager og straffedomme falder allerede over
dem,  der  foragter  Guds  nåde.  Ulykkerne  på  land  og  hav,  samfundets  usikre
tilstande  og  frygten  for  krig  er  ildevarslende.  De  er  varsler  om  forestående
begivenheder  af  største  betydning.  Det  ondes  redskaber  er  ved  at  forene  deres
styrker  og  konsolidere  sig.  De  samler  kræfter  til  den  sidste  store  krise.  Store
forandringer vil snart finde sted på vor Jord, og de sidste begivenheder vil ske i
hast.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 249.

‘Den store flod Eufrat’

1. Hvor hældes den sjette plage? Åb. 16, 12.

BEMÆRK:  ‘Bibelen  åbenbarer,  at  den  store  flod Eufrat  er  Babylons  flod.  Det
gamle Babylon bruges i Åbenbaringens Bog som et billede på moderne [åndelige]
Babylon. Eufrat er derfor en symbolsk flod, knyttet til moderne Babylon i de sidste
dage.’ Cooke, The Drying Up of the Great River Euphrates, s. 3.

2. Hvordan faldt  det  bogstavelige  Babylon? Es.  44,  27-  45,1.  Sammenlign
med Dan. 5, Jer. 51, 36-37.

BEMÆRK: ‘Babylon blev belejret af Kyros, som var en nevø af mederen Darius
og havde kommandoen over medernes og persernes forenede hære. Den vellystige
konge følte sig imidlertid tryg i sin tilsyneladende uindtagelige fæstning med dens
massive mure og dens kobberporte. Byen var beskyttet af Eufratfloden, og der var
samlet vældige forråd i den. Under belejringen fordrev kongen tiden i sus og dus...
Mens kongen endnu er  i  festsalen  sammen med de mennesker,  hvis  skæbne er
beseglet, kommer der et bud og meddeler, at “hans by er indtaget” af den fjende,
som han havde følt sig så tryg over for, og at “overgangsstederne er taget ... og
krigsfolkene rædselsslagne.” Jer. 51, 31-32. Mens kongen og hans fyrster drak af
Herrens hellige kar og priste deres guder af sølv og guld, marcherede mederne og 
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perserne, som i forvejen havde ændret Eufratflodens løb, midt ind i den ubevogtede
by.  Kyros’  hær  stod  nu  uden  for  paladsets  mure.  Byen  var  fuld  af  fjendtlige
soldater,  talrige  som “græshopper”  (14.  vers),  og  deres  sejrsråb  overdøvede  de
overrumplede  svirebrødres  fortvivlede  skrig.  “Samme  nat  blev  Belsazzar,
kaldæernes konge, dræbt,” og der kom en fremmed monark på tronen.’ Profeter &
Konger, s. 253. 256.

‘Flodens vand’

3. Hvad er den symbolske betydning af vandet, som er knyttet til Babylon?
Åb. 17, 1. 5. 15.

BEMÆRK:  ‘Hvad  er  dette  vand?  Åbenbaringens  Bog,  som  er  en  bog  med
symboler,  antyder,  at  vandet er symbolsk [Åb. 17, 15]. Det vand, som moderne
Babylon vil sidde på, er de mange mennesker i hele verden, som vil støtte det store
religiøse frafald. “Og alle de, der bor på jorden, skal tilbede” [adlyde] dyret. Talrige
skarer af mennesker over kloden skal til sidst vise deres loyalitet mod Babylon...
Ligesom  Eufratfloden  var  det  gamle  Babylons  beskyttelse,  vil  det  moderne
Babylon  finde  sin  beskyttelse  og  herlighed  i  den  symbolske  Eufratflod.  De
millioner af mennesker på kloden, som skal give Babylon deres støtte, vil være dets
herlighed  og  beskyttelse.  Alle  jordens  nationer,  konger  eller  herskere,  jordens
købmænd  (Åb.  18,  3),  verdens  finansmænd  mm.  vil  alle  støtte  det  moderne
Babylon. Dette vil være dets herlighed og beskyttelse.’  Cooke, The Drying Up of
the Great River Euphrates, s. 7. 9.

4. Hvis vej vil blive beredt, når vandet er udtørret? Åb. 16, 12b.

BEMÆRK: Ligesom Kyros kom fra østen for at besejre det gamle Babylon, bliver
de,  som  tilvejebringer  ødelæggelsen  af  det  moderne  Babylon,  beskrevet  som
“kongerne fra solens opgang.”

‘At samle dem til krigen’

5. Hvilke to hære skal mødes til kamp på dette tidspunkt? Åb. 16, 12b. 14.

BEMÆRK: ‘Kongerne fra solens opgang sættes i kontrast til  “kongerne på hele
jorderige” (Åb. 16, 14)... I Åbenbarerens skildring af den sidste kamp, beskriver
han (Jesus er Åbenbareren) to hære og kun to: “kongerne på hele jorderige” og
“kongerne fra solens opgang.” “Kongerne fra solens opgang” skildres som om, de
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kommer for at føre krig (Åb. 19, 11) mod “kongerne på hele jorderige.” I Åb. 19,
11-21,  hvor Kristi  genkomst  billedligt  skildres,  beskrives  han  som ledende  “de
himmelske hærskarer,”  som kommer for at  kæmpe mod folkeslagene,  dyrets  og
jorderigets  kongers  hær.  Eftersom hans  komme klart  siges  at  være  fra  “solens
opgang”, “østen” [se Matt. 24, 27], gentager Åb. 19, 11-21 det, som er skildret i
Åb. 16, 12-16. “De himmelske hærskarer” kommer fra den østlige himmel, “fra
solens opgang”, for at kæmpe mod kongerne på hele jorderige.’  Were, The Kings
That Come From The Sunrising, s. 44. 

6. Hvad forener “kongerne på hele jorderige”? Åb. 16, 13-14. Sammenlign
med 1 Tim. 4, 1.

BEMÆRK: Dragen er Djævelen. Se Åb. 12, 9. Dyret er pavedømmet, og den falske
profet er det andet dyr i Åb. 13. Sammenlign Åb. 13, 12-14 med Åb. 19, 20. Dyret
er foreningen af kirke og stat gennem pavedømmet. Den falske profet er foreningen
af kirke og stat i De forenede Stater. Disse tre magter vil være forenede i deres
bedrageriske gerning ved virkningen af onde ånder, som forklæder sig under dække
af sandheden.
‘Ved det påbud, der påtvinger den pavelige institution i strid med Guds lov, vil vort
land [USA] fuldstændigt tage afstand fra retfærdighed. Når protestantismen engang
rækker sin hånd over svælget for at gribe romermagtens hånd, når den strækker sig
ud  over  afgrunden  for  at  gribe  spiritismens  hånd,  og  når  vort  land  under
indflydelsen af  dette trefoldige  forbund fornægter  ethvert  princip i  sin grundlov
som en protestantisk og republikansk stat og træffer forholdsregler for at fremme
pavelige  vildfarelser  og forførelser,  da  kan vi  vide,  at  tiden er  inde  for  Satans
underfulde virken, og at enden er nær. Ved hjælp af de to store vildfarelser: sjælens
udødelighed og søndagens helligholdelse, vil Satan vildlede menneskene. Mens den
første danner grundlaget for spiritismen, skaber den sidste et kontaktled med Rom.
Protestanterne i De forenede Stater vil være de første til at række deres hænder over
svælget  for  at  gribe  spiritismens  hånd.  De  vil  også  være  villige  til  tværs  over
afgrunden  at  knuge  romermagtens  hænder  –  og  under  indflydelse  af  denne
tredobbelte sammenslutning vil dette land komme til at følge i Roms fodspor ved at
træde samvittighedsfriheden i støvet.’ Herren Kommer, 1. juli. 

‘Harmagedon’

7. Hvilket navn er givet den sidste kamp? Åb. 16, 16.

BEMÆRK:  En  almindelig  opfattelse,  som  man  ofte  møder,  forbinder
“Harmagedon”  med  Megiddodalen  i  det  nordlige  Israel  og  spår,  at  en  militær
konflikt  skal  udkæmpes  der  mellem  verdslige  magter.  Faktisk  betyder  navnet

46



Lektie 7: 11. – 17. maj
“Harmagedon” “slagtningens bjerg”, og ligheden mellem de to ord bør ikke skabte
et falsk indtryk i sindet hos den flittige søger efter sandhed. Megiddo er en slette,
ikke et bjerg.
‘Der er kun to grupper i vor verden, de, som er loyale mod Gud, og de, som står
under mørkets fyrstes banner. Satan og hans engle vil komme ned med kraft, tegn
og bedragende undere  for  at  bedrage  dem, som bor på jorden,  og hvis  det  var
muligt,  endog  også  de  udvalgte.  Krisen  er  lige  forestående...  Slaget  ved
Harmagedon skal snart udkæmpes. Han, på hvis klædning navnet kongernes Konge
og herrernes Herre står, fører de himmelske hærskarer på hvide heste, iklædt fint
linned, rent og hvidt. Enhver form for ondskab skal komme i intens aktivitet. Onde
engle forener deres kræfter med onde mennesker, og idet de har været i konstant
konflikt og fået erfaring i de bedste metoder til krig og til at bedrage og er blevet
styrket i århundreder, vil de ikke opgive den sidste, endelige strid uden en desperat
kamp. Hele verden vil være på den ene side eller på den anden side. Slaget ved
Harmagedon vil udkæmpes, og den dag må ikke finde nogen af os sovende. Vi skal
være helt vågne, idet vi som forstandige jomfruer har olie i vores kander tillige med
vores lamper. Helligåndens kraft må være over os, og Lederen af Herrens hærskare
vil  stå  i  spidsen  for  Himmelens  engle  for  at  lede  dem  til  krig.  Der  er  endnu
højtidelige begivenheder, der skal finde sted foran os. Basun efter basun skal lyde,
skål efter skål skal tømmes en efter en over jordens beboere. Scener af formidabel
interesse er lige forestående.’ SDA Bible Commentary, bind 7, s. 982.

8. Hvad vil udfaldet af denne kamp være? Åb. 19,19-21.

BEMÆRK: ‘Under de sidste begivenheder i denne Jords historie vil der rase krig.
De onde magter vil ikke opgive slaget uden kamp. Men forsynet har sin rolle at
spille  i  krigen ved Harmagedon.  Fyrsten  over Herrens hær vil  stå i  spidsen for
Himmelens engle og føre an i krigen.  Han, på hvis kappe står  skrevet  et  navn:
“kongernes Konge og herrernes Herre”, rider i spidsen for de himmelske hærskarer
på hvide heste,  og de var  iførte hvide, rene linnedklæder.  Når han atter  vender
tilbage til Jorden, vil han ryste “ikke blot Jorden, men også himmelen.” “Jorden
raver og raver som drukken og svajer som vogterens hytte.” “Som en bog rulles
himlen sammen,” “elementerne skal komme i brand og opløses, og Jorden og alt
menneskeværk på den skal brændes op.” Men “Herren er ly for sit folk og værn for
Israels  børn.”  Heb. 12, 26; Es.  24, 20; 34, 4; 2 Pet.  3,  10;  Joel  3,  21.’  Herren
Kommer, 16. oktober. 

‘Det er sket’

9. Hvad sker der, når den syvende plage hældes ud? Åb. 16, 17.
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BEMÆRK: ‘Det er ved midnatstid, at Gud beviser sin magt for at befri sit folk.
Solen  viser  sig  og  skinner  i  al  sin  glans.  Tegn  og  undere  følger  hurtigt  efter
hinanden. De onde ser til i rædsel og forundring, mens de retfærdige med højtidelig
glæde betragter tegnene på deres befrielse. Alt i naturen synes at komme ud af sin
vanlige gang. Vandløbene holder op med at løbe. Sorte, tunge skyer trækker op og
støder ind i hinanden. Og midt på den vrede himmel er der én lys, ubeskrivelig plet,
hvorfra Guds stemme kommer som lyden af mange vande: “Det er sket.” Åb. 16,
17.’ The Faith I Live By, s. 182.

10. Hvad sker der, når disse ord høres? Åb. 16, 18-21. Sammenlign med Es.
13, 13; Job 38, 22-23, Joel 3, 21; Heb. 12, 26-27.

BEMÆRK:  ‘Stemmen  ryster  himmelen  og  Jorden.  Der  kommer  et  vældigt
jordskælv, “som der ikke har været mage til, siden der kom mennesker på Jorden.”
Åb. 16, 18. Hele himmelhvælvingen synes at åbne og lukke sig. Herligheden fra
Guds trone synes at bryde igennem. Bjergene skælver som siv for vinden, og store
klippeblokke kastes  til  alle sider.  Der lyder  et  brøl  som af et  kommende uvejr.
Havet piskes, så bølgerne rejser sig. Hvirvelstormens hvin lyder som røsten af onde
ånder, der er på ødelæggelsestogt. Hele Jorden hæver sig og svulmer som havets
bølger.  Dens  overflade  sønderbrydes.  Dens  grundvolde  synes  at  give  efter.
Bjergkæder synker i grus. Beboede øer forsvinder i havet. De havnebyer, som er
blevet  lige så syndige som Sodoma,  opsluges af  de vrede bølger.  Babylon,  den
store stad, er blevet kommet i hu af Gud, og han rækker den “bægeret med sin
vredes harmes vin.” “Centnertunge” hagl anretter stor ødelæggelse. Åb. 16. 19. 21.
Jordens stolteste byer går til grunde. De fyrstelige paladser, på hvilke verdens store
har ofret vældige summer for at forherlige sig selv, falder i ruiner for deres øjne.
Fængselsmure styrter sammen, og Guds folk, som har været holdt indespærret for
deres tros skyld, sættes i frihed.’ Herren Kommer, 29. september. 

‘Kom det store Babylon i hu’

11. Hvem er Guds harme især rettet mod? Åb. 16, 19.

BEMÆRK: ‘Ulykker til lands og til vands, ved ild og oversvømmelse, ved pest og
hungersnød, ved forfærdelige ulykker, ved jordskælv forskellige steder, vidner alle
med umiskendeligt sprog, at alle tings ende er nær, og at Gud er ved at komme det
store Babylon i hu. Herren er nær for døren, og mennesker dåner af rædsel og gru
for det, som kommer over Jorden; for himmelens kræfter skal rystes. Men der er et
forsvar  for  dem,  som  holder  Guds  bud  og  Jesu  tro.  Profeten  erklærer:  “Din
retfærdighed skal gå foran dig.” “Gud er vor tilflugt og styrke, en hjælp i angster,
prøvet til fulde. Derfor frygter vi ikke, om jorden end bølger og bjergene styrter i
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havenes skød, om end deres vande bruser og syder og bjergene skælver ved deres
vælde.” “Men Herrens dag skal komme som en tyv; da skal himlene forgå med
brag,  og  elementerne  skal  komme  i  brand  og  opløses,  og  jorden  og  alt
menneskeværk på den skal brændes op. Da nu alt dette går sin opløsning i møde,
hvor  bør  I  da  ikke  vandre  i  hellig  livsførelse  og  gudsfrygt,  mens  I  venter  og
fremskynder Guds dags komme, hvorved himlene skal komme i brand og opløses
og elementerne komme i glød og smelte.”’ Signs of the Times, 1. oktober, 1894.

12. Hvorfor er “det store Babylon” udpeget til særlig straf? Åb. 14, 8; 18, 1-3.

BEMÆRK: ‘Den store synd, Babylon blev beskyldt for, var, at den har givet “alle
folkeslagene at drikke af sin utugts harmes vin.” Det beruselsens bæger, den rækker
verden, er den falske lære, den har godtaget som følge af dens ulovlige forbindelse
med verdens store. Venskab med verden forvansker dens tro, så den på sin side
kommer til at øve en ødelæggende indflydelse på verden ved at forkynde en lære,
der står i modsætning til den hellige skrifts klare udtalelser. Rom nægtede at give
folket Bibelen og krævede, at alle mennesker skulle acceptere den katolske kirkes
lære i stedet. Det var reformationens værk at give Guds ord tilbage til mennesker;
men er det ikke også sandt, at man i vor tids kirker lærer at støtte sin tro på disses
bekendelse og undervisning og ikke på skriften?’ Konfrontation, s. 322.
‘Kvinden (Babylon)  i  Johannes’  Åbenbaring 17.  kapitel  beskrives  som “klædt i
purpur og skarlagen og skinnende af guld og ædelstene og perler, og i sin hånd
havde hun et guldbæger, fuldt af vederstyggeligheder og hendes utugts urenheder.
Og på hendes pande var der skrevet et navn, en hemmelighed: “Babylon, den store,
moder til  Jordens skøger.” Og profeten siger:  “Og jeg så kvinden beruset  af de
helliges blod, af Jesu vidners blod.” Babylon erklæres endvidere at være “den store
by, som har herredømme over jordens konger.” Åb. 17, 4-6. 18. Den magt, der i så
mange hundrede år opretholdt et despotisk herredømme over de kristne konger, er
Rom.  Purpur  og  skarlagen,  guld  og  ædelstene  og  perler  beskriver  levende  den
storhed og mere end kongelige pragt, den stolte pavestol i Rom lagde for dagen. Og
ingen anden magt kunne med så stor sandhed siges at være “beruset af de helliges
blod,” som den kirke, der så grusomt forfulgte Kristi tilhængere.’ Konfrontation, s.
318.
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‘Dommen over den store skøge’

UDENADSVERS: ‘De skal føre krig mod Lammet, og Lammet skal sejre over
dem, fordi det er herrernes Herre og kongernes Konge, sejre sammen med dem,
som er i dets følge, de kaldede og udvalgte og trofaste.’ Åb. 17, 14.

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, s. 317-324.

Indledning
‘Betegnelsen  “Babylon”  er  afledt  af  ordet  “Babel”  og  betyder  forvirring.  I

skriften bruges det som betegnelse for forskellige former af falsk eller frafalden
religion. I Johannes’ Åbenbaring 17. kapitel fremstilles Babylon som en kvinde –
en skikkelse, Bibelen bruger som symbol på en menighed, hvor en dydig kvinde
betegner  en  ren  menighed,  en  slet  kvinde  en  frafalden  menighed...  Mange
protestantiske kirker følger Roms eksempel med syndige forbindelser med “Jordens
konger” – statskirkerne ved deres forbindelse med verdslige regeringer; og andre
trossamfund ved at søge verdens gunst. Og betegnelsen “Babylon” – forvirring –
kan med rette anvendes om disse grupper, der alle hævder, at deres lære stammer
fra Bibelen, skønt de er delt op i utallige sekter med vidt forskellige trosretninger
og teorier.’ Konfrontation, s. 317 & 319.

‘Jeg vil vise dig’

1. Hvad blev Johannes dernæst vist i sit syn? Åb. 17, 1-2. Sammenlign med
Åb. 16, 19.

BEMÆRK: ‘Tiden er nær, da han vil sige: “Mit folk, gå ind i dit kammer og luk
dine døre bag dig;  hold dig skjult en liden stund, til  vreden er draget  over.  Thi
Herren går ud fra sin bolig for at straffe jordboernes brøde; sit blod bringer jorden
for lyset og dølger ej mer sine dræbte.” Es. 26, 20. 21. Mennesker, der bekender sig
til  at  være kristne,  kan nu bedrage  og undertrykke de fattige;  de kan stjæle fra
enken og de faderløse; de kan lade deres sataniske had få frit løb, fordi de ikke kan
øve kontrol over Guds folks samvittighed, men for alt dette vil Gud føre dem frem
for  dommen.  “Thi  dommen  er  ubarmhjertig  mod  dem,  der  ikke  har  øvet
barmhjertighed.”  Jak.  2,  13.  Om ikke så længe skal  de  stå  frem for  al  jordens
dommer for at aflægge regnskab for den smerte, som de har forvoldt mod hans arvs
legemer og sjæle. De kan nu benytte falske anklager, de kan spotte dem, som Gud
har udvalgt  til  at udføre sin gerning,  de kan kaste hans troende børn i fængsel,
overgive dem til lænker, til forvisning og døden, men de må stå til ansvar for hver
angstens kval og smerte, for hver tåre, der er blevet fældet. Gud vil give dem en
dobbelt straf for deres synder. Om Babylon, der er et billede på den frafaldne 
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menighed, siger han til dem, som udfører hans straffedomme: “´Thi hendes synder
har hobet sig op, så de når til Himmelen, og Gud har kommet hendes uretfærdighed
i  hu.  Giv  hende  lige  for  lige,  ja,  betal  hende  dobbelt  gengæld  efter  hendes
gerninger; skænk dobbelt i til hende i det bæger, som hun selv skænkede i.” Åb. 18,
5. 6.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 176-177.

2. Hvordan blev Babylon skildret i dette syn? Åb. 17, 3-4. Sammenlign med 
vers 8.

BEMÆRK:  En  kvinde  i  profeti  repræsenterer  en  menighed,  mens  et  dyr
repræsenterer  en forfølgende magt.  En kvinde, der rider på et dyr,  symboliserer
derfor en menighed, som kontrollerer og leder en forfølgende magt, en forening af
kirke  og  stat.  Beskrivelsen  af  kvinden  inkluderer  purpur,  skarlagen,  guld  og
ædelstene, som alle bruges i helligdommen med symbolsk betydning. Skarlagen
repræsenterer  synd  og  Kristi,  syndbærerens,  blod.  Purpur  repræsenterer  Kristi
kongelighed.  Guld  repræsenterer  tro  og  kærlighed,  to  vigtige  elementer  af  det
kristne  liv,  mens  ædelstene  repræsenterede  Guds  folk  og  blev  båret  af
ypperstepræsten  på  hans  bryst,  et  symbol  på  Kristi  ømme omsorg  for  sit  folk.
Babylon påtager sig nogle af helligdommens smykker, men kun til prydelse. Den
blå farve mangler,  som i helligdommen symboliserer Guds lov. Det gør det fine
linned også, som repræsenterer de helliges retfærdighed. (Se 4 Mos. 15, 37-40 og
sammenlign  med 2  Mos.  25,  4.  Se  også  Åb.  19,  8.)  Babylon  og  hendes  døtre
hævder,  at  de  fortsat  tilbeder  Gud,  mens  de  udelader  lydighed  mod  hans  lov.
Resultatet er degeneration og forfølgelse af Guds trofaste hellige.

3. Hvor var Babylon, da Johannes så det i sit syn? Åb. 17, 3.

BEMÆRK: Johannes føres frem i synet til den tid, hvor Babylon er i ørkenen. Det
er vigtigt at huske denne kendsgerning, når den symbolik, der følger, skal fortolkes.
Ligesom Guds sande menighed blev fordrevet ind i ørkenen for at finde tryghed
mod forfølgelserne under de 1260 års trængsler,  skulle Babylon på sin side lide
forfølgelse i en periode fra 1798 og frem. Se Åb. 13, 10.

‘Moder til jordens skøger’

4. Hvilket navn var der på den store skøges pande? Åb. 17,5.

BEMÆRK: ‘Kvinden (Babylon) i Johannes’ Åbenbaring 17. kapitel beskrives som
“klædt i purpur og skarlagen og skinnende af guld og ædelstene og perler, og i sin
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hånd  havde  hun  et  guldbæger,  fuldt  af  vederstyggeligheder  og  hendes  utugts
urenheder.  Og  på  hendes  pande  var  der  skrevet  et  navn,  en  hemmelighed:
“Babylon,  den store,  moder til  jordens skøger.””  Og profeten siger:  “Og jeg så
kvinden  beruset  af  de  helliges  blod,  af  Jesu  vidners  blod.”  Babylon  erklæres
endvidere at være “den store by, som har herredømme over jordens konger.” Åb.
17,  4-6.  18.  Den  magt,  der  i  så  mange  hundrede  år  opretholdt  et  despotisk
herredømme  over  de  kristne  konger,  er  Rom.  Purpur  og  skarlagen,  guld  og
ædelstene og perler beskriver levende den storhed og mere end kongelige pragt,
den stolte pavestol i Rom lagde for dagen. Og ingen anden magt kunne med så stor
sandhed siges at være “beruset af de helliges blod,” som den kirke, der så grusomt
forfulgte  Kristi  tilhængere...  Babylon  siges  at  være  “moder  til  jordens  skøger.”
Dens døtre  må symbolisere  kirker,  der  hænger  ved  dens lære og traditioner  og
følger dens eksempel med at prisgive sandheden og Guds velsignelse for at indgå i
ulovlig forbindelse med verden.’ Konfrontation, s. 318.

5. Hvad lagde Johannes især mærke til om den store skøge? Åb. 17, 6.

BEMÆRK:  ‘I  det  trettende  århundrede  indførtes  pavedømmets  frygteligste
foranstaltninger af dem alle – inkvisitionen. Mørkets fyrste arbejdede med lederne
af det pavelige hierarki. I deres hemmelige kirkemøder styrede Satan og hans engle
onde mænds sind, mens der midt iblandt dem stod en usynlig Guds engel,  som
optegnede deres skændige dekreter og skrev historien om handlinger, der var for
grusomme til  at  komme til  syne  for  det  menneskelige  øje.  “Babylon,  den store
skøge”,  var  “beruset  af  de  helliges  blod.”  Millioner  af  martyrers  radbrækkede
legemer råbte til Gud om hævn over denne frafaldne magt. Pavedømmet var blevet
verdens despot.  Konger  og kejsere bøjede sig for  den romerske paves dekreter.
Menneskers skæbne, både for tid og for evighed, syntes under hans kontrol. I flere
hundrede år var Roms lære blevet vidtgående og stiltiende anerkendt, dens ritualer
ærbødigt  forrettet,  dens  højtider  almindeligt  overholdt.  Dens  præster  æredes  og
støttedes i rigt mål. Romerkirken har aldrig siden nået større værdighed, pragt og
magt.’ Konfrontation, s. 46.

‘Har været og er ikke mere; men det skal stige op af afgrunden’

6. Hvilke tre faser af den store skøges karriere blev Johannes fortalt? Åb. 17,
7-8. Sammenlign med vers 11.

BEMÆRK: Pavedømmet skulle have tre tydelige faser, en magtfuld tid (fra 538-
1798), en tid, hvor det var nedsunket i glemsel (fra 1798 og indtil dødshugget blev
helt lægt) og derefter en tilbagevenden til magt igen. Disse tre faser er beskrevet
henholdsvis som fortid (“har været”), nutid (“er ikke mere”) og fremtid (“skal stige
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op”). Dette gør os i stand til at se, hvilken tid Johannes blev ført frem til i dette syn.
Den første  fase,  perioden med pavedømmets utøjlede magt,  blev beskrevet  som
fortid. Johannes så pavedømmet under dets ørkenerfaring, mens dets stigning til
verdslig magt stadig ligger i fremtiden.

7. Hvad blev Johannes fortalt om dyrets trone? Åb. 17, 9. Sammenlign med
Åb. 13, 2b.

BEMÆRK: ‘Nogle har fortolket de syv bjerge til at være bogstavelige bjerge eller
bakker. Dyret er blevet fortolket som Rom eller pavedømmet, fordi Rom ligger på
syv  bakker.  Ved  den  protestantiske  reformation  brugte  de  protestantiske
reformatorer  denne  fortolkning  med  stor  virkning...  Englen  erklærede:  “De  syv
hoveder er syv bjerge.” Her har vi en dobbelt symbolik: bjerge og hoveder. Der er
en anden dobbelt symbolik i vers 18: kvinden og byen. Både kvinden og byen er
symboler  på  en  stor  religiøs  organisation.  De  syv  bjerge  og  syv  hoveder
repræsenterer syv riger. Et bjerg er et symbol på et rige.’ [Se Jer. 51, 25.] Cooke,
The Woman on the 7-Headed Beast, s. 21.

‘De er også syv konger’

8. Hvor mange af de syv konger var faldet på det tidspunkt i synet? Åb. 17,
10.

BEMÆRK:  ‘Dette betyder, at de syv riger følger efter hinanden. Hvordan kan vi
identificere disse syv riger? De syv riger er symboliseret ved syv hoveder på det
dyr, som den falske menighed sidder på eller kontrollerer.’ Cooke, The Woman on
the 7-Headed Beast, s. 22.
I profetierne i Daniels og Åbenbaringens Bog symboliseres forskellige magter ved
dyr,  efterfølgende forfølgere  af  Guds folk.  Vi bliver  fortalt,  at  på det  tidspunkt
Johannes ser den store skøge, mens hun er i ørkenen, er fem af disse magter faldet,
én var stadig ved magt, og én skulle endnu komme. Før 1798 var Babylon (løven
med vinger), Medien og Persien (den vanskabte bjørn), Grækenland (panteren med
fire hoveder og fire vinger),  det hedenske Rom (det frygtelige dyr med ti horn)
faldet. Dyret i Åb. 13, 1-2 led sit dødshug i 1798 og var i øjeblikket faldet. Så fem
var faldet på dette tidspunkt. Men idet dette dyr fik sit dødshug, rejste et andet dyr
sig, og dette dyr voksede i magt i løbet af perioden med dødshugget, indtil, som et
lam til at begynde med, nu begynder at brøle som dragen (se Åb. 13, 11). Dette er
det, som “er”. Et dyr mere skal endnu komme, og mens vi skal være forsigtige med
at spekulere over profeti, der ikke er gået i opfyldelse, taler Åb. 16, 13 om tre dyr,
der forener sig i krig mod Gud. Et er det genoplivede pavedømme (dyret), et andet
er  det  andet dyr  i Åb. 13 (her  kaldet  den falske profet),  mens det  tredje kaldes
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“dragen.” Dragen identificeres som Satan (se Åb. 12, 9), og mens Satan har virket
gennem menneskelige redskaber i  fortiden, kan det  være, at  han i  den endelige
kamp selv vil deltage i kampen. (Se 2 Kor. 11, 14.)

9. Hvordan passer dyret ind i følgen med de syv konger? Åb. 17, 11.

BEMÆRK: I dette syn ser Johannes kvinden og dyret i ørkenen. Så han ser dyret
på det tidspunkt, hvor det “har været og er ikke mere.” Dyret er selvfølgelig “af de
syv”, idet det er det femte i rækkefølgen af de syv hoveder eller magter.  Men i
modsætning til Babylon, Medien og Persien, Grækenland og det hedenske Rom er
dette dyrs fald ikke permanent, men kun en midlertidig tilbagegang. “Dødshugget”
skulle læges (Åb. 13, 3), så dette dyr kommer tilbage til verdslig magt og bliver
både “det ottende” og en “af de syv.” Men Johannes bliver forsikret om, at til trods
for dette dyrs  forbavsende evne til  at overleve dødshugget,  vil det stadig gå sin
undergang i møde.

‘De ti horn’

10. Hvordan  vil  jordens  konger  forene  sig  med  dyret?  Åb.  17,  12-14.
Sammenlign med Åb. 16, 14, 12, 17.

BEMÆRK: Læg mærke til det forsigtige ordvalg. De ti horn er ti konger,  “som
endnu ikke har fået noget rige.” [eng. overs.] “Rige” er ental. Disse magter vil søge
at virke med dyret og forene deres riger for at skabe ét rige. Den korte varighed af
dette rige antydes af udtrykket “en stund.” Nogle fortolkere har forsøgt at se hele
verden som ti magtblokke. Andre håbede, at den Europæiske Union ville ende som
ti nationale stater. De ti horn er en påmindelse om delingen af Rom, som førte til
fremkomsten af pavedømmet. Se Dan. 7, 24. Det er nok uklogt at spekulere over
den  præcise  identitet  af  de  ti  horn,  men vente  til  opfyldelsen  af  profetien.  Det
vigtige er at huske, at disse ti konger repræsenterer en global alliance i oprør mod
Gud og hans folk. En gang til bliver Johannes forsikret om udfaldet af den krig,
som er resultatet af denne vanhellige alliance. 

11. Hvordan  forklares  symbolikken  af  vandet,  som  skøgen  sidder  på,  for
Johannes? Åb. 17, 15. Sammenlign med vers 1 og 16, 12.

BEMÆRK: Pavedømmet er afhængig af det store antal  tilhængere,  det har over
hele verden, for dets støtte. Så skøgen sidder eller har sin trone på disse vande. Når
den  støtte  udtørrer,  vil  Babylon  falde,  ligeså  sikkert  som  udtørringen  af
Eufratfloden ved Kyros forårsagede faldet af det gamle Babylon.
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‘At gøre efter hans tanke’

12. Hvad vil  udfaldet  af  alliancen mellem den store  skøge og de ti  konger
være? Åb. 17, 16.

BEMÆRK: Den store skøges fald vil ske ved hjælp af hendes tidligere tilhængere.
‘Folket ser, at de er ført bag lyset. De beskylder hinanden for at have ført dem ud i
ødelæggelsen, men alle samler de sig om at dynge deres bitreste fordømmelse op
om præsterne. Upålidelige præster har profeteret om en lykkelig fremtid for dem,
og de har fået deres tilhørere til at sætte Guds lov ud af kraft og til at forfølge dem,
der ønskede at holde den hellig.  I deres fortvivlelse tilstår disse lærere nu deres
vildledende værk for verden. Folkemasserne er rasende. “Vi er fortabt”! råber de,
“og det er jer, der er skyld i vores undergang,” og de går løs på de falske hyrder.
Det er dem, der engang beundrede dem mest, der udtaler de værste forbandelser
over dem. Selv de hænder, der engang kronede dem med laurbær, løfter sig mod
dem for at slå dem ned. De sværd, der skulle dræbe Guds folk, bruges nu til at
udrydde  dette  folks  fjender  med.  Overalt  er  der  strid  og  blodsudgydelse.’
Konfrontation, s. 534. 

13. Hvordan  blev  Johannes  vist,  at  Gud  har  disse  begivenheder  under
kontrol? Åb. 17, 17. Sammenlign med Dan. 4, 17. 25. 32.

BEMÆRK:  ‘“Thi Herren går ud af sin bolig for at straffe jordboernes brøde, sit
blod bringer jorden for lyset og dølger ej mer sine dræbte.” Es. 26, 21. “Men dette
skal være den plage, Herren lader ramme alle de folkeslag, som drager i leding mod
Jerusalem: han  lader  kødet  rådne  på  dem i  levende live,  øjnene  rådner  i  deres
øjenhuller og tungen i deres mund. På hin dag skal en vældig Herrens rædsel opstå
iblandt dem, så de griber  fat i  og løfter hånd mod hverandre.” Zak.  14, 12. 13.
Jordens onde beboere – præster,  herskere og folk,  rige og fattige,  høje og lave,
falder under deres egne lidenskabers vanvittige kamp og for Guds ublandede vrede.
“Herrens slagne skal på den dag ligge fra jordens ene ende til den anden; der skal
ikke  holdes  klage  over  dem,  og  de  skal  ikke  sankes  og  jordes.”  Jer.  25,  33.’
Konfrontation, s. 534-535.
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‘Babylon er faldet’

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

STUDIEHJÆLP: Counsels on Diet & Foods, s. 32-33.

Indledning
‘Den store opgave, som evangeliets forkyndelse er, skal ikke fuldføres med en

mindre åbenbarelse af Guds kraft, end der markerede forkyndelsens begyndelse. De
profetier,  som  blev  opfyldt,  da  tidligregnen  blev  udgydt  ved  evangeliets
begyndelse,  skal atter opfyldes,  ved at sildigregnen udgydes ved dets afslutning.
Guds tjenere vil med ansigter, der lyser af hellig iver, haste fra sted til sted for at
forkynde  budskabet  fra  Himmelen.  Tusinder  af  stemmer  vil  forkynde  advarslen
over hele jorden. Der vil ske mirakler, syge vil blive helbredt, og tegn og undere vil
følge de troende. Også Satan vil gøre undergerninger – falske undergerninger – og
endog få ild til at falde ned fra himmelen for menneskenes øjne. Åb. 13, 13. På den
måde vil jordens beboere blive tvunget til at tage standpunkt.’ Herren Kommer, 12.
januar.

‘Jorden blev oplyst af hans herlighed’

1. Hvilket  budskab,  som tidligere  blev  givet,  bliver  nu gentaget  med stor
hast? Åb. 18, 1-2. Sammenlign med Åb. 14, 8.

BEMÆRK: ‘Dette skriftsted peger frem til en tid, hvor det budskab om Babylons
fald, den anden engel i Åbenbaringens 14. kapitel (vers 8) kom med, skal gentages
med  tilføjelse  om  den  fordærvelse,  der  var  kommet  over  de  forskellige
organisationer,  der udgør Babylon,  siden budskabet først  blev givet  i  sommeren
1844.  Her  beskrives  en  forfærdelig  tilstand  i  den  religiøse  verden.  Med  hver
afvisning af  sandheden bliver  folkenes  sind mere  formørket,  deres  hjerter  mere
egenrådige, til de har forskanset sig i en hedensk dristighed. Stik imod de advarsler,
Gud har givet, bliver de ved med at træde et af de ti bud under fode, så de ender
med at forfølge dem, der holder det helligt. De lader hånt om Kristus i deres foragt
for hans ord og hans folk. Efterhånden som kirkerne godkender spiritismens lære,
fjernes de bånd, der er lagt på det kødelige hjerte, og religionsbekendelsen bliver en
kappe, der skal skjule den usleste syndighed. Troen på spiritistiske manifestationer
åbner  døren  for  forførende  ånder  og  djævles  lærdomme,  så  de  onde  engles
påvirkning mærkes i kirkerne.’ Konfrontation, s. 495. 
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2. Hvilken grund til Babylons fald blev givet? Åb. 18, 3a.

BEMÆRK: ‘Hvad er synd? “Synd er lovbrud.” Gud fordømmer Babylon, “thi af
hendes utugts harmes vin har alle folkeslagene drukket.” Dette betyder, at det har
tilsidesat det eneste bud, der udpeger den sande Gud, og har nedrevet sabbatten,
Guds skabelsesminde. Gud skabte verden på seks dage og hvilede på den syvende,
helligede den og satte den til side fra alle andre dage som hellig for sig selv; en dag,
der skulle holdes af hans folk i alle deres slægtled. Men lovløshedens menneske,
som ophøjede sig selv over Gud, sad i Guds tempel og viste sig selv som Gud,
tænkte på at ændre tider og love. Denne magt, der tænkte på at vise, at den ikke kun
var ligestillet med Gud, men over Gud, forandrede hviledagen og indsatte ugens
første dag, hvor den syvende skulle være. Og den protestantiske verden har taget
imod denne pavedømmets ordning og betragtet den som hellig. Dette kaldes i Guds
ord for hendes utugt. Gud har en strid med kirkerne i dag. De opfylder Johannes’
profeti. “Alle folkeslagene har drukket af hendes utugts harmes vin.” De har skilt
sig fra Gud ved at nægte at tage imod hans tegn. De har ikke Guds sande lovlydige
folks ånd. Og ved at støtte en falsk sabbat og træde Herrens sabbat under fode har
verdens folk drukket af hendes utugts harmes vin. Gud satte den syvende dag til
side som sin hviledag. Men lovløshedens menneske har indsat en falsk sabbat, som
jordens konger og købmænd har accepteret og ophøjet over Bibelens sabbat. Ved at
gøre dette har de valgt en religion, der ligner Kains, han der slog sin bror, Abel
ihjel.  Kain og Abel  ofrede  begge til  Gud.  Abels offer  blev godtaget,  fordi  han
rettede  sig  efter  Guds  krav.  Kains  blev  nægtet,  fordi  han  fulgte  sine  egne
menneskelige påfund. På grund af dette blev han så vred, at han ikke ville lytte til
Abels bønner eller til Guds advarsler og formaninger, men slog sin broder ihjel.’
Kress Collection, s. 147. 

‘Drag ud af hende, mit folk!’

3. Hvilket hastigt kald lyder da fra Himmelen? Åb. 18, 4. Sammenlign med 1
Mos. 19, 15. 17.

BEMÆRK: ‘Ikke alle mennesker i verden er lovløse og syndige. Gud har mange
tusinde, som ikke har bøjet knæ for Baal. Der er gudfrygtige mænd og kvinder i de
faldne kirker. Hvis dette ikke var tilfældet, ville vi ikke have fået dette budskab:
“Faldet, faldet er Babylon, den store... Drag ud fra hende, mit folk!" Åb 18, 2. 4.
Mange ærlige sjæle længes efter livets åndepust fra Himmelen. De vil genkende
evangeliet, når det bliver forkyndt for dem i den skønhed og enfoldighed, hvormed
det fremholdes i Guds ord.’ Testimonies, bind 9, s. 110.  
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‘Gud har  oprigtige børn i  de faldne kirkesamfund og iblandt dem, der  i  navnet
hylder adventlæren, og inden plagerne udgydes, vil prædikanter og lægfolk blive
kaldet  ud fra  disse kirkesamfund og med glæde modtage  sandheden.  Satan ved
dette, og før den tredje engels høje råb lyder, sætter han en bevægelse i gang inden
for disse religiøse kredse, for at de, der har forkastet sandheden, skal tro; at Gud er
med dem. Han håber at kunne bedrage de oprigtige og lede dem til at tro, at Gud
fremdeles  virker  for  kirkesamfundene.  Men lyset  vil  skinne,  og alle de,  som er
oprigtige, vil forlade de faldne samfund og slutte sig til levningen af Guds folk.’
Budskaber til Menigheden, s. 315.

4. Hvilken frygtelig skæbne venter dem, som ikke giver agt på kaldet til at
drage ud? Åb. 18, 4b; 18, 8.

BEMÆRK: ‘Disse plager falder ikke overalt, da Jordens befolkning så ville gå helt
til grunde. Men de bliver de værste straffe, nogen dødelig nogen sinde har kendt.
Alle  domme  over  mennesker  forud  for  prøvetidens  udløb  var  iblandet
barmhjertighed. Kristi sonende blod har skærmet synderen fra at få sin skyld tilmålt
i  fuld  udstrækning,  men  i  den  endelige  dom  udløses  vreden  ublandet  med
barmhjertighed. På den dag er der masser af mennesker, der vil ønske sig ly under
Guds barmhjertighed, som de så længe har foragtet. “Se, dage skal komme, lyder
det fra den Herre Herren, da jeg sender hunger i landet, ikke hunger efter brød, ikke
tørst efter vand, men efter at høre Herrens ord. Da vanker de fra hav til hav, flakker
fra  nord  til  øst  for  at  søge  Herrens  ord,  men finder  det  ej.”  Amos  8,  11.  12.’
Konfrontation, s. 514.   

‘Gud har kommet i hu’

5. Hvorfor vil Guds vrede falde på Babylon? Åb. 18, 5.

BEMÆRK: ‘Mennesker, der bekender sig til at være kristne, kan nu bedrage og
undertrykke de fattige; de kan stjæle fra enken og de faderløse; de kan lade deres
sataniske  had  få  frit  løb,  fordi  de  ikke  kan  øve  kontrol  over  Guds  folks
samvittighed; men for alt dette vil Gud føre dem frem for dommen. “Thi dommen
er ubarmhjertig mod dem, der ikke har øvet barmhjertighed.” Jak. 2, 13. Om ikke
så længe skal de stå frem for al jordens dommer for at aflægge regnskab for den
smerte, som de har forvoldt mod hans arvs legemer og sjæle. De kan nu benytte
falske anklager, de kan spotte dem, som Gud har udvalgt til at udføre sin gerning,
de kan kaste hans troende børn i fængsel, overgive dem til lænker, til forvisning og
døden, men de må stå til ansvar for hver angstens kval og smerte, for hver tåre, der
er blevet fældet. Gud vil give dem en dobbelt straf for deres synder. Om Babylon,
der er et billede på den frafaldne menighed, siger han til dem, som udfører hans

58



Lektie 9: 25. – 31. maj
straffedomme: “Thi hendes synder har hobet sig op, så de når til  Himmelen, og
Gud har kommet hendes uretfærdigheder i hu. Giv hende lige for lige,  ja, betal
hende  dobbelt  gengæld  efter  hendes  gerninger;  skænk dobbelt  i  til  hende  i  det
bæger, som hun selv skænkede i.” Åb. 18, 5. 6.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 176-
177.

6. Hvilket princip vil styre Babylons straf? Åb. 18, 6. Sammenlign med Matt.
7, 2.

BEMÆRK: ‘Siden Jesus forlod det hellige i den himmelske helligdom og gik inden
for det andet forhæng, er kirkesamfundene blevet fyldt  med alle hånde urene og
afskyede fugle. Jeg så stor ugudelighed og moralsk fordærvelse i disse samfund; og
dog bekender  deres  medlemmer sig til  at  være kristne.  Deres  bekendelse,  deres
bønner  og deres  formaningstaler  er  en vederstyggelighed  i  Guds  øjne.  Engelen
sagde: “Gud er led ved deres forsamlinger.  De lever i egoisme og øver svig og
bedrag uden at føle samvittighedsbebrejdelse, og alle disse onde træk dækker de
med religionens kappe.” De navnkristne samfunds hovmod blev fremstillet for mig.
Gud er ikke i deres tanker; deres kødelige sind dvæler ved dem selv. De pryder
deres usle, forkrænkelige legemer og betragter derpå sig selv med tilfredshed og
velbehag. Jesus og englene ser på dem i vrede. Engelen sagde: “Deres synder og
deres hovmod når lige til  Himmelen. Deres lod er dem beredt.  Retfærdighed og
dom har slumret  længe,  men vil  snart  vågne.  Hævnen hører  mig til,  og jeg vil
gengælde,  siger  Herren.”  Den  tredje  engels  frygtelige  trusler  vil  blive  til
virkelighed,  og alle  de ugudelige  vil  komme til  at  drikke  af  Guds  vredes  vin.’
Budskaber til Menigheden, s. 332. 

‘Hendes synder har hobet sig op’

7. Hvilken af Babylons synder nævnes især? Åb. 18, 4.

BEMÆRK:  ‘Hvor  frygtelige  disse  straffe  end  er,  står  dog  Guds  dom fuldt  ud
retfærdiggjort.  Guds engel  siger:  “Retfærdig er  du, du Hellige,  at du har fældet
denne dom; fordi de har udgydt helliges og profeters blod, så har du givet dem blod
at drikke, det har de fortjent.” Åb. 16, 2-6. Ved at dømme Guds folk til døden har
de pådraget sig deres blods skyld så sandt, som om det var udgydt med deres egne
hænder.  På samme måde erklærede Kristus jøderne på sin tid skyldige i alle de
hellige mænds blod, der var udgydt siden Abels dage, for de havde den samme ånd
og  søgte  at  udføre  den  samme  gerning  som  disse  profeters  mordere.’
Konfrontation, s. 514.

8. Hvilken anden synd bliver Babylon beskyldt for at begå? Åb. 18, 23b.
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BEMÆRK:  ‘De  sataniske  redskaber  skal  forene  sig  med  og  inspirere  den
bekendende kristne verden. De, som har gudsfrygtens skin uden dens kraft, vil stille
sig under Satans banner og vil vise deres iver ved at gøre Guds lov ugyldig. Hele
verden vil have muligheden for at vælge mellem Kristus og Barabbas. Mennesker,
som har forvansket sandheden, misbrugt skriften, og som er blevet blinde ved at
modstå det ord, som er sandheden, udgør den store frafaldne magt i de sidste dage.
Den  tilhører  den  samme  gruppe  som  den  magt,  Herren  Jesus  åbenbarede  for
Johannes som en, der var beruset med de helliges blod. Den skal følge den samme
kurs, besluttet på at herske eller ruinere. Krisen er lige forestående, og mange vil
blive bedraget.  Mennesker,  som hele deres  liv har  haft  mulighed  for  at  lære af
Kristus, men som har klynget sig fast til deres egne vaner og skikke, uvillige til at
ændre deres handlings kurs og vandre i lyset, vil handle som blinde mennesker. De
vil acceptere alt, som falder sammen med deres egne ideer.’ Bible Echo, 25. januar,
1897. 

‘Ve! Ve! Babylon, du store by’

9. Hvem vil især sørge over faldet af Babylon? Åb. 18, 9-10.

BEMÆRK: ‘Vi er kommet til en tid, hvor Guds hellige værk er repræsenteret ved
billedstøttens fødder, hvor jern var blandet med ler... Blandingen af kirkemagt og
statsmagt  er  repræsenteret  ved  jernet  og  leret.  Denne  forening  svækker  alle
kirkernes kraft. At give kirken statens magt vil bringe onde resultater. Mennesker
er næsten passeret det punkt, hvor Gud er overbærende. De har sat deres styrke i
politik  og har  forenet  sig  med pavedømmet.  Men tiden  kommer,  hvor Gud vil
straffe dem, som har overtrådt hans lov, og deres onde gerninger vil falde tilbage på
dem.’ Manuscript Releases, bind 1, s. 51.

10. Hvilken anden gruppe vil især blive påvirket af Babylons fald? Åb. 18, 11-
19. 23.

BEMÆRK: ‘Når Guds stemme vender hans folks fangenskab, sker der en frygtelig
opvågning af dem, som har tabt alt i livets store spil. Mens prøvetiden stod på, blev
de forblændet af Satans bedrag, og de retfærdiggjorde deres syndige kurs. De rige
var stolte over deres overlegenhed i forhold til de mindre privilegerede, men de har
opnået deres rigdomme ved at overtræde Guds lov. De havde undladt at føde de
sultne,  at  klæde de  nøgne,  at  handle  retfærdigt  og at  elske  barmhjertighed.  De
havde søgt at ophøje sig selv og få deres medskabningers hyldest. Nu er de berøvet
alt,  som gjorde  dem store,  og er  efterladt  ludfattige  og forsvarsløse.  De ser  på
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ødelæggelsen af de afguder, som de foretrak frem for deres Skaber. De solgte deres
sjæle for jordiske rigdomme og nydelser og søgte ikke at blive rige i Guds øjne.
Resultatet er, at deres liv er en fiasko; deres fornøjelser er nu vendt til bitterhed,
deres skatte til fordærvelse. Et livs gevinst fejes bort på et øjeblik. De rige sørger
over tilintetgørelsen af deres store huse, adspredelsen af deres guld og sølv. Men
deres  klageråb bringes til  tavshed ved frygten  for,  at de selv skal  gå til  grunde
sammen med deres afguder. De ugudelige er fyldt med ærgrelse, ikke på grund af
deres syndige forsømmelse af Gud eller deres medmennesker, men fordi Gud har
sejret. De begræder, at resultatet er, hvad det er; men de angrer ikke deres ondskab.
De vil ikke lade noget middel uprøvet, dersom de kunne sejre.’ Spirit of Prophecy,
bind 4, s. 470-471.

11. Hvilken anden gruppe nød fordel af Babylon? Åb. 18, 22.

BEMÆRK: ‘Når en menighed er afhængig af parader, ceremonier og opvisning,
kan du være sikker på, at den indre hellighed mangler. Det ydre gøres attraktivt for
at  bøde på Guds Ånds fravær,  for at  dække over åndelig fattigdom og åndeligt
frafald. Så de protestantiske kirker følger i Roms fodspor, idet de ikke er afhængige
af Kristus, den guddommelige Lærer, men af deres udsmykninger og altre. Pyntede
altre  og  storslået  arkitektur  tiltrækker  og  fastholder  sanserne.  Således  bliver
mennesker  fanget  af  fjenden.  På  samme  måde  ærede  den  store  guldstøtte,
betagende og tiltrækkende og med smuk musik til at charmere sanserne, mørkets
fyrste.’ Manuscript Releases, bind 12, s. 220.
‘Tvang er det sidste, enhver falsk religion griber til. Først prøver den at tiltrække,
ligesom kongen af Babylon prøvede musikkens magt og ydre opvisning. Hvis disse
tillokkelser, som er opfundet under Satans inspiration af mennesker, undlod af få
mennesker  til  at  tilbede  billedstøtten,  var  ildovnens  sultne  flammer  rede  til  at
fortære dem. På samme måde vil det være nu. Pavedømmet har udøvet sin magt til
at tvinge mennesker til adlyde det, og det vil fortsætte med at gøre det.’  Signs of
the Times, 6. maj, 1897.

‘Fryd dig over hende’

12. Hvordan beskrives Babylons fald? Åb. 18, 21. Sammenlign med Matt. 18,
6.

BEMÆRK: Udtrykket  “aldrig mere” [og det, der ligner  det]  anvendes gentagne
gange i versene 21-23. Således udtrykkes endeligheden af Babylons fald. Og det vil
ikke være et gradvist fald. Babylons fald vil være voldsomt. Se Åb. 17, 16.
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13. Hvordan bliver pludseligheden af Babylons fald beskrevet? Åb. 18, 19b.

Sammenlign med 18, 7-8.

BEMÆRK: Nogle har spekuleret på, om udtrykket: “Thi på én time er den blevet
lagt øde” burde fortolkes ved anvendelsen af år-dag princippet, og at de syv plager
vil vare i et år. Vers 19 taler om, at Babylon bliver lagt øde på en time. Som med
alle uopfyldte profetier sømmer det sig ikke for den, der studerer Guds ord, at være
dogmatisk, men at holde øje med begivenhedernes gang. Det, der er tydeligt, er, at
Babylons fald vil være pludseligt.

14. Hvilken respons giver Guds folk på Babylons fald? Åb. 18, 20.

BEMÆRK: Det kan forekomme mærkeligt,  at både Himmelen og Guds folk på
jorden  jubler  ved  Babylons  pludselige  og  voldsomme fald.  Babylon  har  længe
været Guds og hans folks fjende, og denne fjende tilintetgøres for evigt. Den store
undertrykkelse, som Babylon havde ansvaret for, er endelig ophørt. Guds folk har
fået den endelige sejr ved Herren Jesus Kristus.
‘Her er Himmelens vurdering af Babylons indflydelse:
Uanset hendes udseende – hun fordærver.
Uanset hendes påstande – hun fordærver.
Uanset hendes lære – hun fordærver.
Uanset hvad hun gør – hun fordærver.
Uanset hvilke mennesker, der er i hende – hun fordærver.
Det er  derfor,  Gud kalder  sit  folk ud af  Babylon.’  Cooke,  God’s  Final Call  &
Babylon’s Final Fall, s. 31.
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‘Han dømmer og kæmper med retfærdighed’

UDENADSVERS: ‘Lad os glæde og fryde os og give ham æren; thi Lammets 
bryllupsdag er kommet, og hans brud har gjort sig rede.’ Åb. 19, 7.
STUDIEHJÆLP: Lys over hverdagen, del 2, s. 112-127.

Indledning
‘Hvis vi vidste, at Herren ville komme i himmelens skyer med magt og megen

herlighed om blot et år, hvilken højtidelig følelse ville ikke hvile på os! Hvor ivrigt
bør  vi  ikke  stræbe  efter  at  berede  os  for  hans  komme,  så  vi  iklædt
bryllupsklædningen kan gå ind til Lammets bryllupsmåltid.’ Counsels to Writers &
Editors, s. 109. 

‘Sande og retfærdige er hans domme’

1. Hvilke ord hilser dommens konklusion? Åb. 19, 1-2.

BEMÆRK:  ‘Verdener,  som  ikke  er  faldet  i  synd,  har  iagttaget  kampen  og
prøvelserne, som Guds Søn har haft på vegne af menneskeheden. De har set den
uærlige handling hos ham, som engang var højt ophøjet af Gud, men som blev
udstødt  af  Himmelen  med et  stort  antal  engle.  Han  har  gjort  denne  verden  til
platformen  for  sine  handlinger,  stedet  for  hans  oprør  mod  Gud.  I  Himmelen
klagede  han  over  Guds  lov,  idet  han  kaldte  den  unødvendig  og  vilkårlig.  Han
misrepræsenterede Herren Jehova og Himmelens høje Anfører. Han hævdede, at
han  var  over  loven  og  fastholdt  den  ret  på  sin  side;  men han  har  fuldstændig
afsløret, at de principper, han stod for, var onde og skadelige. Det er blevet bevist,
at  “Herrens  lov er  fuldkommen, kvæger sjælen, Herrens  vidnesbyrd  holder,  gør
enfoldig viis. Herrens forskrifter er rette, glæder hjertet, Herrens bud er purt, giver
øjet glans, Herrens frygt er ren, varer evigt, Herrens lovbud er sandhed, rette til
hobe,  kostelige  fremfor  guld,  ja  fint  guld  i  mængde,  søde  fremfor  honning  og
kubens saft. Din tjener tager og vare på dem; at holde dem lønner sig rigt.”’ Second
Advent Review & Sabbath Herald, 25. april 1893.

2. Hvilken scene af jubel følger udfaldet af dommen? Åb. 19, 3-6.

BEMÆRK: Dommen er blevet fulgt med stor interesse af den himmelske hærskare.
Idet Daniel så dommen i et syn, beskrev han ti tusinde og ti tusinde gange ti tusinde
stående foran tronen, mens dommen stod på. Nu hører Johannes “et kor af en stor 
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skare”, mens de priste Guds domme som “sande og retfærdige,” især dommen, der
er  fældet  over  Babylon  for  hendes  utugt  med  jordens  konger  og  for  hendes
forfølgelse af Guds folk.

‘Lammets bryllupsdag er kommet’

3. Hvad er især grunden til denne jublen? Åb. 19, 7.

BEMÆRK: ‘Brylluppet forestiller Kristi modtagelse af sit rige. Den hellige stad,
det  ny  Jerusalem,  som  er  hovedstaden  og  repræsenterer  riget,  kaldes  “bruden,
Lammets hustru.” Englen sagde til Johannes: “Kom, så skal jeg vise dig bruden,
Lammets hustru.” “Og han førte mig i ånden op på et stort og højt bjerg,” siger
profeten, “og viste mig den hellige stad, Jerusalem, som kom ned fra Himlen fra
Gud.” Åb. 21, 9. 10. Det er således helt klart, at bruden står for den hellige stad, og
de  jomfruer,  der  går  brudgommen  i  møde,  er  symbol  på  menigheden.  I
Åbenbaringens Bog omtales Guds folk som gæster ved bryllupsmåltidet. Åb. 19, 9.
Som gæster  kan  de  ikke  også  betyde  bruden.  Som profeten  Daniel  siger,  skal
Kristus fra “den Gamle af dage” i Himlen modtage “magt og ære og herredom”;
han skal modtage det ny Jerusalem, hovedstaden i hans rige, “rede som en brud,
smykket for sin brudgom.” Dan. 7, 14, Åb. 21, 2. Når han har modtaget riget, skal
han komme i al sin pragt som kongernes Konge og herrernes Herre for at frelse sit
folk, og de skal “sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob” i hans rige (Matt.
8, 11; Luk. 22, 30) for at deltage i Lammets bryllupsmåltid.’ Konfrontation, s. 352-
353.

4. Hvad har Lammet ventet på? Åb. 19, 7b-8.

BEMÆRK: ‘Kristus  venter  med  længsel  efter  at  se  sit  billede  åbenbaret  i  sin
menighed. Når Kristi karakter genspejles i al sin fuldkommenhed i hans folk, vil
han komme for at tage dem til sig.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 55. 

5. Hvilken gruppe er udvalgt til at få Himmelens velsignelse? Åb. 19, 9.

BEMÆRK:  ‘Menigheden,  der  som  gave  har  fået  Kristi  retfærdighed,  er  hans
opbevaringssted, hvor hans barmhjertigheds rigdom, hans kærlighed og hans nåde
til slut skal vise sig i al deres herlighed. Det, som han forkyndte i sin forbøn: at
Faderen elsker os lige så højt som ham selv, den enbårne Søn, og at vi skal være
sammen med ham dér, hvor han er, og bestandig være ét med Kristus og Faderen,
får den himmelske hærskare til at undres og er deres store fryd. Helligåndens gave,
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så rig, så fuldkommen og så stor, skal for hans menighed være som en mur af ild
omkring dem, som helvedes magter ikke kan udrette noget imod. Kristus betragter
sit folk i deres ubesmittede renhed og pletfri fuldkommenhed som lønnen for all
hans lidelser, for hans ydmygelse og hans kærlighed, og som fuldendelsen af hans
ære, - Kristus, det store midtpunkt, hvorfra al herlighed udstråler. “Salige er de,
som er indbudt til Lammets bryllupsmåltid.”’ Guds sønner & døtre, 15. december.

‘Profetiens Ånd’

6. Hvad var Johannes’ respons, da engelen viste ham disse ting? Åb. 19, 10a.

BEMÆRK: ‘Engelen fra Himmelen kom til Johannes i ophøjet pragt,  hans åsyn
strålende af den overvættes herlighed fra Gud. Han lod Johannes se begivenheder
af stor og betagende interesse i Guds menigheds historie og fremstillede for ham de
farlige  kampe,  Kristi  efterfølgere  ville  komme til  at  udholde.  Johannes  så  dem
gennemgå ildprøver, blive forsøgt og renset hvide og til sidst som sejrvindere stå
herligt frelst i Guds rige. Engelens åsyn strålede af glæde og var overmåde herligt,
da han viste Johannes menighedens endelige sejr. Da apostelen så Guds menigheds
endelige befrielse, henreves han af det herlige skue, og grebet af dyb agtelse og
ærefrygt  faldt  han  ned  for  engelens  fødder  for  at  tilbede  ham.  Det  himmelske
sendebud løftede ham øjeblikkelig op og sagde som en mild tilrettevisning: “Gør
det ikke! Jeg er din medtjener og dine brødres, som har Jesu vidnesbyrd; tilbed
Gud! thi Jesu vidnesbyrd er Profetiens Ånd.”’  Budskaber til Menigheden,  s. 277-
278.

7. Hvilken  indsigt  åbenbarede  engelen  for  Johannes?  Åb.  19,  10.
Sammenlign med Åb. 22, 9; 1 Pet. 1, 10-11.

BEMÆRK: ‘Med tydelige ord taler profeten Johannes om “resten,” eller den sidste
menighed som dem, “der holder Guds bud og bevarer Jesu vidnesbyrd.” Åb. 12, 17.
Et andet sted giver skribenten en tydelig definition på, hvad han mener med “Jesu
vidnesbyrd.” Da Johannes på et tidspunkt prøvede at tilbede den engel, som viste
sig for ham i et syn, sagde engelen: “Gør det ikke! Jeg er din medtjener og dine
brødres, som bevarer Jesu vidnesbyrd; Gud skal du tilbede!” Åb. 19, 10. Der står et
andet sted, at den samme engel under lignende omstændigheder sagde: “Gør det
ikke; jeg er din medtjener og dine brødre profeternes.” Åb. 22, 9. Det er den samme
tanke,  der  gives  udtryk  for,  i  begge  skriftsteder.  I  det  ene  siges,  at  Johannes’
“brødre” har “Jesu vidnesbyrd;” i det andet kaldes disse brødre for “profeterne.” Så
det er profeterne, der har Jesu vidnesbyrd; og den engel, som viste sig for Johannes,
er  tydeligvis  den  specielle  budbringer,  som  videregiver  instruktion  til  alle
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profeterne.  Denne engel  er  uden tvivl  Gabriel,  som nævnes at  have vist  sig for
Daniel. Se Dan. 8, 16; 9, 21. Den samme engel sagde yderligere til Johannes: “Jesu
vidnesbyrd  er  profetiens  ånd.”  Åb.  19,  10.  Ved  at  sammenligne  bibeludtrykket
“Jesu vidnesbyrd” med udtalelsen i Åb. 12, 17 angående resten... som holder Guds
bud og har Jesu Kristi vidnesbyrd, konkluderer vi, at inden Kristi genkomst vil hans
sande  menighed  holde  hans  bud,  og  de  vil  have  profetiens  Ånd.’  Christian
Experience & Teachings, s. 242-243.

‘Guds ord’

8. Hvilken scene bliver dernæst vist Johannes? Åb. 19, 11-16. Sammenlign 
med Joh. 1, 1-3. 14.

BEMÆRK: ‘Der er kun to grupper i vor verden, de, som er loyale mod Gud, og de,
som står under mørkets fyrstes banner. Satan og hans engle vil komme ned med
kraft, tegn og bedragende undere for at bedrage dem, som bor på jorden, og hvis
det  var  muligt,  endog  også  de  udvalgte.  Krisen  er  lige  forestående.  Skal  dette
lamme deres  energi,  som har kundskab om sandheden? Er bedrageriets  magters
indflydelse så vidtrækkende, så sandhedens indflydelse bliver overmandet? Slaget
ved Harmagedon skal snart udkæmpes. Han, på hvis klædning navnet kongernes
Konge og herrernes Herre står, fører de himmelske hærskarer på hvide heste, iklædt
fint linned, rent og hvidt.’ SDA Bible Commentary, bind 7, s. 982.

9. Hvem ledsager Rytteren og med hvilket formål? Åb. 19, 14. 11b. 
Sammenlign med Åb. 16, 12b. 14b. 16.

BEMÆRK: ‘To store modsatte kræfter åbenbares i den sidste store strid. På den
ene side står himmelens og jordens Skaber. Alle på hans side bærer hans tegn. De
er lydige mod hans bud. På den anden side står mørkets fyrste med dem, som har
valgt frafald og oprør.’ Second Advent Review & Sabbath Herald, 7. maj, 1901. 
‘Jesus kommer som en vældig sejrherre. Nu ikke mere som “en smerternes mand,”
der skal drikke skammens og smertes bitre bæger, men som Himlens og jordens
sejrherre kommer han for at dømme levende og døde. “Troværdig og sanddru” er
han,  “og  han  dømmer  og  kæmper  med  retfærdighed.”  Og  “de  himmelske
hærskarer”  følger  ham. Åb. 19, 11. 14. De hellige  engle,  en stor,  utallig skare,
følger  ham  på  hans  vej  med  hymner  af  himmelsk  velklang.  Hele
himmelhvælvingen  synes  fyldt  af  strålende  skikkelser  –  “titusinde  titusinder  og
tusinde tusinder.” Ingen menneskelig pen kan beskrive denne scene; ingen dødelig
tanke  er  i  stand  til  at  opfatte  dens  pragt.  “Hans  højhed  skjuler  himlen,  hans
herlighed fylder jorden. Under ham er glans som ild.” Hab. 3, 3. 4 . Efterhånden
som den levende sky kommer nærmere, ser hvert øje livets fyrste. Ingen tornekrans
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skæmmer nu det hellige hoved, men en strålekrans hviler på hans hellige pande.
Hans åsyn fordunkler middagssolens strålende lys. “Og på sin kappe, på sin lænd,
har  han et  navn skrevet:  “kongernes  Konge og herrernes  Herre.””  Åb.  19,  16.’
Konfrontation, s. 524.

‘Samlede for at føre krig’

10. Hvilket kald gives, inden denne sidste krig påbegyndes? Åb. 19, 17-18. 
Sammenlign med Jer. 25, 33.

BEMÆRK:  ‘Kunne  de,  hvis  hjerter  er  fulde  af  had  til  Gud,  til  sandhed  og
hellighed, færdes blandt himlens beboere og deltage i deres lovsange? Kunne de
tåle lyset fra Guds og Lammets herlighed? Nej, nej – de fik mange års prøvetid, så
de kunne danne en karakter, der passede for himlen, men de kom aldrig til at elske
renhed, de lærte aldrig himlens sprog, og nu er det for sent. Et liv i oprør mod Gud
har gjort dem uegnede til at leve i himlen; dens renhed, hellighed og fred ville være
dem en lidelse og Guds herlighed en fortærende ild. De ville ønske at flygte fra det
hellige sted. De ville byde tilintetgørelse velkommen, så de kunne skjule sig for
ham, der døde for at frelse dem. De onde har selv afgjort deres skæbne. De har selv
valgt at blive udelukket af himlen, og Gud har været retfærdig og nådig mod dem.’
Det skal ske i de sidste dage, s. 275. 

11. Hvem er samlet sammen for at kæmpe mod de himmelske hærskarer? Åb.
19, 19. Sammenlign med 16, 13-14. 16; Sal. 2, 1-4.

BEMÆRK: ‘På himlen vil der snart vise sig forfærdelige syner af overnaturlig art
som tegn på dæmoners virksomhed. Djævleånder går ud til jordens konger og til
hele verden for at holde dem fast i bedrag og få dem til at gå sammen med Satan i
hans sidste kamp mod Himlens styre. Herskere og undersåtter bliver bedraget lige
meget af disse kræfter. Der vil fremstå mennesker, der hævder at være selve Kristus
og gør krav på den titel og tilbedelse, der tilkommer verdens Frelser. De udfører
underfulde  mirakler  og  helbredelser  og  hævder  at  modtage  åbenbaringer  fra
Himlen, der modsiger skriftens vidnesbyrd. Som sidste akt i det store bedrageri vil
Satan selv personificere  Kristus.  Kirken har  længe erklæret,  at  den ser  frem til
Frelserens genkomst som opfyldelse af sine forhåbninger. Nu vil den store bedrager
få det til at se ud, som om Kristus er kommet. Forskellige steder på jorden vil Satan
vise  sig  blandt  mennesker  som  et  majestætisk  væsen  med  strålende  skønhed,
svarende til beskrivelsen af Guds Søn i Johannes’ Åbenbaring.’  Konfrontation, s.
511.
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‘Lammet skal sejre over dem’

12. Hvilken  skæbne  venter  dyret  og  den  falske  profet?  Åb.  19,  20.
Sammenlign med 2 Tess. 2, 7-9.

BEMÆRK: 
‘Folket ser, at de er ført bag lyset. De beskylder hinanden for at have ført dem ud i
ødelæggelsen, men alle samler de sig om at dynge deres bitreste fordømmelse op
om præsterne. Upålidelige præster har profeteret om en lykkelig fremtid for dem,
og de har fået deres tilhørere til at sætte Guds lov ud af kraft og til at forfølge dem,
der ønskede at holde den hellig. I deres fortvivlelse tilstår disse lærere nu deres
vildledende værk for verden. Folkemasserne er rasende. “Vi er fortabt”! råber de,
“og det er jer, der er skyld i vores undergang,” og de går løs på de falske hyrder.
Det er dem, der engang beundrede dem mest, der udtaler de værste forbandelser
over dem. Selv de hænder, der engang kronede dem med laurbær, løfter sig mod
dem for at slå dem ned. De sværd, der skulle dræbe Guds folk, bruges nu til at
udrydde  dette  folks  fjender  med.  Overalt  er  der  strid  og  blodsudgydelse.’
Konfrontation, s. 534.

13. Hvad bliver der sagt om deres skæbne, som har ydet dyret og den falske
profet støtte? Åb. 19, 21. Sammenlign med 2 Tess. 1, 7-8; Åb. 6, 15-17. Se
også Es. 1, 19-20.

BEMÆRK: ‘Hvis mænd og kvinder har modtaget større lys, hvad gør de da? Hvad
gør de for at advare mænd og kvinder, som ikke forstår, at Herren snart kommer?
“Herren går ud fra sin bolig for at straffe jordboernes brøde; sit blod bringer jorden
for lyset og dølger ej mer sine dræbte.” Hvor, spørger jeg, er byrden for sjæle, som
går tabt uden Kristus? Hvem vil gå frem uden for lejren og bære skammen? Hvem
vil forlade dejlige hjem og kære familiebånd og bære det dyrebare lys til fjerne
lande, men ikke uden for Guds domæne? Hver dag og hvert øjeblik kommer til
dem,  som er  betroet  sandhedens  lys,  med  frygtelig  betydning,  mens  mænd  og
kvinder under enhver himmelstrøg og i ethvert land bereder sig for godt eller ondt,
idet  de  stadfæster  deres  skæbner  for  evighed.’  Home Missionary,  1.  november,
1893.
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‘Et tusind år’

UDENADSVERS: ‘Salig og hellig er den, som har del i den første opstandelse!
dem har den anden død ingen magt over, men de skal være Guds og Kristi præster
og være konger med ham i de tusinde år.’ Åb. 20, 6.

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, s. 535-547.

Indledning
‘I  seks  tusind  år  har  Satans  oprør  fået  “jorden  til  at  bæve.”  Han  har  gjort

“verden til ørken og jævnet byer.” Og han har ikke givet “fangerne fri til at drage
mod hjemmet.” I seks tusind år har hans fængsel  taget  imod Guds folk, og han
havde holdt dem i fangenskab til evig tid, om ikke Kristus havde brudt hans lænker
og  befriet  fangerne.  Selv  de  onde er  nu  sat  uden  for  Satans  magt,  og  han  må
sammen  med  sine  onde  engle  erkende  følgen  af  den  forbandelse,  synden  har
medført.’ Konfrontation, s. 537. 

‘Bandt ham for tusinde år’

1. Hvilken skæbne venter Satan, når de ugudelige bliver dræbt ved Kristi
komme? Åb. 20, 1-3.

BEMÆRK: ‘Nu indtræffer det, der blev symboliseret ved forsoningsdagens sidste,
højtidelige gudstjeneste. Når tjenesten i det allerhelligste var forbi og Israels synder
var  fjernet  fra  helligdommen  gennem  syndofferets  blod,  førtes  den  levende
syndebuk frem for Herren og ypperstepræsten bekendte i menighedens påhør “alle
israelitternes misgerninger og alle deres overtrædelser, alle deres synder” og lagde
“dem på bukkens hoved.” 3 Mos. 16, 21. Når soningen i den himmelske helligdom
er  fuldført,  vil  Guds  folks  synder  på  lignende  måde  blive  lagt  på  Satan  i
overværelse  af  Gud og de himmelske  engle  og  de  frelstes  skare;  han  vil  blive
erklæret  skyldig  i  alt  det  onde,  han  har  fået  dem  til  at  begå.  Og  ligesom
syndebukken blev sendt bort til et ubeboet land, skal Satan forvises til den øde jord,
en ubeboet og trist ørken.’ Konfrontation, s. 535-536.  

2. Hvad menes der med afgrunden? Se 1 Mos. 1, 2a; Jer. 4, 23-27.

BEMÆRK: ‘Udtrykket “afgrunden” refererer til jorden i en tilstand af forvirring og
mørke. Om jordens tilstand “i begyndelsen” siger den bibelske beretning, at den
“var øde og tom, og der var mørke over verdensdybet.” 1 Mos. 1, 2. [Det hebraiske
ord, der her er oversat med “verdensdybet” er gengivet i den græske (Septuagint) 
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oversættelse af det hebraiske Gamle Testamente med det samme ord, der er oversat
med “afgrunden” i Åb. 20, 1-3.] Profetien lærer os, at jorden, i hvert fald til dels,
vil blive ført tilbage til denne tilstand. Profeten Jeremias siger, idet han ser frem til
Guds store dag: “Jeg så på jorden, og se, den var øde og tom, på himlen, dens lys
var borte. Bjergene så jeg, og se, de skjalv, og alle højene bæved. Jeg så, og se, der
var mennesketomt, og alle himlens fugle var fløjet. Jeg så, og se, frugthaven var
ørken, og alle dens byer lagt øde.” Jer. 4, 23-26. Her skal Satan og hans onde engle
bo i tusind år. Bundet til jorden vil han ikke have adgang til andre verdener, hvor
han kan friste og skade dem, der aldrig faldt.  Det er i  denne betydning,  han er
bundet: der er ikke nogen tilbage, som han kan udøve sin magt over. Han er helt
afskåret fra den forførende og ødelæggende gerning, der i så mange århundreder
har været hans eneste fryd.’ Konfrontation, s. 536.

‘De andre døde’

3. Hvad skal der ske med de ugudelige, som var død ved genkomsten? Åb.
20, 5a.

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

4. Hvordan beskrives de, der vil opstå i den første opstandelse? Åb. 20, 5b-6.
Se 1 Tess. 4, 16-17 og betragt de to opstandelser, der tales om i Joh. 5, 28-
29.

BEMÆRK: ‘Livgiveren vil oprejse sin købte ejendom i den første opstandelse, og
indtil den triumferende time, når den sidste basun skal lyde og den vældige hær
komme frem til evig sejr, vil enhver sovende hellig blive bevaret i sikkerhed og
blive beskyttet som en dyrebar juvel, som Gud kender ved navn. Ved kraften fra
den  Frelser,  som  dvælede  i  dem,  mens  de  levede,  og  fordi  de  fik  del  i  den
guddommelige natur, vækkes de fra de døde. Ofte brister vore bedste forhåbninger
her. Vore elskede rives bort fra os ved døden. Vi lukker deres øjne og gør dem klar
til graven og lægger dem bort fra vore øjne. Men håbet holder os oppe. Vi skilles
ikke for evigt, men skal møde de elskede, som sover i Jesus. De skal komme igen
fra fjendens land. Livgiveren kommer. Myriader af hellige engle ledsager ham på
hans vej. Han bryder dødens og gravens lænker, de dyrebare fanger kommer frem i
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sundhed og evig skønhed. Vor personlige identitet bevares i opstandelsen, selvom
vi ikke består af det samme stof, som vi bestod af, da vi gik i graven. I opstandelsen
vil hvert menneske have sin egen karakter. Til sin egen tid vil Gud opvække de
døde og give dem livsånden tilbage og byde de udtørrede knogler  leve. Der vil
være en genforening af familiebåndet. Når vi ser på vore døde, kan vi tænke på den
morgen, når Guds basun skal lyde, “og de døde skal opstå uforkrænkelige, og da
skal vi forvandles.” 1 Kor. 15, 52. De sidste blivende spor af syndens forbandelse
vil blive fjernet, og Kristi trofaste vil vise sig i “Herren vor Guds livsalighed”, idet
de i  deres  sind, sjæl  og legeme afspejler  deres  Herres  fuldkomne billede.’  The
Faith I Live By, s. 185.

‘Der blev givet dem magt til at dømme’

5. Hvad bliver vi fortalt om de helliges aktivitet i løbet af de 1000 år? Åb. 20,
4. 6.

BEMÆRK:  ‘I  de  tusind år  mellem den første  og den anden opstandelse  finder
dommen over de onde sted... Johannes siger i Åbenbaringen: “Og jeg så troner, og
de satte sig på dem, og der blev givet dem magt til at dømme.” “De skal være Guds
og Kristi præster og være konger med ham i de tusinde år.” Åb. 20, 4. 6. På den tid
er det, “at de hellige... skal dømme verden,” som Paulus forudsagde. 1 Kor. 6, 2.
Sammen med Kristus dømmer de de gudløse, sammenligner deres gerninger med
lovbogen, Bibelen, og afgør hver sag efter, hvad de faktisk har gjort. Så udmåles
det,  de gudløse må lide,  efter  deres  gerninger og indføres  ud for  deres  navne i
dødens bog.’ Konfrontation, s. 537-538.

6. Hvordan taler Paulus om denne sandhed? 1 Kor. 6, 2-3.

BEMÆRK: ‘Også Satan og de onde engle dømmes af Kristus og hans folk. Paulus
siger: “Ved I ikke, at vi skal dømme engle?” Og Judas erklærer, at “de engle, som
ikke varetog deres høje hverv, men forlod deres bolig, har han holdt forvaret med
evige lænker i mørket indtil dommen på den store dag.” Jud. 6.’ Konfrontation, s.
538.

‘Satan skal blive løsladt’

7. Hvilken  påvirkning  vil  det  have  på  Satan,  når  de  andre  døde  bliver
opvækket ved slutningen af de 1000 år? Åb. 20, 7.

71



Lektie 11: 8. – 14. juni
BEMÆRK:  ‘Nu  forbereder  Satan  sig  til  en  sidste  frygtelig  kamp  om
overherredømmet.  Da ondskabens fyrste  var berøvet sin magt og afskåret  fra at
fortsætte sit bedrageriske værk, var han ulykkelig og nedslået; men når de gudløse
døde opstår og han ser, hvor talrige hans tilhængere er, får han nyt håb og beslutter
at fortsætte den store strid.’ Herren Kommer, 25. november.

8. Hvad viser,  at hverken Satan eller hans efterfølgere har forandret sig?
Åb. 20, 8-9.

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

‘En stor, hvid trone’

9. Hvordan griber Gud ind for at sætte en stopper for Satans plan? Åb. 20,
11.

BEMÆRK:  ‘Til  sidst  gives  ordren  til  angreb,  og  de  talløse  skarer  sætter  sig  i
bevægelse – en hær, som ingen jordisk erobrer hidtil har kunnet samle, som alle
tiders samlede styrker, siden den første krig på jorden ikke kunne måle sig med.
Satan, den vældigste kriger, fører fortroppen, og hans engle forener deres styrker til
den afsluttende kamp. Konger og generaler er i hans følge, og masserne kommer
efter i vældige kompagnier,  hver under sin særlige fører. Med militær præcision
rykker de sluttede rækker frem over jordens brudte og ujævne overflade mod Guds
stad. Efter ordre fra Jesus lukkes det ny Jerusalems porte, og Satans hære omringer
staden og gør sig klar til angrebet. Nu viser Kristus sig igen for sine fjender. Højt
oppe over staden på et fundament af blankpoleret guld står en høj og ophøjet trone.
På tronen sidder Guds Søn, og rundt omkring ham er hans riges borgere.  Kristi
magt og majestæt kan intet sprog beskrive,  ingen pen skildre.  Den evige Faders
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herlighed  indhyller  hans  Søn.  Hans  stråleglans  fylder  Guds  stad  og  flyder  ud
gennem portene og oplyser hele jorden.’ Konfrontation, s. 540-541.

10. Hvad følger efter tilsynekomsten af den store, hvide trone? Åb. 20, 12-13.

BEMÆRK: ‘Så snart  bøgerne åbnes og Jesu øjne hviler på de ugudelige,  er de
bevidst om hver synd, de nogen sinde har begået. De ser, netop hvor deres fødder
afveg fra renhedens og hellighedens sti, netop hvor langt stolthed og oprør har ført
dem i overtrædelsen af Guds lov. De forførende fristelser, som de opmuntrede ved
at give efter for synd; velsignelserne, som blev brugt forkert; Guds budbringere,
som blev foragtet; advarslerne, som blev forkastet; barmhjertighedens bølger, som
blev slået tilbage af det stædige, ikke-angrende hjerte, viser sig alle, som om de var
skrevet  med ildbogstaver...  Ethvert  spørgsmål  om sandhed  og  vildfarelse  i  den
lange  strid  afgøres.  Guds  retfærdighed  står  fuldt  ud  retfærdiggjort.  Foran  hele
verden  fremstilles  tydeligt  det  store  offer,  som  Faderen  og  Sønnen  gav  på
menneskenes  vegne.  Timen  er  kommet,  hvor  Kristus  indtager  sin  retmæssige
stilling og herliggøres over magter og myndigheder og ethvert navn, der er nævnt.’
Spirit of Prophecy, bind 4, s. 481 & 486.

‘Ildsøen’

11. Hvad  venter  dem,  som  findes  skyldige  i  denne  dom?  Åb.  20,  14-15.
Sammenlign med Mal. 4, 1; Obad. 1, 16.

BEMÆRK: ‘De ugudelige får deres løn på jorden. “Over gudløse sender han regn
af gløder og svovl, et stormvejr er deres tilmålte bæger.” Ild fra Gud kommer ned
fra himmelen. Jorden brydes op. De våben, som er skjult i dens dybder, bringes
frem. Fortærende flammer springer op fra enhver gabende kløft. Selv klipperne er i
brand. Dagen er kommet, som skal brænde som en ovn. Elementerne skal komme i
brand og opløses,  og jorden og alt  menneskeværk  på den skal  brændes op. De
ugudelige “skal blive som strå, og dagen, som kommer, skal lade dem gå op i luer,
siger  Hærskarers  Herre.”  Alle  straffes  “efter  deres  gerninger.”  I  de  rensende
flammer  tilintetgøres  de  ugudelige  til  sidst,  rod  og  gren;  Satan  er  roden,  hans
efterfølgere grenene. Lovens fulde straf er blevet udmålt; retfærdighedens krav er
blevet  opfyldt;  og  idet  Himmelen  og  jorden  ser  til,  erklærer  de  Jehovas
retfærdighed.’ Southern Watchman, 14. marts, 1905. 
Læg mærke til, at med de ugudeliges død bringes selve døden sammen med graven
til  en  afslutning.  Efter  den  anden  død  vil  døden  for  evigt  være  bandlyst  fra
universet. Se Åb. 21, 1-5.

12. Hvad vil Satans skæbne være? Åb. 20, 10.
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BEMÆRK: De græske ord, der er oversat med “i evighedernes evigheder”, er en
oversættelse  af  en  hebraisk  talemåde,  der  findes  i  Det  Gamle  Testamente,  for
eksempel i Es. 34, 8-10, hvor ødelæggelsen af Edoms land er beskrevet. Tydeligvis
skulle denne ødelæggelse ikke vare evigt, som Es. 35 viser. Talemåden betegner
fortsættelse og fuldstændighed, men ikke nødvendigvis evighed. Sammenhængen i
skriftstedet og det relevante vidnesbyrd andetsteds i skriften burde afgøre den sande
fortolkning  af  denne  talemåde  i  et  bestemt  vers,  om  det  skal  oversættes  “i
evighedernes  evigheder”,  eller  om en  bedre  oversættelse  vil  udtrykke  en  mere
begrænset betydning. Skriftstedet angående den salvede kerubs oprør og fald lover
hans endelig udslettelse. Ez. 28, 14-19. Ligesom i 2 Mos. 21, 6 betyder talemåden
“for evigt” blot “så længe han lever,” så vi bør ikke kræve, at Gud skal skænke
Satan evigt liv for blot at pine ham. Joh. 3, 16 siger klart, at mens den troende er
lovet evigt  liv, vil de, der ikke tror, fortabes.  Der er intet løfte om evigt liv for
Djævelen eller nogen af hans efterfølgere.

74



Lektie 12: 15. – 21. juni
‘Den hellige stad’

UDENADSVERS: ‘Og de skal se hans ansigt, og hans navn skal stå på deres
pander.’ Åb. 22, 4.

STUDIEHJÆLP: Budskaber til menigheden, s. 21-28.

Indledning
‘Vi er på vej hjemad. Han, som elskede os så meget, at han ville dø for os, han

har bygget en stad for os. Det ny Jerusalem er vort hvilested. Der bliver ingen sorg
i  Guds  stad  -  ingen  klage  -  ingen  knuste  forhåbninger  og  sårede  følelser  skal
begrædes.  Snart  skal  sorgens  dragt  ombyttes  med bryllupsdragten.  Snart  skal  vi
overvære kroningen af vor konge. De, hvis liv er blevet skjult med Kristus, de, som
på denne Jord har stridt troens gode strid, skal skinne med Forløserens herlighed i
Guds rige.’ Vejledning for menigheden, bind 3, s. 378. 

‘En ny himmel og en ny jord’ 

1. Hvad blev Johannes vist efter udslettelsen af synd fra universet? Åb. 21, 1.
Sammenlign med Es. 65, 17; 2 Pet. 3, 13.

BEMÆRK: ‘De, som ikke finder nogen glæde i at tænke på og tale om Gud i dette
liv, vil ikke nyde det liv, som kommer, hvor Gud altid er til stede og bor blandt sit
folk. Men de, som elsker at tænke på Gud, vil finde sig til rette og nyde himmelens
atmosfære. De, som på jorden har haft himmelen i deres tanker, vil fryde sig over
dens glæder og samfundet med alle de hellige. De, som elsker Gud, vil have en
intelligent  kendskab  om  ham.  Guds  billede  vil  skinne  klart  fra  hans  tjeneres
ansigter, og vil åbent anerkendes som Guds sønner og døtre. Da de var i verden,
gjorde de ikke krav på at være deres egne, og Gud beseglede [se Joh. 3, 33], at de
var  hans.  Himmelen  vil  være  for  dem,  som  inderligt  længes  efter  den,  som
anstrenger sig i forhold til værdien af det, de søger. De, som vil få Himmelen i eje,
vil tænke på himmelske ting.’  Second Advent Review & Sabbath Herald, 13. maj
1890.

2. Hvilke ting vil ikke blive fundet i den nye himmel og på den nye jord? Åb.
21, 4-6; 22, 3.

BEMÆRK: ‘Den ild, der fortærer de ugudelige, lutrer jorden. Forbandelsens sidste
spor er udslettet. Intet evigt brændende helvede vil minde de frelste om syndens
frygtelige følger. Kun ét minde bliver tilbage: Vor Frelser vil altid bære mærkerne 
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efter sin korsfæstelse. På hans sårede hoved, hans side, hans hænder og fødder ses
de eneste spor af syndens grusomme følger.’ Konfrontation, s. 547.
‘I de forløstes hjem vil der ikke være nogen tårer. Ingen begravelser og ingen tegn
på sorg. “Ingen indbygger siger: “Jeg er syg!” Folket der har sin synd forladt.” En
vældig bølge af lykke flyder frem og bliver dybere, eftersom evigheden ruller. Vi er
stadig blandt jordisk aktivitets skygger og tummel. Lad os med dyb alvor betænke
de kommende velsignelser. Lad vor tro trænge gennem hver mørk skyer og beskue
ham, som døde for verdens synder. Han har åbnet paradisets porte for alle, som
modtager ham og tror på ham. Han giver dem magt til  at være Guds sønner og
døtre. Lad de trængsler,  som smerter os så dybt,  blive gavnlige lærdomme, som
lærer os at trænge fremad imod målet, den sejrspris, til hvilken vi er kaldet i Kristus
Jesus.  Lad  tanken  om  Herrens  snare  komme  opmuntre  os.’  Vejledningen  for
menigheden, s. 378.

‘Den, som sejrer’

3. Hvem vil den nye himmel og jord blive givet til? Åb. 21, 7. Sammenlign
med Åb. 2, 7. 11; 3,12. 21. 

BEMÆRK:  ‘Det er ved dagligt at dø til selvet i livets små gøremål, at vi bilver
sejrvindere. Glem selvet i ønsket om at gøre noget for andre. I stedet for trofast at
udføre deres pligt søger mange deres egen fornøjelse ud fra selviske motiver. Der
er en afgjort mangel på kærlighed til andre. Gud påbyder alle sine efterfølgere at
velsigne andre med deres indflydelse og midler, at søge den visdom fra ham, som
vil gøre dem i stand til at gøre alt, der står i deres magt, for at ophøje deres tanker
og følelser,  som kommer under deres  indflydelse.  Ved at  gøre  dette  vil  en sød
tilfredsstillelse erfares, en indre fred, som vil være en tilstrækkelig belønning. Der
er sand lykke i en trofast udførelse af livets mangfoldige pligter, tilskyndet af høje
og ædle motiver om at gøre godt mod andre. Dette vil bringe mere end en jordisk
belønning, for enhver trofast og uselvisk pligtopfyldelse bliver lagt mærke til  af
englene og skinner på livets optegnelse. I Himmelen vil ingen tænke på selvet eller
søge deres egen fornøjelse; men ud fra ren, ægte kærlighed vil alle søge at gøre de
andre himmelske væsener omkring sig lykkelige. Hvis vi ønsker at nyde himmelsk
samfund på den nye jord, må vi styres af himmelske principper her.’ Testimony for
the Church at Battle Creek (Pamphlet No. 97), s. 22.

4. Hvem  vil  aldrig  komme  ind  i  det  nye  Jerusalem?  Åb.  21,  8.  27.
Sammenlign med Åb. 22, 15 & Ef. 5, 5.

BEMÆRK: ‘Sandhed vil aldrig passe for en løgner; ydmyghed vil ikke tilfredsstille
selvglæde og stolthed, renhed er ikke noget for den korrupte; uselvisk kærlighed
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forekommer ikke den selviske særlig tiltrækkende. Hvad slags nydelse kan Himlen
vel tilbyde dem, der er fuldt optaget af jordiske og selviske interesser? Kunne de,
hvis liv har været tilbragt i oprør mod Gud, pludselig overføres til Himlen og blive
vidne til den høje, hellige fuldkommenhed, der altid findes der – hver sjæl fyldt af
kærlighed, hvert ansigt strålende af glæde, henrivende musik i velklingende toner
til ære for Gud og Lammet,  og uophørligt  strålende lys over de frelste fra hans
ansigt, som sidder på tronen – kunne de, hvis hjerter er fyldt med had til Gud, til
sandhed og hellighed, blande sig med de himmelske skarer og slutte sig til deres
lovsange? Kunne de udholde Guds og Lammets stråleglans? Nej, nej! Mange års
nådetid har de haft, så de kunne danne deres karakter for Himlen; men de har aldrig
optrænet sindet til at elske renhed, de har aldrig lært Himlens sprog, og nu er det
for sent. Et liv i oprør mod Gud har gjort dem uegnede til Himlen. Dens renhed,
hellighed og fred ville være en pine for dem; stråleglans fra  Gud ville være en
altfortærende ild. De ville kun længes efter at flygte fra det hellige sted. De ville
byde ødelæggelsen velkommen, så de kunne skjule sig for hans ansigt, som døde
for at frelse dem. Det er de ondes eget valg, der har bestemt deres skæbne. Deres
udelukkelse fra Himlen er deres egen frivillige sag, og retfærdig og barmhjertig fra
Guds side.’ Konfrontation, s. 446-447.

‘Ny Jerusalem’

5. Hvilket vidunderligt syn blev givet Johannes? Åb. 21, 2. 9-10. Sammenlign
med Zak. 14, 4.

BEMÆRK:  ‘Kristus  stiger  ned  på  Oliebjerget,  hvorfra  han  steg  op  efter  sin
opstandelse, og hvor englene gentog løftet om hans genkomst. Profeten siger: “Og
Herren min Gud kommer og alle de hellige med ham.” “På hin dag står hans fødder
på Oliebjerget østen for Jerusalem, og Oliebjerget skal revne midt over... og danne
en vældig dal.” “Og Herren skal  være konge over hele jorden. På hin dag skal
Herren være én og hans navn ét.” Zak. 14, 5. 4. 9. Når det ny Jerusalem kommer
ned fra Himlen i sin strålende pragt, ligger det på det sted, der er renset og gjort
klar til at modtage det, og Kristus med sit folk og englene drager ind i den hellige
stad.’ Konfrontation, s. 539

6. Hvordan beskrives det nye Jerusalem? Åb. 21, 11-21.

BEMÆRK:  De,  som  har  studeret  Guds  ord,  har  længe  lagt  mærke  til  den
symbolske betydning af mange af detaljerne om det ny Jerusalem. Dette har ført til
en temmelig nyttesløs debat om, hvorvidt det ny Jerusalem er en bogstavelig stad
eller bare et symbol på den kristne menighed. Vi må passe på dem, som søger at
skabe splittelse, hvor det ikke behøves. Den gammeltestamentlige helligdom (og
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for den sags skyld templet i Himmelen) var både en bogstavelig struktur og også
meget  symbolsk  i  mange  af  sine  detaljer.  Dette  burde  vise,  at  det  ikke  er
nødvendigt  at  betragte  det  ny Jerusalem som  enten  symbolsk  eller  bogstavelig.
Noget kan designes af Gud til både at være symbolsk og bogstavelig, og meget kan
vindes ved at betragte begge aspekter af det ny Jerusalem.

‘Noget tempel så jeg ikke’

7. Hvordan afviger det nye Jerusalem fra det gamle Jerusalem? Åb. 21, 22.
Sammenlign med Åb. 21, 3; 22, 4.

BEMÆRK: ‘“Og noget tempel så jeg ikke i staden; thi dens tempel er Herren, Gud,
den Almægtige, og Lammet.” Åb. 21, 22. Guds folk har den forret, at de kan have
frit fællesskab med Faderen og Sønnen. “Nu ser vi jo i et spejl, i en gåde.” 1 Kor.
13, 12. Vi ser Guds billede som i et spejl, i naturen og i hans færd med mennesker,
men til  den  tid  skal  vi  se  ham ansigt  til  ansigt,  uden  noget  fordunklende  slør
imellem os. Vi skal opholde os i  hans nærværelse og se hans åsyns herlighed.’
Konfrontation, s. 550. 

8. Hvad blev vist Johannes angående stadens størrelse? Åb. 21, 15-17.

BEMÆRK: “Dens længde, bredde og højde er ens.” Da Moses fik befaling om at
bygge en jordisk helligdom, blev han vist, at det allerhelligste, hvor pagtens ark og
nådestolen blev stillet, skulle have ens længde, bredde og højde.

‘Tolv porte’

9. Hvad  blev  Johannes  vist  angående  stadens  porte?  Åb.  21,  12-13.  21.
Sammenlign med Åb. 22, 14.

BEMÆRK: Det er blevet foreslået, at ligesom perlens skønhed dannes ved lidelse,
vil  de,  som går ind i  staden,  være dem, som har lidt,  og hvis lidelse har  skabt
skønhed i deres liv.

10. Hvad ellers kendetegner det ny Jerusalem? Åb. 21, 23 & 25; 22, 5.

BEMÆRK: ‘I Guds stad “skal der ingen nat være mere.” Ingen vil trænge til hvile.
Ingen  blive  trætte  af  at  gøre  Guds vilje  og prise  hans  navn.  Altid  skal  vi  føle
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morgenens friskhed og altid være langt fra dens afslutning. “og de trænger ikke til
lys  fra  lampe eller  lys  fra Sol,  thi Gud Herren skal lyse over dem.” Åb. 22, 5.
Solens lys fortrænges af en stråleglans, der ikke blænder øjnene, så det gør ondt,
men som overgår middagssolens klarhed. Guds og Lammets herlighed fylder den
hellige stad med lys,  der ikke slukkes. De frelste vandrer i en evig dags solløse
glans.’ Konfrontation, s. 549-550. 

‘Livets træ’

11. Hvad så Johannes komme fra Guds trone? Åb. 22, 1.

BEMÆRK: ‘Jesu Kristi blod renser os fra al synd. Det taler bedre end Abels blod,
for  Kristus  lever  altid  for  at  gå  i  forbøn  for  os.  Vi  behøver  at  holde  os
virkningsfuldheden  af  Jesu  blod  for  øje  altid.  Dette  livgivende,  livsopholdende
blod, som vi tilegner  os ved levende tro,  er  vort  håb.  Vi trænger til  at  vokse i
forståelse af dets uendelige værdi; for det taler kun for os, når vi i tro gør krav på
dets  virkning,  idet  vi  holder  samvittigheden  ren  og  har  fred  med  Gud.  Det  er
fremstillet  for  os  som  forladelsens  blod,  uadskilleligt  knyttet  til  vor  Forløsers
opstandelse og liv og illustreret ved den altid rindende strøm fra Guds trone, vandet
i livets flod.’ Kraft fra det Høje, s. 47.

12. Hvad voksede der ved floden? Åb. 22, 2. Sammenlign med 1 Mos. 2, 9, Åb.
2, 7; 22, 14.

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

UDENADSVERS: ‘Salige er de, som holder hans bud, for at de kan få adgang
til livets træ og gennem portene gå ind i staden.’ Åb. 22, 14 (eng. overs.).

STUDIEHJÆLP: The Faith I Live By, s. 368-371.

Indledning
‘De genløste, der nu atter får adgang til livets træ i det Eden, som gik tabt for så

lang tid siden, vil “vokse op” til det fulde “mål af vækst,” som menneskene havde i
deres  oprindelige  herlighed.  De  sidste  spor  af  syndens  forbandelse  vil  blive
udslettet, og Kristi trofaste børn vil fremtræde i “Herren vor Guds skønhed” (Sal.
90, 17, eng. overs.), og i ånd, sjæl og legeme genspejle deres Herres fuldkomne
billede. O, underfulde forløsning, som der så længe har været talt om, håbet på og
tænkt på med ivrig forventning, men som aldrig har været rigtig forstået!’ Herren
Kommer, 13. november. 

‘Jeg, Jesus, har sendt min engel’

1. Hvordan erklæres pålideligheden af Åbenbaringens profeti? Åb. 22, 16. 6.
Sammenlign med 19, 9b.

BEMÆRK: ‘Vi er så taknemmelige for det urokkelige profetiske ord, som sikrer, at
ingen behøver at føres vild. Vi ved, der er fabler og vranglære i verden i disse tider.
Vi ønsker at kende sandheden. For at opnå kundskab må vi selv foretage grundige
undersøgelser.  Det  lader  sig  ikke  gøre  ved  en  overfladisk  gennemlæsning  af
Skriften, men vi må sammenligne skrift med skrift. Vi må selv granske Skriften, for
ikke at føres på vildspor. Skønt mange tager fejl, fordi der er så mange forskellige
lærdomme i vor verden, er der kun én sandhed. Du vil måske møde mange, som
påstår, at de har sandheden, men det er din forret selv at ransage skrifterne. “Til
læren og vidnesbyrdet! Således skal visselig de komme til at tale, som nu er uden
morgenrøde.” Vi må selv kende Skriften, så vi kan forstå det virkelige grundlag for
det håb, vi ejer.’ Kristus Alene, 10. april.

2. Hvordan roser Kristus dem, som giver agt på denne profetis ord? Åb. 22,
7. Sammenlign med vers 9.

BEMÆRK: ‘Mange har næret den idé, at Åbenbaringens Bog er en forseglet bog,
og de vil ikke ofre tid og studium på dens mysterier. De siger, at de stadig skal se
hen til frelsens herligheder og at mysterierne, som blev åbenbaret for Johannes på 
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øen Patmos, ikke er så megen betragtning værd som disse. Men Gud betragter ikke
denne bog således... Åbenbaringens Bog åbner for verden det, som har været, som
er og som skal komme; det er til oplysning for os, der er nået til verdens ende. Det
bør studeres med ærbødig ærefrygt. Vi er begunstigede ved, at vi ved, hvad der er
skrevet  til  at  oplyse  os.’  Second Advent  Review & Sabbath Herald,  31. august,
1897.

3. Hvilken højtidelig advarsel giver Gud angående denne bog? Åb. 22, 18-19.

BEMÆRK: ‘De, som ved menneskelig udlægning vil få Skriften til at sige det, som
Kristus aldrig har lagt i den, svækker dens kraft og får Guds stemme i belæring og
advarsler til at sige noget falsk. For at undgå den ulejlighed, de udsættes for ved
lydighed mod Guds krav, er de blevet skilte, der peger i den forkerte retning, mod
falske  stier,  som  fører  til  overtrædelse  og  død.  Alfa  og  Omegas  vidnesbyrd
angående straffen for at fjerne betydningen af ét ord, udtalt af Guds mund, er den
frygtelige fordømmelse, at de skal modtage plagerne, som er skrevet om i bogen;
deres navne vil blive fjernet fra livets bog og fra den hellige stad.’ Fundamentals of
Christian Education, s. 386-387.

‘Tilbed Gud’

4. Hvad var Johannes’ respons på det syn, han havde set? Åb. 22, 8. 
Sammenlign med 19, 10 & Matt. 4, 10.

BEMÆRK: ‘Engelen fra Himmelen kom til Johannes i ophøjet pragt,  hans åsyn
strålende af den overvættes herlighed fra Gud. Han lod Johannes se begivenheder
af stor og betagende interesse i Guds menigheds historie og fremstillede for ham de
farlige  kampe,  Kristi  efterfølgere  ville  komme til  at  udholde.  Johannes  så  dem
gennemgå ildprøver, blive forsøgt og renset hvide og til sidst som sejrvindere stå
herligt frelst i Guds rige. Engelens åsyn strålede af glæde og var overmåde herligt,
da han viste Johannes menighedens endelige sejr. Da apostelen så Guds menigheds
endelige befrielse, henreves han af det herlige skue, og grebet af dyb agtelse og
ærefrygt  faldt  han  ned  for  engelens  fødder  for  at  tilbede  ham.’  Budskaber  til
Menigheden, s. 277.

5. Hvad var engelens øjeblikkelige respons? Åb. 22, 9. Sammenlign med 14,
6-7; 13, 8.
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BEMÆRK: ‘Engelen viste derpå Johannes den himmelske stad med al dens pragt
og  blændende  herlighed.  Henreven  og  overvældet,  forglemmende  den  tidligere
tilrettevisning, faldt apostelen atter ned for at tilbede for engelens fødder. På ny lød
den milde  tilrettevisning:  “Gør  det  ikke;  jeg  er  din medtjener  og dine  brødres,
profeternes,  og deres,  som bevarer denne bogs ord; tilbed Gud!”’  Budskaber til
Menigheden, s. 277. 

‘Efter som hans gerning er’

6. Hvilken kendelse afslutter dommen? Åb. 22, 11. Sammenlign med 14, 6.

BEMÆRK: ‘Det vil snart blive sagt i Himmelen: “Det er sket.” “Lad den, som gør
uret, blive ved at gøre uret, og lad den urene blive ved at leve i urenhed, og lad den
retfærdige  blive  ved  at  øve  retfærdighed,  og  lad  den  hellige  blive  ved  at  leve
helligt. Se, jeg kommer snart, og jeg har min løn med mig for at gengælde enhver,
efter som hans gerning er.” Åb. 22, 11. 12. Når denne befaling gives, vil enhver
skæbne være afgjort.’ Counsels to Teacher, Parents & Students, s 418. 
‘Når Herren kommer, vil de, der er hellige, vedblive at være hellige. Den, der har
bevaret  sit  legeme  og  sin  ånd  i  hellighed,  i  helliggørelse  og  i  ære,  vil  da  få
udødelighedens fuldendte gave. Men de, som er uretfærdige, vanhellige og urene,
vil vedblive at være sådan for al tid. Ingen gerning vil da blive udført for at fjerne
deres mangler og give dem en hellig karakter. Den guddommelige smelter sidder da
ikke  mere  for  at  udføre  sin  renselsesproces  og  fjerne  deres  synder  og  deres
fordærvelse. Dette må alt sammen gøres i disse prøvetidens timer. Det er nu, denne
gerning skal udføres for os.’ Vejledning for Menigheden, bind 1, s 154.

7. Hvilken begivenhed følger hurtigt efter denne erklæring? Åb. 22, 12.

BEMÆRK: ‘Når undersøgelsesdomstolens arbejde er forbi, har alle fået sin skæbne
afgjort  til  liv eller død. Prøvetiden er  forbi,  kort  før Herren  kommer i  skyerne.
Kristus siger i Åbenbaringens Bog, idet han ser frem til den tid: “Lad den, som gør
uret, blive ved at gøre uret, og lad den urene blive ved at leve i urenhed, og lad den
retfærdige  blive  ved  at  øve  retfærdighed,  og  lad  den  hellige  blive  ved  at  leve
helligt. Se, jeg kommer snart, og jeg har min løn med mig for at gengælde enhver,
efter som hans gerning er.” Åb. 22, 11. 12. De retfærdige og de gudløse skal stadig
leve på jorden i deres dødelige tilstand – mennesker skal plante og bygge, spise og
drikke, uden bevidsthed om, at den endelige, uigenkaldelige afgørelse er truffet i
helligdommen histoppe. Da Noa gik ind i arken før syndfloden, lukkede Gud efter
ham og lukkede de ugudelige ude; men folk,  der ikke vidste,  at  deres dom var
afsagt, fortsatte deres sorgløse, forlystelsessyge liv endnu i syv dage og gjorde sig
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lystige  over advarslerne  om den forestående dom. “Sådan skal  det  også gå  ved
Menneskesønnens komme,” siger Frelseren. Matt. 24, 39. Sagte, ubemærket som
tyven om natten, kommer den afgørende time, der  markerer  afgørelsen af hvert
menneskes skæbne, den endelige tilbagetrækning af tilbudet om nåde til syndige
mennesker.  “Våg  derfor!...  Lad  ham ikke  finde  jer  sovende,  når  han  pludselig
kommer!” Mark. 13, 35. 36.’ Konfrontation, s. 404.

‘Salige er de’

8. Hvem vil blive berettiget til at gå ind i Guds stad? Åb. 22, 14.

BEMÆRK:  Flertallet  af  de  moderne  oversættelser  følger  Codex  Sinaiaticus
Alexandrinus  og  Codex  Ephraemi  i  at  gengive  dette  vers  som  “tvætte  deres
klæder.” Det er nemt at foretage denne ændring på græsk; “entolas” (bud) ændret
til “stolas” (klæder) og “poiountes” (holder) ændret til “plunontes” (tvætter). Den
læsemåde, der findes i King James biblen, stammer fra flertallet af de overlevende
græske manuskripter. Lamsa oversættelsen, som er baseret på den tidlige Peshitta
oversættelse til syrisk før år 200 ef. Kr. siger også “holder hans bud.” To tidlige
kristne forfattere, Tertullian (145-220 ef. Kr.) og Cyprian (200-258 ef. Kr.) citerer
begge verset som holdende budene. Andre steder i Johannes’ skrifter understreger
apostelen vigtigheden af lydighed mod Guds bud. Se 1 Joh. 2, 3-4; 5, 2-3, Åb. 12,
17; 14, 12.
‘Han, som er al kundskabs kilde, har fastsat betingelsen for, hvornår vi er egnede til
at  få  adgang til  Himmelens lyksalighed,  med ordene:  “Salige er de,  som holder
hans bud, for at de kan få adgang til livets træ og gennem portene gå ind i staden.”
Lydighed  mod  Guds  bud  er,  hvad  Himmelen  koster,  og  det  allervigtigste  for
børnene at lære er at være lydige i Herren mod deres forældre.’ Barnet i Hjemmet,
s. 218.

9. Hvem vil blive udelukket fra Guds stad? Åb. 22, 15. Sammenlign med 21,
27.

BEMÆRK: ‘Gennem den strenge straf, som blev tilmålt disse bedragere [Ananias
og Safira], vil Gud, at også vi skal lære, hvor dybt hans had og foragt er overfor alt
hykleri og bedrag. Ved at foregive, at de havde givet det hele, løj Ananias og Safira
for Helligånden, og som følge heraf mistede de både dette liv og det tilkommende.
Den samme Gud, som straffede dem, fordømmer i  dag al  falskhed!  Løgnagtige
læber er for ham en vederstyggelighed. Han erklærer om sin hellige stad, at “intet
urent  skal  nogensinde  komme  ind  i  den,  ej  heller  nogen,  som  øver
vederstyggelighed og løgn.” Åb. 21, 27. Der må ikke tages  let eller usikkert på
sandfærdigheden.  Lad  den blive en del  af  selve livet.  Hvis  man spiller  højt  og

83



Lektie 13: 22. – 28. juni
letsindigt  spil  med  sandheden  og  forstiller  sig  for  at  dække  over  sine  egne
egoistiske planer, betyder det skibbrud for troen. “Så stå da med sandheden spændt
som bælte om jeres lænder.” Ef. 6, 14. Den, som taler usandhed, sælger sin sjæl for
billigt køb. Hans løgne kan synes at være til hjælp i nødsituationer; han kan således
synes at gøre gode forretninger, som ikke ville være mulige ved ærlig handel; men
til sidst vil han nå til det punkt, hvor han ikke kan stole på nogen som helst. Fordi
han  selv  er  en  løgner,  har  han  heller  ikke  tillid  til  andres  ord.’  Mesterens
Efterfølgere, s. 45.

‘Kom! for nu er det rede’

10. Hvilken nådig indbydelse gives alle? Åb. 22, 17a.

BEMÆRK: ‘Enhver, som hører, skal gentage denne opfordring. Hvad der end er et
menneskes kald i livet, bør dets største interesse være at vinde sjæle for Kristus.
Det er måske ikke i stand til at tale til store forsamlinger, men det kan arbejde for
de enkelte.  Til  dem kan det  videregive den belæring,  det  selv har  modtaget  fra
Herren. Tjenesten består ikke blot i at prædike. Også de tjener, som skaffer de syge
og lidende lindring, som hjælper de nødlidende og taler trøstende ord til de forsagte
og  de  lidettroende.  Både  nær  og  fjern  findes  der  sjæle,  som  er  tyngede  af
skyldfølelse. Det er ikke lidelser, slid og fattigdom, der nedværdiger mennesker.
Det er synd og overtrædelser. Dette bringer uro og utilfredshed. Kristus vil, at hans
tjenere skal hjælpe dem, der er plagede af synden.’ Den Store Mester, s 561. 

11. Hvad er der lovet dem, som giver agt på denne indbydelse? Åb. 22, 17b.
Sammenlign med Joh. 4, 10-14.

BEMÆRK: ‘“Om nogen tørster, han komme til mig!” De rige og de fattige, de høje
og de lave, alle er de lige velkomne. Han lover at tage byrden fra det tyngede sind,
at trøste de sørgende og give de modløse nyt håb. Mange af dem, der hørte Jesus,
sørgede  over  skuffede  forhåbninger.  Mange  nærede  en  hemmelig  sorg.  Mange
søgte  at  tilfredsstille  deres  rastløse  længsler  med  denne  verdens  goder  eller
menneskers bifald; men når de havde opnået det alt sammen, opdagede de, at de
trods al deres møje kun var nået til en utæt brønd, som ikke kunne hjælpe dem til at
slukke deres tørst. De stod der midt i glansen af det glade optrin, utilfredsstillede og
bedrøvede. Dette pludselige råb: “Om nogen tørster,” vækkede dem op fra deres
sorgfulde grublen, og medens de lyttede til de følgende ord, tændtes et nyt håb i
deres sind. Helligånden fremstillede symbolet foran dem, indtil de deri så tilbudet
om frelsens uvurderlige gave. Kristi råb til den tørstende sjæl lyder stadig i verden,
og det taler til os med endog endnu større kraft end til dem, der hørte det i templet
på løvhyttefestens sidste dag. Dette kildevæld er åbent for alle. De, som er trætte og
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udmattede,  får  tilbudt  det  evige  livs  forfriskende  drik.  Jesus  råber  stadig:  “Om
nogen tørster, han komme til mig og drikke.”’ Den Store Mester, s. 308.

‘Ja, jeg kommer snart’

12. Med hvilke indtrængende ord afslutter Herren sin åbenbaring? Åb. 22,
20a. Sammenlign med 3, 11; 22, 7. 10.

BEMÆRK: ‘En af Bibelens højtideligste og skønneste sandheder er forudsigelsen
af  Kristi  genkomst  for  at  fuldende  den  store  frelsergerning.  Læren  om  Kristi
genkomst er grundtonen i den hellige skrift. Kristi komme har i alle tidsaldre været
hans sande efterfølgeres  håb. I  sin hjemsøgelses  nat  udbrød patriarken Job med
urokkelig tro: “Jeg ved, at min løser lever, over støvet vil en forsvarer stå frem... ud
fra mit kød skal jeg skue Gud, hvem jeg skal se på min side; ham skal mine øjne se,
ingen fremmed.” Job 19, 25-27. Frelserens afskedsløfte på Oliebjerget om, at han
ville komme igen, fik fremtiden til at se lysere ud for hans disciple og fyldte deres
hjerter  med  glæde  og  håb,  som  sorgen  ikke  kunne  slukke  og  prøvelser  ikke
fordunkle. Midt i al lidelse og forfølgelse var “den store Guds og vor Frelsers Jesu
Kristi  herlige  tilsynekomst”  det  “salige  håb.”  “Denne  gamle  verden  skal  snart
forgå,”  sagde  Melanchthon.  Calvin  siger  til  de  kristne,  at  de  “uopholdeligt,
brændende  skal  bede  om  Kristi  snarlige  komme  som  det  lykkeligste  af  alt.”
“Tanken  om  Herrens  komme,”  sagde  Baxter,  “er  min  kæreste  og  lykkeligste
tanke.” “Det er troens gerning og hans helliges kendetegn at elske hans komme.”
“Denne er dagen, alle de troende længes efter og håber og venter på som deres
forløsnings  fuldbyrdelse  og  opfyldelse  af  alle  deres  sjæls  ønsker  og  mål.”
“Fremskynd, oh Herre, denne velsignede dag!”’ The Faith I Live By, s. 348.

13. Hvilken inderlig bøn tilføjer Johannes til sin Herres ord? Åb. 22, 20b-21.

BEMÆRK: ‘På klippeøen Patmos hører den højt elskede discipel dette løfte: “Ja,
jeg kommer snart!” Og hans længselsfulde svar er menighedens evige bøn på dens
lange pilgrimsfærd. “Amen. Kom, Herre Jesus!” Åb. 22, 20.’  Herren Kommer, 4.
januar.
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