
INDHOLD

1. Skabelse: seks dage eller millioner af år?.....................…............... s. 4
2. Eksisterer Djævelen virkelig?.......................................................... s. 10
3. Hvad sker der, når en person dør?...............................…………….s. 18
4. Forudbestemmelse: hvad handler det alt sammen om?...............….
5. ‘Dig har Herren din Gud udvalgt til sit ejendomsfolk’......……….. s. 32
6. Jesus: Guds Søn.....................................................……………….. s. 38
7. Jesus: Menneskesønnen...............................................…………… s. 44
8. Hvad betyder det at blive frelst?...................................................... s. 49
9. Hvilken dag er Guds hellige dag?............................................…… s. 54
10. Er Helligånden blot en kraft eller en indflydelse?........................... s. 60
11. ‘Vi har en stor ypperstepræst’......................................………….... s. 65
12.  Hvem er Antikrist?..........................................………………….. s. 72
13. Vil Jesus vende hemmeligt tilbage?...............................…….….....s. 78

Lys i Mørke
Hørløkkevej 7

DK-4520 Svinninge
DK Giro 088-8850

1



‘Ordstrid og mundhuggeri’

Forord

Når som helst  Guds folk vokser  i  nåde,  vil  de vedvarende få en klarere
forståelse af hans ord. De vil opdage nyt lys og skønhed i dets hellige sandheder.
Dette har været sandt i menighedens historie op gennem alle tidsaldre, og således
vil det fortsætte indtil enden. Men når virkeligt åndeligt liv svinder, har der altid
været en tendens til, at kundskaben om sandheden ikke længere vokser. Mennesker
stiller sig tilfredse med det lys, de allerede har fået fra Guds ord, og tager modet fra
dem, der ønsker at undersøge Skrifterne yderligere. De bliver konservative og søger
at undgå diskussion.

Den kendsgerning, at der ikke er nogen strid eller diskussion blandt Guds
folk, burde ikke anses som afgørende bevis på, at de holder fast ved sund lære. Der
er grund til at frygte, at de ikke klart skelner mellem sandhed og vildfarelse. Når
der ikke rejses nogen nye spørgsmål ved undersøgelse af Skrifterne, når der ikke
opstår forskellige synspunkter, der leder mennesker til at granske Bibelen for sig
selv for at sikre sig, at de har sandheden, vil der være mange nu som i gamle dage,
der vil holde fast ved traditioner og ikke vide, hvad de tilbeder.

Jeg er blevet vist, at mange, som bekender sig til at have kendskab til den
nærværende sandhed, ikke ved, hvad de tror på. De forstår ikke beviserne for deres
tro. De har ikke en rigtig forståelse af arbejdet for denne tid. Når prøvelsens time
kommer, vil der være mennesker, som nu forkynder for andre, som vil opdage, idet
de undersøger de standpunkter, de har, at der er mange ting, som de ikke kan give
nogen tilfredsstillende grund for.  Før de således blev prøvet,  kendte de ikke til
deres store uvidenhed.

Og der er mange i menigheden, der tager det for givet, at de forstår, hvad de
tror på, men indtil strid opstår, kender de ikke til deres egen svaghed. Når de er
adskilt fra dem, der tror det samme, og er tvunget til at stå alene og forklare deres
tro, vil de være overraskede over at opdage, hvor forvirrede deres ideer er om, hvad
de havde taget imod som sandheden. Det er helt sikkert, at man iblandt os har vendt
sig fra den levende Gud og mod mennesker og sat menneskelig visdom i stedet for
guddommelig visdom.

Gud vil vække sit folk; hvis andre midler svigter, vil vranglære komme ind
blandt dem, som vil sigte dem og adskille avnerne fra hveden. Herren byder alle de,
der tror på hans ord, at vågne op fra deres søvn. Der er kommet dyrebart lys, som er
passende for denne tid. Det er bibelsk sandhed, som viser os farerne, der er nært
forestående. Lyset  burde lede os til  et flittigt studium af Skrifterne og en meget
kritisk undersøgelse af de standpunkter, vi har. 

Gud  ønsker,  at  alle  sandhedens  aspekter  og  holdninger  skal  granskes
omhyggeligt  og udholdende under  bøn og faste.  De troende skal  ikke stille  sig
tilfredse med antagelser og dårligt definerede ideer om, hvad sandheden består af.
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Deres tro skal være grundfæstet i Guds ord, så de, når prøvetiden kommer, og de
stilles  for  rådsforsamlinger  for  at  begrunde  deres  tro,  kan være  i  stand  til  med
sagtmodighed og frygt at begrunde det håb, der er i dem.

Counsels to Writers & Editors, s. 38-40.
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Lektie 1: 28. marts – 3. april  
Skabelse: seks dage eller millioner af år?

UDENADSVERS: ‘Thi i seks dage gjorde Herren himmelen, 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, 11. 

STUDIEHJÆLP: Uddannelse, s. 128-135.
LEKTIENS MÅL: At besvare spørgsmålet: Kan Bibelen forenes med evolution 

og millioner af år?

Indledning
‘Når vantroen hævder, at fuldførelsen af den første uges begivenheder krævede

syv uendelig lange tidsepoker, slår det direkte ned på grundvolden for det fjerde
buds sabbat. Derved gøres det dunkelt og ubestemt, som Gud har gjort meget klart.
Vantro geologer hævder, at verden er meget ældre end Biblens beretninger vil gøre
den  til.  Disse  geologer  forkaster  bibelhistorien,  fordi  de  mener,  at  jorden  selv
beviser, at verden har eksisteret i titusinder af år. Selv mange, som bekender sig til
at tro på Bibelens beretninger, er ikke opmærksomme på sammenhængen mellem
mange af de forunderlige ting, man finder i jorden, og skabelsens syv døgn, og at
verden nu kun er omkring 6000 år gammel.’ Kristus Alene, s. 45. 

‘Således fuldendtes himmelen og jorden’

1. Hvilken fremstilling giver Bibelen om varigheden af skabelsen? 1 Mos. 1,
31 – 2,2. (Læs 1 Mos. 1.)

BEMÆRK: ‘Den ugentlige periode på syv dage, seks til arbejde og den syvende til
hvile, som den er blevet bevaret og overleveret til os ned gennem Bibelens historie,
har  sin  oprindelse  i  skabelsens  store  kendsgerning  i  de  første  syv  dage.  Gud
præsenterede sabbatten med disse klare ord, da han talte fra Sinaj og kundgjorde
sine bud: “Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!” Han gav tydeligt  til
kende,  hvad man skulle  gøre  de seks dage,  og hvad  man ikke skulle  gøre  den
syvende. Derefter begrundede han denne iagttagelse af ugens forløb ved at henvise
til  sit  eget  eksempel  i  tidens  første  syv  dage.  “Thi  i  seks  dage  gjorde  Herren
himmelen, 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.” Når vi forstår,
at skabelsen tog syv døgn,  er  denne begrundelse både smuk og overbevisende.’
Kristus Alene, s. 44-45. 

2. Det hebræiske ord for “dag” er “yom.” Betyder det altid en fireogtyve
timer lang dag? Læs 1 Mos. 1.
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Lektie 1: 28. marts – 3. april

BEMÆRK: En typisk ordbog vil illustrere, at “yom” kan betyde forskellige ting,
ligesom ordet “dag” kan det på dansk; en periode med lys sættes i kontrast til nat,
en 24-timer lang periode, en tidsperiode eller tidsalder, et bestemt tidspunkt eller et
år. Men når som helst “yom” bruges sammen med et tal (410 gange udover 1 Mos.
1) f.eks. den første dag, den anden dag, osv. betyder det  altid en bogstavelig 24-
timer lang dag.  Når  som helst  “yom” bruges  i  sammenhæng med “aften” og
“morgen” (23 gange udover 1 Mos. 1), betyder det  altid en bogstavelig 24-timer
lang dag. Når som helst “yom” bruges sammen med ordet “nat” (53 gange udover
1  Mos.  1,  5),  betyder  det  altid en  24-timer  lang  dag.  Ingen,  som  tager
udgangspunkt  i  Bibelen,  kan  nogen  sinde  slutte,  at  de  seks  skabelsesdage  var
millioner af år. Dette er blot et forsøg på at få Bibelen til at stemme overens med
fejlbarlige menneskers nuværende ideer.
‘Geologer hævder at have fundet beviser fra jorden selv på, at den er meget ældre,
end  den  bibelske  beretning  lærer.  Knogler  fra  mennesker  og  dyr,  såvel  som
krigsredskaber,  forstenede  træer,  osv.,  som  er  meget  større  end  noget,  der  nu
eksisterer,  eller som har eksisteret  i  tusindvis af år,  er blevet  opdaget.  Fra dette
sluttes,  at  jorden  var  befolket  længe  før  den  tid,  som  bringes  til  syne  i
skabelsesberetningen, og af væsener, som var meget større end noget menneske,
der lever i dag. Et sådant ræsonnement har ledt mange, som bekendte sig til at tro
på  Bibelen,  til  at  antage  den  holdning,  at  skabelsens  dage  var  lange,  uendelige
perioder.  Men  uden  Bibelens  beretning  kan  geologi  intet  bevise.’  Christian
Education, s. 191.

‘I seks dage gjorde Herren himmelen og jorden’

3. Hvad  er  Guds  egen  udtalelse  angående  varigheden  af  hans
skabelsesgerning? 2 Mos. 20, 11.

BEMÆRK: ‘Den antagelse, at begivenhederne i den første uge krævede tusinder og
atter tusinder af år, slår direkte på fundamentet af det fjerde bud. Den fremstiller
Skaberen som bydende menneskene at holde ugen bestående af bogstavelige dage
til minde om uendelige lange tidsperioder. Dette ligner ikke hans måde at behandle
sine skabninger på.  Det gør det,  som han har gjort  meget  tydeligt,  ubestemt og
dunkelt.  Dette  er  vantro  i  sin  snedigste  og  dermed  farligste  form;  dens  sande
karakter er så tildækket, at den er antaget og lært af mange, som bekender sig til at
tro på Bibelen. “Ved Herrens ord blev himlen skabt og al dens hær ved hans munds
ånde.”  “Thi han talede,  så skete det,  han bød, så stod det  der.”  [Sal.  33, 6.  9.]
Bibelen erkender ikke, at der var lange tidsaldre, hvori jorden udviklede sig fra
kaos. Den hellige beretning erklærer om hver eneste efterfølgende skabelsesdag, at
den bestod af aften og morgen ligesom alle andre dage siden da. Ved slutningen af
hver dag angives resultatet af Skaberens værk. Udtalelsen ved slutningen af den
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Lektie 1: 28. marts – 3. april
første uges beretning er: “Det er himmelens og jordens skabelseshistorie. Da Gud
Herren gjorde jord og himmel.” [2 Mos. 2, 4.] Men dette fremfører ikke den ide, at
skabelsens dage var andet end bogstavelige dage.’ Christian Education, s. 190-191.

4. Hvordan bestemte Gud, at hans folk skulle mindes hans skabelsesværk? 2
Mos. 31, 16-17.

BEMÆRK: ‘Ligesom sabbatten havde ugen sin oprindelse ved skabelsen, og den er
blevet bevaret og overleveret til os gennem Bibelens historie. Gud selv afmålte den
første  uge  som et  eksempel  for  efterfølgende  uger  indtil  tidens  ende.  Ligesom
enhver  anden bestod den  af  syv  bogstavelige  dage.  Seks  dage  blev  anvendt  til
skabelsesværket; på den syvende hvilede Gud, og da velsignede han denne dag og
satte den til side som en hviledag for mennesket. I loven, som blev givet fra Sinaj,
anerkendte Gud ugen og de kendsgerninger, som den hviler på. Efter at have givet
befalingen: “Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig,” og specificeret, hvad
der skulle gøre på de seks dage, og hvad der ikke skulle gøres på den syvende,
fremkommer han med begrundelsen for at holde ugen ved at pege tilbage til sit eget
eksempel: “Thi i seks dage gjorde Herren himmelen, 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, 11.] Denne begrundelse forekommer smuk
og overbevisende,  når vi forstår skabelsesdagene som værende bogstavelige.  De
første seks dage i hver uge er givet mennesket til at arbejde, fordi Gud brugte den
samme periode  af  den første  uge  til  skabelsesværket.  På den  syvende  dag skal
mennesket  holde  sig  fra  at  arbejde  til  minde  om  Skaberens  hvile.’  Christian
Education, s. 190.

‘Du alene er Gud’

5. Hvordan identificeres den sande Gud? 1 Krøn. 16, 26.

BEMÆRK: ‘Guds krav om, at menneskene skal ære og tilbede ham i stedet for
hedningernes guder, beror på, at han er Skaberen, og at alle andre væsener skylder
ham deres eksistens. Således fremstilles det også i Bibelen. Profeten Jeremias siger:
“Herren er Gud i sandhed, han er den levende Gud og en evig konge… Guder, der
ikke har skabt himmel og jord, skal forsvinde fra jorden og under himmelen. Han
skabte  jorden  i  sin  vælde,  grundfæstede  jorderig  i  sin  visdom,  og  i  sin  indsigt
udspændte han himmelen.”’ Patriarker & Profeter, s. 168.

6. På hvilke andre tidspunkter identificerede Guds folk deres Gud på denne
måde? 2 Kong. 19, 15; Es. 40, 28; Jer. 32, 17; Åb. 4, 11.
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Lektie 1: 28. marts – 3. april

BEMÆRK:  ‘Afgudsdyrkelse  af  naturen  er  en  farce;  det  er  opfindelsen  af
mennesker,  som ikke kender  Gud, og som prøver  at  holde kundskaben om den
sande Gud ude af syne. Den hellige Skrifts ord siger intet om naturens uafhængige
love. De lærer os, at Gud er alle tings Tilsynsfører og Skaber. Det guddommelige
Væsen er engageret i opretholdelsen af de ting, som han har skabt. Gud har love,
som han har  forordnet;  men de  er  kun hans  tjenere,  gennem hvilke  han  opnår
resultater. Det er Gud, der holder orden i alt og holder alt i bevægelse. Vi kan se op,
gennem naturen, til naturens Gud. Naturens smukke ting er blevet givet os til vor
glæde. Så lad os ikke vende vore velsignelser til en forbandelse ved at blive ledt
væk  fra  Gud  i  tilbedelsen  af  skabningen  snarere  end  Skaberen.  Lad  naturens
smukke kærlighedstjenere opfylde Guds hensigt og drage vore hjerter til ham, så vi
påskønner hans godhed,  medfølelse,  usigelige  kærlighed og bliver  fyldt  af  hans
karakters ynde.’ Christian Educator, 1. april, 1899.

‘Herre, du er Gud’

7. Hvad var en af de vigtigste elementer i den første menigheds forkyndelse?
Ap.G. 4, 24; 14, 15; 17, 24-25.

BEMÆRK: ‘Apostlene forsøgte at meddele disse afgudsdyrkere kundskab om Gud
som Skaberen  og om hans Søn, menneskehedens  Frelser.  Først  viste  de hen til
Guds underfulde værk: solen, månen og stjernerne, de skiftende årstiders skønne
rækkefølge,  de mægtige snedækkede bjerge,  de høje træer og andre af naturens
forskellige  vidundere,  som  bar  præg  af  noget,  der  langt  overgik  menneskelig
dygtighed.  Ved  dette  skaberværk  af  den  Almægtige  henledte  apostlene
hedningernes  tanker  til  beskuelse  af  universets  store  behersker.’  Mesterens
Efterfølgere, s. 99.

8. Hvem  er  Skaberen,  og  hvordan  introducerede  Johannes  ham  i  sit
evangelium? Joh. 1, 1-3. Sammenlign med Kol. 1, 16.

BEMÆRK:  ‘Himmelens  Majestæt  vandrede  blandt  menneskenes  børn  med  en
konges værdighed; dog bevarede han enfoldigheden af et lille barn. Man hørte ham
aldrig prale af sin overlegenhed, ophøje sin egen magt, evne eller sine færdigheder.
Kristus  var  jordens  Skaber;  han  var  herlighedens  konge;  dog  bragte  hans  liv  i
sagtmodighed  og  ydmyghed  skam  over  menneskers  stolte  pralen.  Han  var
legemliggørelsen  af  visdom, kundskabens  kilde.  Lad  de,  som vil  prale  af  deres
overlegne evner, lære af den store Lærer. Jesus indbyder alle: “Lær af mig, thi jeg
er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle.” Han sagde
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Lektie 1: 28. marts – 3. april
til sine disciple: “Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind
i Himmeriget.”’ Signs of the Times, 30. juni, 1881.

‘Døden ved synden’

9. Hvilke  bibelske  læresætninger  afhænger  af  troen  på
skabelsesberetningen? Rom. 5, 12; Mark. 10, 6-7; 2 Pet. 3, 5-7. 

BEMÆRK: Kristus skildres som “den sidste Adam,” som retter på det, som blev
gjort forkert ved den første Adams synd. Dette ville være meningsløs vrøvl, hvis
den første Adam var en opdigtet person, og mennesker blot var en udvikling fra
før-menneskelige  primater.  De  første  kapitler  i  1  Mosebog  giver  den  eneste
tilfredsstillende forklaring på menneskehedens oprindelse, på synd og midlet mod
den, på død, på ægteskab, på syvdagsugen og på sabbatten, på de bevarede fossiler
(1 Mos. 7, 21-22), på de forskellige sprog, der tales af menneskeheden (1 Mos. 11,
6-8)  og  på  mange  andre  vigtige  ting.  Bibelen  forklarer  i  modsætning  til  den
udbredte moderne holdning, hvorfor menneskeheden består udelukkende af én race
(Ap.G. 17, 26).

10. Troede Kristus på de første kapitler i 1. Mosebog? Matt. 19, 3-8; 23, 35;
24, 37-39.

BEMÆRK:  Kristus  henviste  ofte  til  de  første  kapitler  i  1  Mosebog  som  en
autoritativ  historisk  beretning,  ligesom  alle  skribenterne  i  Det  Nye  Testamente
gjorde.  Forkastelse  af  Bibelens  første  elleve  kapitler  som  værende  sagn
underminerer  alle  Bibelens  store  læresætninger.  Det  er  derfor,  Guds evne til  at
skabe gentagne gange understreges gennem hele Bibelen.

‘Tilbed ham, som har skabt himmelen og jorden’

11. Hvad er erklæret som værende en væsentlig del af Guds sidste budskab til
menneskeheden? Åb. 14, 6-7.

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. Vi skal
tilbede Gud, fordi han er Skaberen, og ham skylder alt levende deres liv. Overalt i
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Lektie 1: 28. marts – 3. april
Bibelen, hvor hans krav om ærbødighed og tilbedelse, frem for de hedenske guder,
omtales,  gives  der  bevis  på  hans  skaberkraft.  “Thi  alle  folkeslagenes  guder  er
afguder, Herren er himlens skaber.” Sal. 96, 5. “Hvem vil I ligne mig med som min
ligemand? siger  den Hellige.  Løft  eders  blik til  himlen og se: Hvo skabte disse
(stjernerne)?” “Thi så siger Herren, himlens skaber, han, som er Gud, som dannede
jorden… Herren er jeg, ellers ingen.” Es. 40, 25. 26; 45, 18. Og salmisten siger:
“Kend, at Herren er Gud! Han skabte os, vi er hans.” “Kom, lad os bøje os, kaste os
ned, knæle for Herren vor skaber!” Sal. 100, 3; 95, 6. Og de hellige væsener, der
tilbeder Gud i Himlen, meddeler grunden til, at de skylder ham hyldest: “Værdig er
du, vor Herre og Gud, til at få æren og prisen og magten; thi du har skabt alle ting.”
Åb. 4, 11.  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.’ Konfrontation, s. 361-362.

12. Hvorfor er det vigtigt at erkende Guds skabende kraft? Sal. 51, 12; Ef. 2,
10.

BEMÆRK: ‘En af de mest inderlige bønner, som er nedskrevet i Guds ord, er den
af David, da han bad: “Skab mig, o Gud, et rent hjerte.” Sal. 51, 12. Guds respons
på en sådan bøn er: Jeg vil give dig et nyt hjerte. Dette er en gerning, som intet
dødeligt menneske kan udføre. Mænd og kvinder må begynde ved begyndelsen og
bede Gud alvorligt  om at  få en sand kristen erfaring.  De må føle Helligåndens
skabende  kraft.  De  må  modtage  det  nye  hjerte,  som  holdes  mildt  og  ømt  af
himmelens nåde. Den selviske ånd må renses fra sjælen. De må arbejde alvorligt og
med ydmyghed  af  hjertet,  idet  enhver  ser  hen til  Jesus  for  at  få  vejledning  og
opmuntring.  Da vil  bygningen,  som er  sat  godt sammen,  vokse op til  et  helligt
tempel i Herren.’ Our High Calling, s. 159.
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Lektie 2: 4. –10. april
Eksisterer Djævelen virkelig? 

UDENADSVERS: ‘Vær ædru og våg; jeres modstander Djævelen, går omkring
som en brølende løve og søger, hvem han kan opsluge.’ 1 Pet. 5, 8.

STUDIEHJÆLP: Testimonies, bind 1, s. 290-302.
LEKTIENS MÅL:  At besvare spørgsmålet:  Er Djævelen en person eller det

onde i mennesket?

Indledning
Satan  ‘bedrager  mennesket  og  får  det  til  at  tro,  at  der  ikke  findes  nogen

personlig Djævel.  De,  som tror  dette,  gør  ikke noget  forsøg på at  modstå eller
kæmpe mod det, som ikke findes. Stakkels blinde, dødelige mennesker antager til
sidst levereglen: “Alt, som er, er rigtigt.” De anerkender ingen regler, de skal leve
efter. Satan får mange til at tro, at der ikke er nogen hjælp i at bede til Gud, og at
det bare er en formsag. Han ved så godt, hvor vigtig andagt og bøn er for Kristi
efterfølgere for at kunne holde sig vågne, så de kan modstå hans list og bedrag.
Satans list vil vende sindet bort fra disse vigtige vaner, således at sjælen ikke skal
søge hjælp og støtte fra den Almægtige og tage imod styrke fra ham til at modstå
hans angreb.’ Ung i dag, s. 48-49.

‘Jeres modstander Djævelen’

1. Hvilke navne kaldes Djævelen i Bibelen? Åb. 12, 9.

BEMÆRK: I dette vers identificeres Djævelen som “den store drage” (se Åb. 12,
3), “den gamle slange” (se 1 Mos. 3, 1), Djævelen (et navn, der kun bruges i Det
Nye  Testamente)  og  Satan  (som  er  brugt  både  i  Det  Gamle  og  i  Det  Nye
Testamente). Således er 1. Mosebog og Åbenbaringens Bog sammenkædet, idet vi
ser den, som bragte synd ind i universet som den, der hele tiden har ført krig mod
Kristus og hans hellige ned gennem menneskehedens historie. 

2. Hvad betyder navnet “Satan”?

BEMÆRK: ‘Selve ordet, det hebræiske Njs, er ganske enkelt en “modstander,” og
anvendes således i 1 Sam. 29, 4; 2 Sam. 19, 22; 1 Kong. 5, 4; 11, 25; 4 Mos. 22, 22;
Sal. 109, 6; 1 Kong. 11, 14. 23. Denne oprindelige betydning findes stadig i vor
Herres anvendelse af navnet, da han talte til Peter i Matt. 16, 23. Det bruges kun
fire gange i Det Gamle Testamente som et rigtigt navn eller en titel, navnlig (med 
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artiklen) i Job 1, 6; 12; 2, 1; Zak. 3, 1 og (uden artiklen) i 1 Krøn. 21, 1.’ Smiths
Revised Bible Dictionary, art. “Satan”.

3. Er  Satan  alene  i  sin  gerning  som  menneskets  fjende?  Matt.  25,  41.
Sammenlign med Åb. 12, 9.

BEMÆRK: ‘Ingen er i større fare for de onde ånders indflydelse og påvirkning end
de, der trods Skriftens direkte og utvetydige vidnesbyrd benægter Djævelens og
hans engles eksistens og virke. Så længe vi er uvidende om deres rænker, har de et
næsten ufatteligt overtag; mange følger deres forslag, mens de selv tror, at de følger
deres egen visdoms bud. Efterhånden som vi nærmer os den sidste tid og Satan må
sætte ind med al sin styrke på at bedrage og ødelægge, gør han derfor alt for at
udbrede  troen  på,  at  han  ikke  er  til.  Det  er  hans  taktik  at  skjule  sig  og  sine
virkemidler og –måder. Den store bedrager frygter intet mere, end at vi skal komme
under vejr med hans planer. For bedre at skjule sit sande væsen og formål har han
sørget for at lade sig fremstille på en måde, der ikke vækker stærkere følelser end
latterliggørelse eller foragt. Han er godt tilfreds med at blive malet som et komisk
eller hæsligt væsen, misdannet, halvt menneske og halvt dyr.  Det fryder ham at
høre sit navn brugt i sjov og spot af folk, som anser sig for at være intelligente og
oplyste.  Det  er,  fordi  han  har  maskeret  sig  med  overlegen  dygtighed,  at  det
spørgsmål så tit bliver stillet: “Findes der virkelig et sådant væsen?” Det er bevis på
hans medgang, at den religiøse verden i så stor udstrækning godtager teorier, der
modbeviser Skriftens klareste vidnesbyrd. Og det er,  fordi Satan så let kan lede
dem,  der  er  uvidende  om  hans  påvirkning,  at  Guds  ord  giver  os  så  mange
eksempler på hans ondsindede virksomhed og afslører hans hemmelige kræfter for
os, så vi kan være på vagt over for hans angreb.’ Konfrontation, s. 426-427. 

‘Satan trådte op mod Israel’

4. Hvilken rolle spillede Satan i Jobs Bog? Job 1, 6-12; 2, 1-6.

BEMÆRK: Kristadelfiansk litteratur (Fred Pearce, Do you believe in a devil? Side
4-5)hævder, at det er en forkert oversættelse at sige, at Satan er et navn i denne
tekst,  eftersom  hebræisk  ikke  har  store  bogstaver.  Som  der  stod  i  forrige
bemærkning, bruges Satan her som et rigtigt navn eller en titel, og dette vises ved
brug  af  artiklen  (dvs.  den  Satan).  Deres  synspunkt  er,  at  disse  scener  i  Job
fremstiller en gruppe tilbedende mennesker (“Guds sønner”), blandt hvilke én af
dem var  en  personlig fjende  til  Job.  Den “Gud,”  der  talte  til  “Satan,”  var  blot
præsten, der virkede som Guds talsmand. De er dog ikke i stand til  at forklare,
hvordan denne menneskelige fjende forårsagede de ulykker, der overgik Job. 
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‘Det  var den udbredte holdning blandt jøderne,  at  synd blev straffet  i  dette  liv.
Enhver lidelse blev betragtet som straffen for en eller anden dårlig handling, som
enten var begået af vedkommende selv eller vedkommendes forældre. Det er sandt,
at al lidelse er et resultat af overtrædelse af Guds lov, men denne sandhed er blevet
fordærvet.  Satan,  ophavsmanden  til  synd  og  alle  dens  resultater,  havde  ledt
mennesker  til  at  betragte  sygdom  og  død  som  en  straf,  der  kom  fra  Gud  og
vilkårligt blev tildelt på grund af synd. Således havde en, som var blevet udsat for
en stor lidelse eller ulykke, den ekstra byrde at blive betragtet som en stor synder.
Gud havde givet en lektion med den hensigt at forhindre dette. Beretningen om Job
havde vist, at lidelse bliver forårsaget af Satan, og Gud bruger det til at opfylde sine
barmhjertigheds hensigter.’ Welfare Ministry, s. 21.

5. I  hvilken anden scene skildres  Satan som en,  der  modsætter  sig  Guds
folk? Zak. 3, 1-2.

BEMÆRK:  ‘I  Zakarias’  profeti  beskrives  Satans  værk  som anklager  og  Kristi
gerning, idet han gendriver sit  folks modstander. Profeten siger: “Derpå lod han
mig se ypperstepræsten Josua, og han stod foran Herrens engel, medens Satan stod
ved  hans  højre  side  for  at  føre  klage  imod  ham.  Men  Herren  sagde  til  Satan:
‘Herren true dig, Satan, Herren true dig, han, som udvalgte Jerusalem. Er denne
ikke en brand, som er reddet ud af ilden?’ Josua havde snavsede klæder på og stod
foran engelen.” Zak. 3, 1-3. Guds folk fremstilles her som en forbryder,  der er i
forhør. Josua prøver som ypperstepræst at skaffe en velsignelse til sit folk, der er i
stor nød. Medens han beder inderligt til Gud, står Satan ved hans højre side som
hans modstander. Han anklager Guds børn og prøver at få deres sag til at se så
fortvivlet ud som muligt. Han fremholder deres onde handlinger og deres mangler
for Herren. Han henviser til deres fejl og forsømmelser, idet han håber, at de for
Kristus vil vise sig at have en sådan karakter, at han ikke vil yde dem nogen hjælp i
deres store nød. Josua, der er Guds folks stedfortræder, står fordømt og er iklædt
snavsede klæder. Idet han er klar over folkets synder, føler han sig nedtynget af
modløshed. Satan prøver at  indgive ham en følelse af skyld,  som får ham til  at
synes, at der næsten ikke er håb for ham. Alligevel står han dér ydmygt og bedende
med Satan som anklager.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 162-163.

‘Vig bag mig, Satan’

6. Hvorfor beskriver Jesus Peter som “Satan”? Matt. 16, 21-25.

BEMÆRK: ‘Satan trænger sig hele tiden ind imellem menneskets sjæl og Gud.
Denne lektion angående Peter må nøje studeres. Peter ønskede ikke at se korset i
Kristi gerning. Det indtryk, som hans ord ville skabe, var i direkte modsætning til
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det, som Kristus ønskede at skabe i sine efterfølgeres sind, og Frelseren blev rørt til
at udtale en af de strengeste irettesættelser, der nogen sinde har lydt fra hans læber.
Satan prøvede at tage modet fra Jesus og vende ham bort fra hans mission; og Peter
i  sin  blinde  kærlighed  gav  stemme  til  fristelsen.  Ondskabens  fyrste  var
ophavsmanden til tanken. Hans tilskyndelse lå bag den impulsive appel. Han søgte
at fæstne Peters sind på verdslig herlighed,  så han ikke kunne se det kors, som
Kristus ønskede, at han skulle se. Og gennem Peter trængte Satan med sin fristelse
igen ind på Jesus. Men Frelseren lyttede ikke til den; han tænkte på sin discipel.
Satan var kommet imellem Peter og hans Mester, så disciplens hjerte ikke skulle
blive rørt af synet af Kristi ydmygelse for ham. Kristi ord blev ikke talt til Peter,
men til den, som prøvede at adskille ham fra hans Genløser. “Vig bag mig, Satan.”
Kom ikke længere imellem mig og min fejlende tjener. Lad mig stå ansigt til ansigt
med Peter, så at jeg kan åbenbare min kærligheds hemmelighed for ham. Det var en
bitter lektie for Peter, og han lærte langsomt, at Kristi vej på jorden gik gennem
kval og ydmygelse. Disciplen trak sig tilbage fra fællesskab med sin Herre i lidelse.
Men i hjertet af smelteovnens ild skulle han lære dens velsignelse. Længe derefter,
da han var bøjet af flere års byrder og arbejde, skrev han: “I elskede, I skal ikke
undre jer over den ildprøve, I gennemgår,  som om det var noget mærkeligt, der
hændte jer. Nej, jo mere I får del i Kristuslidelser, des mere skal I glæde jer, så I
også kan glæde og fryde jer, når hans herlighed åbenbares.” (1 Pet. 4, 12.  13.)’
Conflict & Courage, s. 312.

7. Hvilken nytestamentlig titel anvendes om Satan? Matt. 4, 1. (Læs Åb. 20,
2 for at se, at disse to navne bruges om det samme væsen.)

BEMÆRK: Hvad betyder ordet “djævel”? ‘(Diabolov: Diabolus; egentlig “en, som
skaber  strid,”  diabellei;  generelt  en  “bagvasker”  eller  “falsk  anklager”).  Ordet
findes i flertal og som tillægsord i 1 Tim. 3, 11; 2 Tim. 3, 3 og Tit. 2, 3. I alle andre
tilfælde bruges det med artiklen som et beskrivende navn for Satan, undtagen Joh.
6, 70, hvor det bruges om Judas, og som “Satan” om Peter i Matt. 16, 23, fordi de –
den ene vedvarende og den anden i et øjeblik – udførte Satans gerning.’  Smiths
Revised Bible Dictionary, art. “Devil.”
Atter  kan  det  nævnes,  at  nogle  gør  et  forsøg  på  at  lade  alle  henvisninger  til
djævelen betyde menneskelige bagvaskere.

‘Fristes af Djævelen’

8. Hvem fristede Jesus i ørkenen? Matt. 4, 1.

BEMÆRK: De, der nægter en personlig djævels eksistens, lærer, at hvad Jesus led i
ørkenen var ‘personifikationen af den menneskelige trang til  at tilfredsstille sine
egne ønsker;  han vandt fuldstændig sejr over den og forblev syndfri.’  ‘Dette er
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derfor den enkle nøgle, der løser op for de problematiske skriftsteder om djævelen
og Satan: se efter kilden til dette i syndens magt, som den viser sig i menneskenes
ønsker, svagheder og handlinger; og de fleste skriftsteder vil blive tydelige.’  Fred
Pearce, Do you believe in a Devil? s. 14. 
‘Hvorfor blev Kristus ved begyndelsen af sin offentlige gerning ført ud i ørkenen
for at fristes? ... Han gik ikke derud for sin egen skyld, men for vor skyld - for at
sejre for os ... Han skulle prøves og fristes som stedfortræder for menneskene. Han
skulle have et personligt møde med fjenden for at styrte ham, der gjorde krav på at
være hersker over alle verdens riger. Satan kom til ham og fristede ham netop på de
punkter, hvor mennesket vil blive fristet. Vor Stedfortræder og forløser betrådte de
stier, hvor Adam snublede og faldt. Spørgsmålet var: Vil han snuble og falde over
Guds bud ligesom Adam? Han imødegik atter og atter Satans angreb med: “Der
står skrevet,” og Satan måtte forlade slagmarken som en besejret fjende. Kristus har
genoprettet, hvad der gik tabt ved Adams vanærende fald, og har fuldkommengjort
en karakter, der er fuldt ud lydig og har efterladt menneskene et eksempel ... Var
han  faldet  på  ét  punkt  med hensyn  til  Guds  lov,  ville  han  ikke  have  været  et
fuldkomment offer,  for det var kun på ét  punkt, at  Adam fejlede ...  Vor frelser
modstod fristelsen på hvert eneste punkt, og derved har han gjort det muligt for
mennesket  at  sejre.  Denne  kendsgerning  er  nok  til  at  fylde  vore  hjerter  med
taknemlighed,  hver  eneste  dag  vi  lever.  Ligesom  Jesus  blev  antaget  som  vor
stedfortræder og forløser, vil enhver af os blive antaget, hvis vi selv består prøven
og fristelsen.  Han påtog sig vor  natur,  for  at  han kunne blive  bekendt  med de
prøver,  som  mennesket  ville  komme  ud  for,  og  han  er  vor  mellemmand  og
talsmand hos Faderen.’ At jeg må kende ham, 26. januar.

9. Var dette afslutningen på Kristi fristelser? Luk. 4, 13.

BEMÆRK: ‘Efter at Satan havde afsluttet sine fristelser, veg han fra Jesus til en
tid,  engle  beredte  mad  til  Frelseren  i  ørkenen  og  styrkede  ham,  og  Faderens
velsignelse hvilede over ham. Satans voldsomste fristelser var mislykkedes,  men
han så fremad til den tid i Jesu virksomhed, da han ved forskellige lejligheder ville
prøve sine rænker imod ham. Han håbede endnu at få overhånd over ham ved at
opflamme dem, der ikke ville modtage Jesus, til at hade ham og søge at ødelægge
ham. Satan holdt en særskilt  rådslagning med sine disciple. De var skuffede og
forbitrede over, at de intet havde formået imod Guds Søn. De tog den beslutning, at
de skulle være mere listige og bruge deres magt til det yderste for at indgyde vantro
i hans eget  folks sind angående Jesus som verdens Frelser og således gøre ham
modløs i hans mission.’ Budskaber til Menigheden, s. 190. 
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‘Nej, at du faldt fra himlen!’

10. Hvordan skildrer Bibelen Satans første oprør? Es. 14, 12-14. Sammenlign
med Åb. 12, 7-9.

BEMÆRK: ‘Den samme ånd, der fremkaldte oprøret i Himlen, vækker stadig til
oprør på jorden. Satan fortsætter den taktik over for mennesker, som han brugte
over for englene. Nu er hans ånd virksom i ulydighedens børn. De søger, ligesom
han gjorde, at nedbryde Guds lovs snærende bånd og lover mennesker frihed ved
overtrædelse af dens forordninger. Tilrettevisning af synd vækker stadig hadets og
modstandens ånd. Når Guds advarende budskaber når frem til samvittigheden, får
Satan mennesker til at retfærdiggøre sig og søge andres sympati med deres syndige
livsførelse.  I  stedet  for  at  rette  deres  fejl  bliver  de forargede  på den,  der  retter
bebrejdelsen, som om vedkommende var den eneste årsag til deres vanskeligheder.
Fra den retfærdige Abels dage frem til vor tid har man haft denne indstilling til alle,
der vovede at fordømme synden.’ Konfrontation, s. 412.

11. Hvordan blev Ezekiel vist de samme begivenheder? Ez. 28, 14-15.

BEMÆRK:  ‘Det  er  umuligt  at  forklare  syndens  oprindelse,  så at  man giver  en
grund for dens tilstedeværelse. Men man kan alligevel forstå nok, både angående
dens  oprindelse  og  dens  endelige  udryddelse,  til  helt  og  fuldt  at  se  Guds
retfærdighed  og godhed  i  hans  handlemåde  med det  onde.  Der  er  intet,  der  er
forklaret  tydeligere  i  skriften,  end at  Gud ikke på nogen måde er  ansvarlig  for
syndens opkomst ... Synd er en ubuden gæst, for hvis tilstedeværelse der ikke kan
gives nogen grund. Den er gådefuld, uforklarlig; at undskylde den er at forsvare
den.  Kunne  der  findes  en  undskyldning  for  den  eller  en  grund  for  dens
tilstedeværelse, ville den ophøre med at være synd. Vor eneste forklaring på, hvad
synd er, gives i Guds ord. Den lyder således: “Synd er lovbrud.” 1 Joh. 3, 4. Den er
resultatet  af  et  princip,  der  strider  mod den  store  kærlighedens  lov,  der  danner
grundvolden for Guds regering. Synden havde sin oprindelse i selviskhed. Lucifer,
den skærmende kerub, ønskede at være den første i Himmelen. Han søgte at få
kontrol over de himmelske væsener, at drage dem bort fra deres skaber og selv at
vinde deres hyldest ... På denne måde bedrog han englene. På denne måde bedrog
han menneskene. Han fik dem til at tvivle på Guds ord og nære mistillid til hans
godhed ... Således fik han mennesker til at slutte sig sammen med ham i oprør mod
Gud,  og  elendighedens  nat  sænkede  sig  over  verden...  Synden  opstod  i  et
fuldkomment univers ...  Grunden til  dens opkomst og udvikling er aldrig blevet
forklaret og kan aldrig blive det, selv på den sidste store dag, når dommen bliver sat
og bøgerne åbnet ... På den dag vil det stå klart for alle, at der ikke har været nogen
som helst årsag til synden. Ved den sidste dom over Satan og hans engle og alle de
mennesker, der til slut stiller sig på hans side som overtrædere af Guds lov, vil hver
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mund blive stoppet. Når oprørets skarer, fra den føste store oprører til den sidste
overtræder, bliver spurgt, hvorfor de har overtrådt Guds lov, vil de være tavse. De
vil ikke have noget svar at give.’ At jeg må kende ham, 9. januar.

‘For at han ved sin død skulle gøre ham magtesløs’

12. Hvad var et af formålene med Kristi død? Heb. 2, 14.

BEMÆRK: Kristadelfiansk litteratur foreslår, at ‘Satan’ er den svage menneskelige
natur, som hele menneskeheden siden Adams fald har haft del i. De lærer, at det
kun er gennem død, at synd kan fjernes i livet. De gør dette, ved at foreslå, at Heb.
2, 14 og Heb. 9, 26 har den samme betydning, således at, ligesom ‘ved sin død’ er
det  samme som ‘ved sit  offer’,  er  at  ‘gøre  ham magtesløs’  det  samme som ‘at
bortskaffe  synden’.  De siger,  at  ‘Djævelen’  henviser  til  det  menneskelige  oprør
imod Gud, som Bibelen kalder  synd.  Men dette synspunkt  siger  rent  faktisk, at
synd er det samme som svag menneskelig natur og medfører, at Kristus ved at tage
del  i  den  almindelige  menneskelige  natur  var  syndfuld  og  behøvede  at  fjerne
synden i sig selv!
‘Mens korset  på Golgata hævder lovens uforanderlighed,  forkynder det  for hele
universet, at syndens løn er død. I Frelserens sidste råb: “Det er fuldbragt!” ringede
dødsklokken over Satan. Da blev den store strid, der havde været under udvikling
så længe, helt afgjort, og det ondes endelige udryddelse blev sikret. Guds Søn gik
gennem gravens porte, for at “han ved sin død skulle gøre ham magtesløs, der har
dødens vælde, nemlig Djævelen.” Heb. 2, 14. Lucifers trang til selvophøjelse havde
ført  ham til  at  sige:  “Jeg stormer  Himlen,  rejser  min trone  deroppe  over  Guds
stjerner.. den Højeste lig.” Og Gud siger: “Jeg gjorde dig til støv på jorden… og
borte er du for evigt.” Es. 14, 12. 14; 28, 18. 19. “Thi se, dagen kommer, luende
som en ovn; og alle frække og alle, som øver gudløshed, skal blive som strå, og
dagen, som kommer, skal lade dem gå op i luer, siger Hærskarers Herre, så der ikke
levnes rod eller gren af dem.” Mal. 4, 1.’ Konfrontation, s. 414-415.

13. Hvordan  skildrer  Bibelen  Satans  endelige  tilintetgørelse?  Åb.  20,  10.
Sammenlign med Ez. 28, 18-19.

BEMÆRK: Satan må ‘ikke blot lide for sit eget oprør, men også for alle de synder,
han har fået Guds folk til at begå. Hans straf bliver langt større end deres, han har
bedraget. Når alle de, der faldt på grund af hans forførelse, er omkommet, skal han
fortsætte med at leve og lide. I den rensende ild udslettes de ugudelige til sidst, så
der ikke levnes rod eller gren af dem – Satan er roden og hans tilhængere grenene.
Lovens  fulde straf  er  bragt  til  udførelse,  kravet  om retfærdighed er  opfyldt,  og
Himmel og jord, der ser til, erklærer, at Jehova er retfærdig. Satans nedbrydende
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gerning er slut for evigt. I seks tusind år har han sat sin vilje igennem og fyldt
jorden  med elendighed  og bragt  sorg  over  hele  universet.  Hele  skabningen  har
sukket og været i veer. Nu er Guds skabninger for evigt befriet for ham og hans
fristelser.’ Konfrontation, s. 547.
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Lektie 3: 11. – 17. april 
Hvad sker der, når en person dør?

UDENADSVERS: ‘Thi de levende ved dog, at de skal dø, men de døde ved
ingenting, og løn har de ikke mere i vente; thi mindet om dem slettes ud.’ Præd. 9,
5.

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, kap. 33.
LEKTIENS MÅL: Er døden virkelig døden eller en anden form for liv?

Indledning
‘Hvis  de  døde  allerede  nyder  godt  af  Himlens  salighed  eller  vrider  sig  i

helvedes flammer,  hvad skal  de så med en fremtidig dom? Guds ord om disse
betydningsfulde spørgsmål er hverken uklare eller indbyrdes modstridende; de er
sådan, at almindelige mennesker kan forstå dem.’ Konfrontation, s. 451. 

‘Døden ved synden’

1. Hvilken advarsel gav Gud Adam i forbindelse med sin befaling? 1 Mos. 2,
17. Sammenlign med Ez. 18, 20; Rom. 6, 23a.

BEMÆRK: ‘Gud skabte Adam og Eva og gav dem ansvaret for Edens have, hvor
alt så smukt ud, og frugten smagte dejligt. Han sagde til dem: “Af alle træer i haven
har du lov at spise, kun af træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise; den
dag, du spiser deraf, skal du visselig dø!” De blev forbudt at spise frugten af dette
træ. Det forekommer som en lille ting, men det var en  prøve på deres lydighed og
tillid til Gud. Gud fortalte dem, at hvis de ikke adlød, ville døden være det sikre
resultat. Deres lykke afhang af lydighed. Ved lydighed ville Adam ikke have mistet
noget,  som det var til  hans bedste at beholde.’  Signs of  the Times,  10. oktober,
1900.  

2. Hvordan kastede fristeren først tvivl på Guds ord og dernæst fornægtede
det i 1 Mos. 3, 1. 4?

BEMÆRK:  ‘Den  eneste,  der  lovede  Adam  et  liv  i  ulydighed,  var  den  store
bedrager. Og slangens udtalelse til Eva i Edens have – “I skal ingenlunde dø” – var
den første prædiken, der nogen sinde er holdt om sjælens udødelighed. Men denne
erklæring, der udelukkende hviler på slangens autoritet, gentages fra kristenhedens
prædikestole  og  modtages  af  så  godt  som  alle  mennesker  med  samme
beredvillighed som af vore første forældre. Guds dom: “Den sjæl, der synder, den
skal dø” (Ez. 18, 20), bliver lavet om til: Den sjæl, der synder, skal ikke dø, men 
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leve  evigt.  Vi  kan  kun  undre  os  over  den  mærkelige  forblindelse,  der  gør
mennesker så godtroende, når det gælder Satans ord, og så skeptiske over for Guds
ord.’ Konfrontation, s. 439-440. 

‘De døde ved ingenting’

3. Hvad er  Bibelens  vidnesbyrd angående de  dødes  tilstand?  Sal.  146,  4.
Sammenlign med Præd. 9, 5. 10; Sal. 115, 17; 6, 6.

BEMÆRK: ‘Mennesket er kun dødeligt, og så længe det føler sig for klogt til at
tage  imod Jesus,  forbliver  det  kun  dødeligt.  Det  fysiske  liv  er  ikke  evigt  eller
udødeligt; for Gud, Livgiveren, tager det tilbage igen. Mennesket har ikke kontrol
over sit liv. Guds ord lærer intetsteds, at menneskets sjæl er udødelig. Udødelighed
er  en  egenskab,  der  kun  tilhører  Gud  [1  Tim.  6,  16].  På  den  fundamentale
vildfarelse om naturlig udødelighed hviler læren om bevidsthed i døden, en lære,
der ligesom evig pine står i modsætning til Skrifternes lære, til fornuften og til vore
menneskelige følelser. Hvad siger Skrifterne angående disse ting? David erklærer,
at mennesket ikke er ved bevidsthed i døden. “Hans ånd går bort, han bliver til jord
igen, hans råd er bristet samme dag.” Sal. 146, 4.’ The Faith I Live By, s. 174.

4. Hvor er de døde? 1 Mos. 3, 19. Se Dan. 12, 2 og sammenlign med Joh. 11,
41-44; Ap.G. 2, 29. 34.

BEMÆRK: ‘På pinsedagen erklærede Peter, at patriarken David “både er død og
begravet, og hans grav findes hos os den dag i dag.” “Thi David er ikke faret op til
Himlene.” Ap.G.  2,  29. 34. Den kendsgerning,  at  David bliver  i  sin grav indtil
opstandelsen, beviser, at de retfærdige ikke kommer op til Himlen, når de dør. Det
er  kun gennem opstandelsen og som følge af,  at  Kristus opstod fra de døde, at
David til sidst kan sidde ved Guds højre hånd.’ Konfrontation, s. 449.

‘Hører de ikke Moses og profeterne’

5. Hvilken lignelse bliver ofte brugt til at “bevise” sjælens udødelighed? Luk.
16, 19-31.

BEMÆRK: Er alle lignelser bogstavelige beretninger om virkelige begivenheder,
der faktisk fandt sted? (Læs Jotams lignelse i Dom. 9, 7-15 og Joas’ lignelse i 2
Kong.  14,  9,  før  du  svarer.)  Er  lignelsen  om  den  rige  mand  og  Lazarus  en
bogstavelig  beretning  om  begivenheder,  der  faktisk  fandt  sted?  Tænk  over
følgende: Er alle de retfærdige døde bogstaveligt i Abrahams skød? (Hvor stort et
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skød har Abraham, at han kan bære alle de mennesker? Se Åb. 7, 9.) Vil mennesker
i helvedet virkelig være så tæt på himmelen, at de kan se de retfærdige i himmelen?
Er himmelen og helvedet så tæt ved hinanden, at folk kan føre samtaler hen over
den afgrund, der er imellem dem, ligesom den rige mand og Abraham gjorde det i
denne beretning?  Er det  sandsynligt,  at  den rige mand, der led under helvedets
flammers  pine,  kunne  få  nogen  betydningsfuld  lindring  af  Lazarus’  våde
fingerspids?  Vi  er  alle  enige  om,  at  legemer forbliver  i  gravene.  Hvis  denne
lignelse  handler  om  sjæle,  der  farer  til  himmelen,  når  folk  dør,  hvordan  kan
Abrahams sjæl have et skød, Lazarus’ sjæl en finger og den rige mands sjæl en
tunge? Visselig indeholdt deres grave stadig Abrahams skød, alle Lazarus’ fingre
og den rige mands tunge, i hvert fald indtil de er nedbrudt til støv.

6. Hvorfor fortalte Jesus denne lignelse? Luk. 16, 31. Sammenlign med Joh.
11, 47. 53; 12, 9-10.

BEMÆRK: Formålet med denne lignelse er at lære, at mennesker, som forkaster
Moses’ og profeternes lære, ikke vil blive overbevist, om så et menneske bliver
opvakt fra de døde. Læg mærke til, at Jesus i denne lignelse giver det menneske,
som blev foreslået skulle vende tilbage fra de døde, et navn.  Kan du komme i
tanke om nogen anden lignelse, i hvilken Jesus giver en person et navn? Kan
du forestille  dig,  hvorfor Jesus gjorde det i  denne lignelse,  og hvorfor han
valgte netop navnet Lazarus? Læs Joh. 11 og især vers 43-53. Viser disse vers
lignelsens sandhed, at  en mand ved navn Lazarus virkelig vendte tilbage fra de
døde,  og  at  ypperstepræsterne  og  farisæerne,  som  havde  forkastet  Moses’  og
profeternes vidnesbyrd angående Kristus, stadig nægtede at tro, til trods for beviset
fra en, der var opstået fra de døde? (Selvfølgelig er lignelsens Lazarus ikke den
samme som den virkelige Lazarus, men den lektie, der blev lært, af den opdigtede
Lazarus, blev bevist som værende sand i den virkelige Lazarus’ erfaring.) Kristus
fortalte  disciplene,  at  han  ikke  tidligere  var  taget  hen  til  Lazarus  “for  at  I  må
komme til tro.” Joh. 11, 15. Da Kristus ankom til Betania, havde Lazarus været død
i fire dage. Der kunne ikke være nogen tvivl om, at han var død. På det tidspunkt
var hans legeme ved at gå i forrådnelse (Joh. 11, 39). Og Kristus vakte ham fra de
døde. I Joh. 5, 25-29 havde Kristus gjort krav på den magt over alle de døde. Og
hvad var ypperstepræsternes og farisæernes reaktion? Joh. 11, 47-53. Præcist det,
som Jesus i sin lignelse havde forudsagt ville ske, hvis Lazarus blev opvakt fra de
døde.  De  havde  forkastet  det  tydelige  bevis  på,  at  profetierne  var  ved  at  gå  i
opfyldelse, og ikke engang den døde, der blev opvakt til live, kunne få dem til at
tro.  
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‘Vandre bort fra legemet og komme hjem til Herren’

7. Hvilke af Paulus’ ord bliver ofte fortolket til at betyde, at Paulus troede,
at de døde straks tager til himmelen ved døden? 2 Kor. 5, 6. 8.

BEMÆRK: Paulus skrev meget om dette emne. Det vil derfor være mest ærligt at
læse 1 Kor. 15, da disse ord allerede var blevet skrevet til de samme mennesker,
som Paulus  skrev til  angående at  “vandre  bort  fra  legemet  og komme hjem til
Herren.”  De,  der  læste  hans  brev,  vidste  allerede,  hvad  Paulus  havde  skrevet
tidligere om dette emne. De forventede ikke, at han ville modsige sig selv. I 1 Tess.
4,  13-18 forklarer  Paulus,  hvordan og hvornår “vi  altid skal være sammen med
Herren.” Brevene til  tessalonikerne blev skrevet  før  brevene til  korinterne,  så 1
Tess. 4 repræsenterer grundlaget for Paulus’ senere kommentarer om, hvordan vi
skal “komme hjem til Herren.” I 2 Kor. 5, 1 bruger Paulus et billedligt sprog. “Vort
legemes telt, vor jordiske bolig” er det dødelige legeme. “Telt” er en midlertidig
bolig. Hvis det dødelige legeme nedbrydes, har vi “en bygning, som kommer fra
Gud, en bolig, ikke gjort med hænder, en evig, i Himlene.” Denne bolig er ikke et
telt, det er vor evige bolig. Eftersom teltet er vort dødelige legeme, må den evige
bolig være vort udødelige legeme. I vers 2 udtrykker Paulus sin inderlige længsel
efter at få sit udødelige legeme. I vers 3 ønsker Paulus ikke at være nøgen. De, som
mister deres dødelige legeme ved døden, men som ikke har et udødeligt legeme i
Himlene, vil være nøgne. De vil ikke have noget evigt, udødeligt legeme at iklæde
sig. Paulus ønsker ikke, at dette skal ske for ham. Vers 4: Mens vi er i vort dødelige
legeme  (vort  telt),  sukker  vi,  ikke  fordi  vi  ønsker  at  afklædes,  men  fordi  vi
ønsker, at vor dødelighed skal opsluges i evigt liv. Vi ønsker at bytte vort dødelige
legeme med vort  evige  legeme.  (1 Kor.  15,  51-54 forklarer,  hvad Paulus  lærte
angående, hvornår dette vil ske.) Vers 5: Det er Gud, der gjorde dette muligt for os,
og pantet er, at han har givet os Helligånden. Vers 6: Så er vi ved godt mod, selvom
vi ved, at mens vi lever i det dødelige legeme, er vi ikke hjemme hos Herren. Vers
7: (Denne tillid er baseret på vor tro på hans løfte, ikke på noget, vi kan se.) Vers 8:
Så vi  er  ved godt  mod. Vor vilje [vort  ønske,  det,  vi  foretrækker]  er hellere at
vandre bort fra dette dødelige legeme, så vi kan komme hjem til Herren.  Paulus
siger intet sted, at han ønsker at dø. Behøver du at dø for at få dit udødelige
legeme? Siger Paulus: “Jeg ønsker at dø”? Eller siger han: “Jeg ønsker, at Jesus
skal komme igen”? Vers 3 er nøglen. Paulus beder om ikke at være nøgen, og det
er  netop det,  der  vil  ske,  hvis hans sjæl for op til  himmelen.  Paulus ønsker sit
udødelige legeme, “en bygning,  som kommer fra Gud, en bolig,  ikke gjort  med
hænder, en evig, i Himlene.” Paulus har allerede forklaret dem, hvornår Guds folk
vil  modtage  deres  udødelige  legemer.  1  Kor.  15,  42-53.  “Se,  jeg  siger  jer  en
hemmelighed: vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, i et nu, i et
øjeblik, når den sidste basun lyder; thi basunen skal lyde, og de døde skal opstå
uforkrænkelige,  og  da  skal  vi  forvandles.  Thi  dette  forkrænkelige  må iføre  sig
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uforkrænkelighed,  og  dette  dødelige  iføre  sig  udødelighed.”  Paulus  ønskede
inderligt at iklædes vor “bolig, som er i himmelen.” Den “bolig” vil gives ham, når
Herren kommer igen. 

8. Hvilken  anden  tekst  fortolkes  til  at  betyde,  at  man  kommer  hen  til
Kristus, så snart man dør? Fil. 1, 23. Læs vers 20-26.

BEMÆRK: Paulus gør det ret tydeligt, at når han dør, tager han ikke hen for at
være sammen med Kristus.  Et  andet  sted forklarede han udførligt,  at  de døde i
Kristus møder Herren, når “Herren selv skal stige ned fra Himmelen, og der skal
lyde en befaling, en overengels røst og Guds basun.” Dette sker ikke ved døden.
Læs Rom. 8, 23; 1 Kor. 5, 5; 15, 51-55; Kol. 3, 4; 2 Tess. 2, 1; 2 Tim. 4, 7-8 for at
bekræfte Paulus’ lære om, hvornår Guds folk vil være sammen med Kristus. Paulus
skrev sit  brev  til  filipperne  fra  fængslet  i  Rom. Han var  en  gammel  og trofast
missionær, der vidste, at han måske ville lettes for sin byrde ved døden, men at
andre stadig kunne ledes til Kristus, hvis han fortsatte med at leve. Dette vers viser
Paulus’ villighed til at acceptere begge alternativer.  

‘I paradis’

9. Hvilke af Kristi ord fortolkes til at betyde, at en person tager til himmelen
ved døden? Luk. 23, 43.

BEMÆRK:  Ordret  siger  verset  ifølge  den  oprindelige  ordrækkefølge  på  græsk:
“Og  han  sagde  til  ham  sandelig  dig  jeg  siger  i  dag  med  mig  du  skal  være  i
paradiset.” “I dag” er et biord om tid, og den grammatiske regel kræver, at den
modificerer betydningen af det nærmeste udsagnsled inden for den samme sætning
eller bisætning. Dette vers indeholder tre udsagnsled: “han sagde,” “jeg siger,” og
“du skal være.” Lukas placerer tydeligvis “i dag” straks efter udsagnsleddet “jeg
siger”  og  adskiller  det  fra  de  andre  to  udsagnsled.  Således  burde  en  korrekt
oversættelse af dette vers lyde: “Og han sagde til ham: ‘Sandelig siger jeg dig i dag:
du skal være med mig i Paradis.’” Ordlyden, der findes i mange bibeloversættelser
er forkert, både grammatisk og fordi den ikke er i overensstemmelse med Kristi ord
i Joh. 20, 17. 
‘Jeg siger dig i dag: du skal være med mig i Paradis! Kristus lovede ikke røveren, at
han den samme dag skulle være sammen med ham i Paradis. Han drog ikke selv til
Paradis den dag. Han sov i graven, og på opstandelsens morgen sagde han: “Jeg er
jo endnu ikke faret op til min Fader.” Joh. 20, 27. Men dette løfte blev givet på
korsfæstelsesdagen, denne dag, hvor alt tilsyneladende var nederlag og mørke. “I
dag,” medens Kristus dør på korset som en forbryder, tilsiger han den arme synder:
Du skal være med mig i Paradis.’ Den Store Mester, s. 514. 

22



Lektie 3: 11. – 17. april

10. Hvorfor var det nødvendigt at give denne forsikring til den døende røver?
5 Mos. 21, 22-23. Se også Gal. 3, 13.

BEMÆRK: Skriftens tydelige lære er, at Guds forbandelse hviler på den, som efter
at have begået en kriminalitet, som er døden værd, bliver hængt på et træ. Denne
forbandelse må derfor hvile på den døende røver. Men han havde erkendt sin synd
(se Luk. 23, 40-41), og nu bønfalder han Herren om nåde. Og Herren besvarer hans
bøn på selve den dag, da Guds forbandelse ifølge Guds ord skulle hvile over ham! 

‘Tillige med dem for at møde Herren’

11. Hvilket håb tilbydes den kristne i stedet for den udødelige sjæl? 1 Tess. 4,
13-18.

BEMÆRK: Det er vigtigt at lægge mærke til ordet “tillige” i vers 17. “Vi, som
lever,”  når  Herren  kommer,  vil  “bortrykkes  tillige  med  dem,”  dvs.  de  døde  i
Kristus,  som  er  opstået  på  Herrens  befaling.  Paulus  gør  det  tydeligt,  at  alle  i
Kristus,  både  de  opstandne  og  de  overlevende,  vil  møde  Herren  sammen.  Én
gruppe vil ikke møde Herren før den anden. 

12. Hvad sagde Jesus om opstandelsen? Joh. 5, 28-29.

BEMÆRK: ‘Livgiveren kommer for at bryde gravens lænker. Han skal løslade de
fangne og erklærer: “Jeg er opstandelsen og livet.” Intetsteds i Skriften finder man
udtalelsen , at de retfærdige modtager deres løn eller de onde deres straf ved døden.
Patriarkerne  og  profeterne  har  ikke  givet  en  sådan  forsikring.  Kristus  og  hans
apostle har ikke givet nogen hentydning til det. Bibelen lærer tydeligt, at de døde
ikke straks farer op til himmelen. De fremstilles som sovende indtil opstandelsen.
På  selve  dagen,  når  sølvsnoren  brister  og  guldskålen  brydes  itu  [Præd.  12,  6],
ophører menneskets tanker. De, der går ned i graven, er tavse. De ved ikke længere,
hvad der foregår under solen. Salige hvile for de trætte retfærdige! Om tiden er lang
eller kort, forekommer den dem som et øjeblik. De sover; de vækkes af Guds basun
til  en  herlig  udødelighed.  “Thi  basunen  skal  lyde,  og  de  døde  skal  opstå
uforkrænkelige… Når dette… dødelige har iført sig udødelighed, da skal det ord
opfyldes, som står skrevet: ‘Døden er opslugt og sejren vundet.’” 1 Kor. 15, 52-54.
Idet de kaldes frem af deres dybe søvn, begynder de at tænke netop der, hvor de
slap. Den sidste fornemmelse var dødens kval, den sidste tanke var, at de var ved at
bukke under for gravens magt.  Når de står op fra graven, vil deres første glade
tanke genlyde  i  det  triumferende råb:  “Død,  hvor er  din sejr?  død, hvor er  din
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brod?” 1 Kor. 15, 55. Dødens kval var det sidste, de følte. Når de vågner, er kvalen
borte.’ The Faith I Live By, s. 181.
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Forudbestemmelse: hvad handler det alt sammen om?

UDENADSVERS: ‘Thi således elskede Gud verden, at han gav sin Søn den
enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.’
Joh. 3, 16.

STUDIEHJÆLP:  Ef. 1, 2-14.
LEKTIENS MÅL: At besvare spørgsmålet: Har Gud bestemt, hvem der skal 

frelses, og hvem der skal fortabes, inden de blev født?

Indledning
‘Den forudbestemmelse, som Gud taler om, indbefatter alle, som vil tage imod

Kristus som en personlig Frelser.  Den indbefatter alle,  som vil vende tilbage til
deres  troskab  og  fuldkommen  lydighed  mod  alle  Guds  bud.  Dette  er  den
virkningsfulde frelse af et særskilt folk, som af Gud er udvalgt blandt mennesker.
Alle, som er villige til at frelses af Kristus, er Guds udvalgte. Det er de lydige, som
er forudbestemt fra verdens grundlæggelse.’ Manuscript Releases, bind 6, s. 388.  

‘Da han ikke vil, at nogen skal fortabes’

1. Hvad siger Bibelen om forudbestemmelse? Rom. 8, 28-30; Ef. 1, 5-11.

BEMÆRK:  Disse  er  de  eneste  to  steder  i  Bibelen,  hvor  ordet  “forudbestemt”
findes.  I  begge  tilfælde  anvendes  ordet  kun om  de  genløste  og  deres
forudbestemmelse til at være i overensstemmelse Kristi billede. Bibelen taler aldrig
om forudbestemmelse af de gudløse.
‘Disse løfter er ikke givet nogle få, men alle, som vil komme til det himmelske
festmåltid, som Gud har beredt ved at sende sin Søn til vor verden for at dø for os,
så vi ved tro på ham kunne blive ét med Gud. Hans nådes, krafts og visdoms pris
og herlighed er et særskilt folks virkningsfulde frelse. Vidunderlige muligheder er
tilvejebragt for enhver, som har tro på Kristus. Ingen mure er bygget for at hindre
nogen levende sjæl i at blive frelst.’ Manuscript Releases, bind 6, s. 388. 

2. Lærer  Bibelen,  at  Gud  har  bestemt,  at  flertallet  af  menneskene  skal
fortabes? 2 Pet. 3, 9.

BEMÆRK:  Augustine  opfandt  læresætningen  om,  at  Gud  bestemte  ethvert
menneskes skæbne, før  verden blev skabt.  Siden Augustines  tid har  denne lære
lært, i dag kaldt calvinisme, at Gud skabte de fleste mennesker til at lide evig straf i
helvedet, og at mennesket intet kan gøre for at ændre denne guddommelige 
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befaling. Læg mærke til følgende: ‘Læresætningen om absolut forudbestemmelse
lærer naturligvis logisk nok, at nogle er forudbestemt til død ligeså sandt som, at
nogle  er  forudbestemt  til  liv.’  Lorraine  Boettner:  The  Reformed  Doctrine  of
Predestination,  s.  104.  ‘De  ugudeliges  endelige  kvaler...  er  ubeskrivelig
rædselsfulde...  I  den  næste  verden  vil  de  ugudelige,  som  ikke  længere  holdes
tilbage, kaste sig ud i synd, spotte og forbande Gud og blive værre og værre, idet de
synker dybere og dybere ned i afgrunden.’ op.cit., s. 79.
‘Jesus er den eneste, som kan give dig fred. Han elskede dig og gav sig selv hen for
dig. Hans store hjerte af kærlighed “har medlidenhed med vore skrøbeligheder.”
Hvilke  synder  er  for  store  for  ham  at  tilgive?  Hvilken  sjæl  er  for  mørk  og
syndbetynget for ham at frelse? Han er nådig og ser ikke efter fortjenester hos os,
men af sin egen bundløse godhed helbreder han vort frafald og elsker os frit, mens
vi  stadig  er  syndere.  Han  er  “langmodig  og  rig  på  miskundhed.”  “Han  har
langmodighed med jer, da han ikke vil, at nogen skal fortabes, men at alle skal nå
til omvendelse.”’ Testimonies, bind 5, s. 649.

‘Således elskede Gud verden’

3. Hvor stor er rækkevidden af Guds kærlighed? Joh. 3, 16. 

BEMÆRK:  Calvinismen lærer,  at  Kristus  kun døde for  de  udvalgte.  Resten  af
menneskeheden er genstand for Guds vrede, ikke for noget de har valgt at gøre,
men fordi han forudbestemte dem til evig straf i helvede. Læg mærke til følgende.
‘Det  synes  måske  absurd  for  menneskelig  visdom,  at  Gud  skulle  forhærde,
forblænde og give nogle mennesker hen til et uværdigt sind; at han først skulle give
dem hen til det onde og derefter fordømme dem for det onde; men det troende,
åndelige menneske ser ikke noget absurd i det hele taget i dette.’  Martin Luther,
citeret i Lorraine Boettner: The Reformed Doctrine of Predestination, s. 106. 
‘“Thi således elskede Gud verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at enhver,
som tror  på  ham,  ikke  skal  fortabes,  men  have  evigt  liv.”  (Joh.  3,  16.)  Dette
budskab er for verden, for “enhver” betyder, at alle, som opfylder betingelsen, kan
få  del  i  velsignelsen.  Alle,  som  ser  hen  til  Jesus  og  tror  på  ham  som  deres
personlige Frelser, skal ikke “fortabes, men have evigt liv.” Enhver forholdsregel er
blevet gjort, så vi kan få del i den evige belønning.’ Faith & Works, s. 105. 

4. Hvordan vises  Guds kærlighed, selv over for dem,  der forkaster  ham?
Matt. 23, 37.

BEMÆRK: Calvinismen lærer, at Guds vilje er uimodståelig og suveræn. De lærer,
at dersom Gud skulle ønske alle menneskers frelse, så ville alle mennesker blive
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frelst, hvad enten de ønskede det eller ej. Den kendsgerning at nogle vil gå fortabt
er for calvinisten beviset på, at Gud har forudbestemt, at de skal gå fortabt.
‘Kristus  så i  Jerusalem et  symbol  på  en verden,  der  var  forhærdet  i  vantro  og
genstridighed og hurtigt  på vej mod Guds straffedom. En falden slægts ulykker
tyngede hans sjæl og tvang dette umådeligt  bitre skrig over hans læber.  Han så
syndens historie, tegnet i menneskelig elendighed, tårer og blod; hans hjerte rørtes
af  dyb  medlidenhed  med  jordens  plagede  og  lidende  mennesker;  han  længtes
inderligt  efter  at  hjælpe  dem.  Men  selv  hans  hånd  kunne  ikke  vende  den
menneskelige  smertes  tidevandsbølge.  Kun  få  ville  søge  til  deres  eneste
hjælpekilde.  Han var beredt til  at udøse sin sjæl indtil døden for at bringe dem
frelse; men kun få ville komme til ham for at få liv. Himlens konge i gråd! Den
evige Guds Søn dybt bekymret, nedbøjet af sorg! En begivenhed, der fyldte Himlen
med undren. Noget, der viser os syndens umådelige syndighed, viser os, hvor svær
en opgave det er for selv den ubegrænsede magt at redde de skyldige fra følgerne af
at overtræde Guds lov.’ Konfrontation, s. 16-17. 

‘Jeg har ikke lyst til den gudløses død’

5. Hvordan udtrykte Gud sin sorg over de gudløses død? Ez. 18, 23. 32; 33,
11.

BEMÆRK: ‘Hvor frastødende for enhver følelse af kærlighed og barmhjertighed,
ja, selv for vor retfærdighedssans,  er ikke læren om, at de ugudelige døde pines
med ild og svovl i et evigt luende helvede; at de, så længe Gud lever, skal lide
tortur for de synder, de måtte have begået i et kort, jordisk liv. Men denne lære har
været vidt udbredt og udgør stadig en del af mange kristne trosbekendelser. En lærd
doktor i teologi har sagt: “Synet af helvedes pinsler vil forstærke helgeners lykke
for  evigt.  Når  de  ser  andre,  som  er  af  samme  natur  og  født  under  samme
omstændigheder,  nedstyrtet  i en sådan elendighed, mens de selv er så ophøjede,
bliver de rigtig klar over,  hvor lykkelige de er.” En anden udtrykte sig således:
“Mens kendelsen om fortabelse for evig tid fuldbyrdes over vredens børn, vil røgen
fra deres pinsler for evigt stige op for de frelstes øjne, så de, i stedet for at dele
disse ulykkelige skabningers  lod, vil  sige:  Amen, halleluja,  lovet være Herren!”
Hvor kan man finde en sådan lære i Bibelen? Mon de frelste i Himlen har mistet
enhver  medlidenhedsfølelse,  eller  blot  almindelige,  menneskelige  følelser?  Skal
disse udskiftes med stoikerens ligegladhed eller den vildes grusomhed? Nej, nej;
sådan  er  Guds  bogs  lære  ikke.  De,  der  fremkommer  med  de  her  citerede
synspunkter, er vel lærde og hæderlige mennesker; men de ligger under for Satans
spidsfindigheder. Han får dem til at fordreje Skriftens klare ord og farve sproget
med en bitterhed og en ondskab, som kendetegner ham selv, men ikke vor Skaber.
“Så  sandt  jeg  lever,  lyder  det  fra  den  Herre  Herren:  Jeg  har  ikke  lyst  til  den
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gudløses død, men til at han omvender sig fra sin vej, at han må leve! Vend om,
vend om fra eders onde veje! Hvorfor vil I dø?” Ez. 33, 11.’ Konfrontation, s. 441.

6. Hvad må den gudløse gøre for at undgå straffen for sin synd? Ez. 33, 14-
16.

BEMÆRK: ‘Gud ønsker ikke, at nogen skal fortabes. “ Så sandt jeg lever, lyder det
fra  den  Herre  Herren:  Jeg  har  ikke  lyst  til  den  gudløses  død,  men  til  at  han
omvender sig fra sin vej, at han må leve! Vend om, vend om fra eders onde veje!
Hvorfor vil I dø?” Ez. 33, 11. Så længe prøvetiden varer, taler hans Ånd inderligt til
menneskene og beder dem tage imod livets gave. Det er kun dem, der ikke vil lytte
til hans kalden, som vil blive overladt til fortabelsen. Gud har sagt, at synden må
tilintetgøres som et onde, der virker ødelæggende på universet. De, der holder fast
ved synden, vil omkomme, når den bliver udryddet.’ Lys over hverdagen, del 1, s.
113.

‘Søn skal ikke bære faders misgerning’

7. Hvorfor synder mennesker? Jak. 1, 13-15.

BEMÆRK: Calvinismen lærer, at selv vore syndige handlinger er forudbestemt af
Gud og udgør en del af hans hensigt. Overvej  følgende: ‘Når vi opnår et større
perspektiv, forstår vi, at selv menneskenes syndfulde handlinger har deres plads i
den guddommelige  plan...  Alle  onde magter  står  under hans absolutte kontrol...
Morderen bliver holdt i live og står i gæld til Gud for styrke til at dræbe sit offer og
også for anledningen.’ Boettner: The Reformed Doctrine of Predestination, s. 239.
‘Satan er en bedrager. Da han syndede i himmelen, forstod ikke engang de loyale
engle hans karakter fuldt ud. Det er derfor, Gud ikke tilintetgjorde ham med det
samme. Dersom han havde gjort  dette,  ville  de hellige engle  ikke have forstået
Guds retfærdighed og kærlighed. Tvivlen på Guds godhed ville have været som
ondskabens frø, som ville resultere i syndens og elendighedens bitre frugt. Derfor
blev ondskabens ophavsmand sparet, så han kunne udvikle sin karakter fuldt ud.
Gennem lange tidsaldre har Gud båret smerten ved at se på ondskabens gerning.
Han har givet Golgatas uendelige Gave i stedet for at lade nogen blive bedraget ved
den ondes forkerte fremstillinger.’ The Upward Look, s. 77.

8. Fordømmer Gud mennesker på grund af Adams synd? Ez. 18, 19-20.
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BEMÆRK: En af de grundlæggende principper for den calvinistiske læresætning
om forudbestemmelse er ‘arvesynd’, som betyder, at Gud gør ethvert menneskeligt
væsen, som fødes ind i denne verden, skyldig i Adams oprindelige synd. De lærer
således, at ethvert menneske er født som synder og således født fordømt til evig
straf i helvede, fordi han er skyldig i Adams synd. Overvej følgende i lys af versene
i Ezekiel: ‘Adams synd er årsagen og grunden til al hans afkoms fordærv, skyld og
fordømmelse, ganske enkelt fordi Adam og hans afkom er ét, og i kraft af deres
organiske  enhed  er  Adams  synd  menneskeslægtens  synd.’  Augustus  Strong,
Systematic Theology, s. 593.
‘Ved  deres  ulydighed  åbnede  vore  første  forældre  elendighedens  sluser  over
menneskeslægten,  og til  trods for,  at  deres  triste  erfaring i  overtrædelse  og det
frygtelige resultat stadig står for os, holder vi ikke op med at synde. Men mens vi
beklager  os  over  Adams  synd,  som  blev  ledsaget  af  sådanne  frygtelige
konsekvenser,  følger  vi  den  samme kurs  og  virkeliggør  straffen  for  vore  egne
synder, og dens lidelse er vi alene ansvarlige for. Guds forsyn er ikke ansvarlig for
menneskets elendighed; menneskets egne handlinger har bragt det sikre resultat.’
Forest Park Reporter, 30. marts, 1879.

‘Min moder undfanged mig i synd’

9. Tilskrev  David  sin  synd  med  Batseba  sine  forældre?  Sal.  51,  7.
Sammenlign med vers 2-5.

BEMÆRK:  Dette  vers  bliver  fremfor  alle  andre  brugt  til  at  forsvare  læren  om
arvesynd. Augustine brugte dette vers til at ‘bevise’, at selve handlingen at føde et
barn  var  syndig.  (Men  se  Heb.  13,  4.)  Dersom Salme 51,  7  påstås  at  lære,  at
mennesket er undfanget som en synder, så modsiger denne tolkning ganske bestemt
Salme 71, 5-6. Kernen i læren om arvesynd er, at den fjerner ethvert ansvar for
synden fra synderen selv.
‘Der er mange, som knurrer i deres hjerter imod Gud. De siger: “Vi arver Adams
faldne  natur  og  er  ikke  ansvarlige  for  vore  naturlige  ufuldkommenheder.”  De
kritiserer Guds krav og klager over, at han kræver det, de ikke har nogen magt til at
gøre. Satan kom med samme klage i himmelen, men sådanne tanker vanærer Gud.’
Signs of the Times, 29. august, 1892. 

10. Lærte  Paulus,  at  Adams  synd gjorde  ethvert  menneske  til  en  synder?
Rom. 5, 12. Sammenlign med Ez. 18, 4b.

BEMÆRK: Den sidste del  af verset  forklarer,  at alle dør,  fordi  alle har syndet.
Sammenlign med Rom. 3, 23. Vi er skyldige over for Gud, fordi enhver af os har
syndet, ikke fordi Gud har dømt os skyldige i Adams synd.
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‘Lad os lægge mærke til budskabet til os, som beskriver vor tilstand og årsagerne,
der ligger til grund for den. Es. 58, 1-6. “Råb højt… forkynd mit folk dets brøde og
Jakobs hus deres synder.” Mit folk, selv de trofaste i menigheden, er skyldigt, for
alle har syndet. Det virkelige problem er mellem deres vej og Guds vej. Forskellen
i de to veje er af en sådan natur, at de ikke kan forenes. Es. 58, 8-9. Vort eneste håb
er  at  opgive  vor  egen  vej  og  acceptere  Guds  vej.  Es.  65,  57.’  Loma  Linda
Messages, s. 473. 

‘Dem, han forud har kendt’

11. Hvad er Guds forudbestemmelse af de udvalgte baseret på? Rom. 8, 29a.

BEMÆRK: Bibelens profetier åbenbarer nøjagtigheden af Guds forudviden. Men
betyder Guds forudviden, at han har bestemt, hvad der skal ske, og at mennesket
ikke har noget valg angående disse ting?
‘Ingen skal ud fra dette skriftsted [Ap.G. 28, 25-28] drage den slutning, at Gud
vilkårligt  blændede  jødernes  øjne  og  forhærdede  deres  hjerter.  Det  var  Kristi
gerning at mildne hårde hjerter. Men hvis mennesker modstår Kristi gerning, vil det
sikre resultat være, at deres hjerter bliver forhærdede. Kristus citerede en profeti,
som i over tusind år havde forudsagt, hvad Guds forudviden havde set ville ske.
Profetierne danner ikke de menneskers karakterer, som opfylder dem. Mennesker
handler ud fra deres egen frie vilje, enten i harmoni med en karakter, der dannes af
Gud, eller i harmoni med en karakter, der er stillet under Satans barske kontrol.’
Review & Herald, 13. november, 1900.

12. Hvorfor vil nogle blive frelst og andre gå fortabt? 2 Tess. 2, 11-13.

BEMÆRK: Calvinismen lærer,  at  frelse ikke har noget at  gøre med noget,  som
mennesket  kan  gøre.  Det  er  helt  og  holdent  Guds  overherredømmes  viljes
egenmægtige beslutning. Se følgende: ‘Evigt liv er forudbestemt for nogle og evig
død for andre.’ Calvin, citeret i Boettner: The Reformed Doctrine of Predestination,
side 15. ‘Man kan spørge: Hvorfor frelser Gud nogle og ikke andre? Men dette er
forbeholdt hans hemmelige råd...  Hans grunde til at frelse nogle bestemte, mens
han forbigår andre, er ikke blevet åbenbaret for os... Lad os huske, at vi ikke har
pligt  til  at  forklare  alle  de  mysterier,  som  står  i  forbindelse  med  disse
læresætninger.’ Boettner: The Reformed Doctrine of Predestination, s. 96. 97. 124.
‘“Gud har fra begyndelsen udvalgt jer til  frelse ved Åndens helligelse og tro på
sandheden.”  I  denne  tekst  bliver  de  to  handlende  kræfter  i  menneskets  frelse
åbenbaret, den guddommelige indflydelse og den stærke, levende tro hos dem, der
følger  Kristus.  Det  er  ved  Åndens  helligelse  og  tro  på  sandheden,  at  vi  bliver
arbejdere sammen med Gud. Gud venter på sin menigheds samarbejde. Han har
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ikke til hensigt at tilføje et nyt virkningsfuldt element til hans ord; han har gjort sit
store  arbejde  i  at  give  sin  inspiration  til  verden.  Jesu  blod,  Helligånden,  det
guddommelige  ord,  er  vores.  Genstanden  for  alt  dette,  som  himmelen  har
tilvejebragt, står for os, de sjæle, for hvem Kristus døde, og det afhænger af os at
gøre krav på de løfter, Gud har givet, og blive arbejdere sammen med ham; for
guddommelige  og  menneskelige  kræfter  må  samarbejde  i  denne  gerning.’
Christian Education, s. 86. 

31



Lektie 5: 25. april – 1. maj
‘Dig har Herren din Gud udvalgt til sit ejendomsfolk’

UDENADSVERS:  ‘Men  I  er  en  udvalgt  slægt,  et  kongeligt  præsteskab,  et
helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomskraft, som kaldte
jer fra mørket til sit underfulde lys.’ 1 Pet. 2, 9.

STUDIEHJÆLP: Rom. 11, 1-26.
LEKTIENS MÅL: At besvare spørgsmålet: Er jøderne stadig Guds udvalgte 

folk?

Indledning
‘På grund af vantro og forkastelse af Himmelens formål havde Israel som folk

mistet  sin  forbindelse  med  Gud.  Men  de  grene,  der  var  blevet  adskilt  fra
moderstammen, kunne ved Guds hjælp atter  forenes med Israels sande træ, den
rest, der var forblevet tro mod deres fædres Gud.’ Mesterens Efterfølgere, s. 201. 

‘Herren elskede eder’

1. Hvorfor valgte Gud Israel til at være sit folk? 5 Mos. 7, 6-8.

BEMÆRK: ‘Gud udvalgte Israel til at være sit eget folk, så at de ved omhyggeligt
at adlyde hans bud kunne for verden være en illustration på den karakters ynde, den
moralske kraft og den dyd, som kan opnås ved at frygte og ære ham. Han ønskede
også ved dem at åbenbare de fordele, der ville tilfalde dem, der som hans sande
sønner og døtre ville vandre i harmoni med hans lovs principper.  I sin måde at
behandle mennesker på har Gud ofte vist, at ved den dyd, der opnås ved lydighed
mod himmelens  love,  kan  mennesker  få  en  karakters  ynde,  som vil  gøre  dem
egnede til  at  være arbejdere  sammen med ham.’  Review & Herald,  31. august,
1905.
‘Herren udvalgte Israel som sit ejendomsfolk, og han planlagde, at de skulle være
hans  lovs  vogtere.  De  skulle  være  en  særskilt  og  hellig  nation,  adskilt  fra  de
hedenske nationer omkring dem. De skulle bevare kundskaben om den sande Gud,
og gennem dem skulle  lys  fra  himmelen kaste dets  helbredende stråler  på hele
verden. De skulle være en levende illustration på overlegenheden af den religion,
som  anerkender  Gud  som  universets  øverste  hersker.’  Signs  of  the  Times,  18.
december, 1884.
  
2. Hvordan udtrykte Herren sin hensigt med Israel? Es. 62, 1-3. Sammenlign

med 1 Pet. 2, 9.
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BEMÆRK:  ‘Det  var  Guds hensigt,  at  hans  folk  Israel  skulle  være  lys  for  alle
jordens indbyggere. De vidnede om den levende Guds eksistens og overhøjhed ved
at tjene ham, og det var deres forret at afholde udgifterne til gudstjenesten som et
udtryk for deres troskab og kærlighed til ham. Herren har besluttet at gøre lysets og
sandhedens udbredelse på jorden afhængig af de anstrengelser, der udfoldes, og de
gaver,  der gives af dem, som har nydt godt af den himmelske gave. Han kunne
have ladet englene forkynde sin sandhed. Han kunne have givet sin vilje til kende
med sin egen  røst,  som da  han forkyndte  loven fra  Sinaj,  men i  sin  uendelige
kærlighed og visdom har han opfordret menneskene til at blive sine medarbejdere
ved at vælge dem til at gøre denne gerning.’ Patriarker & Profeter, s. 271. 

‘Dersom du adlyder’

3. Hvilke løfter gav Gud sit udvalgte folk? 5 Mos. 28, 13. Læs vers 1-13.

BEMÆRK:  ‘Gud  omgav  Israel  med  alle  hjælpemidler,  gav  dem  enhver
forrettighed, som kunne gøre dem til en ære for hans navn og en velsignelse for de
omkringboende folk. Hvis de ville vandre på lydighedens veje, lovede han, at han
ville sætte dem “højt over alle folk, som han har skabt, til pris og berømmelse og
ære.” “Og alle jordens folk skal se,” sagde han, “at Herrens navn er nævnet over
dig,  og  frygte  dig.”  De  folkeslag,  som  kommer  til  at  høre  om  alle  disse
forordninger, skal sige: “Sandelig, det er et viist og klogt folk, dette store folk!” 5
Mos. 26, 17; 28, 10; 4, 6.’ Uddannelse, s. 40. 

4. Under hvilke betingelser var Israel Guds udvalgte folk? 5 Mos. 28, 15. læs
vers 16-68; 30, 19-20.

BEMÆRK: ‘Guds løfter er betingede. Vi må gøre vor del for at gøre det muligt for
ham at  velsigne  os.  Vi kan ikke forvente,  at  alle  hans velsignelser  naturligt  vil
komme til os, hvis vi folder vore hænder i uvirksomhed. Vi skal være arbejdere
sammen med Gud. Det er vort privilegium og vor pligt at arbejde for sjæle, som er
rede til at fortabes.’ Sermons & Talks, bind 2, s. 195.    

‘Herren skal adsplitte dig’

5. Hvilken  skæbne  blev  lovet  Israel,  dersom  de  undlod  at  opfylde  Guds
hensigt? 5 Mos. 28, 63-65.

BEMÆRK: ‘Moses gjorde også rede for de onde følger, det ville få at afvige fra
Herrens anordninger. Han kaldte himmelen og jorden til vidne og sagde, at hvis
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folket efter at have boet i Det forjættede Land i en årrække handlede så ryggesløst,
at de indførte en anden form for gudsdyrkelse, bøjede sig for udskårne billeder og
nægtede at tjene den sande Gud igen, ville Herrens vrede blive vakt, og de ville
blive ført bort som fanger og spredt blandt hedningerne. Han sagde disse advarende
ord til dem: “I skal hastigt blive udryddet af det land, I skal over Jordan og tage i
besiddelse; I skal ikke få noget langt liv dér, men visselig gå til grunde’ Profeter &
Konger, s. 143.

6. Hvordan blev denne triste profeti opfyldt? 2 Krøn. 36, 19-21.

BEMÆRK: ‘Jeremias forudsagde fangenskabet af mange jøder som deres straf for
ikke at adlyde Herrens ord. Kaldæerne skulle bruges som det redskab, ved hvilket
Gud  ville  irettesætte  sit  ulydige  folk.  Deres  straf  skulle  stå  i  forhold  til  deres
intelligens og til de advarsler, de havde foragtet. “Hele dette land skal blive til ørk
og øde,” erklærede profeten,  “og disse folkeslag skal  trælle for  Babels  konge i
halvfjerdsindstyve år.”’ Review & Herald, 14. marts, 1907. 

‘Indtil overtrædelsen er fuldendt’

7. Hvilken prøvetid skænkede Gud den jødiske nation, efter at han i nåde
havde ført en rest tilbage fra fangenskabet? Dan. 9, 24.

BEMÆRK: ‘De 70 uger eller 490 år angik særlig jøderne. Ved udløbet af denne
tidsperiode beseglede det jødiske folk sin forkastelse af Kristus ved at forfølge hans
disciple, og apostlene vendte sig til hedningerne.’ Herren Kommer, 27. august.
Som Dan. 9, 25 viser, ville denne tidsperiode på halvfjerds profetiske uger eller 490
år begynde “fra den tid ordet om Jerusalems genrejsning og opbyggelse udgik.”
Denne befaling blev fuldendt ved dekretet fra Artaxerxes Longimanus i år 457 f.Kr.
(se Ezra 7, 12-26), som supplerede de tidligere dekreter fra Kyros (Ezra 1, 2-4) og
Darius  (Ezra  6,  8-12).  Ezra  6,  14  viser,  at  disse  tre  dekreter  udgør  en  enkelt
befaling. De halvfjerds uger, den prøvetid, som blev givet den jødiske nation, nåede
op  til  indvielsen  af  Jesus  som  Messias  i  år  27  e.Kr.  (Dan.  9,  25),  til  hans
korsfæstelse i år 31 e.Kr. og til afslutningen af offersystemet (Dan. 9, 27) og tre og
et  halvt  år  længere  til  Sanhedrinets,  jødernes  lederes,  officielle  og  endelige
forkastelse af Kristus i år 34 e.Kr. (Ap.G. 7, 57).

8. Hvordan erklærede Jesus Guds forkastelse af den jødiske nation? Matt.
21, 43.
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BEMÆRK:  ‘Gennem  mere  end  tusinde  år  havde  jødefolket  misbrugt  Guds
barmhjertighed  og  nedkaldt  hans  domme  over  sig.  De  havde  forkastet  hans
advarsler og dræbt hans profeter. Folket på Kristi tid gjorde sig medansvarlige for
disse synder ved at fortsætte på samme måde. Denne generations brøde bestod i
forkastelsen af deres nuværende nåde og de advarsler, de havde fået. De lænker,
som nationen gennem århundreder havde smedet, blev af folket på Kristi tid lagt på
dem  selv.  I  enhver  tidsalder  bliver  der  givet  mennesker  deres  mål  af  lys  og
forrettigheder - en prøvetid, hvor de får lejlighed til at forlige sig med Gud. Men
der er en grænse for denne nåde. Nåden kan i årevis trygle mennesker - og lade sig
ringeagte  og forkaste;  men der  kommer en tid,  hvor nåden bønfalder  for  sidste
gang. Hjertet bliver så forhærdet, at det ophører med at lade sig påvirke af Guds
Ånd.  Så  ophører  den  milde,  bønfaldende  røst  med  at  tale  til  synderen,  og
formaningerne og advarslerne holder op. Jerusalem var nået til denne dag. Jesus
græd i sin smerte over denne by, der var viet til undergang, men han kunne ikke
frelse  den.  Han  havde  opbrugt  alle  hjælpekilder.  Ved  at  forkaste  Guds  Ånds
advarsler havde Israel forkastet det eneste middel til at få hjælp. Der fandtes ingen
anden magt, hvorved de kunne udfries. Den jødiske nation var et symbol på det
folk, som gennem alle tider håner den evige kærligheds tale. Kristi tårer, da han
græd over Jerusalem, gjaldt synden til alle tider. I den dom, der blev fældet over
Israel,  kan  de,  der  forkaster  Guds hellige  Ånds formaninger  og  advarsler,  læse
deres egen domfældelse.’ Den Store Mester, s. 398.

‘En rest tilbage’

9. Blev alle jøder forkastet, da Gud forkastede den jødiske nation? Rom. 11,
5; 9, 27. (Se Ap.G. 2, 41; 4, 4; 6, 7.)

BEMÆRK: ‘Trods det, at Israel havde svigtet som folk, var der stadig en betydelig
rest tilbage blandt dem, der kunne frelses. Ved tidspunktet for Frelserens komme
var  der  trofaste  mænd  og  kvinder,  som  med  glæde  havde  modtaget  Johannes
Døbers  budskab og således på ny var blevet  ledet  til  at  granske profetierne om
Messias.  Da  den  første  kristne  menighed  blev  grundlagt,  bestod  den  af  disse
trofaste jøder, der erkendte Jesus fra Nazaret som den, hvis komme de havde set
hen til.’ Mesterens Efterfølgere, s. 200. 

10. Hvad er  den  nuværende forudsætning for at  blive  et  medlem af  Guds
sande Israel? Gal. 6, 16; 3, 28-29.

BEMÆRK: ‘Herren havde betroet jøderne den hellige sandhed. Han havde sat dem
til at være husholdere over sine nådegaver. Han havde givet dem enhver åndelig og
timelig fordel, og han forventede, at de skulle lade andre få del i dem. De havde
fået særlig undervisning om, hvorledes de skulle tage sig af deres medbrødre, som
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det var gået dårligt, og den fremmede og de fattige, som boede i deres midte. De
skulle ikke søge at skaffe sig alt og anvende det på sig selv, men de skulle tænke på
dem, der havde det svært, og dele med dem. Og Gud lovede, at han ville velsigne
dem i forhold til, hvad de gjorde i kærlighed og barmhjertighed. Men ligesom den
rige  mand  udrakte  de  ikke  en  hjælpende  hånd  for  at  lindre  den  lidende
menneskeheds timelige og åndelige nød. De var stolte og regnede sig for at være
Guds udvalgte og begunstigede folk, men de tjente og tilbad alligevel ikke Gud. De
stolede på den kendsgerning, at de var Abrahams børn. “Vi er Abrahams slægt”
(Joh. 8, 33), sagde de stolt. Da krisen kom, viste det sig, at de havde fjernet sig fra
Gud og sat deres lid til Abraham, som om han var Gud. Kristus længtes efter at
lade lyset skinne ind i jødefolkets formørkede sind. Han sagde til dem: “Hvis I er
Abrahams  børn,  gør  Abrahams  gerninger.  Men  nu  søger  I  at  slå  mig  ihjel,  et
menneske, der har sagt jer sandheden, som jeg har hørt af Gud. Noget sådant har
Abraham ikke gjort.” Joh. 8, 39. 40. For Kristus havde herkomst ingen betydning.
Han lærte,  at  åndeligt  slægtskab  er  af  langt  større  værdi  end jordisk herkomst.
Jøderne  hævdede,  at  de  nedstammede  fra  Abraham,  men  da  de  ikke  gjorde
Abrahams gerninger, viste de, at de ikke var hans sande børn. Kun, de, der på det
åndelige område viser, at de har Abrahams sindelag ved at adlyde Guds stemme,
regnes for at være hans sande efterkommere.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 64-65. 

‘Tage sig i agt’

11. Hvilke lektier kan drages fra den jødiske nations erfaring? Rom. 11, 17-
21. Sammenlign med 1 Kor. 10, 11-12.

BEMÆRK: ‘Da jøderne tog det første skridt i  forkastelsen af Kristus, tog de et
farligt skridt. Da beviserne på, at Jesus af Nazaret var Messias, senere ophobede
sig, var de for stolte til at erkende, at de havde taget fejl. Således er det også med
mennesker i dag, som forkaster sandheden. De tager ikke tid til oprigtigt og med
inderlig bøn at undersøge beviserne på sandheden, og de modsætter sig det, de ikke
forstår. Ligesom jøderne tager de det for givet, at de har hele sandheden, og de
føler en vis foragt for enhver, som formoder, at de har mere korrekte ideer end dem
om, hvad der er sandhed. De beslutter, at alle de beviser, der fremstilles, ikke skal
betyde noget for dem, og de fortæller andre, at læresætningen ikke er sand. Når de
senere betragter det bevis, som de var så ivrige efter at fordømme, som værende
lys, er de for stolte til at sige: “Jeg tog fejl;” de nærer stadig tvivl og vantro og er
for stolte til at erkende deres overbevisninger. På grund af dette tager de skridt, der
fører til resultater, som de aldrig havde drømt om.’ 1888 Materials, s. 169.

12. Giver  Gud  en  person  medlemskab  af  Israel  på  basis  af  personens
biologiske forfædre? Rom. 9, 6-8. 
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BEMÆRK: ‘Som en nation nægtede jøderne at tage imod Kristus. Han havde ledt
dem i deres rejser som deres usynlige, evige Leder. Han havde kommunikeret sin
vilje til dem, men under prøven forkastede de ham, som var deres eneste håb, deres
eneste frelse, og Gud forkastede dem. “Men alle dem, som tog imod ham, gav han
magt til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn.” (Joh. 1, 12). Til alle, som
tager imod og adlyder betingelserne, strømmer Guds gaver jævnt uden fortrydelse,
uden tilbagekaldelse. Gud har givet sine gaver til mennesker for at blive brugt, ikke
efter  arvelige  eller  fantasifulde  ideer,  ikke  efter  naturlige  impulser  eller
tilbøjeligheder, men efter hans vilje.’ This Day With God, s. 31. 
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Jesus: Guds Søn

UDENADSVERS:  ‘Og  uden  modsigelse,  stor  er  den  gudfrygtigheds
hemmelighed: Gud er åbenbaret i kød, er retfærdiggjort i ånd, set af engle, prædiket
iblandt  hedninger,  troet  i  verden,  optagen  i  herlighed.’  1  Tim.  3,  16  (1819-
oversættelse).

STUDIEHJÆLP: På fast grunn, bind 1, s. 242-247.
LEKTIENS MÅL: At besvare spørgsmålet: Lærer Bibelen, at Jesus virkelig er 

Gud?

Indledning
‘Verden blev skabt ved ham, og “uden ham blev intet til af det, som er.” (Joh. 1,

3.) Hvis Kristus skabte alt, må han have eksisteret før alt. Det, som bliver sagt om
dette, er så tydeligt, at ingen behøver at være i tvivl. Kristus var Gud fuldt ud og i
højeste  forstand.  Han var  hos  Gud fra  evighed  af,  Gud over  alt,  velsignet  i  al
evighed.’ På fast grunn, bind 1, s. 243.

‘Ordet var Gud’

1. Hvordan beskriver Johannes Jesus? Joh. 1, 1-3. 14.

BEMÆRK: ‘Kristus, Ordet, Guds enbårne Søn, var ét med den evige Fader - ét i
natur,  i  karakter,  i  hensigt  -  det  eneste  væsen,  der  kunne sætte  sig  ind i  Guds
rådslagninger og planer. “Hans navn skal være: Underfuld-Rådgiver, Vældig-Gud,
Evigheds-Fader, Fredsfyrste.” Es. 9, 6. “Hans udspring er fra fordum, fra evigheds
dage.” Mika 5, 1. ’ Patriarker & Profeter, s. 11.

2. Hvordan beskrev Esajas Kristus i profetierne? Es. 9, 6.

BEMÆRK: ‘Esajas fortæller os, hvem og hvad vor Genløser er: “Thi et barn er født
os, en søn er os givet, på hans skulder skal herredømmet hvile; og hans navn skal
være:  Underfuld-  Rådgiver,  Vældig-Gud,  Evighed-Fader,  Fredsfyrste.”  Kristus
havde to naturer – et menneskes natur og Guds natur. I ham var guddommelighed
og menneskelighed  forenet.  Den  døende verdens  håb  hviler  på  hans  mæglende
gerning. Det er aldrig lykkedes nogen anden end Kristus at leve et fuldkomment
liv,  at  leve  med  en  ren,  uplettet  karakter.  Han  udviste  en  fuldkommen
menneskelighed forenet med guddommen; og ved at bevare hver natur adskilt, har
han givet verden en fremstilling af Guds karakter og et fuldkomment menneskes 
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karakter.  Han viser  os,  hvad Gud er,  og hvad mennesket kan blive – lig Gud i
karakter.’ Generel Conference Daily Bulletin, 1. oktober, 1899. 

‘I begyndelsen var ordet’

3. Hvordan underviser Bibelen os om Kristi forud eksistens? Kol. 1, 17.

BEMÆRK: Nogle grupper, ligesom kristaldelfianerne, hævder, at Kristi eksistens
ikke begyndte før hans fødsel i Betlehem. De siger: “Der er ikke nogen hentydning
i Det Gamle Testamente til, at Guds Søn allerede eksisterede eller på nogen måde
var aktiv på det tidspunkt.” Tennant, The Christadelphians, s. 85.
‘Deres  [farisæernes]  svar  var  en snerren,  som om de  ville  bevise,  at  Jesus var
vanvittig: “Du er ikke halvtreds år endnu, og du har set Abraham!” Højtideligt og
værdigt svarede Jesus: “Sandelig, sandelig siger jeg eder: før Abraham blev til, ER
JEG.” Der blev tavshed i den store forsamling. Guds navn, der blev givet til Moses
for at udtrykke tanken om evig nærhed, havde denne lærer fra Galilæa tiltaget sig
som sit eget. Han havde erklæret sig selv for at være den, som har livet i sig selv,
den, der var blevet lovet Israel, hvis “udspring er fra fordum, fra evigheds dage.”
Mika 5, 1.’ Den Store Mester, s. 321.
‘Her viser Kristus, at hans guddommelige liv ikke kan afmåles på en menneskelig
målestok,  selv om de regnede hans alder  for  at  være  under halvtreds år.  Kristi
eksistens før inkarnationen udmåles ikke i talværdier.’ Kristus Alene, s. 9.

4. Hvordan hævder Jesus selv denne sandhed? Joh. 17, 24. Sammenlign med
Joh. 8, 58. 

BEMÆRK: ‘Kristus var ét med Faderen, før verdens grundvold blev lagt. Dette er
det lys, der skinner på et mørkt sted og gør det strålende med guddommelig, ægte
herlighed. Kristus er Guds forudeksisterende, selveksisterende Søn. Da Kristus talte
om  sin  forudeksistens,  førte  han  tankerne  tilbage  til  ældgamle  tidsaldre.  Han
forsikrer os, at der aldrig har været et tidspunkt, hvor han ikke var i nært fællesskab
med den evige Gud. Hans guddommelige liv kan ikke afmåles på en menneskelig
målestok. Kristi eksistens før inkarnationen udmåles ikke i talværdier. Kristus var
Gud fuldt ud og i højeste forstand. Han var hos Gud fra evighed af, Gud over alt,
velsignet  i  al  evighed.  Den  Herre  Jesus  Kristus,  Guds  guddommelige  Søn,
eksisterede  fra  evighed  af  som  en  selvstændig  person,  men  alligevel  ét  med
Faderen. Han var den herligste i himmelen, og han var englenes leder. Han modtog
englenes tilbedelse, som med rette tilkom ham. Han var lig Gud, evig og almægtig.’
The Faith I Live By, s. 46.
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‘Du skal tilbede Herren din Gud’

5. Hvilket princip fremsatte Kristus, da han blev fristet af Djævelen? Matt.
4, 10.

BEMÆRK: ‘Al falsk tilbedelse er åndelig hor. Det andet bud, der forbyder falsk
tilbedelse, er også en befaling om at tilbede Gud og tjene ham alene. Herren er en
nidkær Gud. Han vil ikke spøges med. Han har talt angående den måde, hvorpå han
skal tilbedes. Han hader afgudsdyrkelse; for dens indflydelse er fordærvende. Den
fornedrer  sindet  og  fører  til  sanselighed  og  enhver  form for  synd.’  SDA Bible
Commentary, bind 1, s. 1106.

6. Ved hvilke anledninger tog Kristus imod tilbedelse? Matt. 2, 11; 8, 2; 9,
18; 14, 33; 15, 25; 20, 20; 28, 9; 28, 17.

BEMÆRK: Disse eksempler på, at Kristus tog imod tilbedelse,  er kun taget  fra
Mattæus’ evangelium. Se også Heb. 1, 6. Læg specielt mærke til Joh. 20, 28. Kristi
accept af tilbedelse står i kontrast til reaktionen fra både apostlene og englene over
for forsøg på at tilbede dem. Og det var Kristus selv, der understregede princippet
om, at tilbedelse tilkommer Gud alene. Ved at tage imod tilbedelse viste Kristus, at
han er Gud.
‘Det er ikke mennesker, vi skal ophøje og tilbede; det er Gud, den eneste sande og
levende Gud, vor tilbedelse og ærefrygt tilkommer.’ Evangelism, s. 133.

7. Hvordan reagerede Peter, da Kornelius forsøgte at tilbede ham? Ap.G. 10,
25-26. Sammenlign med Ap.G. 14, 11-16. Se også Åb. 19, 10; 22, 8-9.

BEMÆRK: ‘Da Peter kom ind i hedningernes hus, hilste Kornelius ham ikke som
en almindelig gæst, men som én, der er æret højt af Himmelen og sendt fra Gud.
Det er østerlandsk skik at bøje sig for en fyrste eller en anden rangsperson, og børn
bøjer sig for deres forældre; men Kornelius, der var betaget af ærefrygt for den,
Gud havde sendt for at belære ham, faldt ned for apostlens fødder og tilbad ham.
Peter blev forfærdet; han rejste høvedsmanden op og sagde: “Stå op! jeg er selv et
menneske.”’ Mesterens Efterfølgere, s. 77.

‘Tilbed ham, som har skabt himmelen og jorden’

8. Hvem fortæller Bibelen os er Skaberen? Joh. 1, 3. Sammenlign med Kol.
1, 16; Heb. 1, 2.
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BEMÆRK:  ‘Hvilke  modsætninger,  der  mødes  og  åbenbares  i  Kristus!  Den
almægtige Gud, dog et hjælpeløst  barn! Hele verdens Skaber,  dog var han i en
verden, han selv havde skabt, ofte sulten og træt og uden et sted at lægge sit hoved!
Menneskesønnen, dog uendelig højere stillet end englene! Lig med Faderen, dog
var hans guddommelighed iklædt menneskelighed, idet han stod foran den faldne
slægt, så mennesker kunne stilles på fordelagtig grund! Han ejede evige rigdomme,
dog levede han en fattig mands liv! Ét med Faderen i værdighed og magt, dog blev
han i sin menneskelighed fristet på alle punkter, ligesom vi bliver fristet! I selve
øjeblikket fyldt med dødens kval på korset var han en Sejrherre, der besvarede den
angrende synders bøn om at blive husket af ham, når han kom ind i sit rige.’ Signs
of the Times, 26. april, 1905. 

9. Hvem er vi kaldet til at tilbede? Åb. 14, 7.

BEMÆRK: ‘Vi skal tilbede Gud, fordi han er Skaberen, og ham skylder alt levende
deres liv. Overalt i Bibelen, hvor hans krav om ærbødighed og tilbedelse, frem for
de  hedenske  guder,  omtales,  gives  der  bevis  på  hans  skaberkraft.  “Thi  alle
folkeslagenes guder er afguder, Herren er himlens skaber.” Sal. 96, 5. “Hvem vil I
ligne mig med som min ligemand? Siger den Hellige. Løft eders blik til himlen og
se: Hvo skabte disse (stjernerne)?” “Thi så siger Herren, himlens skaber, han, som
er Gud, som dannede jorden… Herren er jeg, ellers ingen.” Es. 40, 25. 26; 45, 11.
Og salmisten siger: “Kend, at Herren er Gud! Han skabte os, vi er hans.” “Kom, lad
os bøje os, kaste os ned, knæle for Herren, vor skaber!” Sal. 100, 3; 95, 6. Og de
hellige væsener, der tilbeder Gud i Himlen, meddeler grunden til, at de skylder ham
hyldest: “Værdig er du, vor Herre og Gud, til at få æren og prisen og magten; thi du
har skabt alle ting.” Åb. 4, 11.’ Konfrontation, s. 360. 

‘JEG ER’

10. Hvilket  yderligere  tegn  på  sin  guddommelighed  åbenbarede  Kristus?
Matt. 9, 2-6; Joh. 10, 30-33.

BEMÆRK: For et menneske at hævde at have ret til at tilgive synder er helt sikkert
gudsbespottelse. Hvad dette angår, havde farisæerne absolut ret. Deres fejl bestod i,
at de undlod at erkende, at han, der talte disse ord, var sandelig Gud, selvom hans
handling i at skelne deres uudtalte tanker burde have været et bevis for dem.
‘De omkringstående farisæere var fyldt med større bitterhed på grund af Frelserens
ord, og de tænkte ved sig selv: “Hvor kan denne mand sige sådan noget? Han taler
gudsbespotteligt. Hvem kan forlade synder uden én, nemlig Gud?” Da gav Jesus
dem det mest slående bevis på hans guddommelige karakter  ved at vise,  at  han
læste deres hjerters tanker som en åben bog. “Hvorfor tænker I ondt i jeres hjerter?”
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sagde han. “Thi hvad er lettest at sige: ‘Dine synder forlades dig,’ eller at sige: ‘Stå
op og gå?’ Men for at I skal vide, at Menneskesønnen har magt på jorden til at
forlade synder (så siger han til den lamme:) Stå op, tag din båre og gå hjem!” Den
syge rejste sig og gik hjem. “Da nu folkeskaren så det, blev de grebet af frygt og
priste Gud, som havde givet mennesker en sådan magt.”’  Review & Herald, 16.
oktober, 1883.
‘Den inkarnerede JEG ER er vort blivende Offer. Denne JEG ER er vor Genløser,
vor Stedfortræder, vor Sikkerhed. Han er Voldgiftsmanden [se Job 9, 33] mellem
Gud og menneskets sjæl, vor Talsmand i himmelens sale, vor Mellemmand, der
aldrig bliver træt, ham, der påberåber sine fortjenester og sit forsonende offer på
vore vegne. Denne JEG ER er vor Frelser. Vort håb om evigt liv er centreret om
ham. Han er  en  hjælper  i  enhver  nød.  I  ham er  forsikringen  om ethvert  løftes
forsikring. Vi må anerkende og tage imod denne almægtige Frelser; vi må se hen til
ham, så vi kan blive lig ham i karakter. “Men alle dem, som tog imod ham, gav han
magt til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn.”’  Signs of the Times, 3.
maj, 1899.

11. Ved hvilken anden anledning udtalte  Kristus det  guddommelige  navn?
Mark. 14, 61-62.

BEMÆRK: ‘JEG ER betyder en evig nærværelse; fortiden, nutiden og fremtiden er
ens for Gud. Han ser fortidens fjerneste begivenheder og skuer langt ud i fremtiden
med et syn så klart, som vi ser de ting, der sker dagligt. Vi ved ikke, hvad der ligger
foran os, og hvis vi gjorde det, ville det ikke være til gavn for vort evige vel. Gud
giver os anledning til at udøve tro på og vise tillid til den store JEG ER . Vor frelser
siger: “Abraham, jeres fader, frydede sig over at skulle se min dag, og han fik den
at se og glædede sig.” (Joh. 8, 56.) Femten hundrede år før Kristus afførte sig sin
kongelige klædning og krone og forlod sin hædersplads i de himmelske sale, påtog
sig menneskeskikkelse og vandrede som menneske blandt menneskenes børn, så
Abraham  hans  dag  og  glædede  sig.  “Da  sagde  jøderne  til  ham:  ‘Du  er  ikke
halvtreds  år  endnu,  og  du  har  set  Abraham!’  Jesus  sagde  til  dem:  ‘Sandelig,
sandelig siger jeg eder: før Abraham blev til, er jeg.’” (Vers 57-58.) Kristus brugte
Guds store navn, som blev givet til Moses, for at udtrykke tanken om den evige
nærværelse. (Se 2 Mos. 3, 14) Esajas så også Kristus, og hans profetiske ord er
meget betegnende. Han siger: “Thi et barn er født os, en søn er os givet, på hans
skulder  skal  herredømmet  hvile;  og  hans  navn  skal  være:  Underfuld  Rådgiver,
Vældig-Gud, Evigheds-Fader, Fredsfyrste.” Es. 9, 6. Idet Herren taler gennem ham,
siger han: “Thi jeg er din Gud, jeg, Herren, Israels Hellige din frelser... Frygt ikke,
thi jeg er med dig!.. Jeg, jeg alene er Herren, uden mig er der ingen frelser... I er
mine  vidner,  lyder  det  fra  Herren.  Jeg  er  fra  evighed  Gud,  den  eneste  også  i
fremtiden... Jeg, Herren, jeg er eders Hellige, Israels skaber eders konge.” Es. 43,
3-15.  Da  Jesus  kom til  vor  verden,  udtalte  han  om sig  selv:  “Jeg  er  vejen  og
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sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.” Joh. 14, 6.’ At Jeg
Må Kende Ham, 6. januar.

‘De fordrejer skrifterne til deres egen fortabelse’

12. Hvilket vers, der hævder Kristi guddommelighed, er blevet angrebet de
senere år? 1 Tim. 3, 16.

BEMÆRK: De fleste moderne bibeloversættelser oversætter dette vers på en sådan
måde, at ordet  “Gud” er fjernet  og erstattet  med “han.” Kristi fødsel bliver kun
hemmelig,  når  vi  værdsætter,  at  dette  var  Gud åbenbaret  i  kød.  Men  mange
bibelvers, der lærer om Kristi guddommelighed er blevet ændret eller draget i tvivl
i moderne oversættelser. De fleste græske manuskripter indeholder ordet “Gud” i
dette vers. Codex Vaticanus er dog det eneste, der udelader ordet “Gud,” og det er
på basis af dette ene manuskript, at moderne oversættelser ændrer ordlyden i dette
vers.
‘Kristus  var  Gud,  som blev  åbenbaret  i  kød,  hemmeligheden,  som var  skjult  i
umindelige  tider,  og  evige  interesser  er  indbefattet  i  vor  modtagelse  eller
forkastelse af verdens Frelser.’ Christian Educator, s. 76.
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Jesus: Menneskesønnen

UDENADSVERS: ‘Derfor måtte han i ét og alt blive sine brødre lig, for at han i
sin tjeneste for Gud kunne blive en barmhjertig og trofast ypperstepræst til at sone 
folkets synder.’ Heb. 2, 17.

STUDIEHJÆLP: På fast grunn, bind 1, s. 248 - 252 .
LEKTIENS MÅL: At besvare spørgsmålet: Blev Guds Søn virkelig et 

menneske?

Indledning
‘Selv om Kristus tog menneskets natur i dets faldne tilstand, havde han ikke den

mindste del i dets synd. Han var underlagt menneskets skrøbelighed. “For at det
skulle gå i opfyldelse,  som er talt ved profeten Esajas, der siger:  ‘Han tog vore
lidelser, han bar vore sygdomme.’” (Matt. 8, 17). Han kan have medlidenhed med
os i vor svaghed, og han blev prøvet i alt, på samme måde som vi, men han var
uden synd.’ På fast grunn, bind 1, s. 252.

‘Gudsfrygtens hemmelighed’

1. Hvilken hemmelighed skrev Paulus om? 1 Tim. 3, 16.

BEMÆRK:  ‘Kristi  menneskevorden,  hans  forsoningsdød  og  midlergerning  vil
optage den flittigt søgendes tanker, så længe jorden står, og idet han ser fremad
mod  evigheden,  vil  han  udbryde:  “Uimodsigeligt  er  denne  gudsfrygtens
hemmelighed stor.”’ Lys over hverdagen, del 1, s. 126.
‘Kristi inkarnation er det største mysterium, der findes. Kristus var ét med Faderen,
dog var han villig til at give afkald på ophøjelsen af Én, som var lig Gud. Han blev
ben af vore ben og kød af vort kød, så han kunne opnå sin kærligheds hensigt med
den faldne slægt.’ The Faith I Live By, s. 48.

2. Hvordan udtrykte Johannes denne store sandhed? Joh. 1, 14.

BEMÆRK: ‘Guds Søn bøjede sig ned for at løfte de faldne op. Af denne årsag
forlod han de syndfri verdener i det høje, de ni og halvfems, der elskede ham, og
kom til denne jord for at blive “såret for vore overtrædelser og knust for vor brødes
skyld.” Es. 53, 5. I alle ting blev han sine brødre lig. Han blev kød, som vi selv er
det. Han vidste, hvad det var at være sulten og tørstig og træt. Han blev mættet af
mad og forfrisket af søvn. Han var en fremmed og gæst på jorden, i verden, men
ikke af denne verden; han blev fristet og prøvet, som mænd og kvinder i dag fristes 
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og  prøves,  men  dog  levede  han  et  liv  uden  synd.  Kærlig,  fuld  af  medynk  og
medfølelse, altid med tanke for andre, var han et billede på Gud. “Ordet blev kød
og  tog  bolig  iblandt  os,...  fuld  af  nåde  og  sandhed.”  Joh  1,  14.’  Mesterens
Efterfølgere, s. 250.

‘Del deri’

3. Hvordan beskrev Paulus Kristi inkarnation? Heb. 2, 14.

BEMÆRK: Det er blevet  hævdet, at  da Jesus blev født, gav Gud ham en natur
magen til den, Adam havde før sit fald. Men Paulus viser, at Jesus tog del, ikke i
Adams kød, men i børnenes kød. Selvfølgelig var Adam aldrig et barn.
‘Kristus nøjedes ikke med at lade som om han påtog sig menneskets natur, men han
gjorde det i sandhed, fuldt og helt. Han fremstod som et virkeligt menneske. Som
“børnene har del i kød og blod, fik også han på lignende måde del deri.” Han var
Marias  søn  og  af  Davids  slægt  efter  menneskelig  afstamning.  Bibelen  omtaler
tydeligt Jesus som menneske.’ Kristus Alene, s. 68.

4. Hvor langt bøjede Jesus sig for at fuldføre menneskets genløsning? Fil. 2,
6-8.

BEMÆRK: ‘Kristus led, idet han blev fristet; derfor har han altid medfølelse med
de,  der  fristes,  og  som  Satan  søger  at  ødelægge.  For  at  han  kunne  blive  en
barmhjertig og trofast ypperstepræst, blev han i ét og alt lig dem, han kom for at
hjælpe. Han har medlidenhed med den uvidende og med dem, som er faret vild; for
da han var på denne jord, var han omgivet af skrøbeligheder. Han er i stand til at
hjælpe os i vor fortvivlelse. Idet han virker for os, lad os virke for hinanden og
stræbe  efter  at  fremme  enhed  og  harmoni.  Lad  os  åbenbare  Kristuslignende
kærlighed for vore medarbejdere på en sådan måde, at de vil have fuld tillid til os.
Tænk på den rige opmuntring, Frelseren har givet os, som vi til gengæld kan give
til andre.’ Southern Watchman, 13. marts, 1902.  

‘I ét og alt blive sine brødre lig’

5. Hvor fuldstændig var Kristi inkarnation? Heb. 2, 17.

BEMÆRK: ‘Han kom som en hjælpeløs baby i den natur,  som vi har.  “Da nu
børnene har del i kød og blod, fik også han på lignende måde del deri.” Han kunne
ikke  komme i  form af  en  engel;  for  medmindre  han  mødte  mennesket  som et
menneske og vidnede ved sin forbindelse med Gud vidnende om, at guddommelig
kraft ikke blev givet ham på en anderledes måde, end den vil blive givet os, kunne
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han ikke være et fuldkomment eksempel for os. Han kom i ydmyghed, for at det
mest ydmyge menneske på jordens overflade ikke skulle have nogen undskyldning
baseret på sin fattigdom eller uvidenhed og sige: “På grund af disse ting kan jeg
ikke  adlyde  Jehovas  lov.”  Kristus  iklædte  sin  guddommelighed  med
menneskelighed, så menneskelighed kunne berøre menneskelighed; så han kunne
leve med menneskeheden og bære alle menneskets prøvelser og lidelser. Han blev
fristet på alle punkter ligesom vi, dog uden synd. I sin menneskelighed forstod han
alle de fristelser, som vil komme over mennesker.’ SDA Bible Commentary, bind 7,
s. 925.  

6. Hvem er det, Kristus kalder sine brødre? Heb. 2, 11.

BEMÆRK: ‘Jesus, verdens Genløser, underkastede sig ydmygelse, så vi kunne få
håb. For vor skyld blev han fattig, så vi ved hans fortjenester kunne blive berettiget
til  udødelige  rigdomme.  Bør  ikke  beretningen  om  Kristi  selvfornægtelse  og
selvopofrelse for vor skyld lede os til at betragte al vor stolthed og selviskhed med
foragt?  Guds Søn kunne ikke gøre noget  ved den menneskelige familie uden at
underkaste  sig  ydmygelse  og  ved  lidelse  at  komme i  kontakt  med den  lidende
menneskehed. Det var gennem usigelig smerte, at Jesus kom for at nå det fortabte
menneske,  hvor  han  er  nedstyrtet  i  synd  og  nedværdigelse.  Lad  os  tænke over
herlighedens Konges liv, natur og hensigt. Lad os se hen til himmelens Majestæt,
idet han svøbte sin herlighed i skikkelsen af et barn og blev lagt i en krybbe. Men
selvom han blev født under så ydmyge  forhold, bøjede engle sig i tilbedelse af
spædbarnet i Betlehem uden at miste deres plads i Guds sale eller ødelægge deres
troskab mod Guddommen.’ Bible Echo, 15. december, 1892.

‘Dog uden synd’

7. Gav Jesus nogen sinde efter for fristelse, selvom han påtog sig deres natur,
som han kom for at frelse? Heb. 4, 15; 1 Pet. 2, 21-22; 1 Joh. 3, 5.

BEMÆRK: ‘Vi burde ikke have nogen ængstelse angående Kristi menneskenaturs
fuldkomne  syndfrihed.  Han  er  en  broder  i  vore  skrøbeligheder,  men  ikke  i  at
besidde samme tilbøjeligheder.  Som Den Syndfri  trak hans natur sig tilbage fra
ondskab.  Han  udholdt  kamp  og  tortur  i  sjælen  i  en  verden  af  synd.  Hans
menneskenatur  gjorde bøn en nødvendighed og et privilegium. Han kunne have
syndet; han kunne have faldet, men ikke et øjeblik var der nogen ond tilbøjelighed i
ham. Ved at tage menneskets natur på sig i dens faldne tilstand tog Kristus ikke på
nogen måde del i dens synd. Han var underkastet de skrøbeligheder og svagheder,
som overgår mennesket. Han havde medlidenhed med vore skrøbeligheder og blev
fristet på alle punkter ligesom vi. Og dog kendte han ikke til synd. Han var lammet
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“uden plet og lyde.” Hvis Satan på nogen måde kunne have fristet Kristus til at
synde, ville han have såret Frelserens hoved. Som det var, kunne han bare røre hans
hæl. Dersom Kristi hoved kunne have være blevet rørt, ville menneskeslægtens håb
være gået tabt. Guddommelig vrede ville være kommet over Kristus, ligesom den
kom over Adam. Kristus og menigheden ville have været uden håb.’  The Faith I
Live By, s. 49.

8. Hvordan udtrykte Jesus selv sin syndfrihed? Joh. 14, 30.

BEMÆRK:  ‘Ikke  engang  ved  en  tanke  kunne  Kristus  fås  til  at  give  efter  for
fristelsens magt. Kristus sagde om sig selv: “Verdens fyrste kommer, og i mig er
der intet, som hører ham til.” Jesus lod ikke fjenden trække ham ind i vantroens
sump eller  fylde  ham med  fortvivlelse  og  mismod.  Kristi  menneskelighed  var
forenet  med guddommelighed,  og i denne styrke bar han alle de fristelser,  som
Satan kunne bringe over ham, og holdt dog sin sjæl uplettet af synd. Og denne kraft
til at sejre vil han give enhver Adams søn og datter, som i tro vil tage imod hans
karakters retfærdige egenskaber.’ The Faith I Live By, s.49. 

‘Derfor måtte han’

9. Havde  det  nogen  betydning,  at  Jesus  blev  sine  brødre  lig  i  enhver
henseende? Heb. 2, 17.

BEMÆRK: ‘For at ophøje det faldne menneske måtte Kristus nå det, hvor det var.
Han tog menneskenatur  på sig og bar  slægtens  skrøbeligheder  og degeneration.
Han, som ikke kendte til synd, blev synd for os. Han ydmygede sig til den laveste
dybde  af  menneskelig  elendighed,  for  at  han  kunne  være  kvalificeret  til  at  nå
mennesket og bringe det op fra den degeneration, som synd havde nedstyrtet det i.’
Confrontation, s. 32.

10. Hvordan er Kristi kamp med fristelse beskrevet? Heb. 5, 7-8.

BEMÆRK: ‘Det var ikke kun på korset, at Kristus gav sig hen for menneskeheden.
Det var ikke kun i fristelsens ørken og i Getsemane, at han sejrede på vore vegne.
Hver dags erfaring var en udgydelse af hans liv; hver dag lærte han lydighed ved de
ting, han led. Og fordi Jesu liv var et liv i tillid, var hans tjeneste for himmelen og
jorden uden fiasko eller vaklen. Han imødegik og modstod alle de fristelser, som
mennesker må imødegå, fordi han i sin menneskelighed stolede på guddommelig
kraft.’ Columbia Union Visitor, 2. oktober, 1912.
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‘Efterlod jer et forbillede’

11. Hvilke lektier kan vi lære af Kristi sejr over fristelse? 1 Pet. 2, 21-22.

BEMÆRK: ‘Ligesom det offer, der blev givet for os, var fuldstændigt, således må
også vor renselse fra syndens besmittelse være fuldstændig. Guds lov undskylder
ingen ond handling;  ingen  uretfærdighed undgår  dens fordømmelse.  Evangeliets
sædelære  anerkender  ingen  anden  målestok  end  den  guddommelige  karakters
fuldkommenhed.  Kristi  liv  var  en  fuldkommen  opfyldelse  af  enhver  forskrift  i
loven. Han sagde: “Jeg har holdt min Faders befalinger.” (Joh. 15, 10.) Hans liv er
vort eksempel på lydighed og tjeneste. Gud alene kan forny hjertet. “Gud er den,
som virker i jer både at ville og at udrette, efter sit  behag.” Men han byder os:
“Arbejd på jeres egen frelse med frygt og bæven.” (Fil. 2, 13. 12)’  I Den Store
Læges Fodspor, s. 259.

12. Hvilket løfte har vi på, at sejr over vore synder er mulig? Rom. 6, 13-14.

BEMÆRK: ‘Guds nåde kan kun have fremgang i det hjerte, der stadig beredes til at
modtage  de  dyrebare  sædekorn.  Syndens  tidsler  kan  vokse  hvor  som helst,  de
behøver ingen pasning, men den gode sæd må passes omhyggeligt. Torne og tidsler
vokser altid villigt op, så man må vedblive at rense jorden. Hvis hjertet ikke til
stadighed bliver ledet af Gud, hvis Helligånden ikke uden ophør virker for at lutre
og  forædle  karakteren,  vil  gamle  vaner  komme  til  syne  i  ens  liv.  Mennesker
bekender sig måske til at tro på evangeliet, men medmindre de er helligede ved
evangeliet,  er  deres  bekendelse  til  ingen  nytte.  Hvis  de  ikke  vinder  sejr  over
synden, vil synden vinde sejr over dem.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 34.
‘Kristus levede et menneskes liv, så han kunne være menneskets eksempel i alle
ting. Han udholdt fristelse, ligesom ethvert menneske må udholde. Han troede på
Gud, ligesom vi må tro. Han lærte lydighed, ligesom det er krævet af os at lære
lydighed. Og han sejrede, ligesom vi må sejre. Hans vej gik gennem mangfoldige
fristelser;  derfor  ved han,  hvordan han skal  komme dem, som bliver  fristet,  til
undsætning.’ Bible Echo, 3. september, 1900. 
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Hvad betyder det at blive frelst?

UDENADSVERS: ‘Thi når vi, medens vi endnu var fjender, blev forligt med
Gud ved hans Søns død, så skal vi da langt snarere, efter at vi nu er blevet forligt,
frelses ved hans liv.’ Rom. 5, 10.

STUDIEHJÆLP: Our High Calling, s. 141-142.
LEKTIENS MÅL: At besvare spørgsmålet: Er det at komme til Jesus nok til at 

frelse en person?

Indledning
‘Når sjæle bliver omvendt, er deres frelse endnu ikke fuldendt. Derefter må de

løbe løbet.  Den energiske kamp ligger  foran dem. Hvilken kamp? “Strid  troens
gode strid,” pres fremad mod vort høje kalds mål, som er Kristus Jesus.’ My Life
Today, s. 313.

‘Han skal frelse sit folk fra deres synder’

1. Hvorfor blev Jesus givet dette navn? Matt. 1, 21.

BEMÆRK: ‘Jesus kom til denne verden for at frelse sit folk fra deres synder. Han
vil ikke frelse os i vore synder, for han er ikke syndens tjener. Vi må reagere over
for Kristi guddommelige dragen og angre vore synder og forene os med Kristus,
ligesom grenen er forenet med vintræet.’ Bible Echo, 1. februar, 1892.

2. Hvordan udtrykte Johannes denne sandhed? 1 Joh. 3, 5.

BEMÆRK: ‘Mens vi skal være i harmoni med Guds lov, bliver vi ikke frelst ved
lovens gerninger, dog kan vi ikke blive frelst uden lydighed. Loven er den standard,
efter hvilken karakteren måles. Men vi kan umuligt holde Guds bud uden Kristi
fornyende nåde. Jesus alene kan rense os fra al synd. Han frelser os ikke ved loven,
ej heller vil han frelse os i ulydighed mod loven.’ Faith & Works, s. 95.

‘Forligt med Gud’

3. Hvad udrettede Kristi død for syndige mennesker?  Rom. 5, 10a; Kol. 1,
21-22.
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BEMÆRK:  ‘Det  ville  være  godt  for  os  altid  at  huske  Golgata,  hvor  Jesus bar
verdens synders frygtelige byrde. Hør ham udbryde i sin udåndende kval: “Min
Gud! Min Gud! Hvorfor har du forladt mig?” [Matt. 27, 46] og husk på, at han
udholdt, at Faderen skjulte sit ansigt, så Faderens ansigt ikke i al evighed skulle
skjules for faldne mennesker. Han udholdt skam, grusom piskning, fornærmelse og
hån, så vi kunne forliges med Gud og reddes fra endeløs død. Dersom vort sind
dvæler ved disse temaer, vil vor samtale dreje sig om himmelen, hvorfra vi venter
Frelseren,  og  selv  tomme  tanker  vil  synes  upassende.’  Gospel  Workers,  1892
udgaven, s. 92.

4. Hvad har adskilt  os  fra Gud? Hvorfor  behøver vi  at  blive  forligt  med
ham? Es. 59, 2.

BEMÆRK:  ‘Menneskets  eneste  håb  om genindsættelse  til  Guds  gunst  var  ved
Kristus.  Mennesket  havde  adskilt  sig  med  så  stor  en  afstand  fra  Gud  ved
overtrædelse af hans lov, at det ikke kunne ydmyge sig for Gud på nogen måde, der
kunne stå  i  forhold til  størrelsen  af  dets synd.  Guds Søn kunne fuldt  ud forstå
overtræderens tyngende synder, og i sin syndfri karakter kunne han alene skaffe en
acceptabel forsoning for mennesket ved at lide den smertende fornemmelse af hans
Faders mishag. Guds Søns sorg og kval for verdens synder stod i forhold til hans
guddommelige fortræffelighed og renhed, så vel som til overtrædelsens størrelse.’
Confrontation, s. 50. 

‘Frelses ved hans liv’

5. Dersom  vi  er  blevet  forligt  med  Gud  ved  Kristi  død,  hvad  er  det  så,
Kristus lever for at udrette for os? Rom. 5, 10b; Heb. 7, 25.

BEMÆRK: ‘Enhver,  som vil rive sig løs fra Satans trældom og tjeneste og stå
under Prins Immanuels  blodstænkte banner,  vil  blive bevaret  ved Kristi  forbøn.
Ved Faderens højre hånd holder Kristus, vor Mellemmand, os altid for øje, for det
er lige så nødvendigt, at han bevarer os ved sin forbøn som at genløse os ved sit
blod. Hvis han slipper os blot et øjeblik, står Satan rede til at ødelægge.’ Our High
Calling, s. 50.

6. Hvilken bøn om frelse bør vi bede? Judas 24-25. Sammenlign med Heb. 2,
18.

BEMÆRK:  ‘Når  vi  stoler  på  Kristi  frelsende  magt,  kan  ingen  af  de  faldne
hærskarers kneb eller list skade os. Himmelske engle er stadig hos os for at lede og
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beskytte.  Gud  har  ordnet  det  sådan,  at  hans  frelsende  kraft  altid  skal  være
tilgængelig for os for at gøre os i stand til at udføre hans vilje. ’ Lys fra det Høje, s.
32.
‘Den sjæl, der elsker Jesus og værdsætter hans nådes frelsende kraft, vil føle en
sådan dragen til Kristus, at han vil ønske at arbejde sammen med ham. Han kan
ikke, tør ikke, lade Satan få kontrol over hans ånd og en forgiftet luft omgive hans
sjæl.  Alt,  som  vil  fordærve  hans  indflydelse,  vil  blive  lagt  til  side,  fordi  det
modsætter sig Guds vilje… Hvor som helst Gud i sit forsyn har stillet os, vil han
bevare os; som vor dag er, vil vor styrke være.’ Christian Educator, s. 149.

‘Guds kraft til frelse’

7. Hvilke gode nyheder bragte Kristus? Rom. 1, 16.

BEMÆRK:  ‘Du vil aldrig være god nok i dig selv til at fortjene Guds gunst og
hjælp. Du må komme, just som du er. Kristus møder dig, idet du drager nærmere
ham. Læg din hånd i Jesu hånd, og han vil lede dig. Tro på, at han bevarer dig, og
det vil vise sig, at du under prøvelsen af din tro vil mere end sejre ved ham, som
elskede dig. Vi opnår sejren ved tro på Kristi kraft  til  at frelse os. Da vil vores
prøvede  tro  vise  sig  at  blive  til  pris  og  herlighed  og  ære,  når  Jesus  Kristus
åbenbares.  Du vil prise Gud, at du i Kristus har fundet en hjælp i enhver nød.’
Review & Herald, 8. marts, 1892.
‘Mange tror, at de er på det rette fundament, at de har sandheden… Disse regner sig
selv for at være blandt Guds udvalgte, særlige folk, alligevel erfarer de ikke hans
nærhed og kraft til at redde dem fra at give efter for fristelser og tåbeligheder. Disse
bekender sig til at kende Gud, alligevel fornægter de ham i deres gerninger. Hvor
stort  er  deres  mørke  ikke!  Hos  mange  har  kærlighed  til  verden,  hos  andre
rigdommens bedrag, kvalt ordet, og de er blevet ufrugtbare.’ Testimonies, bind 2, s.
125.

8. Hvad må vi gøre for at modtage evangeliets kraft? Joh. 1, 12.

BEMÆRK: ‘“Bed, så skal I få.” Tro, at I får det, I beder om, og I skal få dem. For
det første har du løftet, at hvis du beder, vil du få. Så overvej, hvad du trænger mest
til at sejre over. Gør dig selv bekendt med dine fald, og idet du da føler, at du ikke
kan sejre i din egen styrke, så bed Gud hjælpe dig. Ved at gøre dette anerkender du
din egen svaghed og kaster dig selv i Guds arme. Han vil opretholde dig i dine
anstrengelser for at gøre det rette. Men vær forsigtig og stol ikke for meget på din
egen styrke og anstrengelse. Vær hele tiden klar over, at Satan konstant prøver at
lede dit… sind til at gøre noget forkert. For at modstå hans fristelser må du stole på
en kraft, der er stærkere end din. “Tro, at I har fået det, I beder om, så skal I få det.”
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Kom ikke bare til Gud og bed; men tro, at han vil gøre netop, som han har sagt, han
vil. Idet du beder, tro, at han svarer, og tro, at du modtager styrke fra ham.’ Appeal
to the Youth, s. 54.

‘Derfor kan han også helt og fuldt frelse’

9. Kan vi selv gøre noget for at forandre vore hjerter? Jer. 13, 23.

BEMÆRK: ‘Dersom du ser din syndige tilstand, så vent ikke for at gøre dig selv
bedre. Hvor mange er der ikke, som mener, de ikke er gode nok til at komme til
Kristus! Venter du at blive bedre ved dine egne bestræbelser? “Hvis en neger kunne
skifte sin hud, en panter sine striber, så kunne og I gøre godt, I mestre i ondt.” Jer.
13, 23. Der er ingen hjælp for os uden hos Gud. Vi bør ikke vente på kraftigere
overtalelser, på bedre anledninger eller på et helligere sindelag. Vi kan ikke gøre
noget for os selv. Vi må komme til Kristus, netop som vi er.’  Vejen til Kristus, s.
29. 

10. Læner vi os derfor tilbage og venter på, at Kristus skal frelse os? Fil. 2,
12-13.

BEMÆRK:  ‘Arbejdet  for  at  vinde  frelse  er  et  fællesforetagende.  Der  må være
samarbejde mellem Gud og den angrende synder. Dette er en nødvendighed for at
danne karakteren efter de rigtige grundsætninger.  Mennesket må gøre sit yderste
for at overvinde det, der hindrer ham i at nå til fuldkommenhed. Men han er helt
afhængig af Gud for, om det skal lykkes. Menneskelige bestræbelser er ikke i sig
selv tilstrækkelige.  Uden hjælp af den guddommelige kraft  kan de intet udrette.
Både  Gud  og  mennesket  må  arbejde.  Modstand  mod fristelsen  må komme fra
mennesket, men det må hente hjælpen fra Gud. På den ene side findes der evig
visdom, medynk og kraft, på den anden side svaghed, syndighed og fuldstændig
hjælpeløshed.’ Mesterens Efterfølgere, s. 255.

‘Vi skal blive ham lige’

11. Hvad er Kristi hensigt med at frelse os fra vore synder? Ef. 4, 13-15.

BEMÆRK:  ‘Evangeliet  skal  ikke  fremholdes  som  en  død  teori,  men  som  en
levende kraft,  der  kan forandre  vort  liv.  Gud ønsker,  at  hans tjenere  skal  bære
vidnesbyrd om den sandhed, at menneskerne ved hans nåde kan opnå at blive lig
Kristus i karakter og glæde sig i forvisningen om hans store kærlighed. Han vil, at
vi skal bære vidnesbyrd om den sandhed, at han ikke kan føle sig tilfreds, førend
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alle,  som vil  antage frelsen,  er  vundet tilbage og atter  genindsat  i  deres  hellige
rettigheder som hans sønner og døtre.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 101.

12. Hvilken forsikring har vi på, at frelsesgerningen vil afsluttes med succes?
1 Joh. 3, 2-5.

BEMÆRK: ‘Bibelen indeholder instruktion angående den karakter, som Guds børn
må besidde. “Salige er de rene af hjertet,” erklærer den, “thi de skal se Gud.” Matt.
5, 8. “Stræb efter fred med alle og efter hellighed, uden den skal ingen se Herren.”
Heb. 12, 14. “I elskede, nu er vi Guds børn, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi
engang skal blive. Men vi ved, at når Han åbenbares, skal vi blive ham lige, thi vi
skal se ham, som han er.  Og enhver,  der har dette håb til  ham, renser sig selv,
ligesom Han er ren.” 1 Joh. 3, 2-3.’ Counsels to Teachers, Parents & Students,  s.
429.
‘Da skal Kristus i frugten af sit arbejde se dets løn. I den store skare, som intet
menneske kunne tælle, og som han fremstiller “dadelfri for sin herlighed i fryd”
(Jud. 24), skal han, hvis blod har genløst os, og hvis liv har belært os, “fordi hans
sjæl har haft møje,” “se det, hvorved han skal mættes.” Es. 53, 11.’ Uddannelse, s.
309. 
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Hvilken dag er Guds hellige dag?

UDENADSVERS: ‘I seks dage skal der arbejdes, men den syvende dag skal
være en fuldkommen hviledag med højtidsstævne; I må intet arbejde gøre, det er
sabbat for Herren, overalt hvor I bor.’ 3 Mos. 23, 3.

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, s. 358-362; s. 37-41.
LEKTIENS MÅL: At besvare spørgsmålet: Er den syvende dag stadig Herren 

vor Guds sabbat?

Indledning
‘I  det  fjerde  bud  åbenbares  Gud  som  himlens  og  jordens  Skaber,  og  han

adskiller sig derved fra alle falske guder. Det var til minde om skaberværket, at den
syvende dag blev helliget som hviledag for mennesket. Den var beregnet til altid at
minde mennesker om den levende Gud som Skaberen, hvem ærefrygt og tilbedelse
tilkommer.’ Konfrontation, s. 41.

‘Gud velsignede den syvende dag’

1. Hvilken dag velsignede Gud oprindeligt? 1 Mos. 2, 3.

BEMÆRK: ‘Gud har sagt, at den syvende dag er sabbat for Herren. Da himmelen
og jorden  var  skabt,  ophøjede  han  denne dag  til  minde om skaberværket.  Gud
hvilede på den syvende dag “efter det værk, han havde udført,” og han “velsignede
den syvende dag og helligede den.” 1 Mos. 2, 1-3.’ Profeter & Konger, s. 91. 

2. Hvordan bekræftede Gud denne handling over 2500 år senere? 2 Mos. 20,
8-11.

BEMÆRK: ‘Ligesom sabbatten havde ugen sin oprindelse ved skabelsen, og den er
blevet bevaret og overleveret til os gennem Bibelens historie. Gud selv afmålte den
første  uge  som et  eksempel  for  efterfølgende  uger  indtil  tidens  ende.  Ligesom
enhver  anden bestod den  af  syv  bogstavelige  dage.  Seks  dage  blev  anvendt  til
skabelsesværket; på den syvende hvilede Gud, og da velsignede han denne dag og
satte den til side som en hviledag for mennesket. I loven, som blev givet fra Sinaj,
anerkendte Gud ugen og de kendsgerninger, som den hviler på. Efter at have givet
befalingen: “Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig,” og specificeret, hvad
der skulle gøres på de seks dage, og hvad der ikke skulle gøres på den syvende,
fremkommer han med begrundelsen for at holde ugen ved at pege tilbage til sit eget
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eksempel: “Thi i seks dage gjorde Herren himmelen, 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, 11.] Denne begrundelse forekommer smuk
og overbevisende, når vi forstår  skabelsesdagene som værende bogstavelige.  De
første seks dage i hver uge er givet mennesket til at arbejde, fordi Gud brugte den
samme periode af  den  første  uge  til  skabelsesværket.  På den syvende dag  skal
mennesket  holde  sig  fra  at  arbejde  til  minde  om  Skaberens  hvile.’  Christian
Education, s. 190.

‘Kalder du sabbatten en fryd’

3. Hvordan bekræftede Herren sabbatsvelsignelsen på Esajas’ tid? Es. 58,
13-14.

BEMÆRK: ‘Gud skabte verden på seks dage og hvilede på den syvende dag. Han
helligede og velsignede den syvende dag og gjorde den til sit hellige minde. Han
erklærer  derfor:  “Israelitterne  skal  holde sabbatten,  så at  de fejrer  sabbatten fra
slægt til slægt som en evig gyldig pagt.” 2 Mos. 31, 16. De, som gør dette, idet de
holder alle Guds bud, kan gøre krav på de løfter, vi finder i Es. 58, 11-14. Den
instruktion, der gives i dette kapitel, er fuldstændig og afgjort. De, som holder sig
fra at arbejde om sabbatten, kan gøre krav på guddommelig trøst. Skal vi ikke tro
Gud? Skal vi ikke kalde den dag hellig, som han kalder hellig? Mennesker burde
ikke skamme sig ved at anerkende det, som Gud kalder helligt, som helligt. De bør
ikke skamme sig ved at gøre det, som Gud har befalet. Lydighed vil give dem en
kundskab om, hvad der udgør sand helliggørelse.’ Medical Ministry, s. 215.  

4. Hvordan blev Esajas vist, at sabbatten ikke kun var for jøderne? Es. 56, 6-
7.

BEMÆRK:  ‘Profeten  Esajas  forudsiger  den  reform  af  hviledagen,  der  skal
fuldføres i de sidste dage: “Så siger Herren: Tag vare på ret og øv retfærd! Thi min
frelses komme er nær, min ret skal snart åbenbares. Salig er den, der gør så, det
menneske, som fastholder dette: holder sabbatten hellig og varer sin hånd fra at øve
noget ondt.” “Og de fremmede, som slutter sig til Herren for at tjene ham og elske
hans navn, for at være hans tjenere, alle, som helligholder sabbatten og holder fast
ved min pagt, vil jeg bringe til mit hellige bjerg og glæde i mit bedehus.” Es. 56,
1.2.6.7.  Disse  ord  finder  anvendelse  på  den  kristne  tid,  som  det  fremgår  af
sammenhængen: “Det lyder fra den Herre Herren: Når jeg samler Israels bortstødte,
samler  jeg  andre  dertil,  til  dets  egen  samlede  flok.”  Vers  8.  Her  bebudes,  at
evangeliet skal samle ikke-jøderne. Og der udtales en velsignelse over dem, der da
holder  sabbatten  hellig.  Befalingen  i  det  fjerde  bud  går  således  ud  over  Kristi
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korsfæstelse, opstandelse og himmelfart til den tid, hvor hans tjenere skal forkynde
alle folkeslag det glade budskab.’ Konfrontation, s. 372.

‘Herre over sabbatten’

5. Hvordan  mindede  Jesus  sine  disciple  om,  at  sabbatten  forbliver  hans
hellige dag? Matt. 12, 8; Mark. 2, 28; Luk. 6, 5.

BEMÆRK: ‘Mange prøver at undgå det fjerde buds krav ved at hævde, at Guds lov
blev givet til jøderne alene; at ugens syvende dag er den jødiske sabbat, mens ugens
første dag er den kristne sabbat. Denne skelnen anerkendes ikke i Skrifterne. Der
findes ikke en sådan kontrast, som der ofte hævdes at eksistere mellem Det Gamle
og Det Nye Testamente, Guds lov og Kristi evangelium, den jødiske tidsperiodes
krav  og den kristne  tidsperiodes  krav.  Enhver  sjæl,  der  blev frelst  i  den  første
ordning, blev frelst ved Kristus, lige så sikkert som vi bliver frelst ved ham i dag.
Patriarker og profeter var kristne. Evangeliets løfte blev givet det første par i Eden,
da  de  ved  overtrædelse  havde  skilt  sig  fra  Gud.  Evangeliet  blev  forkyndt  for
Abraham. Hebræerne drak alle af den åndelige klippe, som var Kristus. Det var
Kristus, der skabte alle verdener. Det var Kristus, der forkyndte loven fra Sinaj. Så
Kristus er i den fulde betydning det, som han selv gør krav at være: “Herre over
sabbatten.” Han gjorde dagen hellig for sig selv, hvor han skulle modtage engles og
menneskers tilbedelse.’ Signs of the Times, 14. september, 1882.

6. På  hvilken  dag samledes  apostlene efter  sædvane til  bøn,  tilbedelse  og
forkyndelse? Ap.G. 13, 14. 42-44; 16, 13, 17, 2; 18, 4.

BEMÆRK: Det er interessant at bemærke her, at mens ordet “sabbat” nævnes ni
gange i Apostlenes Gerninger,  idet der henvises til måske over firs sabbatter, så
nævnes ugens første dag kun én gang i denne bog. Faktisk, ud over henvisningerne
til selve den dag, Kristus opstod, nævnes ugens første dag kun to gange i hele Det
Nye Testamente.
‘Protestanter hævder nu, at Kristi opstandelse på en søndag gjorde denne dag til
den kristne sabbat. Men Skriften indeholder ikke noget herom. Kristus eller hans
apostle tildelte ikke dagen en sådan ære. Helligholdelse af søndagen som en kristen
institution havde sin oprindelse i den “lovløshedens hemmelighed” (2 Tess. 2, 7),
som allerede havde begyndt sin gerning i Paulus’ dage. Hvor og hvornår har Herren
adopteret dette pavedømmets barn? Hvilken gyldig grund kan gives for en ændring,
som Skriften ikke sanktionerer?’ Konfrontation, s. 41. 
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‘For at bryde brødet’

7. Viser Ap.G. 20, 7, at søndag havde erstattet sabbatten som den ugentlige
tilbedelsesdag? 

BEMÆRK: Det er interessant at lægge mærke til, at ‘den første dag i ugen’ i dette
vers  oversættes  med ‘lørdag aften’  i  nogle  engelske  oversættelser  –  f.eks.  New
English  Bible  og  The  Revised  English  Bible.  I  Bibelen  regnes  dagene  fra
solnedgang til  solnedgang;  så ugens første  dag begyndte ved solnedgang lørdag
aften  efter  afslutningen  af  sabbatten.  Dette  er  det  eneste møde,  som den første
kristne menighed holdt, som erklæres for at have fundet sted på ugens første dag.
‘Fem dage efter at Paulus og Lukas var sejlet fra Filippi, nåede de deres ledsagere i
Troas og blev syv dage sammen med de troende på dette sted. Den sidste aften
under  dette  ophold var  brødrene  “samlede for  at  bryde  brødet.”  Dette,  at  deres
elskede lærer  snart  skulle forlade dem, havde hidkaldt  en større forsamling end
sædvanligt.  De  forsamledes  i  “salen  ovenpå”  i  tredje  stokværk.  I  sin  inderlige
kærlighed  og  omsorg  for  dem  prædikede  apostlen  lige  til  midnat.’  Mesterens
Efterfølgere, s. 208. 

8. Viser den kendsgerning, at de mødtes på denne dag for at bryde brødet, at
denne var den ugentlige tilbedelsesdag? Ap.G. 2, 46.

BEMÆRK:  Det  følgende  kommer  fra  en  række  artikler,  der  blev  udgivet  i  et
officielt romerskkatolsk tidsskrift. Hensigten med disse artikler var at vise, at der
ikke er nogen bibelsk autoritet for at holde søndag, så derfor burde de kirker, der
hævder at tage Bibelen som deres autoritet, ikke holde søndag.
‘Endnu  engang  drager  de,  som hævder,  at  ændringen  af  dagen  har  en  bibelsk
begrundelse, vores opmærksomhed til Ap.G. 20, 7: “På den første dag i ugen, da vi
var samlede for at bryde brødet,” osv. Tilsyneladende skulle ovenstående tekst give
en vis trøst til vore misfornøjede bibelske venner, men vi kan ikke tillade dem at få
selv denne smule af trøst. Vi svarer med aksiomet: “Quod probat nimis, probat
nihil” – “Det, der beviser for meget, beviser intet.” Lad os drage opmærksomheden
mod  det  samme,  Ap.G.  2,  46:  “Enigt  og  vedholdende  kom  de  daglig  i
helligdommen; og hjemme i husene brød de brødet,” osv. Hvem kan ikke ved et
øjekast se, at den tekst, som blev bragt frem for at bevise søndagens eksklusive
rettighed fordufter – an ignis fatuus – når den sammenstilles med det 46. vers i det
[andet]  kapitel?  Det,  som den bibelske kristne hævder om søndagen alene,  den
samme autoritet fortæller Lukas os, var  almindelig for enhver anden dag i ugen:
Enigt og vedholdende kom de daglig i helligdommen; og hjemme i husene brød de
brødet.”’ The Catholic Mirror, 16. september, 1893 (Original fremhævelse). 
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‘Den første dag i ugen’

9. Viser  1  Kor.  16,  2,  at  søndag  var  den  første  menigheds  udvalgte
tilbedelsesdag?  

BEMÆRK: I dette vers formanes de kristne i Korint til på den første dag i ugen at
bruge  tid  til  at  regne  ud,  hvor  megen  finansiel  fremgang  Gud  i  løbet  af  den
foregående uge har givet dem og da lægge en sum penge til side til lindring af de
fattige kristne i Judæa, så der ikke skulle være noget behov for en pengeindsamling
i sidste øjeblik, når Paulus ankom til Korint.  
‘Der er her ikke noget bevis på, at denne læggen til side havde noget som helst at
gøre med en gudstjeneste om søndagen. Det lyder mere som en praktisk måde at
sørge for, at en eller anden form for bidrag ville være rede, når Paulus ankom.’
John  Ruef,  Paul’s  First  Letter  to  Corinth,  s.  181  (Pelican  New  Testament
Commentaries series).

10. Viser Åb. 1, 10, at søndag var blevet de kristnes hellige dag? 

BEMÆRK: Igen kommer følgende fra The Catholic Mirror.
‘Den niende tekst, hvor vi møder udtrykket “Herrens dag,” er den sidste, der findes
i  apostlenes  skrifter.  Apokalypsen  eller  Åbenbaringen,  kapitel  1  og  vers  10
fremsætter den med følgende ord af  Johannes:  “På Herrens  dag kom jeg under
Åndens magt,” men den vil ikke give mere trøst til vore bibelske venner end de
foregående  i  den  samme  serie.  Har  Johannes  tidligere  brugt  udtrykket  i  sit
evangelium eller i sine breve? – Afgjort nej. Har han tidligere haft anledning til at
henvise  til  søndag?  –  Ja,  to  gange.  Hvordan  betegnede  han  søndag  i  disse  to
tilfælde? Påskesøndag blev af ham kaldt (Joh. 20, 1) “den første dag i ugen.” Igen,
kapitel tyve og vers nitten: “Da det nu var blevet aften den samme dag, den første
dag i ugen.” Selvom han var inspireret, kalder han tydeligvis søndag “den første
dag i ugen” både i sit evangelium og i sine breve. Hvad er begrundelserne for at
antage, at han havde opgivet den betegnelse? Var han mere inspireret, da han skrev
Apokalypsen, eller antog han en ny titel for søndag, fordi det nu var på mode?’ The
Catholic Mirror, 23. september, 1893 (Original fremhævelse).
De  vers,  der  nævnes  i  spørgsmål  5  burde  klart  vise,  hvilken  dag  Herren  selv
hævdede som værende “Herrens dag.”

‘Forkynder… på rette vis’

11. Betragt følgende argumenter,  som fremsættes  til  fordel for søndag som
den passende dag for kristen tilbedelse:
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 Kristus mødtes sædvanligt med sine disciple efter sin opstandelse på den
første dag i ugen.

BEMÆRK: Faktisk nævner evangeliernes skribenter kun “den første dag i ugen” i
forbindelse med selve opstandelsesdagen. Det kan sluttes, at mødet, der nævnes i
Joh. 20, 26, også fandt sted på den første dag i ugen, men Johannes anså ikke dette
som en kendsgerning, der var vigtig nok til  at nævne. Kristus mødtes med sine
disciple en række gange efter sin opstandelse (se 1 Kor. 15, 4-8 så vel som Matt.
28, 16; Joh. 21, 1 og Ap.G. 1, 3), og udover selve opstandelsesdagen er ingen af de
møder nævnt som at have fundet sted på den første dag i ugen.
 Helligånden blev udgydt på den første menighed på den første dag i ugen,

og således gjorde det søndagen til menighedens fødselsdag.
BEMÆRK: Lærde har beregnet, at pinsedagen faldt på en søndag i det år, Kristus
blev  korsfæstet.  I  Lukas’  beretning  i  Ap.G.  2  anser  apostlen  ikke  denne
kendsgerning for at være vigtig nok til at nævne.
 Kol. 2, 16 og Rom. 14, 5-6 viser, at sabbatsbudet er blevet annulleret.
Disse tekster (og de parallelle tekster i Galaterne) burde læses i sammenhæng med
den strid, der førte til dem. Denne strid er dokumenteret i Ap.G. 15, 1-5. Det er
vigtigt at lægge mærke til, at hverken i Ap.G. 15, Rom. 14 eller Galaterne bliver
sabbatten  nævnt  som  værende  en  del  af  denne  strid.  Spørgsmålet  var:  om
overholdelse af Moseloven var vigtig for at blive frelst. Sabbatten udgjorde en del
af Guds lov, og intet sted i denne strid bliver der stillet spørgsmål ved Guds lov. I
Kol. 2, 16 nævnes ordet “sabbat.” Men sabbatter udgjorde en del af Moseloven,
eftersom adskillige af de årlige højtider inkluderede sabbatsdage, inklusiv påsken,
hornblæsningsdagen,  forsoningsdagen  og  løvhyttefesten.  Disse  årlige  sabbatter
faldt på bestemte datoer og kunne derfor falde på enhver dag i ugen. Enhver af dem
var en “skygge af det, der skulle komme,” som Paulus beskriver dem i Kol. 2, 16-
17.  De  symboliserede  forskellige  aspekter  af  Kristi  frelsende  gerning  for
mennesket. Den ugentlige sabbat var et minde om skabelsen frem for en “skygge af
det, der skulle komme.” I den første menighed opstod der en strid over, om disse
sabbatter fortsat skulle holdes sammen med resten af Moseloven. I Rom. 14 og
Kol. 2 siger Paulus, at dette burde overlades til personlig overbevisning og burde
ikke være årsag til strid. Det burde være klart, at Paulus taler om de årlige sabbatter
og  ikke  det  fjerde  buds  ugentlige  sabbat,  eftersom  Paulus  grupperer  sådanne
sabbatter med mad og drikke [ofringer], højtider og nymåne, ingen af hvilke udgør
en del af de ti  bud, og beskriver dem som “det anklagende skyldbrev med dets
lovbestemmelse,” der blev naglet til korset, og eftersom Moseloven, der indeholder
alle disse ting, faktisk blev skrevet af Moses (5 Mos. 31, 24-26).
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Er Helligånden blot en kraft eller en indflydelse?

UDENADSVERS: ‘Og jeg vil bede Faderen, og han skal give jer en anden 
talsmand til at være hos jer til evig tid.’ Joh. 14, 16.
STUDIEHJÆLP: Evangelism, s. 616-617.
LEKTIENS MÅL: At besvare spørgsmålet: Er Helligånden en kraft eller en 
indflydelse, der udgår fra Gud, eller er han den tredje Person i Treenigheden?

Indledning
‘Det  er  ikke  væsentligt  for  os  at  kunne  afgøre,  hvad  Helligånden  netop  er.

Kristus  siger  os,  at  Ånden  er  talsmanden,  “sandhedens  Ånd,  som  udgår  fra
Faderen.” Det siges tydeligt om Helligånden, at i sit arbejde med at føre mennesker
til sandheden “skal han ikke tale af sig selv.” Joh. 15, 26 og 16, 13. Helligåndens
natur er et mysterium. Mennesker kan ikke give en forklaring på den, fordi Herren
ikke  har  åbenbaret  den  for  os.  Mennesker  med  en  livlig  fantasi  kan  sidestille
forskellige steder i Skriften og give dem en menneskelig udlægning; men at antage
disse synspunkter vil ikke styrke menigheden. Når det gælder den slags mysterier,
som  er  for  dybe  for  menneskelig  forståelse,  er  tavshed  guld!’  Mesterens
Efterfølgere, s. 32. 

‘Guds Ånd svævede’

1. Hvor møder vi først Helligånden i Bibelen? 1 Mos. 1, 2.

BEMÆRK: ‘Otteogfirs gange og i toogtyve af de niogtredive bøger i Det Gamle
Testamente nævnes Ånden. Fodsporene af den tredje person i Guddommen kan
spores ned gennem århundrederne fra verdens begyndelse.’ Froom, The Coming of
the Comforter, s. 27.
‘Da “jorden var øde og tom, og der var mørke over verdensdybet,” svævede “Guds
Ånd ... over vandene. Og Gud sagde: ‘Der blive lys!’ Og der blev lys.”’ Profeter &
Konger, s. 349.

2. Hvordan var Ånden involveret i menneskets frelsergerning i 
gammeltestamentlige tider? 1 Mos. 6, 3.

BEMÆRK: ‘På Noas tid var ondskaben blevet så stor, at Gud ikke længere kunne
udholde  det.  Men  han  havde  medlidenhed  med  slægten,  og  i  sin  kærlighed
tilvejebragte  han  en  tilflugt  for  alle,  som  vil  tage  imod  den.  Han  gav  Noa
budskabet, som skulle gives til folket: “Min Ånd skal ikke for evigt kæmpe med 
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menneskene.” Guds Ånd blev ved med at kæmpe med oprørske mennesker, indtil
den fastsatte tid næsten var udløbet – da Noa og hans familie gik ind i arken, og
Guds hånd lukkede dens dør. Barmhjertighed var steget ned fra den gyldne trone
for ikke længere at gå i forbøn for den skyldige synder.’ Reflecting Christ, s. 321.
‘Han  kom  over  individer  og  virkede  igennem  eller  iklædte  dem  stor  kraft  til
specielle gerninger. Han kæmpede med mennesker (1 Mos. 6, 3); han gav Bezal’el
færdighed (2 Mos. 31, 3-5); han gav Samson styrke (Dom. 14, 6). Således gjorde
Helligånden mennesker til sine redskaber og udførte et arbejde eller gav budskaber
gennem dem, som ved Josua (4 Mos. 27, 18), Gideon (Dom. 6, 34), Saul (1 Sam.
10, 10) og David (1 Sam. 16, 13).’ Froom,  The Coming of the Comforter, s. 28.

‘Herrens Ånd’

3. Hvilke er nogle af de navne, Helligånden kendes ved? 1 Kor. 3, 16; 2 Kor. 
3, 3; Ef. 1, 13; Heb. 10, 29; 1 Pet. 4, 14.

BEMÆRK:  ‘Et  antal  passende  navne  bruges  om Helligånden.  Disse  inkluderer
nogle af hans egenskaber som Gud og åbenbarer noget om hans forhold til Faderen
og Sønnen. Han kaldes “den Herre Herrens Ånd” (Es. 61, 1), “sandhedens Ånd”
(Joh. 14, 17), “livets Ånd” (Rom. 8, 2), og “Kristi Ånd” (Rom. 8, 9).’  Jemison,
Christian Beliefs, s. 91.

4. Ved hvilket navn introducerede Jesus Helligånden, da han lovede sine 
disciple Helligånden? Joh. 14, 16.

BEMÆRK:  ‘De  ord,  som  blev  talt  til  disciplene,  er  også  talt  til  os.  Ånden
fremskaffer  den styrke,  som støtter stræbende,  kæmpende sjæle i enhver kritisk
situation, midt i verdens had og i erkendelsen af deres egne fald og fejltagelser. I
sorg  og  smerte,  når  udsigterne  er  mørke  og  fremtiden  usikker,  og  vi  føler  os
hjælpeløse og ene, så er det, netop i sådanne tider, at Helligånden bringer hjertet
trøst.’ Mesterens Efterfølgere, s. 32. 

‘Kender I ham’

5. Hvordan  bliver  vi  vist,  at  Helligånden  besidder  en  persons  væsentlige
egenskaber? Skriv et ord eller to for hvert af disse vers:

f.eks. Es. 63, 10 Han kan bedrøves 
Matt. 12, 31-32     Han kan………….…………………………..
Ap.G. 5, 3 Han kan………….…………………………..
Ap.G. 5, 9 Han kan………….…………………………..
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Ap.G. 7, 51 Han kan ……………………………………..
Rom. 8, 27 Han har………………………………………
BEMÆRK: ‘Helligånden er en person: for han vidner sammen med vor ånd, at vi
er Guds børn. Når dette vidnesbyrd gives, bærer det sit eget bevis med sig. Ved
sådanne tidspunkter tror vi og er sikre på, at vi er Guds børn. Vi kan give et stærkt
bevis  på  sandhedens  kraft  til  troende  og  ikke-troende,  når  vi  giver  stemme til
Johannes’ ord: “Vi har lært den kærlighed at kende, som Gud har til os, og vi er
kommet til tro på den. Gud er kærlighed, og den, som bliver i kærligheden, bliver i
Gud, og Gud bliver i ham.” Helligånden har en personlighed, ellers kunne han ikke
vidne for  vor ånd og med vor ånd,  at  vi  er  Guds børn.  Han må også  være  en
guddommelig person, ellers kunne han ikke ransage de hemmeligheder, som ligger
skjult i  Guds sind. “Thi hvilket menneske ved, hvad der bor i mennesket,  uden
menneskets ånd, som er i ham? Således kender heller ingen, hvad der bor i Gud,
uden Guds Ånd.”’ Manuscript Releases, bind 20, s. 68.

6. Hvad fortæller  de følgende vers  os  om,  hvordan Helligånden handler?
Skriv et ord eller to for hver tekst.

f.eks. Joh. 14, 26 Han lærer
Joh. 15, 26              Han……………………….
Joh. 16, 8-11           Han……………………….
Joh. 16, 13              Han……………………….
Ap.G. 13, 2 Han……………………….
Ap.G. 16, 6-7 Han……………………….
BEMÆRK: ‘De væsentlige egenskaber ved en personlighed tilskrives Helligånden
i mange bibeltekster,  som taler  om ham. Han besidder intellekt  (1  Kor.  2,  11),
følelser  (Ef.  4,  30)  og  vilje  (1  Kor.  12,  11).  Han  kan  behandles  som  en
personlighed.’ Jemison, Christian Beliefs, s. 93.

‘Hvor skal jeg fly?’

7. Hvad lærer vi om Helligånden i de følgende vers? Skriv et ord eller to for
hver tekst.

f.eks. Sal. 139, 7-10 Han er overalt
1 Kor. 2, 10-11    Han ……………………………………..
Rom. 8, 11 Han ……………………………………..
Luk. 2, 26 Han ……………………………………..
BEMÆRK:  ‘Helligånden  er  Kristi  stedfortræder,  men  uden  personlig
menneskeskikkelse  og  uafhængig  af  denne.  Fordi  Kristus  var  bebyrdet  med
menneskelig skikkelse, kunne han ikke personligt være alle vegne. Derfor var det
til deres eget bedste, at han vendte tilbage til Faderen og sendte Ånden til at være
sin efterfølger på jorden. På denne måde kunne ingen have nogen fordel på grund
af  sit  opholdssted  eller  sin  personlige  kontakt  med  Kristus.  Ved  Ånden  ville
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Frelseren blive tilgængelig for alle. I denne forstand ville han være dem nærmere,
end hvis han ikke var steget op til det høje.’ Den Store Mester, s. 458.

8. Hvordan kan Helligånden blive involveret i vore bønner? Rom. 8, 26.

BEMÆRK: ‘Bed ofte til din Fader i himmelen. Jo oftere du beder, jo oftere vil din
sjæl komme ind i Guds hellige nærhed. Helligånden går i forbøn for den, som beder
i oprigtighed, med suk, som ikke kan udtrykkes i ord, og hjertet vil blive blødgjort
og stille på grund af Guds kærlighed. De skyer og skygger, som Satan kaster over
sjælen, vil spredes af de klare stråler fra retfærdighedens sol, og hjerte og sind vil
blive oplyst af himmelens lys.’ Lys fra det Høje, s. 88.
Læg mærke til, hvordan vi i vort bønneliv kan erfare virkeligheden af 
Treenigheden. Jesus fortæller os, at vi i vore bønner skal henvende os til vor 
himmelske Fader. Men vi kommer kun til Faderen ved Jesu fortjenester, og derfor 
opsendes vore bønner i Jesu navn. Og fordi vi ikke virkelig kender vore behov, går 
Helligånden i forbøn for os, når vi beder, og udtrykker de dybeste behov i vort liv. 
Således beder vil til Gud Fader; vi beder ved Gud Søn, og vore bønner gøres 
meningsfulde ved Gud Helligånds forbøn. Således kan Gud være i ethvert aspekt af
vort bønneliv.

‘Drevne af Helligånden’

9. Hvem var det, der inspirerede Bibelens skribenter? 2 Pet. 1, 21.

BEMÆRK:  ‘Det  har  behaget  Gud  at  meddele  sin  sandhed  til  verden  ved
menneskelige redskaber, og han har selv ved sin Helligånd kvalificeret mennesker
og gjort dem i stand til at gøre dette arbejde. Han vejledte sindet i udvalget af det,
der skulle tales, og det, der skulle skrives. Skatten blev betroet jordiske lerkar, ikke
desto mindre er den fra himmelen. Vidnesbyrdet fremføres ved det menneskelige
sprogs ufuldkomne udtryk, dog er det Guds vidnesbyrd; og Guds lydige, troende
barn ser  en guddommelig krafts herlighed  i  det,  fuld af  nåde og sandhed.’  The
Great Controversy, s. vi. 

10. Hvem er det, der hjælper os med at forstå Bibelen? Joh. 16, 13; 14, 26.

BEMÆRK: ‘Når de, der har taget imod den falske fortolkning af ordet, gransker
Skrifterne  med en  afgjort  anstrengelse  for  at  vide,  hvad  der  er  sandhed,  åbner
Helligånden deres  forstands øjne,  og ordet  er  for dem en ny åbenbaring.  Deres
hjerter oplives af en ny og levende tro, og de ser vidunderlige ting i hans lov. Kristi
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lære  har  en  bredde  og  betydning,  som de  aldrig  før  har  forstået.’  Counsels  to
Teachers, Parents & Students, s. 430. 

‘Herren vor Gud, Herren er én’

11. Sammenlign de følgende par af vers for at se, hvordan Helligånden 
relaterer til Faderen og Sønnen:

2 Sam. 23, 2 & 23, 3.  Es. 63, 10-14 & 4 Mos. 14, 11.  Matt. 1, 20 & Luk. 1, 35.  
Ap.G. 5, 3 & 5, 4.  Ap.G. 28, 25 & Luk. 1, 68-70.  Rom. 15, 19 & Sal. 136, 3-4.

BEMÆRK:  ‘Faderen  er  hele  Guddommens  fylde  legemligt  og  er  usynlig  for
dødelige øjne.  Sønnen er hele Guddommens fylde åbenbaret.  Guds ord erklærer
ham for at være “hans væsens udtrykte billede.” “Thi således elskede Gud verden,
at han gav sin Søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes,
men have evigt liv.” Her vises Faderens personlighed. Talsmanden, som Kristus
lovede at sende efter hans himmelfart, er Ånden i hele Guddommens fylde, som
åbenbarer  den  guddommelige  nådes  kraft  for  alle,  som  tager  imod  og  tror  på
Kristus som en personlig Frelser.  Der  er  tre  levende personer  i  den himmelske
trekløver, i disse tre store magters navn, Faderen, Sønnen og Helligånden, døbes
de, der tager imod Kristus ved levende tro, og disse tre magter samarbejder med
himmelens lydige undersåtter i deres anstrengelser for at leve det nye liv i Kristus.’
Special Testimonies Series B, s. 62-63.
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‘Vi har en stor ypperstepræst’

UDENADSVERS:  ‘Thi  vi  har  ikke  en  ypperstepræst,  som  ikke  kan  have
medlidenhed med vore skrøbeligheder,  men en, som har været  fristet  i  alle ting
ligesom vi, dog uden synd.’ Heb. 4,  15.

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, kap. 28.
LEKTIENS MÅL: At besvare spørgsmålet: Hvad gør Jesus nu?

Indledning
‘Kristi forbøn for mennesket i helligdommen i Himlen har lige så stor betydning

for frelsesplanen, som hans død på korset. Ved sin død begyndte han den gerning,
som han efter sin opstandelse fór til Himlen for at fuldføre. I tro må vi gå ind bag
forhænget, “hvor Jesus gik ind som forløber for os.” Heb. 6, 20. Der skinner lyset
fra  korset  på  Golgata.  Der  kan  vi  få  en  klarere  forståelse  af  genløsningens
hemmelighed.’ Konfrontation, s. 403. 

‘Se hen til vor Ypperstepræst’

1. Hvordan beskriver Paulus Kristi nuværende gerning? Heb. 3, 1.

BEMÆRK: ‘Jesus er vor Advokat, vor Ypperstepræst, vor Talsmand. Vor stilling
er  som  israelitternes  på  forsoningsdagen.  Når  ypperstepræsten  gik  ind  i  det
allerhelligste, som er et symbol på det sted, hvor vor ypperstepræst nu fører vor
sag,  og  stænkede  soningsblodet  på  nådestolen,  blev  der  ikke  bragt  soningsofre
udenfor. Mens præsten gik i forbøn hos Gud, skulle hvert hjerte være bøjet i anger
og bøn om syndernes forladelse.  Forbilledet  mødte modbilledet  i  Kristi død, da
Lammet blev slagtet for verdens synd. Vor store Ypperstepræst bragte det eneste
offer, som har værdi for vor frelse. Hans eget offer på korset var en fuldkommen
soning for folkets synder. Nu står vi i forgården i forventning om det salige håb,
vor Herres og Frelsers Jesu Kristi herlige tilsynekomst. Der skal ikke ofres udenfor,
for den store Ypperstepræst udfører sin gerning i det allerhelligste. Kristus er ikke
afhængig af noget menneskes fortjeneste eller forbøn, når han som vor Advokat
fører vor sag. Det er kun ham, der er syndoffer og bærer synden. Man skal kun
bede til ham og bekende sin synd for ham, som én gang for alle er gået ind i det
allerhelligste. Han kan helt og fuldt frelse alle, som kommer til ham i tro, fordi han
altid lever, så han kan gå i forbøn for os.’ Kristus Alene, s.  321. 

2. Hvad er kernen af Ypperstepræstens gerning? Heb. 7, 24-25.
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BEMÆRK: ‘Jesus er vor store Ypperstepræst i himmelen. Og hvad gør han? Han
går  i  forbøn  og  skaffer  soning  for  sit  folk,  som tror  på  ham.  De  er  ved  hans
tilregnede retfærdighed accepteret af Gud som de, der viser verden, at de er loyale
over for Gud og holder alle hans bud.’ Testimonies to Ministers, s. 37.

3. Hvordan  ved  vi,  at  der  er  en  helligdom  i  himmelen?  Heb.  8,  1-2.
Sammenlign med Åb. 7, 15; 11, 19.

BEMÆRK:  ‘Spørgsmålet:  Hvad  er  helligdommen?  besvares  klart  og  tydeligt  i
Bibelen. Betegnelsen “helligdommen” bruges først i Bibelen som betegnelse for det
tabernakel,  Moses byggede som en kopi af  det  himmelske,  og dernæst for  “det
sande tabernakel” i Himlen, som den jordiske helligdom viste hen til. Ved Kristi
død hørte den symbolske tjeneste op. Det “sande tabernakel” i Himlen er den nye
pagts helligdom. Den jordiske helligdoms to rum er billeder på de hellige steder i
den himmelske helligdom. I et syn fik apostlen Johannes lov til at se Guds tempel i
Himlen, og han så, at “syv fakler brænder foran tronen.” Åb. 4, 5. Han så en engel
“med et røgelseskar af guld, og der blev givet ham megen røgelse, for at han skulle
lægge den til alle de helliges bønner på guldalteret foran tronen.” Åb. 8, 3. Her fik
profeten lov at se det første rum i det himmelske tempel, de syv brændende fakler
og  “guldalteret,”  der  i  den  jordiske  helligdom  afbildes  som  den  syvarmede
lysestage og røgelsesalteret. “Og Guds tempel i Himlen blev åbnet” (Åb. 11, 19),
og han så ind i det allerhelligste inden for det inderste forhæng. Her så han “hans
pagts ark,” i form af det hellige skrin, Moses havde lavet til at opbevare Guds lov i.
Moses udførte den jordiske helligdom efter et forbillede, han fik at se. Paulus lærer
os,  at  dette  forbillede var  den sande helligdom, som er  i  Himlen.  Og Johannes
bevidner, at han har set den i Himlen. Helligdommen i Himlen er midtpunktet for
Kristi gerning for mennesker. Den angår hvert menneske, der lever på jorden.’ The
Faith I Live By, s. 202.

‘Enhver ypperstepræst, som udtages blandt mennesker’

4. Hvilken  kvalifikation  var  Jesus  nødt  til  at  have  for  at  være  vor
Ypperstepræst? Heb. 2, 17-18.

BEMÆRK: ‘For at ophøje det faldne menneske måtte Kristus nå det, hvor det var.
Han tog menneskenatur  på sig og bar  slægtens skrøbeligheder  og degeneration.
Han, som ikke kendte til synd, blev synd for os. Han ydmygede sig til den laveste
dybde  af  menneskelig  elendighed,  for  at  han  kunne  være  kvalificeret  til  at  nå
mennesket og bringe det op fra den degeneration, som synd havde nedstyrtet det i.
“Thi når han, for hvis skyld alt er til, og ved hvem alt er blevet til, ville føre mange
sønner til herlighed, sømmede det sig for ham at føre deres frelses banebryder til
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fuldendelse gennem lidelser.” “Og da han havde nået fuldendelsen, blev han ophav
til evig frelse for alle, som er lydige mod ham.” “Derfor måtte han i ét og alt blive
sine brødre lig,  for at han i sin tjeneste for Gud kunne blive en barmhjertig og
trofast  ypperstepræst  til  at  sone folkets synder.  Thi som den,  der  selv er blevet
fristet og har lidt, kan han komme dem til hjælp, som fristes.” “Thi vi har ikke en
ypperstepræst, som ikke kan have medlidenhed med vore skrøbeligheder, men en,
som har været fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd.”’ Confrontation, s. 33.

5. Hvilket privilegium giver Kristi menneskelighed dem, der sætter deres lid
til vor store Ypperstepræst? Heb. 4, 15-16.

BEMÆRK:  ‘Syndbetyngede,  kæmpende  sjæle,  Jesus  i  sin  forherligede
menneskeskikkelse er steget op i himmelen for at gå i forbøn for os. “Thi vi har
ikke en ypperstepræst, som ikke kan have medlidenhed med vore skrøbeligheder,
men en, som har været fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Lad os derfor
med frimodighed træde frem for nådens trone.” Vi burde hele tiden se hen til Jesus,
vor tros banebryder og fuldender; for ved at beskue ham vil vi blive forvandlet til
hans billede, vor karakter vil blive som hans. Vi burde glæde os over, at dommen er
overladt til Sønnen, for i hans menneskelighed er han blevet bekendt med alle de
vanskeligheder, der omgiver menneskeheden.’ Reflecting Christ, s. 20.

‘Forsoningsdagen’

6. Hvilken særlig gerning blev betroet ypperstepræsten? 3 Mos. 23, 27; 16,
30.

BEMÆRK:  Ordet  “soning”  blev  specielt  kreeret  til  at  beskrive  den  gerning  at
genoprette foreningen mellem mennesket og Gud. Soning vil atter gøre mennesket
ét med Gud. Esajas 59, 2 viser, at når vi synder, skiller vi os selv fra Gud. Kristi
gerning som vor store Ypperstepræst er at forlige os med Gud. Det er vigtigt at
bemærke, at nogle, som nægter at godtage den eneste bibelske definition på synd,
dvs. overtrædelse af Guds lov (se 1 Joh. 3, 4), har erklæret, at synd burde defineres
som adskillelse fra Gud. Es. 59, 2 viser falskheden i dette synspunkt. Vore synder
er årsagen til vor adskillelse fra Gud, ikke selve adskillelsen.   
‘Den symbolske tjeneste lærer  os vigtige sandheder vedrørende forsoningen.  En
stedfortræder  anerkendtes  i  synderens  sted,  men  synden  udslettedes  ikke  ved
offerets blod. Der var skaffet  et middel til  at overføre synden til helligdommen.
Ved  blodofferet  anerkendte  synderen  lovens  autoritet,  tilstod  sig  skyldig  i
overtrædelse og udtrykte sit ønske om tilgivelse ved tro på en kommende forløser;
men han var ikke helt løst fra lovens fordømmelse. På den store forsoningsdag tog
ypperstepræsten mod menighedens offer og gik ind i det allerhelligste med dette
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offers blod og stænkede det på sonedækket over loven for at fyldestgøre dens krav.
Så tog han synderne på sig selv i sin egenskab af mellemmand og bar dem ud af
helligdommen.  Der  lagde  han  begge  hænder  på  den  levende  buks  hoved  og
bekendte alle synderne over den, så de billedlig talt blev overført fra ham selv til
gedebukken. Bukken bar så synderne bort, og de blev anset for borttaget fra folket
for evigt.’ Konfrontation, s. 347-348.

7. Hvordan beskrives denne gerning? 3 Mos. 16, 16. Sammenlign med Dan.
8, 14.

BEMÆRK: ‘Den vigtigste del af den daglige tjeneste udførtes for enkeltpersoner.
Den angrende synder førte sit offer hen til tabernaklets indgang, og idet han lagde
sin hånd på offerets  hoved, bekendte han sine synder og overførte  dem således
billedligt fra sig selv til det uskyldige offer. Han slagtede derefter dyret med egen
hånd, og præsten bar blodet ind i det hellige og stænkede det foran forhænget, der
skjulte arken, som rummede den lov, som synderen havde overtrådt.  Ved denne
ceremoni blev synden gennem blodet billedligt overført til helligdommen. I nogle
tilfælde blev blodet ikke bragt ind i det hellige; i stedet for skulle præsten spise
kødet...  Begge  ceremonier  symboliserede  overførelsen  af  synden  fra  den
bodfærdige til helligdommen. Sådan foregik tjenesten dag efter dag året igennem.
Idet Israels synder således blev overført til helligdommen, blev denne besmittet, og
en særlig handling var nødvendig for at fjerne synderne. Gud befalede, at der skulle
gøres soning for både det hellige og det allerhelligste samt for alteret for at “rense
det og hellige det for israelitternes urenheder.” 3 Mos. 16, 19. Én gang om året, på
den  store  forsoningsdag,  gik  præsten  ind  i  det  allerhelligste  for  at  rense
helligdommen.  Den  tjeneste,  der  udførtes  der,  dannede  afslutningen  på  årets
helligdomstjeneste.’ Patriarker & Profeter, s. 177.

‘I skal faste’

8. Hvilken  vigtig  gerning  skulle  Guds  folk  udføre,  mens  ypperstepræsten
skaffede soning? 3 Mos. 16, 29. 31; 23, 27. 32.

BEMÆRK:  ‘Vi lever nu på den store forsoningsdag. Alle de, der vil have deres
navne  stående  i  livets  bog,  skal  i  løbet  af  de  få  dage,  der  er  tilbage  af  deres
prøvetid, ydmyge sig for Gud i sorg over synd og med sand anger. Det må være en
dyb, inderlig selvransagelse.’ God’s Amazing Grace, s. 69.

9. Hvordan beskrev Herren den sande faste? Es. 58. Læs hele kapitlet.
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BEMÆRK:  I  dette  kapitel  forklares  betydningen  af  forsoningsdagen  for  den
enkelte troende. I vers 1 mindes vi om betydningen af hornblæsningsdagen, som
fandt sted blot ti dage før forsoningsdagen. I vers 2-5 forkaster Herren overfladiske
og formelle bekendelser af religion, som til udvortes fremvisning rammer legemet i
stedet for sjælen. I vers 6-7 viser Herren det praktiske udfald af ægte ransagelse af
sjælen, som vises i kærlighedsgerninger over for de trængende omkring os. I vers
8-11 åbenbarer Herren de velsignelser, som vil resultere fra denne gerning af ægte
anger. Endelig i vers 12-14 beskriver Herren den reformation, der resulterer af ægte
anger og vækkelse af åndeligt liv. Sådanne mennesker vil påbegynde en gerning
med at genoprette de aspekter af Guds sandhed, som er blevet forsømt. Herren taler
om et bestemt aspekt af hans lov, som er blevet  glemt og forsømt, navnlig den
sande åndelig overholdelse af sabbatten, og han beskriver den velsignelse, som han
vil give dem, der kommer sabbatten i hu, så de holder den hellig.

‘Da skal helligdommen renses’

10. Hvornår  påbegyndte  Jesus  rensningen  af  helligdommen  på  den
modbilledlige forsoningsdag? Dan. 8, 14.

BEMÆRK: ‘Det skriftsted, der frem for alle andre har været adventtroens grundlag
og faste holdepunkt, var dette: “2300 aftener og morgener, så skal helligdommen
komme til sin ret igen!” (renses, eng. bibel). Dan. 8, 14. Det var velkendte ord for
alle,  der  troede  på  Herrens  snarlige  genkomst.  Denne  profeti  blev  gentaget  af
mange tusind læber som udtryk for deres tro. Alle følte de, at deres mest strålende
forventninger og største forhåbninger hang sammen med de begivenheder, der var
forudsagt her. Det fremgik, at disse profetiske dage skulle udløbe i efteråret 1844.’
Konfrontation, s. 339.

11. Hvilken begivenhed blev forudsagt skulle markere begyndelsen af de 2300
profetiske dage? Dan. 9, 25a.

BEMÆRK: ‘Englen blev sendt til Daniel i den udtrykkelige hensigt at forklare ham
det  punkt,  han  ikke  forstod  i  synet  i  ottende  kapitel,  beretningen  om tid  –  “to
tusinde og tre hundrede dage: så skal helligdommen komme til sin ret igen.” Da
englen havde sagt til Daniel: “Mærk dig ordet og giv agt på åbenbaringen!” er hans
første ord: “Halvfjerdsindstyve uger er fastsat over dit folk og din hellige by.” Det
ord,  der  her  er  oversat  ved  “fastsat,”  betyder  i  bogstavelig  forstand  “afskåret.”
Halvfjerds  uger,  svarende til  490 år,  skal  efter  englens  forklaring afskæres  som
særligt hørende til jøderne. Men hvad skulle de skæres af fra? Da de 2300 dage var
det  eneste  tidsrum,  der  er  anført  i  kapitel  8,  må  det  være  denne  periode,  de
halvfjerds uger skulle afskæres fra; de halvfjerds uger må derfor være en del af de
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2300 dage, og de to perioder må begynde samtidig. Englen sagde, at de halvfjerds
uger skulle regnes fra ordet om Jerusalems genrejsning og opbyggelse. Hvis man
kunne finde, hvornår denne befaling udgik, så havde man begyndelsestidspunktet
for de 2300 dage. I Ezras Bog, det syvende kapitel, vers 12-26, finder vi ordet. I sin
mest fuldstændige form blev forordningen udstedt af kong Artaxerxes af Persien
457 f.Kr. Men i Ezra 6, 14 hedder det, at templet i Jerusalem blev bygget “efter
Kyros’ og Darius’ og perserkongen Artaxerxes’ befaling.” Ved at give, bekræfte og
fuldføre dekretet bragte disse tre konger det til den opfyldelse, profetien krævede
for  at  markere  de  2300  års  begyndelse.  Tager  man  det  år,  forordningen  blev
fuldført,  dvs.  år  457 f.Kr.  som det tidspunkt,  ordet  udgik,  synes  alle  profetiens
enkeltheder at være gået i opfyldelse… De halvfjerds ugers begyndelse kan uden al
tvivl sættes til 457 f.Kr. og afslutningen til år 34 e.Kr. Efter disse oplysninger er det
ikke  svært  at  regne  ud,  hvornår  de  2300  dage  udløber.  Når  man  trækker  de
halvfjerds uger – 490 dage – fra de 2300, bliver der 1810 dage til rest. Efter udløbet
af de 490 dage skulle der så gå endnu 1810 dage. 1810 år til år 34 e.Kr. giver år
1844. Efter Guds engels vidnesbyrd, skal “helligdommens renselse” finde sted, når
dette store profetiske tidsrum er forbi.’ Konfrontation, s. 274. 275.

‘Udslettet’

12. Hvilke to udfald stilles Guds folk over for, når helligdommen er renset? 3
Mos. 16, 30; 23, 29.

BEMÆRK:  ‘Når  bøgerne  åbnes  på  dommens  dag,  får  Gud  forelagt  alle  de
menneskers liv, som har troet på Jesus. Vor Talsmand begynder med dem, der først
levede  på  jorden,  og  forelægger  hver  efterfølgende  generations  regnskab  for  at
slutte med de levende. Hver navn nævnes, hver sag undersøges omhyggeligt. Nogle
navne godtages,  andre forkastes.  Hvis nogen har synder,  som ikke er angret  og
tilgivet, stående igen i bøgerne, bliver deres navne slettet i livets bog, og deres gode
gerninger bliver visket ud i Guds erindringsbog… Alle, som i sandhed har angret
deres synder og i tro påberåbt sig Kristi blod som deres sonoffer, har fået tilgivelse
indført ud for deres navne i Himlens bøger; da de har fået del i Kristi retfærdighed,
og deres karakterer har vist sig at være i overensstemmelse med Guds lov, vil deres
synder  blive  slettet  ud,  og  de  vil  selv  blive  regnet  værdige  til  evigt  liv.’
Konfrontation, s. 397. 399.

13. Hvilken tillid kan vi have, hvis vi virkelig har fastet for Herren? Heb. 10,
19; 1 Joh. 4, 17.

BEMÆRK: ‘Kærlighed til verden skiller fra Gud. “Hvis nogen elsker verden, så er
Faderens kærlighed ikke i ham.” Dersom mennesker elsker verden, er det umuligt
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for dem at forstå sandheden. Verden kommer imellem dem og Gud og omtåger
synsevnen og lammer deres følsomhed i en sådan grad, at det er umuligt for dem at
forstå  hellige  ting.  Gud  kalder  på  disse:  “Tvæt  hænderne,  I  syndere!  og  rens
hjerterne, I tvesindede! Klag jeres nød og sørg og græd; jeres latter skal vendes til
sorg  og  jeres  glæde  til  bedrøvelse!”  De,  som har  besmittet  deres  hænder  med
verdens urenhed pålægges at rense deres hænder fra dens snavs. De, som tror, at de
kan tjene verden og alligevel elske Gud, er tvesindede. Men de kan ikke tjene Gud
og mammon.  De er  mennesker  med to sindelag;  de elsker  verden  og mister  al
fornemmelse af deres pligt over for Gud, og alligevel vedkender de at være Kristi
efterfølgere.  De er hverken det  ene eller det andet.  De vil miste begge verdner,
medmindre  de  tvætter  deres  hænder  og  renser  deres  hjerter  ved  lydighed  mod
sandhedens rene principper. “Den, der siger, at han bliver i ham, han er også selv
skyldig  at  vandre  således,  som Han vandrede.”  “Dermed  er  kærligheden  blevet
fuldkommen  hos  os,  at  vi  har  frimodighed  på  dommens  dag,  thi  som Han  er,
således er også vi i denne verden.” “Derved har han også skænket os sine dyrebare
og største forjættelser,  for at  I ved dem skal  undfly fordærvelsen i verden, som
skyldes det onde begær, og få del i guddommelig natur.”’  Testimonies, bind 1, s.
530.
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Hvem er Antikrist?

UDENADSVERS: ‘Lad ingen vildlede jer på nogen måde. Først må jo frafaldet
komme, og lovløshedens menneske, fortabelsens søn, åbenbares.’ 2 Tess. 2, 3.

STUDIEHJÆLP: Det skal ske i de sidste dage, kap. 11.
LEKTIENS MÅL: At besvare spørgsmålet: Hvem er Antikrist?

Indledning
‘Det sidste store blændværk skal snart åbenbares for os. Antikrist skal udføre

sine fantastiske gerninger for vore øjne. Bedraget skal ligne det sande så meget, at
vi ikke kan se forskel på dem uden ved hjælp af den hellige Skrift. Hver erklæring
og hvert mirakel må prøves ud fra Bibelens vidnesbyrd.’ Konfrontation, s. 487.

‘I har hørt, at Antikrist kommer’

1. Hvilken skribent i Bibelen bruger betegnelsen “antikrist”? 1 Joh. 2, 18.
22; 4, 3; 2 Joh. 1, 7.

BEMÆRK: Ordet “antikrist” bruges i Bibelen kun af apostlen Johannes og kun i tre
tekster. “Kristus” er græsk og svarer til det hebræiske ord “Messias,” den salvede.
“Anti-” er en græsk forstavelse, som betyder “i stedet for.” En antikrist er en, som
hævder at tage Kristi plads. Så da pave Leo XIII i et af sine hyrdebreve skrev: “På
denne jord indtager vi den almægtige Guds plads,” hævdede han at være Antikrist.

2. Lærer Bibelen, at antikrist skal være en enkelt person, eller kan der være
mere end én antikrist? 1 Joh. 2, 18.

BEMÆRK:  Takket  være  John  Nelson  Darbys  (grundlæggeren  af  Eksklusive
Brethren) læresætninger og populariteten af “Left Behind” novelleserien er mange
kristne blevet ledt til at tro, at Antikrist vil være et enkelt individ, som vil vise sig
efter den hemmelige bortrykkelse. Han vil til sidst blive den store forfølger af dem,
der  kommer  til  tro  efter  bortrykkelsen,  og  være  den,  der  tvinger  dyrets  mærke
igennem.  Det  er  tydeligt  i  Johannes’  skrifter,  at  han  ikke  betragtede  ordet
“antikrist” som et ord, der henviste til blot én person i endens tid.

‘Lovløshedens menneske’

3. Hvordan identificerer Paulus Antikrist? 2 Tess. 2, 3.
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BEMÆRK:  ‘Skrifterne forudsiger et stort frafald, som selv på apostlenes tid var
begyndt at vise sig blandt visse falske brødre i menigheden, og som til sidst skulle
udvikle  sig  til  et  “frafald”  og  åbenbaringen  af  “lovløshedens  menneske,
fortabelsens søn,” om hvem Paulus skrev til tessalonikerne. 2 Tess. 2, 1-7. Når vi
ser på opfyldelsen af disse forudsigelser,  er det er en historisk kendsgerning,  at
nogle medlemmer af den kristne kirke efter den sidste Jesu apostels død begyndte
at  vandre bort fra  enkelheden af den sandhed, som Kristus lærte.  Gradvist  blev
disse menighedsmedlemmer ledt til  at forene sig med verden i hedenske skikke.
Idet årene gik, og kirken voksede både i medlemstal og popularitet, var der mange,
som blev mindre og stadig mindre strenge i deres  lydighed mod Bibelens lære,
indtil flertallet af dem, som hævdede at være kristne, til sidst i det femte og sjette
århundrede  i  virkeligheden  ikke  levede  i  harmoni  med  Kristi  lære.  I  mange
århundreder herefter herskede en frafalden form for kristendom. Sandheden blev
undertrykt og mistet af syne, og uvidenhed var fremherskende. Disse århundreder
af frafald betegnes med rette i historien som den “mørke middelalder.” I løbet af
denne  tid  blev  der  gjort  forsøg  på  at  ændre  eller  lægge  mange  af  Bibelens
grundlæggende læresætninger til side.’ Christian Experience & Teachings, s. 241-
242.

4. Hvad afslørede Paulus om Antikrists virke? 2 Tess. 2, 4. Sammenlign med
Dan. 7, 25 & Åb. 13, 6.

BEMÆRK:  ‘Lovløshedens  menneske  skulle  opstå  og ophøje  sig  selv  og spotte
Gud, inden brødrene kunne se frem til Kristi komme. Et frafald skulle gå forud for
den store begivenhed. Der ville blive åbenbaret en form for Antikrist, og frafaldets
surdej skulle virke med voksende kraft indtil tidens ende.’  Review & Herald,  31.
juli, 1888.

5. Hvilke to definitioner på gudsbespottelse er givet i Bibelen? Matt. 9, 2-3;
Joh. 10, 33.

BEMÆRK: Jøderne havde ret, idet de antog, at det er gudsbespottelse for en, der
kun  er  et  menneske,  at  hævde  at  kunne  tilgive  synder.  Det  er  ligeledes
gudsbespotteligt  for  en,  der  kun er  et  menneske,  at  hævde  at  være  Gud.  Men
Kristus  var  ikke  blot  et  menneske,  men  som  profetien  i  Es.  9,  6  åbenbarer:
“Vældig-Gud.”  Det  har  dog  været  kendetegnende  ved  den  romersk  katolske
religion, at dens præster har ret til at tilgive menneskers synder. Det er også den
romersk katolske kirkes officielle læresætning, at paven er Gud, som de følgende
citater  viser:  The Catholic  Encyclopaedia,  bind 6,  side 48 beskriver  paven  som
“ikke blot et menneske, men som var han Gud og Guds stedfortræder.” Pave
Leo XIII skrev i et af sine hyrdebreve: “På denne jord indtager vi den almægtige
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Guds plads.” Pave Innocent III  skrev: “Paven er ikke blot et menneske, men
snarere  Gud  på  jorden.”  Han  skrev  også:  “Paven  er  ikke  blot  Jesu  Kristi
repræsentant, men han er Jesus Kristus selv skjult under kødets dække.”

‘At føre krig mod de hellige’

6. Hvornår forudsagde Paulus, at lovløshedens menneske ville åbenbares? 2
Tess. 2, 7-8. Sammenlign med Dan. 7, 7-8. 23-24.

BEMÆRK: Paulus taler om en magt, der holder lovløshedens menneske fra at vise
sig  i  sin  sande  skikkelse.  Så  længe  de  romerske  kejsere  havde  magten,  kunne
pavedømmet ikke få den fulde magt. Selvom frøene af det store frafald allerede var
begyndt  at  vokse,  selv  på  Paulus’  tid,  havde  de  romerske  kejseres  forfølgelse
tendens til at mindske tendensen hos nogle kristne kirker til at tilpasse sig verdslige
og hedenske skikke og trospunkter. Men så snart den sidste romerske kejser havde
frasagt sig tronen, og tre magter, der var fjendtligt indstillet over for pavedømmet
(se Dan. 7, 8. 24), var blevet besejret, kunne paverne påtage sig den fulde magt.
‘Inden pavedømmets tilblivelse havde al modstand mod Guds lov været i form af
hedenskab. Gud var åbent blevet trodset; men fra den tid af blev modstanden ført
frem under dække af at bekende troskab til ham. Pavedømmet var dog ikke desto
mindre  Satans  redskab,  som  det  hedenske  Rom  havde  været  det;  for  al
pavedømmets magt, dets trone og dets store autoritet blev givet det af dragen [Åb.
13,  2].  Så selvom paven bekendte  sig  til  at  være Kristi  stedfortræder,  er  han i
virkeligheden  Satans  stedfortræder,  han  er  antikrist.’  Great  Controversy, 1888
udgaven, s. 680.

7. Hvilken  virkning ville  åbenbarelsen  af  lovløshedens  menneske  have på
menigheden? Åb. 13, 7. Sammenlign med Dan. 7, 21.

BEMÆRK:  ‘I  det  sjette  århundrede  blev  pavedømmet  fast  etableret.  Dets
hovedsæde blev opslået i den kejserlige stad, og biskoppen af Rom erklæredes for
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,
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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. 42.

‘Dets dødshug’

8. Hvor  længe  skulle  Antikrist  undertrykke  Guds  folk?  Dan.  7,  25.
Sammenlign med Åb. 12, 6. 13-14; 13, 5-7.

BEMÆRK: ‘De toogfyrre måneder svarer til “én tid og to tider og en halv tid,” tre
og et halvt år = 1260 dage, i Daniels Bog, kapitel 7 – dent id, 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.’
Konfrontation, s. 363.

9. Hvad skete der for at afslutte denne periode af overherredømme? Åb. 13,
3a. 10.

BEMÆRK:  ‘Det  pavelige overherredømmes 1260 år  begyndte  år  538 og skulle
derfor ophøre i 1798. Da trængte en fransk hær ind i Rom og tog paven til fange, og
han  døde  i  udlændighed.  Skønt  der  inden  længe  blev  valgt  en  ny  pave,  har
pavedømmet aldrig siden haft den magt, det havde tidligere.  Kirkens forfølgelse
varede  ikke  alle  de  1260  dage.  Gud  viste  sin  barmhjertighed  mod  sit  folk  og
afkortede  dets  strenge  prøvelser.  Herren  sagde  i  sin  forudsigelse  af  “den  store
trængsel,” der skulle ramme kirken: “Dersom de dage ikke blev afkortet, da blev
intet menneske frelst, men for de udvalgtes skyld skal disse dage afkortes.” Matt.
24, 22. På grund af den betydning, reformationen fik, blev forfølgelsen indstillet før
1798.’ Konfrontation, s. 227.

‘Dets dødshug blev lægt’

10. Hvordan  forudsagde  Johannes  genoplivelsen  af  pavedømmets  magt  og
indflydelse? Åb. 13, 3b.

BEMÆRK: ‘Roms indflydelse i de lande, der engang har anerkendt dens magt, er
stadig langt fra  at være tilintetgjort.  Og profetien forudsiger  en genoprettelse af
dens magt. “Jeg så, at et af dets hoveder var som såret til døden, men dets dødshug
blev lægt.  Og hele  jorderig fulgte  undrende efter  dyret.”  Vers  3.  Tilføjelsen af
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dødshugget peger på pavedømmets fald i 1798. Efter dette, siger profeten, “blev
dets 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.’ Konfrontation, s. 475.

11. Hvordan skildrer Johannes pavedømmets endelige fald? Åb. 17, 16-18; 18,
21.

BEMÆRK:  ‘Menighedsmedlemmer, der havde set lyset og var blevet overbevist,
men havde betroet deres sjæles frelse til præsten, vil på Guds store dag indse, at
ingen  anden  kan  betale  løsesummen  for  deres  overtrædelser.  Der  vil  lyde  et
forfærdeligt  råb:  “Jeg  er  fortabt,  for  evigt  fortabt!”  Mennesker  vil  føle  til  at
sønderrive  de  præster,  der  har  prædiket  falske  lærdomme  for  dem  og  fordømt
sandheden. Alle forener sig i en bitter forbandelse af præsterne. Præster, der ikke
har været trofaste, har forudsagt en lykkelig fremtid; de har fået deres tilhørere til at
anse Guds lov for ugyldig og forfølge dem, der ville helligholde den. Fortvivlet
tilstår de falske lærere nu deres bedrageriske værk for verden. Folket bliver rasende
og råber: “Vi er fortabt, og det er jeres skyld!” De vender sig mod de falske hyrder.
Netop  de,  som  engang  beundrede  dem  mest,  udslynger  de  forfærdeligste
forbandelser mod dem. De hænder, der engang kronede dem med laurbær, vil løfte
sig for at knuse dem. De sværd, der skulle have dræbt Guds børn, bruger folket nu
til at ødelægge sine fjender.’ Det skal ske i de sidste dage, s. 245-246.

Syv kendetegnende mærker

12. Hvilke syv kendetegnende mærker åbenbarer Daniel om Antikrist? Dan.
7, 24-25.

BEMÆRK: I Dan. 7 forklares  Antikrists virke i detaljer.  Romerriget  er delt i  ti
riger,  som udgår  af  det.  Efter  denne opsplittelse finder  sted,  fremstår  en  anden
magt, til at begynde med meget mindre og svagere end de ti riger. Tre af de ti riger
er nødt til at blive rykket op, for at denne magt kan fremstå. Denne magt skulle
være en helt anden magt end de ti riger. Den ville spotte Gud. Den ville føre an i
forfølgelsen af de kristne. Den ville hævde at have magt til at ændre Guds hellige
tider og love. Og kristne ville blive forfulgt af denne magt i en periode på “én tid
og to tider og en halv tid.” Her har vi syv kendetegnende træk:
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 Den ville fremstå, efter romerriget var blevet splittet op i ti mindre riger.
 Tre af disse riger ville blive besejret ved dens fremstigning til magt.
 Den ville være en anderledes slags magt end de andre før den.
 Den ville begå gudsbespottelse.
 Den ville forfølge Guds folk.
 Den ville gøre krav på retten til at ændre Guds love og tider.
 Dens magtsperiode ville være “én tid og to tider og en halv tid.”

13. Hvilken  magt  er  den  eneste,  der  har  opfyldt  alle  disse  identificerende
egenskaber?

BEMÆRK: 
 Paven antog kejsernes titel, Pontifex Maximus (Overlegen Pontiff) i 538,

næsten tres år efter den sidste romerske kejser havde frasagt sig tronen, og
hans rige var blevet delt.

 I løbet af disse tres år blev tre riger, herulerne, østgoterne og vandalerne,
som alle modsatte sig pavedømmet, besejret og forsvandt fra historien.

 Pavedømmet som en fuldstændig forening af stat og kirke, hævder at have
autoritet over alle jordiske konger og udøver en anderledes slags magt end
de forhenværende riger.

 Bibelen definerer gudsbespottelse på to måder: at hævde at være Gud og
at hævde at have ret til at tilgive synder. Paven har hævdet begge dele.

 Historien afslører pavedømmet som værende den største forfølger af de
kristne, både hvad angår tid og antal. 

 En sammenligning mellem de ti bud, som det står i 2 Mos. 20, og standard
romersk katolske katekismus vil vise, at ét bud er blevet udeladt, og fem
andre er blevet kraftigt redigeret.

 Den tidsperiode, hvori pavedømmet ville blomstre, var “én tid og to tider
og en halv tid.” Andre steder  henvises der til  denne periode som 1260
dage og 42 måneder. Det profetiske fortolkningsprincip om, at et profetisk
dag svarer til  et  bogstaveligt  år,  gør denne periode til  at  være 1260 år.
Pavedømmet påtog sig kejsernes rolle i 538. 1260 år senere i 1798 sendte
Napoleon general  Berthier  til  Rom for  at  arrestere  paven og planlagde
således at afslutte pavedømmet.
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Vil Jesus vende hemmeligt tilbage?

UDENADSVERS: ‘Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen;
og da skal alle folkestammer på jorden jamre sig, og de skal se “Menneskesønnen
komme på himmelens skyer” med kraft og megen herlighed. Og han skal sende
sine engle ud med mægtig basunklang, og de skal samle hans udvalgte sammen fra
de fire verdenshjørner og fra himlenes yderste grænser.’ Matt. 24, 30-31.

STUDIEHJÆLP: 
LEKTIENS MÅL: At besvare spørgsmålet: Vil Herren vende hemmeligt tilbage

og bortrykke sin menighed fra jorden?

Indledning
‘“Thi  ligesom  lynet,  der  kommer  fra  øst,  lyser  helt  om  i  vest,  sådan  skal

Menneskesønnens komme være.” Matt. 24, 24-27. Dette komme er der ikke nogen,
der  kan  gøre  efter.  Det  skal  kendes  overalt  –  hele  verden  skal  se  det.’
Konfrontation, s. 512. 

‘Skal I ikke tro det’

1. Hvilke advarsler gav Kristus angående hans genkomst? Matt. 24, 4-5. 11.
23-26.

BEMÆRK: ‘Kristus sagde: “Agt vel på, at ikke nogen skal føre jer vild. Thi mange
skal komme i mit navn og sige ‘Jeg er Kristus;’ og de skal føre mange vild.” Der
vil  vise  sig  mange  falske  Messias’er,  der  hævder  at  kunne  gøre  mirakler  og
erklærer, at tiden for jødefolkets udfrielse nu er kommet. De vil føre mange vild.
Kristi ord gik i opfyldelse. I tiden mellem hans død og Jerusalems belejring viste
der sig mange falske Messiaser. Men denne advarsel gælder også dem, der nu lever
i verden. De samme bedrag, der fandt sted forud for Jerusalems ødelæggelse,  er
blevet udøvet gennem tiderne og vil atter blive udøvet.’ Den Store Mester, s. 430.

2. Hvordan beskrev Jesus sin genkomst? Matt. 24, 30-31. 

BEMÆRK:  Der  har  været  adskillige  forsøg  på  at  få  folk  til  at  tro,  at  Kristi
genkomst  vil  være  hemmelig.  I  mange  år  blev  det  lært,  at  den  enkelte  person
oplever genkomsten ved døden. Det mest udbredte synspunkt i dag, som først blev
lært af den chilenske jesuit, Manuel de Lacunza, og gjort populært af John Nelson
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Darby,  grundlæggeren  af  Exklusive  Brethren,  og  Cyrus  Ingerson  Scofield,
forfatteren af Scofield Bibelens noter, er den hemmelige bortrykkelse. Ifølge dette 
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synspunkt  vender  Kristus  hemmeligt  tilbage  og  bortrykker  hele  den  kristne
menighed og efterlader  verden i  tumult,  idet  flyvemaskiner,  tog og biler  støder
sammen  på  grund  af  de  manglende  “bortrykkede”  piloter  og  chauffører.  Disse
synspunkter er blevet udgivet i det sidste årti i den mest solgte novelleserie “Left
Behind”.
‘Kristus kommer i himmelens skyer med magt og stor herlighed... Det bliver sagt,
at vor store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheden. Hans
komme  overgår  alt  det,  øjet  tidligere  har  set.  Hans  personlige  åbenbaring  i
himmelens skyer vil langt overgå alt det, vi kan forestille os. Denne begivenhed vil
stå i fuldkommen kontrast til den ydmyghed, som prægede hans første komme. Da
kom han  som den  evige  Guds  Søn,  men  hans  herlighed  var  skjult  under  den
menneskelige  kappe.  Da  kom  han  uden  noget  verdsligt  tegn  på  sin
kongeværdighed, uden nogen synlig herlighed. Men når han kommer til syne for
anden gang,  er  det  i  hans egen  herlighed  og hans Faders  herlighed,  ledsaget  af
engleskaren fra himmelen. I stedet for tornekronen, som sårede hans pande, bærer
han nu en krone uden på en anden. Han er ikke længere klædt i ringe klæder, mens
de, som håner ham, bærer den gamle kongelige klædning. Nej, nu er han iført en
kappe, som er hvidere end det hvideste hvide. På hans kappe, ved hoften, står der
skrevet et navn: “Kongernes Konge og Herrernes Herre.”’ Lys fra det Høje, s. 356.

‘Bortrykkes’

3. Beviser ordet “bortrykkes” i 1 Tess. 4, 17, at Kristi komme vil være 
hemmeligt? 1 Tess. 4, 15-17.

BEMÆRK: De, som lærer den hemmelige bortrykkelse, lærer, at Kristus vil vende
tilbage  to  gange.  Det  første  komme  vil  være  hemmeligt  og  for  at  bortrykke
menigheden.  Det  andet  komme,  efter  en  syv  år  lang “trængsel,”  vil  være  “den
herlige  tilsynekomst.”  Ordet  “bortrykket”  er  et  betydningsfuldt  ord.  En
sammenligning med vers 15 viser, at denne bortrykkelse finder sted ved Herrens
komme. Så langt er de fleste kristne enige. Spørgsmålet er: hvilken genkomst? Er
det en stille og usynlig genkomst før den syv år lange trængsel eller den synlige og
hørlige herlige tilsynekomst ved verdens ende? Hvad siger Paulus i vers 16? Han
beskriver dette komme som værende ledsaget af “en befaling,” “en overengels røst”
og “Guds basun.” “Left Behind” bøgerne beskriver begivenheden som en stille og
hemmelig begivenhed. Men Paulus beskriver en begivenhed, der er alt andet end
stille. Er et råb eller et basunsignal stille?

4. Betyder Paulus’ henvisning til “en tyv om natten,” at Kristi komme vil 
være hemmelig? 1 Tess. 5, 2. Læs vers 3-4 og sammenlign med 2 Pet. 3, 10.
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BEMÆRK: Det er tydeligt fra en sammenligning af disse to tekster, at udtrykket
“tyv  om natten” har  til  formål  at  fremføre  ideen  om noget  uventet  snarere  end
hemmelighed. Paulus siger, at “undergangen” pludselig vil være over dem, der ikke
er  beredte.  Peter,  der  bruger udtryk,  der minder om en termonuklear  katastrofe,
skriver om, hvordan denne ødelæggelse overvælder hele verden. 
‘Paulus skriver om dem, for hvem Herrens komme vil være uventet: “Herrens dag
kommer  som  en  tyv  om  natten.  Når  de  siger:  ‘Fred  og  ingen  fare!’  da  er
undergangen pludselig  over  dem… og de skal  ingenlunde undslippe.” Men han
tilføjer til dem, der har bemærket Frelserens advarsel: “Men I, brødre, lever ikke i
mørke, så dagen kan overraske jer som en tyv. Thi alle er I lysets børn og dagens
børn; vi hører ikke natten eller mørket til.” 1 Tess. 5, 2-5.’ Konfrontation, s. 309.

‘Den ene tages med’

5. Beskriver Kristi ord i Matt. 24, 40-41 en hemmelig bortrykkelse? Matt.
24, 37-41. Sammenlign Matt. 24, 39 med Luk. 17, 27.

BEMÆRK: I Matt. 24, 37-41 findes det oprindelige udtryk “lades tilbage.” I disse
vers taler Jesus om Menneskesønnens komme (vers 39). Han siger:  “Da skal to
mænd være sammen på marken; den ene tages med, og den anden lades tilbage. To
kvinder skal male på samme kværn; den ene tages med, den anden lades tilbage.”
På  disse  to  vers  baseres  den  fantasifulde  forestilling  om  den  hemmelige
bortrykkelse: to mænd på marken, pludselig tages den ene op, og den anden lades
tilbage. To kvinder arbejder side om side, når den ene pludselig forsvinder, fordi
hun er blevet taget op; den anden lades tilbage. Er det virkelig det, Jesus sagde? Ja,
han sætter de to personers skæbne i kontrast til hinanden. Den ene tages, og den
anden lades tilbage. Men gå tilbage til vers 37 for at se, hvad Jesus faktisk siger.
Hvem var de, der blevet taget på Noas tid? “De åd og drak, tog til ægte og gav til
ægte lige til den dag, da Noa gik ind i arken, og de ænsede intet, før syndfloden
kom og rev dem alle bort.” De, som åd og drak, tog til ægte og gav til ægte, var
dem, der blev taget. Hvad tog dem? “Syndfloden kom og rev dem alle bort.” Da
disse mennesker blev taget, hvem var der så tilbage? Trofaste Noa og hans familie
var trygge i arken. Jesus talte helt sikkert om at blive taget og blive ladt tilbage. De,
som blev taget, blev tilintetgjort af Guds straffedomme i syndfloden. De, som blev
ladt  tilbage,  blev  efterladt levende,  fordi  de  trofast  havde  reageret  på  Guds
budskab.

6. Det hævdes, at det græske ord “parousia” henviser til bortrykkelsen, og at
andre ord anvendes om den “herlige tilsynekomst.”  Læs følgende vers,
som alle indeholder ordet “parousia”: Matt. 24, 27. 37. 39. 
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BEMÆRK: Ordet “parousia” oversættes ofte som komme (21 gange). Matt. 24, 27,
som indeholder dette ord, viser klart, at “parousia” refererer til Herrens synlige og
herlige tilsynekomst. I 1 Kor. 16, 17 bruger Paulus ordet “parousia” som betegnelse
for  Stephanus’,  Fortunatus’  og  Achaicus’  komme,  sandelig  ikke  en  hemmelig
bortrykkelse! Se også 2 Kor. 7, 6.

‘Og ødelagde dem alle’

7. De, som lærer “bortrykkelsen,” tror, at de, som ikke bliver “bortrykket,”
vil have en anden chance for at blive frelst i de syv år, der ligger mellem
“bortrykkelsen”  og  “den  herlige  tilsynekomst.”  Støtter  Bibelen  dette
synspunkt? 1 Tess. 5, 2-3; Luk. 17, 26-30.

BEMÆRK: ‘Men der er en dag, som Gud har fastsat til afslutning af denne verdens
historie.  “Dette  evangelium  om  Riget  skal  prædikes  over  hele  jorden  til  et
vidnesbyrd for alle folkeslagene; og så skal enden komme.” Profetierne går hurtigt i
opfyldelse. Der bør siges mere, meget mere, om disse vældig vigtige emner. Dagen
er  nær,  da  ethvert  menneskes  skæbne  vil  være  afgjort  for  evigt.  Herrens  dag
nærmer sig med hastige skridt. De falske vægtere råber: “Alt står godt til,” men
Guds dag  nærmer  sig  hurtigt.  Dens  fodtrin  er  så dæmpede,  at  de  ikke vækker
verden fra den dødlignende søvn, som den er faldet i. Mens vægterne råber: “Fred
og ingen fare,” “da er undergangen pludselig over dem,” “og de skal ingenlunde
undslippe,”  “thi  som en snare  skal  den  komme over alle  dem, der  bor på hele
jordens flade.” Den overvælder det fornøjelsessyge og syndige menneske som en
tyv om natten. Når alt synes at være trygt, og mennesker trækker sig tilbage for at
få en veltilfreds hvile, lister den snigende og hemmelighedsfulde midnatstyv hen til
sit bytte. Når det er for sent at forhindre ondskaben, opdages det, at en eller anden
dør eller et eller andet vindue ikke var forsvarligt låst. “Derfor vær også I rede; thi
Menneskesønnen kommer i  den time, I  ikke tænker jer.” Folk slår sig nu til  ro
under den forestilling, at de er sikre i de populære kirker; men lad alle give agt, for
at der ikke skal være et sted, der er åbent, så fjenden kan få adgang. Der burde
gøres store anstrengelser for at fremholde dette emne for folket. Den højtidelige
kendsgerning skal ikke bare præsenteres for folk i verden, men også for vore egne
menigheder,  at  Herrens  dag  vil  komme  pludseligt  og  uventet.  Profetiens
frygtindgydende advarsel er henvendt til ethvert menneske. Lad ingen føle sig sikre
mod faren  for  at  blive  overrasket.  Lad  intet  menneskes fortolkning af  profetier
berøve  dig  overbevisningen  om den  kundskab  om begivenheder,  som viser,  at
denne store begivenhed er nær.’ Fundamentals of Christian Education, s. 335.

8. Hvordan beskriver Paulus deres skæbne, som ikke er beredte for Kristi
komme? 2 Tess. 1, 7-8.
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BEMÆRK:  ‘Kristus har sagt, at han vil komme endnu en gang for at samle sine
trofaste om sig:  “Da skal  alle folkestammer på jorden jamre sig,  og de skal  se
‘Menneskesønnen komme på himlens skyer’  med kraft  og megen herlighed.  Og
han  skal  sende  sine  engle  ud  med mægtig  basunklang,  og  de  skal  samle  hans
udvalgte sammen fra de fire verdenshjørner og fra himlens yderste grænser.” Matt.
24,  30-31.  Så skal  de,  der  ikke  viser  lydighed  mod evangeliet,  dræbes med et
åndepust af hans mund og tilintetgøres ved hans synlige komme. 2 Tess. 2, 8. Som i
det gamle Israel skal de onde tilintetgøre sig selv, falde for deres lastefuldhed. De
har ved et liv i synd bragt sig i den grad ud af samklang med Gud, deres natur er
blevet  i  den  grad  fornedret,  at  hans  tilsynekomst  i  stor  herlighed  bliver  en
altfortærende ild for dem.’ Konfrontation, s. 28.

‘Herren frelser’

9. Et centralt  træk ved læren om den hemmelige bortrykkelse er,  at Gud
elsker sin menighed for højt til  at lade den gå igennem trængselstiden.
Lærer Bibelen dette? Joh. 16, 33; Ap.G. 14, 22; Rom. 8, 35-37; Åb. 7, 14.
Sammenlign med Luk. 21, 12. 16-17.

BEMÆRK:  Ordet  “trængsel”  bruges  toogtyve  gange  i  Bibelen.  I  næsten  hvert
tilfælde henviser det til Guds folks trængsel.
‘Han siger advarende til sine disciple: “I verden har I trængsel!” Joh. 16, 33. “De
skal lægge hånd på jer og forfølge jer og overgive jer til synagoger og kaste jer i
fængsler, og I skal føres frem for konger og landshøvdinger for mit navns skyld.”
“I skal endog forrådes af forældre og brødre og slægtninge og venner, og nogle af
jer  skal  de  slå  ihjel.”  Luk.  21,  12.  16.  Denne  profeti  er  blevet  opfyldt  på  den
tydeligste måde. Enhver skændighed, enhver skam og grusomhed, som Satan har
kunnet tilskynde menneskelige hjerter  til  at finde på,  er Jesu efterfølgere blevet
hjemsøgt med. Og den vil atter blive opfyldt på tydelig vis, for det kødelige hjerte
er stadig en fjende af Guds lov og vil ikke underkaste sig dens bud. Verden i dag
stemmer ikke mere overens med Kristi lære, end den gjorde det på apostlenes tid.
Det samme had, som fremkaldte råbet: “Korsfæst ham! korsfæst ham!” det samme
had, som førte til forfølgelsen af disciplene, er stadig virksomt i ulydighedens børn.
Den  samme ånd,  som i  middelalderen  dømte  mænd og  kvinder  til  fængsel,  til
landflygtighed  og  til  døden,  som  opfandt  inkvisitionens  udsøgte  pinsler,  som
planlagde  og  udførte  Bartolomæusnattens  myrderier  og  som  antændte  bålene  i
Smithfield,  den  arbejder  stadig  med  ondskabens  styrke  i  ugenfødte  hjerter.
Sandhedens historie har altid været en beretning om kamp mellem det gode og det
onde.  Evangeliets  forkyndelse  er  i  denne  verden  altid  foregået  lige  over  for
modstand, farer, tab og lidelse.’ Mesterens Efterfølgere, s. 49.
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10. Hvilke dyrebare løfter har Gud givet dem, der udholder trængsel? Sal. 34,
19; Mark. 13, 12-13; Jak. 5, 10-11; Åb. 2, 10.

BEMÆRK: ‘Til alle tider er Guds udvalgte blevet uddannet og tugtet i prøvelsens
skole. På jorden gik de ad smalle stier, de blev lutret i lidelsens ovn. For Jesu skyld
tålte de modgang, had, bagtalelse. De fulgte ham gennem svære kampe. De udholdt
selvfornægtelse og led bitre skuffelser. Ved egen pinefuld erfaring lærte de syndens
ondskab, dens magt, dens skyld, dens sorg og smerte, og de ser på den med afsky.
En erkendelse af det uendelige offer for at udrydde den gør dem ydmyge i egen
opfattelse og fylder deres hjerter med en taknemmelighed og pris, som er ufattelig
for den, der aldrig er falden. De elsker meget, fordi de har fået meget tilgivet. Da de
har  haft  del  i  Kristi  lidelser,  er  de  skikkede  til  at  få  del  i  hans  herlighed.’
Konfrontation, s. 530. 

‘Hvem kan da bestå?’

11. Hvordan vil de, der ikke er beredt til hans komme, reagere, når de ser
ham? Åb. 6, 15-16.

BEMÆRK: ‘Hvilken dag det vil blive, når de, som har forkastet Kristus, skal se
ham, som deres synder har gennemstunget! Ved hans andet komme vil hvert eneste
hjerte blive overbevist. De, som har vendt sig bort fra ham og hen til denne verdens
ubetydeligheder  i  deres  jag  efter  selviske  interesser  og  verdslige  ære,  vil  på
genkomstens dag indse deres fejltagelse. Det er dem, der omtales af Johannes som
“alle jordens stammer,” der “skal jamre ved hans komme.” “Også deres, som har
gennemstunget  ham.”  Disse  ord  refererer  ikke  blot  til  de  mænd,  der  har
gennemstunget  Kristus,  da  han  hang  på  Golgatas  kors,  men  også  til  dem,  der
gennestikker ham i dag med bagtalelse og syndige handlinger.’  Herren Kommer,
11. oktober.

12. Hvad vil de i modsætning til dette sige, der er beredte til hans komme? Es.
25, 8-9.

BEMÆRK: ‘Kristus kommer igen med magt og stor herlighed. Han kommer med
sin egen herlighed og med Faderens herlighed. Han kommer med alle de hellige
engle.  Medens hele verden er hyllet  i  mørke, vil der være lys i alle de helliges
boliger. De vil se det første glimt af hans andet komme. Det rene og klare lys fra
hans  herlige  åbenbarelse  vil  aldrig  fordunkles,  og  Kristus,  Forløseren,  vil  blive
beundret af alle, der har tjent ham. De vil juble og glæde sig, medens de ugudelige
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flygter  fra  hans  nærværelse.  Patriarken  Job,  der  så  fremad  til  tiden  for  Kristi
genkomst sagde: “Ham skal mine øjne se, ingen fremmed.” Job 19, 27. Kristus har
været en daglig ledsager og kær ven for sine trofaste efterfølgere. De har levet i nær
forbindelse og stadigt samfund med Gud. Over dem er Herrens herlighed oprundet.
På dem lyste kundskaben om Guds herlighed på Kristi åsyn. Nu glæder de sig over
de funklende stråler fra den herlighed og glans, der omgiver Kongen i al hans pragt.
De er beredt til at tage bolig i Himmelen, for de har Himmelen i deres hjerter. Med
opløftede hoveder, med de klare stråler fra retfærds sol skinnende på sig, jublende
af  glæde  over,  at  deres  forløsning  stunder  til,  drager  de  ud  for  at  møde
Brudgommen og siger: “Se, her er vor Gud, som vi biede på, og som frelste os.” Es.
25, 9.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 239-240.
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