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‘Herrens dag’
Indledning

I  profetierne  åbnes  fremtiden  for  os  lige  så  tydeligt,  som  den  blev  åbnet  for
disciplene ved Kristi ord. Begivenhederne i forbindelse med prøvetidens udløb og
forberedelserne til trængselstiden afsløres klart og tydeligt for os. Men den store
hob har ikke mere forståelse for disse vigtige sandheder, end om de aldrig havde
været forkyndt. Satan er på vagt for at udslette alle indtryk, der kunne gøre dem
vise til frelse, og trængelstiden vil finde dem uforberedte.

Når Gud sender mennesker så betydningsfulde advarsler,  at de fremstilles
som forkyndt af hellige engle, der flyver midt oppe under himlen, forlanger han, at
hvert  menneske med en smule fornuft  retter  sig efter  budskabet.  Den frygtelige
dom, der er afsagt over dem, der tilbeder dyret eller dets billede (Åb. 14, 9-11),
skulle få alle til at sætte sig nærmere ind i profetierne, så de kunne blive klar over,
hvad dyrets mærke er, og hvordan de kan undgå at tage det på sig. Men folkets
masser vender øret bort, så de ikke hører sandheden, men holder sig til fablerne.
Apostlen Paulus skriver med henblik på de sidste dage: “Thi der kommer en tid, da
de ikke vil finde sig i den sunde lære.” 2 Tim. 4, 3. Den tid er nu inde. Masserne
ønsker ikke Bibelens sandhed, fordi den griber ind i det syndige, verdsligsindede
hjertes lyster; og Satan kommer med det bedrag, de elsker.

Men Gud vil have et folk på jorden, der viderefører Bibelen og kun Bibelen
som grundlag  for  alle  læresætninger  og  basis  for  alle  reformer.  Lærde  mænds
meninger, videnskabens slutninger, kirkelige råds trosbekendelser eller afgørelser,
så  mange  og  så  forskellige  og  uenige  de  er,  som  de  kirker  de  repræsenterer,
flertallets stemme – ikke én af disse, eller dem alle, skal anses som bevis for eller
imod nogen del af den religiøse tro. Før vi vedkender os nogen læresætning eller
forskrift, skulle vi kræve et klart “Så siger Herren” til støtte for den.

Konfrontation, s. 488.

3



Lektie 1: 27. juni - 3. juli  
‘Hvad er tegnet på dit komme?’

UDENADSVERS: ‘Lær en lignelse af figentræet: Når dets grene først er blevet
saftfulde og får blade, så skønner I, at sommeren er nær. Således kan I også skønne,
når I ser alt dette ske, at han er nær for døren.’ Matt. 24, 32-33.

STUDIEHJÆLP: Den Store Mester, s. 431-435.

Indledning
‘Gud har altid advaret mennesker om en kommende dom. De, som troede på

hans budskab til deres tid, og som handlede efter deres tro og i lydighed mod hans
bud, undgik den dom, der ramte de ulydige og vantro. Disse ord blev sagt til Noa:
“Gå ind i arken med hele dit hus, thi dig har jeg fundet retfærdig for mine øjne.” 1
Mos. 7, 1. Noa adlød og blev frelst. Lot fik dette budskab: “Stå op, gå bort herfra,
thi Herren vil ødelægge byen.” 1 Mos. 19, 14… På samme måde er vi nu blevet
advaret om Kristi andet komme og om den tilintetgørelse, der vil ramme verden.
De, som giver agt på advarslen, skal blive frelst.’ Den Store Mester, s. 433. 

‘Et stort jordskælv’

1. Hvad var det første tegn, der skulle finde sted, for at vise, at Kristi komme
nærmer sig? Åb. 6, 12a.

BEMÆRK:  ‘Til  opfyldelse  af  profetien  skete  der  i  året  1755  det  frygteligste
jordskælv,  man  nogen  sinde  har  hørt  om.  Skønt  det  er  almindelig  kendt  som
“jordskælvet i  Lissabon,” strakte det  sig over størstedelen af  Europa, Afrika  og
Amerika. Det mærkedes i Grønland, Vestindien, øen Madeira, Norge og Sverige,
Storbritannien  og  Irland.  Det  strakte  sig  over  ikke  mindre  end  fire  millioner
kvadratmil (10. mill. km2). I Afrika var rystelserne næsten lige så voldsomme som i
Europa. En stor del af Algier blev ødelagt, og ikke langt fra Marokko blev en by
med otte eller ti tusind indbyggere opslugt. En vældig flodbølge fejede hen over
Spaniens og Afrikas kyster og opslugte byer og forårsagede store ødelæggelser. Det
var i Spanien og Portugal, rystelserne var voldsomst. Ved Cadiz skal flodbølgen
have været hele 60 fod (18 m) høj. “Nogle af Portugals største bjerge blev rystet i
deres grundvold, og nogle af dem åbnede sig i toppen, der revnede på forunderlig
måde og sendte vældige klippeblokke ned i de tilstødende dale. Flammer stod op af
disse bjerge, efter hvad der fortælles.” Sir Charles Lyell, Principles of Geology, s.
495. I Lissabon hørte man “en lyd af torden under jorden, og straks efter ødelagde
en voldsom rystelse størstedelen af byen. I løbet af omkring seks minutter omkom
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tres tusind mennesker.”… Det anslås, at halvfems tusinde mennesker mistede livet
på denne skæbnesvangre dag.’ Konfrontation, s. 256-258. 
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Lektie 1: 27. juni – 3. juli
2. Hvilket  andet  jordskælv  vil  ledsage  Kristi  genkomst?  Åb.  6,  14.

Sammenlign med Åb. 16, 17-20 & Es. 24, 19-21.

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

‘Tegn i sol og måne og stjerner’

3. Hvilke tegn vil man se i himlene efter det store jordskælv? Åb. 6, 12b.
Sammenlign med Joel 2, 10; Matt. 24, 29; ApG. 2, 20. 

BEMÆRK: ‘Dagens tætte mørke efterfulgtes en time eller to før aften af en delvis
klar himmel,  og solen kom frem, selv om den stadig var  sløret  af  en tung,  tæt
tågedis.  “Efter solnedgang kom skyerne igen, og det blev meget  hurtigt  mørkt.”
“Nattens mørke var ikke mindre usædvanligt og skrækindjagende end dagens; selv
om det var lige ved fuldmåne, kunne man ingenting se uden kunstigt lys. Når man
så dette fra nabohusene eller på afstand, kunne man kun skelne det gennem en slags
egyptisk mørke, der forekom næsten uigennemtrængeligt for lysstrålerne.”  Isaiah
Thomas,  Massachusetts Spy; eller  American Oracle of Liberty,  vol. 10, No. 472
(25. maj 1780).  Et øjenvidne til begivenheden udtalte: “Jeg kunne ikke lade være
med at tænke på, at mørket ikke kunne være tættere, hvis hvert lysende legeme i
universet havde været hyllet  i uigennemtrængelige skygger,  eller helt udryddet.”
Brev  af  Dr.  Samuel  Tenney  af  Exeter,  New  Hampshire,  december  1785  (i
Massachusetts Historical Society Collections, 1792, 1st series, vol. 1, s. 97). Skønt
det var fuldmåne den aften ved ni-tiden, “kunne den ikke sprede de dødlignende
skygger.” Efter midnat forsvandt mørket, og månen så ud som blod, da den blev
synlig igen. Den 19. maj 1780 står i historien som “mørkets dag.” Siden Moses’ tid
har  man ingen  optegnelser  om en mørketid så lang,  så tæt  og så udbredt.  Den
beskrivelse, øjenvidner giver af denne hændelse, er kun et ekko af Herrens, som
profeten Joel har nedskrevet femogtyve hundrede år, før de gik i opfyldelse: “Solen
skal  vendes  til  mørke  og  månen  til  blod,  før  Herrens  store  og  frygtelige  dag
kommer.” Joel 3, 4.’ Konfrontation, s. 259-260.

6



Lektie 1: 27. juni – 3. juli
4. Hvor  præcist  udpegede  Kristus  tidspunktet  for  solens  og  månens

formørkelse? Mark. 13, 24. Sammenlign med Matt. 24, 29.

BEMÆRK: ‘Femogtyve år senere viste profetiens næste tegn sig – formørkelse af
sol og måne. En ting, der gjorde dette endnu mere slående, var den kendsgerning, at
tidspunktet, hvor det skulle ske, var udpeget ganske nøje. I Frelserens samtale med
sine disciple på Oliebjerget, hvor han fortalte om menighedens lange trængelstid –
de 1260 års pavelige forfølgelse, hvor han havde lovet, den ville blive forkortet –
nævnte han visse begivenheder, der skulle gå forud for hans komme, og han angav
det tidspunkt, den første af dem skulle ske: “Men i de dage, efter den trængsel, skal
solen formørkes,  og månen ikke skinne.” Mark. 13, 24. De 1260 dage, eller år,
udløb i 1798. Et kvart århundrede tidligere var forfølgelserne næsten ophørt. Efter
disse forfølgelser skulle solen formørkes ifølge Kristi ord. Den 19. maj 1780 blev
denne profeti opfyldt.’ Konfrontation, s. 258.

5. Hvilket  yderligere  tegn  i  himlene  skulle  følge  solens  og  månens
formørkelse? Åb. 6, 13. Sammenlign med Mark. 13, 25a.

BEMÆRK: ‘Jesus sagde: “Stjernerne skal falde ned fra himlen.” Matt. 24, 29. Og
Johannes sagde i sin Åbenbaring, da han så tegnene, der skulle forkynde Guds dag:
“Og himlens stjerner faldt ned på jorden, ligesom et figentræ kaster sine umodne
figener, når det rystes af en stærk storm.” Åb. 6, 13. Denne profeti fik en slående og
imponerende opfyldelse i den store stjerneregn den 13. november 1833. Det var det
mest  udbredte og prægtigste syn  af  faldende stjerner,  man nogen sinde har set.
“Hele himlen over alle De forenede Stater var i flere timer i flammende bevægelse!
Aldrig har man oplevet et himmelfænomen i dette land, siden dets grundlæggelse,
som af nogle betragtedes med så intens beundring, og af andre med så stor frygt og
uro.” “Mange husker endnu det storslåede og imponerende skønne syn… Regnen
er aldrig faldet tættere end stjernerne, der faldt mod jorden; øst, vest, nord, syd, det
samme overalt. Hele himlen lod til at være i oprør… Det vældige skuespil, som
professor Silliman beskriver det, kunne ses over hele Nordamerika… Fra klokken
to til højlys dag, hvor himlen var helt klar og skyfri, var der over hele himlen et
uopholdeligt skuespil med strålende klare lysvirkninger.” R. M. Devens, American
Progress; eller The Great Events of the Greatest Century, kap. 28, dele 1-5. “Intet
sprog kan beskrive det prægtige skuespils glans… ingen, som ikke overværede det,
kan danne sig nogen virkelig opfattelse af, hvor pragtfuldt det var. Det så ud, som
om alle himlens stjerner havde samlet sig på et sted nær zenit og på én gang skød
frem med lynets vildskab mod hele horisonten; men ikke nok med det – det ene
tusind fulgte hurtigt efter det andet tusind, som var det skabt til lejligheden.”  F.
Reed i  Christian Advocate  and Journal,  13.  december  1833.  “Man kunne ikke
forestille sig et mere fuldstændigt billede af et figentræ, der kaster sine figner, når
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Lektie 1: 27. juni – 3. juli
det  rystes  af  en  stærk  storm.”  “The  Old  Countryman”  i  Portland  Evening
Advertiser, 26. november  1833. En lang artikel om dette vidunderlige fænomen i
New York Jounal of  Commerce,  14.  november 1833,  beretter  således:  “Jeg tror
ikke,  nogen  filosof  eller  videnskabsmand  har  berettet  om  en  begivenhed,  der
lignede  den  i  går  morges.  For  atten  hundrede  år  siden  var  der  en  profet,  der
forudsagde den ganske nøje, hvis vi vil gøre os den ulejlighed at forstå stjerner, der
faldt,  som stjerneskud… den eneste  betydning,  hvori  det  kan  være  bogstavelig
sandt.”’ Konfrontation, s. 278-279.

‘Folkene ængstes i rådvildhed’

6. Hvilke tegn i den politiske verden talte Jesus om? Matt. 24, 6.

BEMÆRK:  ‘I  dag  forkynder  tidernes  tegn,  at  vi  står  på  tærskelen  til  store  og
alvorlige  begivenheder.  Alt  i  verden  er  i  oprør.  Frelserens  profeti  om  de
begivenheder, der skal ske forud for hans komme, går i opfyldelse for vore øjne.
Han sagde: “I skal komme til at høre krigslarm og krigsrygter… Thi folk skal rejse
sig mod folk og rige mod rige, og der skal være hungersnød og jordskælv både her
og der.” Matt. 24, 6-7. Nutiden er af overvældende betydning for alle dem, der
lever. Statsoverhoveder og statsmænd, mennesker i store og ansvarsfulde stillinger,
tænkende mænd og kvinder fra alle samfundslag har opmærksomheden rettet imod
de begivenheder, der sker omkring os. De lægger mærke til de forhold, der råder
mellem nationerne.  De bemærker,  at  hele situationen på denne jord skærpes og
tilspidses, og er klar over, at der er noget stort og betydningsfuldt i anmarch – at
verden er på randen af en kolossal krise. Bibelen og Bibelen alene anbringer disse
ting i deres rette perspektiv. Her åbenbares de sidste store scener i vor jords historie
– begivenheder, som allerede kaster deres skygger foran sig, og lyden af dem får
jorden til at skælve og menneskenes hjerte til at bæve af frygt.’  Kristus Alene,  s.
367.

7. Hvilke yderligere tegn i verden talte Jesus om? Luk. 21, 25b.

BEMÆRK: ‘Den eksakte dag og time for Kristi komme er ikke blevet åbenbaret.
Frelseren fortalte disciplene, at han ikke selv kunne give timen for hans genkomst
til kende. Men han nævnte visse begivenheder, ved hvilke de kunne vide, at hans
komme var nær… Han sagde, at “på jorden skal folkene ængstes i rådvildhed over
havets og brændingens brusen. Mennesker skal dåne af rædsel og gru for det, som
kommer over jorderige.” “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.”  Tegnene  i  solen,  månen  og  stjernerne  er  gået  i
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Lektie 1: 27. juni – 3. juli
opfyldelse. Siden den tid er jordskælv, storme, tidevandsbølger, pest og hungersnød
mangedoblet.  De  værste  ødelæggelser  ved  ild  og  oversvømmelse  følger  hurtigt
efter hinanden. De frygtelige ulykker, der finder sted fra uge til uge, taler til os i
advarselstoner,  idet  de  erklærer,  at  enden  er  nær;  at  noget  stort  og  afgørende
nødvendigvis snart må finde sted.’ Review & Herald, 22. november 1906.

‘Strenge tider’

8. Hvilke tegn blandt religiøse folk beskrev Paulus? 2 Tim. 3, 1-5.

BEMÆRK: ‘Bibelen siger,  at  der  skal  komme en tilstand af religiøst  frafald på
samme måde som i de første århundreder, inden Herrens genkomst. “Det skal du
vide, at i de sidste dage skal der komme strenge tider. Thi menneskene vil blive
egenkærlige, pengekære, pralende, hovmodige, spottelystne, ulydige mod forældre,
utaknemmelige,  ufromme, ukærlige,  uforsonlige,  sladderagtige,  umådeholdne, rå,
fjender af det gode, forrædere, fremfusende, opblæste,  lystens venner snarere end
Guds venner; de har gudsfrygts skin, men fornægter dens kraft.” 2 Tim. 3, 1-5.
“Men Ånden siger med klare ord, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, idet
de lytter til  forførende ånder og dæmoners lærdomme.” 1 Tim. 4, 1. Satan skal
virke  “med  al  løgnens  magt  og  tegn  og  undere  og  med  al  uretfærdighedens
forførelse.” Og alle de, der “ikke tog imod kærlighed til sandheden, så de kunne
blive  frelst,”  bliver  overladt  til  at  tage  imod den “vildførende  magt,  så  de  tror
løgnen.” 2 Tess. 2, 9-11. Når denne tilstand af ugudelighed er en kendsgerning, vil
følgerne blive de samme som i de første århundreder.’ Konfrontation, s. 366-367.

9. Hvilken bevægelse for at gennemtvinge en verdensomspændende religion i
de sidste dage forudsiger Bibelen? Åb. 13, 11-14.

BEMÆRK:  ‘Når  De  forenede  Staters  førende  kirker  slutter  sig  sammen  om
læresætninger,  de  er  enige  om,  og  påvirker  staten  til  at  gennemtvinge  deres
forordninger og støtte deres institutioner, så har det protestantiske Amerika lavet et
billede  af  det  romerske  hierarki,  og  følgen  vil  uundgåeligt  blive,  at  afvigere
idømmes borgerlige straffe.’ Konfrontation, s. 367.

10. På  hvilke  måder  vil  denne  verdensomspændende  religion  blive
gennemtvunget? Åb. 13, 15-17.

BEMÆRK: ‘Magt er enhver falsk religions sidste udvej. Til at begynde med prøver
den  tillokkelse,  ligesom  Babylons  konge  prøvede  musikkens  og  den  ydre
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Lektie 1: 27. juni – 3. juli
fremvisnings magt. Hvis disse tillokkelser, som var opfundet af mennesker under
Satans inspiration, undlod at få mennesker til at tilbede billedstøtten, var de sultne
flammer klar til at fortære dem. Sådan vil det være nu. Pavedømmet har udøvet sin
magt for at tvinge mennesker til at adlyde det, og det vil fortsætte med at gøre det.
Vi  behøver  den  samme ånd,  der  blev  udvist  af  Guds  tjenere  i  konflikten  med
hedenskabet.  Idet  han  beretter  om  den  måde,  kejseren  af  Rom  behandlede  de
kristne, siger Tertullian: “Vi kastes hen til de vilde dyr for at få os til at afsværge
vor tro; vi brændes i flammerne; vi dømmes til fængsel og til gruber; vi forvises til
øer som Patmos, og intet har formået det.” Sådan var det i de tre hebræeres tilfælde;
deres blik var rettet mod Guds ære; deres sjæle var urokkelige; sandhedens kraft fik
dem til at holde fast ved deres troskab mod Gud. Det er kun i Guds kraft, at vi kan
gøres i stand til at være loyale over for ham.’ Signs of the Times, 6. maj 1897.

‘Agt vel på, at ikke nogen skal føre jer vild’

11. Hvilke advarsler gav Jesus angående de sidste dage? Matt. 24, 4-5. 11. 24.
Sammenlign med 2 Tim. 3, 13.

BEMÆRK: ‘Vi lever i den alvorligste periode af verdens historie. Herrens komme
er nært forestående, og de sidste dages farer er alle omkring os. Idet Jesus talte om
denne tid, sagde han: “Thi falske Messias’er og falske profeter skal fremstå og gøre
store tegn og undere for, om det er muligt, at føre endog de udvalgte vild.” Og hvis
vi er vise, vil vi give agt på denne advarsel og efterprøve ethvert menneskes ord
ved  sandhedens  store  standard.  Vore  liv  må  bringes  i  harmoni  med Guds  lov,
dersom vi vil være virkelig helliggjorte. Denne lov skal styre alle intelligenser i
himmelen og på jorden. Og når vi kan sige af hjertet ligesom vor guddommelige
Herre: “at gøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mit indre,” er vi
helliggjorte ved sandheden. Vi har det sindelag, der var i Kristus, og ved tro har vi
draget livsvigtig kraft fra kilden med uendelig kraft og renhed.’ Signs of the Times,
13. april 1888.

12. Hvordan beskrev Paulus disse falske læresætninger, der ville fremstå i de
sidste dage? 1 Tim. 4, 1. Sammenlign med Åb. 18, 1-2.

BEMÆRK: ‘Lad de sandheder, som er vor tros fundament, fremsættes for folket.
Nogle vil forlade troen, idet de lytter til forførende ånder og djævles lærdomme. De
taler videnskab, og fjenden kommer ind og giver dem en masse videnskab; men det
er  ikke frelsens videnskab.  Det  er  ikke ydmyghedens,  helligelsens eller Åndens
helliggørelses  videnskab.  Vi  må  nu  forstå,  hvad  vor  tros  grundpiller  er,  de
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Lektie 1: 27. juni – 3. juli
sandheder, som har gjort os til det, vi er som et folk, og som har ledt os skridt for
skridt.’ Review & Herald, 25. maj 1905.
‘Mange finder trøst i forsikringen om, at deres kære er salige i Himlen, og uden at
ane  nogen  fare  låner  de  øre  til  “forførende  ånder  og  dæmoners  lærdomme.”’
Konfrontation, s. 454.
‘Efterhånden som kirkerne godkender spiritismens lære, fjernes de bånd, der er lagt
på det kødelige hjerte, og religionsbekendelsen bliver en kappe, der skal skjule den
usleste syndighed. Troen på spiritistiske manifestationer åbner døren for forførende
ånder  og djævles lærdomme, så de onde engles  påvirkning mærkes i  kirkerne.’
Konfrontation, s. 495.

‘Thi ligesom i Noas dage’

13. Hvilken sammenligning foretog Kristus, da han beskrev de sidste dage?
Matt. 24, 37-39.

BEMÆRK: ‘Der er i sig selv ikke noget galt i at spise og drikke, give til ægte eller
tage til ægte. Det var tilladt at gifte sig på Noas tid, og det er tilladt at gifte sig i
dag, dersom det, der i sig selv er rigtigt, ikke bliver drevet til syndige yderligheder.
På Noas tid giftede menneskene sig imidlertid uden at søge Gud om råd og ledelse.’
Det Kristne Hjem,  s. 91.
‘Bibelen fortæller, at menneskene i de sidste dage vil være optaget  af verdslige
foretagender, af fornøjelser og af at tjene penge. De vil være blinde for de evige
værdier.  Kristus  siger:  “Ligesom  i  Noas  dage,  således  skal  det  gå  ved
Menneskesønnens komme. Som de levede i dagene før syndfloden: 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  –  sådan  skal  det  også  gå  ved
Menneskesønnens komme.” Matt. 24, 37-39. Netop sådan er tilstandene  i  vore
dage. Menneskene jager af sted for at skaffe sig vinding og tilfredsstille selvet, som
om der ikke var nogen Gud, nogen Himmel eller noget liv efter dette. På Noas tid
blev advarslen om syndfloden sendt for at vække menneskene op af deres syndige
liv  og  lede  dem  til  omvendelse;  således  har  også  budskabet  om  Kristi  snare
genkomst til hensigt at drage menneskenes tanker bort fra det verdslige, som de er
så optaget af. Det har til opgave at skaffe interesse hos dem for de evige værdier.’
Lys over hverdagen,  del 2, s. 22-23. 

14. Hvilken lignende sammenligning foretog Kristus? Luk. 17, 28-30.

BEMÆRK: ‘Før Sodomas ødelæggelse sendte Gud et budskab til Lot. “Det gælder
dit liv! Se dig ikke tilbage og stands ikke nogetsteds i Jordanegnen, men red dig op
i bjergene, for at du ikke skal omkomme!” Den samme advarende stemme lød til
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Lektie 1: 27. juni – 3. juli
Kristi  disciple  før  Jerusalems  ødelæggelse:  “Når  I  ser  Jerusalem  omringet  af
krigshære, så skal I vide, at dens ødelæggelse er nær. Da skal de, der er i Judæa,
flygte op i bjergene.” Luk. 21, 20-21. De måtte ikke tøve for at sikre sig noget af
deres ejendom, men skulle udnytte lejligheden til at undslippe. De skulle gå ud,
adskille sig fuldstændig fra  de ugudelige,  flygte for livet.  Sådan var  det i  Noas
dage.  Det  gjaldt  Lot,  det  gjaldt  disciplene  før  Jerusalems  ødelæggelse,  og  det
gælder i  de sidste dage.  Guds stemme lader  atter et  advarselsbudskab lyde,  der
byder  hans  folk  skille  sig  ud  fra  den  rådende  uretfærdighed.’  Patriarker  &
Profeter,  s. 82.
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Lektie 2: 4. –10. juli
‘Derpå skal alle kende’ 

UDENADSVERS:  ‘Derpå  skal  alle  kende,  at  I  er  mine  disciple,  om  I  har
indbyrdes kærlighed.’ Joh. 13, 35.

STUDIEHJÆLP: Testimonies to Ministers, s. 49-51.

Indledning
‘Kristus er grundvolden i enhver sand menighed. Vi har hans uforanderlige løfte

om, at de trofaste, som vandrer i hans råd, skal have hans nærvær og beskyttelse.
Indtil tidens ende skal Kristus være den første. Han er kilden til liv og styrke, til
retfærdighed og hellighed. Og han er alt dette for dem, som tager hans åg på sig og
lærer sagtmodighed og ydmyghed af ham.’ Evangeliets Tjenere, s. 358.

‘En lygte for min fod’

1. Hvad har Gud givet for at lede sin menighed? Sal. 119, 105. Sammenlign 
med vers 11.

BEMÆRK:  ‘De,  der  studerer  Guds  ord  med  sindet  opladt  for  Helligåndens
undervisning, vil ikke forblive i mørke angående ordets betydning. “Hvis nogen vil
gøre hans vilje, skal han erfare, om læren er fra Gud, eller jeg taler af mit eget.”
Joh. 7, 17. Alle, der kommer til Kristus for at få en klarere forståelse af sandheden,
vil modtage den. Han vil åbenbare Himmeriges riges hemmeligheder for dem, og
disse hemmeligheder vil blive forstået af den, der længes efter at kende sandheden.
Et himmelsk lys vil skinne ind i sjælens tempel og vil blive set af andre ligesom det
klare lys fra en lampe, der lyser på en mørk vej.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 18-
19. 

2. Hvilket særligt aspekt af Guds ord er givet for at lede hans menighed? 2
Pet. 1, 19.

BEMÆRK: ‘Det var ikke de lærde teologer, som forstod denne sandhed, og som
påtog sig dens forkyndelse. Havde de været trofaste vægtere, og havde de gransket
Bibelen flittigt og under bøn, ville de have vidst, hvilken time på natten det var;
profetierne ville have belært dem om de forestående begivenheder. Men de indtog
ikke denne stilling, og budskabet blev forkyndt af jævnere mænd. Jesus sagde: “I
skal vandre, mens I har lyset, for at ikke mørket skal få bugt med jer.” Joh. 12, 35.
De, der vender sig bort fra det lys, Gud har skænket, eller forsømmer at søge det,
mens det er inden for rækkevidde, efterlades i mørke. Men Frelseren erklærer: 
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Lektie 2: 4. – 10. juli
“Den, som følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.” Joh. 8, 12.
Enhver, som for alvor søger at gøre Guds vilje, og som omhyggeligt giver agt på
det lys, som allerede er blevet skænket, vil få mere lys; til en sådan sjæl vil der
blive  sendt  en  stjerne  af  himmelsk  stråleglans,  som vil  lede  den  til  den  fulde
sandhed.’ Herren Kommer, 9. januar.

‘Dersom de ikke taler i overensstemmelse med dette ord’

3. Hvilke to aspekter af Guds ord må den sande menighed opretholde? Es. 8,
20.

BEMÆRK: ‘“Alle dine bud er retfærd.” Sal. 119, 172. Guds Ånd vil lede os på
budenes sti; for løftet er, at “når sandhedens Ånd kommer, skal han vejlede jer til
hele sandheden.” Vi skal prøve ånderne ved Guds ord; for der er mange ånder i
verden.  “Til loven og til  vidnesbyrdet:  dersom de ikke taler i  overensstemmelse
med dette ord, er det fordi, der ikke er noget lys i dem” [Es. 8, 20 efter engelsk
overs.].  Gud holder  os  alle  individuelt  ansvarlige  og beder  os  tjene  ham ud af
princip og vælge ham.’ Reflecting Christ, s. 52. 

4. Hvordan  blev  Johannes  vist  disse  samme  to  aspekter  som  dem,  der
identificerer Guds sidste menighed? Åb. 12, 17. Sammenlign med Åb. 19,
10 & 22, 8-9.

BEMÆRK: ‘Med tydelige  ord taler  profeten  Johannes om “de andre” eller  den
sidste menighed, som “holder Guds bud og bevarer Jesu vidnesbyrd.” Åb. 12, 17.
Et andet sted giver den samme forfatter en tydelig definition af, hvad han mener
med “Jesu vidnesbyrd.” Da Johannes på et tidspunkt prøvede at tilbede den engel,
som viste sig for ham i et syn, sagde englen: “Gør det ikke! Jeg er din medtjener og
dine brødres, som bevarer Jesu vidnesbyrd; Gud skal du tilbede.” Åb. 19, 10. Under
lignende omstændigheder sagde den samme engel, nedskrevet et andet sted: “Gør
det ikke; jeg er din medtjener og dine brødre profeternes.” Åb. 22, 9. Den tanke,
der  udtrykkes  her,  er  den  samme  i  begge  disse  skriftsteder.  I  det  ene  siges
Johannes’  brødre imidlertid  at  have  “Jesu vidnesbyrd;”  i  det  andet  kaldes  disse
“brødre” “profeterne.” Det er derfor profeterne, der har “Jesu vidnesbyrd;” og den
engel,  der  viste  sig  for  Johannes,  er  tydeligvis  den  specielle  budbringer,  der
overbringer instruktion til alle profeterne, utvivlsomt englen Gabriel, som er nævnt
som den, der viste sig for Daniel. Se Daniel 8, 16; 9, 21. Den samme engel sagde
yderligere  til  Johannes:  “Thi  Jesu  vidnesbyrd  er  profetiens  ånd.”  Åb.  19,  10.
Sammenligner vi det bibelske udtryk, “Jesu vidnesbyrd,” med udtalelsen i Åb. 12,
17  angående  “de  andre  … der  holder  Guds  bud  og  bevarer  Jesu  vidnesbyrd,”
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Lektie 2: 4. – 10. juli
konkluderer vi, at forud for Kristi genkomst vil hans sande menighed holde hans
bud, og de vil have profetiens ånd.’ Christian Experience & Teachings, s. 242-243.

‘Tilbed ham, som har skabt himmelen og jorden’

5. Hvilket  særligt  aspekt  af  Guds  ord  skal  hans  menighed forkynde  i  de
sidste dage? Åb. 14, 7b. Sammenlign med ApG. 4, 24; 14, 15; 17, 24-25.

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?” “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.’ Kristus Alene, s. 44.

6. Hvordan planlagde Gud,  at  denne store  sandhed altid  skulle  huskes af
hans menighed? 2 Mos. 20, 8-11. Sammenlign med 1 Mos. 2, 2-3.

BEMÆRK: ‘Så længe årsagen til vor gudsdyrkelse er den kendsgerning, at han er
vor skaber, så længe vil hviledagen fortsætte med at være tegn på og minde om
dette.  Hvis  alle  mennesker  havde  helligholdt  hviledagen,  ville  deres  tanker  og
kærlighed rettes mod Skaberen som genstand for  ærefrygt  og tilbedelse,  og der
havde  aldrig  været  nogen  afgudsdyrker,  ateist  eller  vantro.  Helligholdelse  af
hviledagen  er  et  tegn  på  trofasthed  mod den  sande Gud,  “ham,  som har  skabt
himlen og jorden og havet og kildevældene.” Åb. 14, 7. Derfor vil det budskab, der
befaler mennesker at tilbede Gud og holde hans bud, især opfordre dem til at holde
det fjerde bud.’ Kristus Alene, s. 44.

‘Det evige evangelium’

7. Hvilken  særlig  gerning  betroede  Kristus  sin  menighed?  Mark.  16,  15.
Sammenlign med Åb. 14, 7.
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Lektie 2: 4. – 10. juli
BEMÆRK: ‘Dette budskab skulle fremsætte den ophøjede Frelser, offeret for hele
verdens synder, mere fremtrædende for verden. Det præsenterede retfærdiggørelse
ved tro på Sikkerheden; det indbød folket til at modtage Kristi retfærdighed, som
åbenbares ved lydighed mod alle Guds bud. Mange havde tabt Jesus af syne. De
trængte at få deres øjne rettet mod hans guddommelige person, hans fortjenester og
hans uforanderlige kærlighed til den menneskelige familie. Al magt er lagt i hans
hænder, så han kan give rige gaver til mennesker og give den uvurderlige gave af
hans  egen  retfærdighed  til  det  hjælpeløse  menneskelige  redskab.  Dette  er  det
budskab,  som  Gud  har  befalet  skal  gives  til  verden.  Det  er  den  tredje  engels
budskab, som skal forkyndes med høj røst og ledsages af udgydelsen af hans Ånd i
rigt mål.’ Evangelism, s. 190.

8. Hvordan definerede Paulus, hvad evangeliet er? Rom. 1, 16.

BEMÆRK:  ‘I  Jesu  Kristi  evangelium,  som  blev  forkyndt  af  englene  som  et
glædesbudskab, blev frelsens betingelser fuldt ud åbenbaret. Loven står i al dens
oprindelige kraft og renhed; ikke et bogstav eller en tøddel skulle sættes til side
eller forandres;  for  loven er  afskriften af  Guds karakter.  Men Herren lavede en
nådespagt, hvorved hans barmhjertighed er udstrakt til det faldne menneske, og der
er tilvejebragt så rigelig og mægtig foranstaltning, at sjæle, som er blevet ødelagt af
faldet, kan blive ophøjet til herlighed, ære og udødelighed. “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.” Rundt om Guds trone er pagtens regnbue, et
symbol på Guds lovede ord om, at han vil tage imod enhver synder, som opgiver
ethvert håb om evigt liv på grundlag af sin egen retfærdighed, og som tager imod
verdens Genløsers retfærdighed og tror, at Kristus er hans personlige Frelser, som
er i stand til at frelse ham fra hans synd og bevare ham fra at falde. Medmindre
Kristus er grundlaget for vort håb, vil vi ikke arve evigt liv.’ Signs of the Times, 5.
september, 1892.

‘Jesu tro’

9. Hvilket  yderligere  identificerende  træk  af  Kristi  sande  menighed  er
åbenbaret? Åb. 14, 12. Læg mærke til den sidste frase.

BEMÆRK: ‘Enhver, der ønsker at få del i den guddommelige natur, bør forstå at
værdsætte den kendsgerning, at han må undfly den fordærvelse, som lysterne har
bragt  ind i  verden.  Der må bestandig være en alvorlig kamp mellem sjælen og
sindets onde forestillingsverden. Der må være en stadig modstand mod fristelse til
synd i tanke eller handling. Sjælen må bevares fra enhver plet  ved tro på ham,
som er i stand til at bevare dig fra at falde. Vi burde grunde over skrifterne og
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Lektie 2: 4. – 10. juli
tænke nøgternt og oprigtigt over ting, der angår vor evige frelse. Jesu uendelige
barmhjertighed og kærlighed, det offer, han har bragt for vor skyld, kalder på den
mest alvorlige og højtidelige overvejelse. Vi burde dvæle ved vor kære Frelsers og
Talsmands egenskaber. Vi burde prøve at forstå betydningen af frelsesplanen. Vi
burde grunde over hans opgave, som kom for at frelse sit folk fra deres synder. Ved
bestandig beskuelse af det himmelske vil vor tro og vor kærlighed blive stærkere.
Vore bønner vil blive Gud mere og mere velbehagelige, fordi de vil blive mere og
mere  iblandet  med  tro  og  kærlighed.’  Guds  sønner  &  døtre,  12.  april
[fremhævelsen er tilføjet]. 

10. Hvordan forklarede Paulus,  hvordan Jesu tro bringer håb til  syndere?
Gal. 3, 22.

BEMÆRK: ‘“Jesu tro.” Der tales om den, men den forstås ikke. Hvad udgør Jesu
tro, som hører til den tredje engels budskab? Jesus, der bar vor synd, så han kunne
blive vor Frelser, der tilgiver vor synd. Han blev behandlet, som vi fortjente at blive
behandlet.  Han  kom til  vor  verden  og  tog  vore  synder,  så  vi  kunne  tage  hans
retfærdighed. Og tro på, at Kristus er i stand til fuldt ud at frelse os, er Jesu tro.’
Selected Messages, bog 3, s. 172.

‘I skal elske hverandre’

11. Hvad  vil  være  deres  karakter,  som  er  medlemmer  af  Kristi  sande
menighed? Joh. 13, 35.

BEMÆRK: ‘Jo mere vi ligner vor Frelser i karakter, desto større vil vor kærlighed
være mod dem, han døde for. Kristne, som viser en ånd af uselvisk kærlighed mod
hverandre,  bærer et vidnesbyrd for Kristus, som de vantro hverken kan benægte
eller  modstå.  Det  er  umuligt  at  vurdere  kraften  i  et  sådant  eksempel.  Intet  vil
overvinde Satan og hans agenters  påfund med så stor succes,  intet  vil  opbygge
Genløserens  rige  så  godt,  som  Kristi  kærlighed  tilkendegivet  af  menighedens
medlemmer vil.’ Testimonies, bind 5, s. 167.

12. Hvordan understregede Peter denne vigtige sandhed? 1 Pet. 3, 8.

BEMÆRK: ‘Dersom vi vil være sande lys i verden, må vi udvise Kristi elskelige
og medfølende ånd. At elske,  som Kristus elskede,  betyder,  at  vi må praktisere
selvkontrol.  Det  betyder,  at  vi  til  alle  tidspunkter  og  alle  vegne  må  vise
uselviskhed. Det betyder, at vi må sprede venlige ord og blikke rundt om os. Disse
koster giveren intet, men de efterlader en dyrebar duft. Deres indflydelse for det
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Lektie 2: 4. – 10. juli
gode kan ikke vurderes. De er en velsignelse, ikke blot for modtageren, men også
for  giveren;  for  de  virker  tilbage  på  giveren.  Ægte  kærlighed  er  en  dyrebar
egenskab af  himmelsk oprindelse,  hvis duft  forøges i  takt  med, at  den gives  til
andre. Gud ønsker, at hans børn skal huske, at for at ære ham, må de vise deres
kærlighed mod dem, som trænger mest til den. Ingen, som vi kommer i kontakt
med, skal forsømmes. Ingen selviskhed i udtryk,  ord eller handling skal udvises
mod vore medmennesker, uanset deres stilling, uanset om de er høje eller lave, rige
eller fattige.  Den kærlighed, der  kun giver  venlige ord til  nogle få,  mens andre
behandles med kulde og ligegyldighed, er ikke kærlighed, men selviskhed. Den vil
på ingen måde virke til gode for sjæle eller til Guds ære. Vi skal ikke begrænse vor
kærlighed  til  en  eller  to  genstande.  De,  som  samler  solskinnet  fra  Kristi
retfærdighed og nægter at lade det skinne ind i andres liv, vil snart miste de søde,
klare stråler af himmelsk nåde, som de selvisk har holdt tilbage for at ødsle dem på
nogle få. Selvet må ikke få lov til at samle nogle få udvalgte til sig selv og ikke
give noget til dem, der trænger mest til hjælp. Vor kærlighed skal ikke besegles for
nogle få særlige. Luk flasken op, og duften vil fylde huset.’ My Life Today, s. 80. 
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Lektie 3: 11. – 17. juli 
‘Det evige evangelium’

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

STUDIEHJÆLP: Evangelism, s. 185-193.

Indledning
‘Frelsens videnskab skal være hovedpunktet i enhver prædiken, temaet i enhver

sang. Lad den fremsættes i enhver bøn. Lad intet føres ind i forkyndelsen af ordet
for at supplere Kristus, Guds ord og kraft. Lad hans navn, det eneste navn, der er
givet under himmelen, hvorved vi kan blive frelst, blive ophøjet i enhver tale, og
lad vægterens basun fra sabbat til sabbat give en bestemt lyd. Kristus er evangeliets
videnskab og veltalenhed, og hans tjenere skal fremsætte livets ord og præsentere
håb  for  den  angrende,  fred  for  den  bekymrede  og  fortvivlede,  og  nåde  og
fuldkommenhed og styrke for den troende.’ Manuscript 107, 1898.

‘Guds kraft til frelse’

1. Hvad er kernen i Guds sidste budskab til verden? Åb. 14, 6.

BEMÆRK:  ‘Evangeliets  forkyndelse  blev  ikke  overladt  til  engle,  men  betroet
mennesker. Hellige engle har været beskæftiget med at lede dette arbejde, de står
for de store bevægelser  til  menneskers  frelse;  men den egentlige forkyndelse af
evangeliet udføres af Kristi tjenere på jorden. Trofaste mænd, der var lydige mod
Guds Ånds tilskyndelser og hans ords lære, skulle forkynde verden denne advarsel.
Det var dem, der havde givet agt på det profetiske ord, det “lys, der skinner på et
mørkt sted, indtil dagen gryr og morgenstjernen oprinder.” 2 Pet. 1, 19. De havde
søgt Guds visdom frem for alle skjulte skatte, da de regnede med, at den er “bedre
at købe end sølv, bedre at vinde end guld.” Ordsp. 3, 14. Og Herren afslørede rigets
storheder for dem. “Fortroligt samfund har Herren med dem, der frygter ham, og
han kundgør dem sin pagt.” Sal. 25, 14. Det var ikke de lærde teologer, der havde
forståelse  for  denne sandhed og var  optaget  af  at  forkynde den. Hvis de havde
været trofaste vægtere og forsket i skriften med flid og bøn, havde de kendt, hvor
langt natten var fremskredet; profetierne ville have afsløret det, der skulle ske, for
dem. Men de indtog ikke denne stilling, og budskabet blev givet til mere ydmyge
mænd. Jesus sagde: “I skal vandre, mens I har lyset, for at ikke mørket skal få bugt
med jer.” Joh. 12, 35. De, som vender sig bort fra det lys, Gud har givet, og som
undlader at søge det, mens det er inden for rækkevidde, bliver ladt tilbage i mørket.
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Men Frelseren siger: “Den, som følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have
livets lys.” Joh. 8, 12. Den, der målbevidst søger at gøre Guds vilje og med alvor 
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Lektie 3: 11. – 17 juli
ænser det lys, der er givet, skal modtage mere lys; til den sjæl vil en stjerne med
himmelsk lys blive sendt for at lede ham til hele sandheden.’ Konfrontation, s. 262.

2. Hvordan forklarer Paulus, hvad evangeliet er? Rom. 1, 16. 

BEMÆRK:  ‘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.
‘Det  budskab,  som  forkyndes  af  den  engel,  som  flyver  højt  oppe  under
himmelhvælvingen,  er  et  evigt  evangelium. Det  er  det  samme evangelium, som
blev kundgjort i Eden, da Gud sagde til slangen: “Jeg sætter fjendskab mellem dig
og kvinden, mellem din sæd og hendes sæd; den skal knuse dit hoved, og du skal
hugge den i hælen!” 1 Mos. 3, 15. Her er det første løfte om en frelser, som vil gå
ind i kampen, stride mod Satans magt og få overhånd over ham. Kristus kom til vor
verden  for  at  fremstille  Guds  karakter,  sådan  som den  er  repræsenteret  i  hans
hellige lov, for hans lov er en afskrift af hans karakter. Kristus var både loven og
evangeliet. Englen, som forkynder det evige evangelium, forkynder også Guds lov,
for frelsens evangelium bringer menneskene til lydighed mod loven. Derved bliver
deres egen karakter dannet efter det guddommelige billede.’ På fast grunn, bog 2,
s. 108.

‘Nu er hans doms time kommet’

3. Hvilken  begivenheds  indtrædelse  gør  evangeliets  forkyndelse  særlig
presserende? Åb. 14, 7. 

BEMÆRK: ‘Budskabet: “Nu er hans doms time kommet,” peger på Kristi sidste
tjeneste for menneskets frelse. Det bebuder en sandhed, som skal forkyndes, indtil
Frelserens forbøn ophører og han kommer tilbage til jorden for at hente sit folk til
sig.’ Konfrontation, s. 360.
‘Guds doms time er kommet, og der hviler et højtideligt ansvar på medlemmerne af
hans  menighed  om  at  advare  dem,  der  står,  som  var  det  på  randen  af  evig
ødelæggelse.  Alle  kan gøre  noget  i  denne gerning.  Ingen  vil  blive erklæret  for
uskyldig for Gud, medmindre de har arbejdet ivrigt og uselvisk for sjæles frelse.
Din  pligt  kan  ikke  overføres  til  en  anden.  Ingen  anden  kan  gøre  din  gerning.
Dersom du tilbageholder  dit  lys,  må nogen efterlades  i mørke som følge af  din
forsømmelse.’ The Faith I Live By, s. 290. 

4. Hvordan åbenbarede Gud, hvornår hans doms time skulle begynde? Dan.
8, 14. Sammenlign med Amos 3, 7.
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BEMÆRK:  ‘I  det  symbolske  ritual,  som  var  en  skygge  af  Kristi  offer  og
præstegerning, var renselsen af helligdommen den sidste handling, ypperstepræsten
udførte under den tjeneste, som foregik året rundt. Det var forsoningens afsluttende
værk – en fjernelse eller udslettelse af Israels synd. Det var et forbillede på den
himmelske ypperstepræsts afsluttende tjeneste med borttagning eller udslettelse af
hans folks synder, som er optegnet i de himmelske akter. Denne tjeneste omfatter
en undersøgelse og en domsafsigelse;  og den går  lige forud for Kristi komme i
skyerne  med kraft  og megen herlighed;  for  hver  eneste  sag er  afgjort,  når  han
kommer. Jesus siger: “Jeg har min løn med mig for at gengælde enhver, efter som
hans gerning er.” Åb. 22, 12. Det er denne domsafsigelse umiddelbart før Kristi
genkomst, den første engel bebuder i Johannes’ Åbenbaring 14, 7: “Frygt Gud og
giv ham ære, thi nu er hans doms time kommet.”’ Konfrontation, s. 293.
‘Det var konstateret, at de 2300 dage begyndte, da Artaxerxes’ ordre til genrejsning
og opbyggelse  af  Jerusalem sattes  i  kraft,  i  efteråret  457  f.Kr.  Med dette  som
udgangspunkt  var  der  fuld  overensstemmelse  mellem de  begivenheder,  der  var
forudsagt i forklaringen om dette tidsrum i Daniels Bog, kapitel 9, vers 25-27. . .
De halvfjerds uger, eller 490 år, skulle særligt vedrøre jøderne. Ved udløbet af dette
tidsrum beseglede landet sin afvisning af Kristus ved at forfølge hans disciple, og
apostlene vendte sig til hedningerne i år 34. Dermed var de første 490 af 2300 år
gået, så der måtte være 1810 år tilbage. Lægger vi 1810 år til 34 år e.Kr., kommer
vi  til  år  1844.  “Så  skal  helligdommen  komme til  sin  ret  igen,”  sagde  englen.’
Konfrontation, s. 339-340.

‘Frygt Gud’

5. Hvad er den første del af dette advarselsbudskab? Åb. 14, 7a.

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

6. Hvad betyder det at frygte Gud? Sal. 34, 12-15. Sammenlign med 5 Mos.
5, 29; 6, 2, 8, 6; 13, 4; Sal. 111, 10; Præd. 12, 13.

BEMÆRK: ‘Det er nødvendigt, at mennesker holder Guds lov, for at de kan være
forberedt til dommen. Denne lov er den målestok, som karakteren vil blive bedømt
efter  i  dommen.  Apostlen  Paulus  siger:  “Alle,  som  synder  under  loven,  skal
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dømmes ved loven . . .  på den dag, da Gud ved Jesus Kristus . . . vil dømme det,
der  skjuler  sig  i  menneskene.”  Han  siger  også,  at  “lovens  gørere  skal
retfærdiggøres.” Rom. 2, 12-16. Tro er en forudsætning for, at man kan holde Guds
lov, for “uden tro er det umuligt  at have hans velbehag,” og “alt  det, som ikke
udspringer af tro, er synd.” Heb. 11, 6; Rom. 14, 23.’ Kristus Alene, s. 345.

‘Giv ham ære’

7. Hvad mere er mennesker kaldet til at gøre? Åb. 14, 7. Sammenlign med
Matt. 5, 16.

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

8. Hvordan blev Moses vist, at Guds herlighed er hans karakter? 2 Mos. 33,
18-19. Sammenlign med 2 Mos. 34, 6-7.

BEMÆRK: ‘Guds herlighed er hans karakter. Da Moses var på bjerget og inderligt
gik  i  forbøn hos  Gud,  bad  han:  “Lad  mig  dog skue  din  herlighed.”  Som svar
erklærede Gud: “Jeg vil lade al min rigdom drage forbi dig og udråbe Herrens navn
foran dig, thi jeg viser nåde mod hvem jeg vil, og barmhjertighed mod hvem jeg
vil!” Guds herlighed, hans karakter, blev da åbenbaret: “Herren, Herren, Gud, som
er  barmhjertig  og  nådig,  langmodig  og  rig  på  miskundhed  og  trofasthed,  som
bevarer miskundhed mod tusinder, som tilgiver brøde, overtrædelse og synd, men
ikke lader den skyldige ustraffet, som straffer fædres brøde på børn og børnebørn,
på dem i tredje og fjerde led!” 2 Mos. 33, 18-19; 34, 6-7.’ God’s Amazing Grace, s.
322.

9. Hvordan gav Jesus sin Fader ære? Joh. 17, 4; 14, 9.

BEMÆRK: ‘Kristus ophøjede Guds karakter og tilskrev ham prisen og gav ham
æren for hele formålet med hans mission på jorden, at sætte mennesker på rette
kurs ved at åbenbare Gud. I Kristus var Faderens faderlige nåde og uforlignelige
fuldkommenhed udstillet for mennesker. Lige før korsfæstelsen erklærede han i sin
bøn: “Jeg har åbenbaret dit navn.” “Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre
den gerning, du har givet mig at gøre.” Da målet med hans mission var opnået,
åbenbaringen af Gud for verden, erklærede Guds Søn, at hans gerning var fuldendt,
og at Faderens karakter var blevet åbenbaret for mennesker.’  Signs of the Times,
20. januar, 1890. 
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‘Tilbed ham, som har skabt himmelen og jorden’

10. Hvem er hele menneskeheden kaldet til at tilbede? Åb. 14, 7b.

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, 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.’ Konfrontation, s. 360.

11. Hvordan planlagde Gud, at  denne store sandhed altid skulle  huskes af
menneskeheden? 2 Mos. 20, 8-11. Sammenlign med 1 Mos. 2, 1-3.

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

12. Hvilken yderligere advarsel er givet menneskeheden? Åb. 14, 8; 18, 1-4.

BEMÆRK:  ‘Trods  det  åndelige  mørke  og  fremmedgørelsen  over  for  Gud,  der
findes i de kirker,  som udgør Babylon,  findes der stadig mange af Kristi sande
tilhængere i deres menigheder. Mange af dem har aldrig set de særlige sandheder,
der gælder denne tid. Ikke få er utilfredse med deres nuværende tilstand og længes
efter klarere lys. Forgæves spejder de efter Kristi billede i de kirker, de tilhører.
Efterhånden som disse skarer kommer længere og længere fra sandheden og slutter
sig tættere til verden, bliver afstanden mellem de to klasser større og vil til sidst
resultere i et brud. Der kommer en tid, hvor de, der elsker Gud over alt andet, ikke
længere  kan  være  sammen med dem,  der  “er  lystens  venner  snarere  end  Guds
venner,”  og  som  “har  gudsfrygts  skin,  men  fornægter  dens  kraft.”  Johannes’
Åbenbaring 18. kapitel viser hen til den tid, hvor kirken efter at have afvist den
tredobbelte  advarsel  i  Åbenbaringen  14,  6-12,  har  nået  den  tilstand,  den  anden
engel forudsagde, og Guds folk, der stadig var i Babylon, blev kaldet til at drage ud
fra fællesskabet med den. Dette budskab er det sidste, verden nogen sinde vil få, og
det vil gå i opfyldelse.’ Konfrontation, s. 324.

13. Hvordan  bliver  Guds  folk,  som  nægter  at  tage  del  i  falsk  tilbedelse,
beskrevet? Åb. 14, 12.

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

25



Lektie 4: 18. – 24. juli
‘Agt vel på, at ingen skal føre jer vild’

UDENADSVERS: ‘Thi falske Messias’er  og falske profeter  skal  fremstå og
gøre tegn og undere for, om det er muligt, at føre de udvalgte vild.’ Mark. 13, 22.

STUDIEHJÆLP: In Heavenly Places, s. 347-350.

Indledning
‘Hvis  der  nogen  sinde  har  været  en  tid,  hvor  vi  behøvede  tro  og  åndelig

oplysning, er det nu. De, som dagligt våger og beder og studerer Skriften med et
inderligt ønske om at kende og gøre Guds vilje, vil ikke blive vildledt af nogen af
Satans  vildfarelser.  Vi  ønsker  sandheden  på  ethvert  punkt.  Vi  ønsker  den
uforfalsket af vildfarelse og ubesmittet af verdens regler, skikke og synspunkter. Vi
ønsker  sandheden  med  al  dens  besværligheder.  Modtagelsen  af  sandheden
involverer altid et kors.’ In Heavenly Places, s. 350.  

‘Se, jeg har sagt jer det forud’

1. Hvilke advarsler gav Jesus angående de sidste dages vildfarelser? Matt.
24, 4-5. 11. 23-26.

BEMÆRK: ‘Kristi  andet  komme vil  også finde sted i  den mørkeste periode  af
jordens  historie.  Noas  og  Lots  dage  beskriver  tilstanden  i  verden  lige  før
Menneskesønnens komme. Skriften, som peger frem til denne tid, siger, at Satan vil
benytte al sin kraft “med al løgnens magt” og “med al uretfærdighedens forførelse.”
2 Tess.  2,  9.  10.  Hans  gerning  ses  tydeligt  i  de  sidste  dages  hurtigt  tiltagende
mørke, utallige vildfarelser, falske læresætninger og blændværk. Satan tager ikke
blot  verden til  fange,  men hans bedrag har fundet  indpas i  de trossamfund, der
bekender sig til at efterfølge vor Herre Jesus Kristus. Det store frafald vil udvikle
sig til et mørke så sort som midnattens og så uigennemtrængeligt som en hårsæk.
For  Guds  folk  vil  det  blive  en  prøvens  nat,  en  grådens  nat  og  en  nat  med
forfølgelser for sandhedens skyld. Men Guds lys vil skinne gennem denne mørke
nat.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 232-233.

2. Hvor udbredt vil disse vildfarelser være? Åb. 16, 13-14.

BEMÆRK:  ‘Satan  har  længe  forberedt  sin  sidste  anstrengelse  for  at  bedrage
verden. Grunden til sit arbejde lagde han i Edens have, da han forsikrede Eva om,
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at “I skal ingenlunde dø.” “Når I spiser deraf åbnes eders øjne, så I bliver som Gud
til at kende godt og ondt.” 1 Mos. 3, 4-5. Lidt efter lidt beredte han vejen for sit 
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største bedrag, sit mesterstykke, ved udviklingen af spiritismen. Endnu har han ikke
nået  sine  hensigters  fulde  gennemførelse;  men  han  når  den,  når  den  sidste  tid
nærmer sig. Profeten siger: “Og jeg så . . . tre urene ånder, som lignede frøer. De er
. . . dæmoners ånder, som gør tegn; og de går ud til kongerne på hele jorderige for
at samle dem til krigen på Guds, den Almægtiges, store dag.” Åb. 16, 13-14. Med
undtagelse af dem, der holdes fast  af Guds magt ved tro på hans ord, skal hele
verden drages ind i denne vrangforestillings rækker. Folket lulles hastigt ind i en
falsk  tryghed,  men  kun  for  at  vækkes  af  Guds  udstrømmende  vrede.’
Konfrontation, s. 461-462.

‘Store tegn og undere’

3. På hvilke måder vil folk blive overbevist af Satans vildfarelser? Matt. 24,
24; 2 Tess. 2, 8-9. Sammenlign med Joh. 4, 48.

BEMÆRK: ‘Det var med Satans hjælp, Faraos troldmænd kunne forfalske Guds
værk. Paulus siger, at der vil komme lignende tilkendegivelser af Satans magt før
Kristi genkomst. “Satans kraft med al løgnens magt og tegn og undere og med al
uretfærdighedens forførelse” skal vise sig før Herrens komme. 2 Tess. 2, 9-10. Og
apostlen Johannes beretter  om den mirakuløse kraft,  der  vil  vise sig i  de sidste
dage: “Det (dyret) gør store tegn, så det endog får ild til at falde fra himlen ned på
jorden for menneskenes øjne. Og det forfører dem, der bor på jorden, ved de tegn,
som  det  fik  magt  til  at  gøre.”  Åb.  13,  13-14.  Det  er  ikke  svindelnumre,  der
forudsiges her. Mennesker forføres af de mirakler, Satans hjælpere har magt til at
udføre, ikke dem, de foregiver at gøre.’ Konfrontation, s. 454-455. 

4. Hvordan forudså Johannes denne sidste vildfarelsesgerning? Åb. 13, 13-
14.

BEMÆRK: ‘Vi skal ikke tro på, hvad mennesker siger. De kan foregive, at de som
Kristi repræsentanter helbreder de syge ved et mirakel. Er det så mærkeligt, når den
store bedrager står bag dem – han, der snart vil få ild til at falde ned fra himlen for
menneskers øjne? Det er disse djævelens løgneundere, der vil forføre verden. Han
vil få ild til at falde ned fra himlen for menneskers øjne. Han vil udføre mirakler,
og disse mirakler vil bedrage hele verden. Satan vil prøve på at bedrage endog de
udvalgte. Han gør krav på at være Kristus, og han vil foregive at være den store
lægemissionær. Han vil få ild til at falde ned fra himlen for menneskers øjne for at
bevise, at han er Gud. Bibelen siger, at fjenden vil arbejde gennem sine agenter, der
har forladt troen, og at de vil udføre tilsyneladende mirakler, ja, endog få ild til at
falde ned fra himlen.’ Det skal ske i de sidste dage, s. 166. 
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‘Falske Messias’er’

5. Hvilken specifik advarsel om vildfarelse gav Kristus? Mark. 13, 22.

BEMÆRK: ‘I fristelsens ørken kom Satan til Kristus som en engel fra Guds sale.
Det var ved hans ord og ikke ved hans udseende, at Frelseren genkendte fjenden.
Der kommer en tid, hvor Satan vil udføre mirakler for dine øjne og hævde, at han
er Kristus; og hvis dine fødder ikke står fast på Guds sandhed, vil du blive ledt bort
fra dit fundament. Din eneste sikkerhed er at søge efter sandheden som efter skjulte
skatte. Grav efter sandheden, som du vil grave efter skatte i jorden. Fremsæt Guds
ord, Bibelen, for din himmelske Fader og sig: Oplys mig, lær mig, hvad der er
sandhed. Og når hans Helligånd kommer ind i dit hjerte for at indpræge din sjæl
med sandheden, vil du ikke give så let slip på den. Du har fået en sådan erfaring
med at granske Skrifterne, at ethvert punkt står fast. Uden oplysningen fra Guds
Ånd vil vi ikke være i stand til at skelne mellem sandhed og vildfarelse, og vi vil
falde for de store fristelser og vildfarelser, som Satan vil bringe over verden. Vi
nærmer os afslutningen af striden mellem lysets Fyrste og mørkets fyrste, og snart
vil  fjendens  vildfarelser  prøve  vor  tro  og  vise  af,  hvad  slags  tro  den  er.’  In
Heavenly Places, s. 350.

6. Hvilken specifik advarsel gav Johannes angående dem, der forkynder en
falsk Kristus? 1 Joh. 4, 2-3.

BEMÆRK: ‘Folk har  skrevet  til  mig og hævdet,  at  Kristus ikke kan have haft
samme natur som mennesket, for hvis han havde haft det, ville han være faldet for
de samme fristelser. Hvis han ikke havde haft menneskets natur, kunne han ikke
være blevet vort eksempel. Hvis han ikke havde haft del i vor natur, kunne han ikke
være blevet fristet, som mennesket bliver. Hvis det ikke havde været muligt for
ham at  give efter  for  fristelse,  kunne han ikke komme os til  hjælp. Det var  en
betydningsfuld realitet, at Kristus kom for at udkæmpe kampen som menneske på
vegne  af  menneskeheden.  Hans  fristelse  og  sejr  fortæller,  at  menneskene  må
efterligne mønsteret, de må få del i guddommelig natur.’  På fast grunn, bog 1, s.
405.

‘Tro det ikke’

7. Hvilken advarsel gav Kristus angående hans genkomst? Matt. 24, 26-27.

BEMÆRK: I begyndelsen  af  det  19. århundrede  begyndte læren om, at  Kristus
ville vende hemmeligt tilbage for at “bortrykke” sin menighed fra jorden, at blive
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forkyndt. Denne læres oprindelse findes i en chilensk jesuits (Manuel de Lacunza)
skrifter, men den blev gjort populær af en tidligere anglikaner, John Nelson Darby,
som tilsluttede sig  The Plymouth Brethren og senere  grundlagde  The Exclusive
Brethren,  da  den  første  Brethren-beveægelse  nægtede  at  acceptere  hans
“egenmægtige  fortolkninger”  af  Skrifterne.  Darbys  lære  angående  Kristi
hemmelige  genkomst  er  nu  udbredt  blandt  de  evangeliske  kristne,  takket  være
populariteten af Scofield Biblen, som blev produceret af en af Darbys efterfølgere.

8. Hvilke tydelige udtalelser er givet angående Kristi genkomst? Åb. 1, 7, 1
Tess. 4, 16; 2 Pet. 3, 10.

BEMÆRK: ‘Ved Kristi himmelfart erklærede englene over for disciplene, at han
ville “komme igen på samme måde,” som de havde set  ham fare til  himmelen.
ApG. 1,  11.  Han steg op legemligt,  og de så ham, da han forlod dem og blev
modtaget af skyen. Han vil komme igen på en stor, hvid sky, og “alles øjne skal se
ham.” Åb. 1, 7.’ The Story of Jesus, s. 175.

‘Udgiver sig selv for at være Gud

9. Hvilken form for falsk tilbedelse vil blive praktiseret i de sidste dage? Åb.
13, 14-15. Sammenlign med 2 Tess. 2, 3-4.

BEMÆRK: ‘Paven har forandret hviledagen fra den syvende til den første dag. Han
har tænkt på at forandre netop det bud, som blev givet for at lede mennesket til at
komme sin Skaber i hu. Han har tænkt på at forandre det største bud og således
gøre sig Gud lig eller endog ophøje sig over Gud. Herren forandres ikke, og derfor
er hans lov uforanderlig; men paven har ophøjet sig over Gud, idet han har forsøgt
at ændre hans uforanderlige forskrifter for hellighed, retfærdighed og godhed. Den
dag, Gud har helliget, har han trampet under fødder og af egen myndighed sat en af
de seks arbejdsdage i dens sted.’ Budskaber til Menigheden, s. 82. 
Indrømmer den katolske kirke denne beskyldning? Lad den romersk katolske kirke
selv svare  på  dette  spørgsmål.  Svaret  kommer  fra  The Convert’s  Catechism of
Catholic Doctrine, s. 50, en bog, som bruges til at instruere folk, der er gået over til
romersk katolicisme.

Spørgsmål: Hvilken dag er sabbatsdagen?
Svar: Lørdag er sabbatsdagen.
Spørgsmål: Hvorfor holder vi søndag i stedet for lørdag?
Svar:  Vi  holder  søndag  i  stedet  for  lørdag,  fordi  den  katolske  kirke
overførte helligheden fra lørdag til søndag. (Fremhævelsen er tilføjet.)
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(I 1870 kundgjorde den romersk katolske kirke, at paven er ufejlbarlig. I april 2002
erklærede  pave  John-Paul  II  sin  egen  fysiske  udødelighed.  Kilder  inden  for
Vatikanet siger, at paven snart vil erklære pavelig almagt.)  

10. Hvilken advarsel  er givet  dem, der praktiserer  denne falske tilbedelse?
Åb. 14, 9-11.

BEMÆRK: ‘Dette budskab havde til hensigt at få Guds børn til at være på vagt ved
at vise dem, at fristelsens og kvalens time var foran dem. Dette symbol (dyret),
repræsenterer, som de fleste protestanter har troet, pavedømmet. “Dyrets billede”
repræsenterer  den form for frafalden protestantisme, som vil udvikle sig,  når de
protestantiske  kirker  søger  civilmagtens  hjælp  til  at  gennemtvinge  deres
læresætninger.  Som  tegnet  på  den  katolske  kirkes  autoritet  citerer  pavelige
skribenter  “selve  den  handling  at  ændre  sabbatten  til  søndag.”  Hvad  andet  er
ændringen  af  sabbatten  da  end  tegnet  på  eller  mærket  af  den  romerske  kirkes
autoritet,  “dyrets  mærke”?  Helligholdelsen  af  søndagen  er  ikke  dyrets  mærke
endnu, og det vil den ikke være, før befalingen gives om, at mennesker skal tilbede
denne falske sabbat. Og det er ikke før, at sagen fremstilles tydeligt for folket, og
de fås til at vælge mellem Guds bud og menneskers bud, at de, som fortsætter i
overtrædelse,  modtager “dyrets  mærke.” Når Gud sender så vigtige advarsler  til
mennesker, så de fremstilles som værende forkyndt af hellige engle, der flyver midt
oppe under himmelen, kræver han af ethvert menneske, som er udstyret med evne
til at tænke, at de giver agt på budskabet.’ The Faith I Live By, s. 286. 

11. Hvad menes der med “Guds harme”? Åb. 15, 1. Læs Åb. 16.

‘Så de kan blive frelst

12. Hvorfor  vil  så  mange  mennesker  blive  ført  vild  af  disse  sidste  dages
vildfarelser? 2 Tess. 2, 10. Sammenlign med 1 Tim. 4, 1-2.

BEMÆRK:  ‘Mennesker  kan  ikke  ustraffet  afvise  den  advarsel,  Gud  i  sin
barmhjertighed sender dem. På Noas tid blev der sendt et budskab fra himlen til
jordens  befolkning,  og  dens  frelse  afhang  af  den  måde,  de  behandlede  dette
budskab på. Fordi  de afviste advarselen,  blev Guds Ånd trukket tilbage fra den
syndige menneskeslægt, og den omkom i syndflodens vande. På Abrahams tid var
der ikke længere nåde for Sodomas skyldige indbyggere, og de omkom alle i den
ild, der blev sendt ned over dem fra himlen, med undtagelse af Lot og hans hustru
og to døtre. Sådan også på Kristi tid. Guds Søn sagde til den tids vantro jøder: “Se,
jeres hus bliver forladt og overladt til jer selv.” Matt. 23, 38. Med henblik på de
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sidste  dage,  erklærer  den  samme uendelige  magt  om dem,  der  “ikke  tog  imod
kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst”: “Derfor sender Gud over dem en
vildførende magt, så de tror løgnen, for at de skal rammes af domme, alle de, som
ikke troede sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden.” 2 Tess. 2, 10-12. Når
de afviser Guds ords lære, trækker han sin Ånd tilbage og overlader dem til det
bedrag, de elsker.’ Konfrontation, s. 356. 

13. Hvad vil resultatet være af kærlighed til sandheden? 1 Pet. 1, 22.

BEMÆRK: ‘Det er en frygtelig skyld, menigheden er ansvarlig for. Hvorfor gør
ikke de, der har lyset, alvorlig anstrengelse for at bringe dette lys ud til andre? De
ser, at enden er nær. De ser skarer af mennesker, som daglig overtræder Guds lov;
og de ved, at disse sjæle ikke kan blive frelst i overtrædelse. Alligevel interesserer
de  sig  mere  for  deres  håndværk,  deres  landejendomme,  deres  huse,  deres
forretninger, deres klæder og deres borde end for menneskesjæle, som de må stå
ansigt til ansigt med i dommen. Folk, der udgiver sig for at lyde sandheden, sover.
De kunne ikke,  således  som nu,  tage  det  med ro,  dersom de var  vågne.  Deres
kærlighed  til  sandheden er  ved at  uddø i  deres  hjerter.  Deres  eksempel  er  ikke
sådant, at det vil overbevise verden om, at de har sandheden frem for ethvert andet
folk på jorden. Netop i den tid, da de skulle være stærke i Gud og have en daglig,
levende erfaring, er de svage og tøvende og stoler på hjælp af prædikanterne, når de
burde  tjene  andre  med  sind  og  sjæl,  i  tale  og  skrift  og  med  tid  og  penge.’
Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 133.
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‘Nu er hans doms time kommet’

UDENADSVERS: ‘Men du, hvorfor dømmer du din broder? eller du, hvorfor
ser du ned på din broder? Alle skal vi jo dog engang fremstilles for Guds domstol.’
Rom. 14, 10.

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, kap. 28.

Indledning
‘Må [Gud] hjælpe jer til at berede jer for dommen. Lad selvet være korsfæstet.

Lad  Åndens dyrebare  dyder  leve  i  jeres  hjerter.  Vend jer  fra  verden  med dens
fordærvende lyster. “Elsk ikke verden, ej heller det, der er i verden! Hvis nogen
elsker verden, så er Faderens kærlighed ikke i ham.”’ Testimonies, bind 2, s. 59.

‘Han har fastsat en dag’

1. Hvordan bliver vi vist, at en dom vil finde sted? ApG. 17, 31.

BEMÆRK: ‘I sin undervisning søgte Kristus at indpræge mennesker visheden om
den kommende dom og dens offentlige natur. Dette er ikke dommen over nogle få
individer  eller  endda  en  nation,  men  over  en  hel  verden  af  menneskelige
intelligenser,  af  ansvarlige  væsener.  Den  vil  blive  holdt  i  andre  verdeners
overværelse, så menneskets kærlighed, retskaffenhed og tjeneste over for Gud vil
blive æret på højeste vis. Der vil ikke være nogen mangel på herlighed og ære.
Guds lov vil åbenbares i sin majestæt; og de, som har stået i udfordrende oprør mod
dens hellige forskrifter, vil forstå, at den lov, som de har kasseret og foragtet, er
Guds standard for karakteren.’ In Heavenly Places, s. 359.

2. Hvor mange vil blive stillet for retten? 2 Kor. 5, 10; Rom. 14, 10-12.

BEMÆRK: ‘Når du står frem for denne store og frygtindgydende domstol, hvor 
domsafsigelser ikke kan appelleres, og hvor der ikke vil være nogen fejlfortolkning,
ingen misforståelse, vil du være tavs. Du vil ikke have ét ord at sige som forsvar for
din handlemåde. Du vil stå skyldig, fordømt og håbløs, medmindre du lægger dine 
synder til side nu og arbejder ihærdigt på anger og ifører dig Kristi retfærdigheds 
klædning.’ Testimonies, bind 5, s. 510. 
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‘Efter deres gerninger’

3. På hvilket grundlag dømmer Gud? Matt. 16, 27. Sammenlign med Åb. 20,
12-13.

BEMÆRK: ‘Lad mig understrege vigtigheden af at gøre Kristus til  vort håb og
tilflugtssted hver dag i vort liv. Det er en behagelig fabel, der fremstilles for os i
denne tidsalder, at alt, hvad der kræves, er, at vi blot tror på Kristus; gerninger har
intet med vor antagelse hos Gud at gøre. Mange træder loven under fode, idet de i
deres hjerter nærer den vildfarende tanke, at de ikke er forpligtede over for den.
Dette er ikke sandheden. I opstandelsen vil alle stå frem, de, som har øvet ret, og
de, som har øvet uret, og enhvers skæbne vil afgøres efter, hvordan hans gerninger
har været. Alle gode gerninger udspringer af ægte tro, og frugterne i gerningerne
viser troens sande karakter. Det er således ved vore gerninger, at vi vil blive dømt.’
Bible Echo & Signs of the Times, 15. januar, 1889.

4. På hvilket grundlag tildeler Kristus evigt liv eller død? Joh. 5, 28-29.

BEMÆRK: ‘Dommen foregår i overensstemmelse med de regler, Gud har fastsat.
Alle bliver dømt efter den lov, som menneskene bliver opfordret til at adlyde nu,
men som mange nægter at godtage. Karakteren vil blive bedømt ved den, og hvert
menneske vil finde sin plads i den ene eller den anden gruppe. Enten er han helliget
Herren ved lydighed mod hans lov eller plettet af synden på grund af overtrædelser.
Enten vil han have gjort godt ved i tro at samarbejde med Jesus for at genindsætte
Guds moral i menneskene, eller han vil gøre ondt, fornægtende Frelseren ved et
syndigt  liv. Kristus vil  skille dem fra hinanden, som en hyrde skiller fårene fra
bukkene. Da anbringer han fårene ved sin højre side og bukkene ved den venstre.
Da bliver mænd og kvinder klar over, at det er deres handlinger, der har afgjort
deres skæbne. De vil modtage belønning eller straf efter, om de har adlydt eller
overtrådt Guds lov.’ Kristus Alene, s. 351.    

‘Thi nu er tiden inde, da dommen tager sin begyndelse’

5. Hvilken profeti åbenbarede tiden for Guds doms begyndelse? Dan. 8, 14.

BEMÆRK: ‘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
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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. 275.
‘I  1844  gik  vor  store  ypperstepræst  ind  i  det  allerhelligste  i  den  himmelske
helligdom  for  at  indlede  den  undersøgende  dom.  Når  bøgerne  åbnes  under
retshandlingen,  ser  Gud,  hvorledes  alle  mennesker,  som har troet  på Jesus,  har
levet.  Vor  Talsmand  begynder  med  dem,  der  levede  på  jorden  først;  derefter
gennemgår  han  regnskabet  for  alle  de  følgende  generationer  og  slutter  med de
levende.  Alle  navne  bliver  nævnt,  og  hvert  enkelt  menneskes  sag  bliver  nøje
behandlet. Nogle navne bliver godkendt, andre forkastet. Hvis der står synder, som
ikke er  angret  og tilgivet  i  bogen,  bliver  navnene på dem, der har  begået  disse
synder, slettet af livets bog.’ Herren Kommer, 26. marts.

6. Hvordan bliver vi vist, at dommen ikke finder sted ved døden? ApG. 17,
31.

BEMÆRK: ‘Før nogen kan træde ind i de saliges boliger, må deres sag undersøges
og deres karakter og gerninger prøves af Gud. Alle skal dømmes efter det, der er
skrevet i bøgerne, og belønnes efter deres gerninger. Denne dom finder ikke sted
ved døden. Læg mærke til  Paulus’ ord:  “Thi han har fastsat  en dag,  da han vil
dømme jorderig med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil, og det
har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde.” ApG. 17, 31.
Her sagde apostelen rent ud, at der var fastsat en dag, ud i fremtiden, da verden skal
dømmes.’ Konfrontation, s. 450-451. 

7. Hvilket advarselsbudskab har Gud givet for at berede menneskeslægten
for dommen? Åb. 14, 6-7.

BEMÆRK: ‘Budskabet: “Nu er hans doms time kommet,” peger på Kristi sidste
tjeneste for menneskets frelse. Det bebuder en sandhed, som skal forkyndes, indtil
Frelserens forbøn ophører og han kommer tilbage til jorden for at hente sit folk til
sig.’ Konfrontation, s. 360.
‘Ligesom Johannes Døberen i sin forberedelse af folket for Kristi første komme
henledte deres opmærksomhed på de ti bud, således skal vi også med klar lyd lade
budskabet lyde: “Frygt Gud og giv ham ære; thi nu er hans doms time kommet.” Vi
skal stræbe efter at berede vejen for Kristi andet komme med den samme alvor, der
karakteriserede profeten Elias og Johannes Døberen. Guds doms time er kommet,
og det højtidelige ansvar for at advare dem, der står på randen til evig ødelæggelse,
hviler på hans menigheds medlemmer. Alle kan gøre noget i gerningen. Ingen vil
blive  erklæret  uskyldige  over  for  Gud,  medmindre  de  har  arbejdet  alvorligt  og
uselvisk for sjæles frelse. Din pligt kan ikke lægges over på en anden. Ingen anden
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end dig selv kan udføre dit arbejde. Dersom du holder dit lys tilbage, må nogen
efterlades i mørket på grund af din forsømmelse. Herren har en plads for alle i sin
store plan.’ The Faith I live By, s. 290.

‘En gammel af dage tog sæde’

8. Hvordan er Gods dom skildret i Skrifterne? Dan. 7, 9-14.

BEMÆRK: ‘Således viste den store og højtidelige dag sig for profetens syn, dagen,
da menneskers karakter og liv skulle prøves for hele jordens dommer, og da han
“gengælder enhver hans gerning.” Den gamle af dage er Gud Fader. . . Ham, alt
levendes ophav og al lovs udspring, er det, der skal føre forsæde i dommen. Og
hellige engle skal være til stede ved denne store domstol som tjenere og vidner i et
antal af “tusinde tusinder og titusind titusinder.” (Åb. 5, 11.) “Og se, med himlens
skyer kom en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle af dage
og førtes  frem for ham; og magt og ære og herredom gaves ham, og alle folk,
stammer og tungemål skal tjene ham, hans magt er en evig magt, aldrig går den til
grunde, hans rige kan ikke forgå. ” Dan. 7, 13-14.  Kristi komme, som der fortælles
om her,  er ikke hans genkomst til  jorden. Han kommer til  den gamle af dage i
himlen  for  at  modtage  magt  og  ære og  et  rige,  som skal  gives  ham,  når  hans
gerning som formidler  er  forbi.  Det  er  dette  komme og ikke hans genkomst  til
jorden, der ifølge profetien skulle finde sted ved udløbet af de 2300 dage i 1844.
Ledsaget  af  himlens  engle  træder  vor  ypperstepræst  ind  i  det  allerhelligste  og
fremstiller sig for Gud for at indlede den sidste del af sin tjeneste på menneskets
vegne – for at udføre den undersøgende retshandling og gøre soning for alle dem,
der viser sig at være berettiget til denne hjælp.’ Konfrontation, s. 395.

9. Hvem skal være vor dommer? Joh. 5, 22-27.

BEMÆRK: ‘Verden er blevet overgivet til Kristus, og enhver velsignelse fra Gud
kommer ved ham til den faldne slægt. Han var Genløseren både før og efter, at han
blev menneske. Så snart der fandtes synd, var der også en Frelser. Han har skænket
lys og liv til alle, og enhver skal dømmes efter det mål af lys, han har fået. Og han,
som har lyset, han, som har fulgt sjælen med de kærligste bønner og søgt at vinde
den over fra synd til hellighed, han er samtidig dens talsmand og dens dommer.
Lige  siden  den  store  strid  begyndte  i  Himmelen,  har  Satan  opretholdt  sin  sag
gennem bedrag, og Kristus har virket for at afsløre hans planer og bryde hans magt.
Han, som har mødt bedrageren,  og som gennem alle tider  har søgt  at  vriste de
fangne ud af hans hånd, han skal fælde dommen over hver eneste sjæl. Og Gud
“har givet ham magt til at holde dom, fordi han er Menneskesøn.” Fordi han har
smagt  menneskers  lidelser  og  fristelser  indtil  bærmen  og  forstår  menneskers
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skrøbeligheder og synd; fordi han for vor skyld sejrrigt modstod Satans fristelser og
vil handle retfærdigt og mildt med de sjæle, som hans eget blod er blevet udgydt
for at frelse, af denne årsag er Menneskesønnen udset til at afsige dommen.’ Den
Store Mester, s. 135.

‘Lad den retfærdige blive ved at øve retfærdighed’

10. Hvad er kendelsen i Guds dom? Åb. 22, 11.

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

11. Hvordan lærer Bibelen, at vi dømmes efter vor respons over for det lys,
der er givet os? Matt. 11, 21-24; 12, 41-42.

BEMÆRK: ‘Alle skal dømmes i forhold til det lys, de har fået. Herren udsender
sine sendebud med et frelsesbudskab, og han vil gøre dem, som hører, ansvarlige
for, på hvilken måde de behandler hans tjeneres ord. De, som oprigtigt søger efter
sandheden, vil i lyset af Guds ord grundigt granske de lærdomme, man giver dem.’
Mesterens Efterfølgere, s. 126.
‘Vi har større lys, end de [vore fædre] havde på deres tid, og dersom vi skal antages
af Gud, må vi være lige så trofaste i at adlyde lyset og vandre i det, som de var i at
modtage og adlyde det lys, som Gud sendte til dem. Vi må tage imod og udnytte
det lys, der skinner på vor sti, lige så trofast, som de tog imod og udnyttede det lys,
der i deres generation skinnede på deres sti. Vi skal dømmes i forhold til det lys,
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der i vor tid skinner ind i sjælens tempel; og hvis vi følger lyset, vil vi være frie
mænd og kvinder i Kristus Jesus.’ Faith & Works, s. 122.

‘Se, jeg kommer snart’

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

BEMÆRK: ‘Snart vil den sidste bøn for syndere være blevet opsendt, den sidste
tåre  fældet,  den  sidste  advarsel  givet,  den  sidste  bønfaldelse  foretaget,  og
barmhjertighedens blide stemme vil ikke længere blive hørt. Det er derfor, Satan
gør  så  store  anstrengelser  for  at  sikre  mænd  og  kvinder  i  hans  snare.  Han  er
kommet ned med stor kraft, idet han ved, at hans tid er kort. Hans særlige gerning
er at sikre bekendende kristne i hans rækker, så han gennem dem kan lokke og
ødelægge sjæle. Fjenden spiller livets spil for enhver sjæl. Han arbejder på at fjerne
alt fra os, der er af en åndelig natur, og i stedet for Kristi dyrebare dyder at fylde
vore hjerter med den kødelige naturs onde egenskaber,  had, ondsindet mistanke,
misundelse, kærlighed til verden, kærlighed til selvet, kærlighed til fornøjelse og
livets stolthed. Vi behøver at styrkes imod den indtrædende fjende, som virker med
al uretfærdighedens forførelse i dem, der fortabes, for medmindre vi beder og er
årvågne, vil disse onder komme ind i hjertet og fortrænge alt, hvad der er godt.’
Review & Herald, 2. januar, 1900.

13. Hvad  sagde  Jesus  om  den  måde,  vi  vil  dømmes  på?  Matt.  7,  2.
Sammenlign med Matt. 5, 19.

BEMÆRK: ‘Alle, der følger Kristus, bør behandle hverandre nøjagtig sådan, som
vi ønsker, at Herren skal behandle os i vore fejl og skrøbeligheder, for vi er alle
fejlende  og  behøver  hans  nåde  og  tilgivelse.  Jesus  samtykkede  i  at  påtage  sig
menneskelig natur, for at han måtte kunne forstå at vise medynk og at gå i forbøn
hos Faderen for syndige og fejlende dødelige mennesker. Frivilligt gik han med til
at blive menneskenes talsmand, og han fornedrede sig selv til at blive kendt med de
fristelser, som menneskene var omgivet af, for at han måtte kunne komme dem til
hjælp, som fristes, og være en barmhjertig og trofast ypperstepræst.’ Vejledning for
Menigheden, bind 1, s. 252.
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‘Han sidder og smelter og renser sølv’

UDENADSVERS:  ‘Thi  se,  jeg  byder,  at  Israels  hus  skal  sigtes  blandt  alle
folkene, som man sigter med sold, uden at et korn falder til jorden.’ Amos 9, 9.

STUDIEHJÆLP: Budskaber til Menigheden, afsnittet med titlen ‘Rystelsen.’

Indledning
‘Der vil ske en deling af menigheden. To partier vil opstå. Hveden og ugræsset

vokser sammen indtil høsten. Der vil komme en rystelse. Avnerne må i tide skilles
fra hveden. Fordi uretfærdigheden vokser, vil kærligheden blive kold hos mange.
Men netop da vil det ægte vise sig stærkt. . . Herren kommer snart. Der må finde en
renselse sted i hver eneste menighed, for der findes slette mennesker blandt os, som
ikke elsker sandheden eller ærer Gud. Vi lever i rystelsens tid, og alt, hvad der kan
rystes, vil blive rystet. Herren vil ikke bære over med dem, der kender sandheden,
hvis de ikke i ord og gerning adlyder hans bud.’  Det skal ske i de sidste dage, s.
171-172.

‘Fremstille kirken for sit åsyn som herlig’

1. Hvad er Kristi ønske for sin menighed? Ef. 5, 27.

BEMÆRK: ‘Herren Gud er en nidkær Gud; dog bærer  han længe over med sit
folks synder og overtrædelser i denne generation. Dersom Guds folk havde vandret
i hans råd, ville Guds værk være skredet fremad, sandhedens budskaber ville være
blevet givet til alle mennesker, som bor på hele jordens overflade. Men fordi folket
er  ulydigt,  utaknemmeligt,  vanhelligt  ligesom  det  gamle  Israel,  er  tiden  blevet
forlænget, så alle kan høre det sidste nådesbudskab forkyndt med høj røst. Herrens
værk er blevet hindret, beseglingstiden forsinket. Mange har ikke hørt sandheden.
Men Herren vil give dem en chance til at høre og blive omvendt. Hvad laver du i
det  store  forberedelsesværk?  De,  som  forener  sig  med  verden,  modtager  det
verdslige præg og bereder sig for dyrets mærke. De, som ikke stoler på sig selv,
som ydmyger  sig  for  Gud  og  renser  deres  sjæle  ved  at  lyde  sandheden,  disse
modtager det himmelske præg og bereder sig for Guds segl på deres pander. Når
befalingen udgår og stemplet indpræges, vil deres karakter forblive ren og uplettet i
al evighed. Nu er tiden til at forberede sig. Guds segl vil aldrig blive sat på en uren
mands  eller  kvindes  pande.  Det  vil  aldrig  blive  sat  på  den  ambitiøse,
verdenselskende mands eller kvindes pande. Det vil aldrig blive sat på panden af
mænd eller kvinder med falske tunger eller bedrageriske hjerter. Alle, som 
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modtager seglet, må være uden plet for Gud – kandidater for himmelen.’ The Faith
I Live By, s. 288.

2. Hvilken  lignende  skildring giver  Zefanias  af  den  trofaste  rest  af  Guds
folk? Zef. 3, 13.

BEMÆRK: ‘Mens Kristus arbejder på at bevare en ren menighed på jorden, søger
Satan hele tiden at modarbejde hans handlen og virke. Falske kristne findes i Guds
menighed; for vi finder mennesker, som, mens de bekender Kristi navn, er mere
fast forenede med Satan, end de er forenede med rene og hellige indflydelser. De
samler mørke og vantro fra Satan, og de formidler det til menigheden. De bekender
sig til at have magten til at skelne og opdage pletter på deres brødres karakter, og
de er ikke sene til at kommunikere deres mistanke til andre menighedsmedlemmer.
De udbreder mistillidens, ondskabsfuldhedens og beskyldningens surdej. Og som et
resultat  kommer  fremmedgørelse  og  adskillelse  ind  mellem  brødre.  Alle  disse
falske  anklagere  er  under  Satans  kontrol,  selvom  deres  navne  er  i
menighedsprotokollen, og de virker som hans redskaber til at svække og forvirre
menigheden og splitte Kristi brødre på jorden. Når dette er blevet fuldført, jubler
Satan over menighedens splittede tilstand og henleder verdens opmærksomhed mod
Kristi  efterfølgere.  Således  vanærer  han  Kristi  navn  for  verden  og  forankrer
mennesker i deres vantro og oprør mod Gud.’ Review & Herald, 3. januar, 1893. 

‘Fordi du er lunken’

3. Hvordan beskriver Herren sit folks sande tilstand i den sidste tid? Åb. 3,
15-17.

BEMÆRK: ‘Budskabet til menigheden i Laodikea kan anvendes på alle, som har
haft stort lys og mange muligheder, og som ikke har værdsat dem. Der er et stort
antal bekendende kristne, som ikke virkelig følger Jesus. De bærer ikke korset ved
passende  selvfornægtelse  og  selvopofrelse.  Selvom  de  fremholder  en  mægtig
bekendelse om at være alvorlige kristne, væver de så mange tråde af deres egne
ufuldkommenheder  ind  i  deres  karakters  klædning,  at  det  smukke  mønster  er
ødelagt.  Kristus  siger  om  dem:  “I  praler  med  at  være  rige  og  i  besiddelse  af
foregivne åndelige færdigheder.  I  virkeligheden er I  hverken kolde eller  varme,
men er fyldt  med tom indbildning. Medmindre I omvender jer, kan I ikke blive
frelst; for I vil skæmme himmelen med jeres ikke-helliggjorte visdom. Jeg kan ikke
bifalde  jeres  ånd  og  jeres  arbejde.  I  handler  ikke  i  overensstemmelse  med  det
guddommelige Forbillede. I følger et mønster, som I selv har opfundet. Fordi I er
lunkne, vil jeg udspy jer af min mund.”’ The Faith I Live By, s. 306.
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4. Hvilken lignende advarsel gav Kristus angående farisæerne på hans tid?

Matt. 23, 25-28.

BEMÆRK: ‘Hvor tydeligt er deres stilling, som tror, de har hele sandheden, ikke
skildret,  men  som  er  stolte  af  deres  kundskab  om  Guds  ord,  mens  dets
helliggørende kraft ikke er blevet følt i deres liv. Guds kærligheds glød savnes i
deres hjerter. Mange er som dem fra Laodikea; de lever i åndeligt selvbedrag. De
iklæder sig deres egen retfærdigheds klædning, idet de forestiller sig, at de er rige
og har vundet rigdom og ikke trænger til noget, mens de dagligt trænger til at lære
af  Jesus,  at  lære  hans  sagtmodighed  og  ydmyghed.  Hvad  er  det,  der  udgør
elendigheden  og  nøgenheden  hos  dem,  der  føler,  at  de  er  rige  og  har  vundet
rigdom?  Det  er  manglen  på  Kristi  retfærdighed.  I  deres  egen  retfærdighed
fremstilles de som værende iklædt snavsede pjalter, og dog smigrer de sig i denne
tilstand med, at de er iklædt Kristi retfærdighed. Måske råber de: “Herrens tempel,
Herrens  tempel  er  vi,”  mens  deres  hjerter  er  fyldt  med  vanhellig  handel  og
uretfærdig byttehandel. Sjæletemplets sale kan være opholdssted for misundelse,
stolthed,  lidenskab,  ond  mistanke,  bitterhed  og  tom  formalisme.  Kristus  ser
bedrøvet  på sit  bekendende folk,  som føler,  at  de er  rige og  har  forøget  deres
kundskab om sandheden, og som dog er blottet for sandheden i liv og karakter.’
Our High Calling, s. 349.

‘Hvorfra er da rajgræsset kommet?’

5. Hvordan beskrev Herren sin menigheds blandede natur? Matt. 13, 24-26.

BEMÆRK: ‘I østen hævnede man sig undertiden på en fjende ved at bestrø hans
nysåede marker med frø af en eller anden ukrudtsplante, der havde stor lighed med
hveden. Idet den voksede op sammen med hveden, gjorde den skade på afgrøden
og bragte vanskeligheder og tab til markens ejer. Satan, der er en fjende af Kristus,
spreder også sit onde frø blandt Rigets gode sæd, og rajgræsset,  der vokser op,
tilskriver han Guds Søn. Idet den Onde fører sådanne ind i menigheden, der bærer
Kristi navn, men fornægter hans karakter, forårsager han, at Gud bliver vanæret, at
frelsens værk bliver stillet  i  et  forkert  lys,  og at  sjæle bringes i fare.’  Lys over
hverdagen, del 1, s. 57.
‘Fjenden har stadig anstrengt sig for at føre sådanne personer ind i menigheden,
som  samtykker  i  meget  af  det,  som  er  sandhed,  men  som  ikke  er  omvendt.
Bekendende kristne, som er uærlige over for det, som er betroet dem, er kanaler,
som Satan virker igennem. Han kan bruge uomvendte menighedsmedlemmer for at
fremme sine egne ideer og forhale Guds værk. Deres indflydelse følger altid det,
som er galt. De sætter kritik og tvivl op som anstødssten på vejen til reform. De
leder vantro ind, fordi de har lukket deres øjne for Kristi retfærdighed, og de har
ikke Herrens ære for øje.’ På fast grunn, bog 2, s. 159.
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6. Hvad rådede Herren til,  at  man skulle  gøre angående denne situation?
Matt. 13, 27-30.

BEMÆRK: ‘Rajgræs vil vise sig blandt hveden; men det vil udrette større skade at
luge rajgræsset ud, medmindre det foregår på Guds udvalgte måde, end at lade dem
være.  Mens  Herren  bringer  dem,  som er  virkelig  omvendte,  ind i  menigheden,
bringer Satan samtidig mennesker, som ikke er omvendte ind i dens fællesskab.
Mens  Kristus  sår  den  gode  sæd,  sår  Satan  rajgræsset.  Der  er  to  modsættende
indflydelser,  som hele tiden udøves på menighedsmedlemmerne.  Én indflydelse
arbejder  på  menighedens  renselse,  og  den  anden  på  at  fordærve  Guds  folk.’
Testimonies to Ministers and Gospel Workers, s. 46.

‘De ting, der ikke kan rokkes’

7. Hvordan vil menigheden da nogen sinde blive renset? Heb. 12, 25-27.

BEMÆRK: ‘Alt, som kan rystes, vil blive rystet, og de ting, som ikke kan rystes,
vil  forblive.  Herren  kræver  vor  udelte  kærlighed.  Hvis  mennesker  ikke  er
helhjertede, vil de svigte på prøvelsens dag. Når fjenden sætter sine styrker imod
ham, og kampen synes at være hård, på selve det tidspunkt, hvor al intellektets og
evnens styrke og al den takt af vis feltherretaktik behøves for at afvise fjenden, vil
de, som er halvhjertede, vende deres våben mod deres egne soldater; de svækker de
hænder, der burde være stærke til kamp. Gud prøver alle, som har en kundskab om
sandheden for at se, om de kan betros for at kæmpe Herrens kampe, når de er hårdt
presset  af  myndigheder  og  magter  og  verdensherskerne  i  dette  mørke,  mod
ondskabens åndemagter i himmelrummet. Vanskelige tider er foran os, og vores
eneste sikkerhed er at have Guds omvendende kraft hver dag og overgive os helt og
fuldt til ham for at gøre hans vilje og vandre i lyset af hans åsyn (se 1 Pet. 2, 9).’
This Day With God, s. 13.
 
8. Hvilket  budskab vil  forårsage  denne rystelsesproces  blandt  Guds  folk?

Åb. 3, 18.

BEMÆRK: ‘Jeg spurgte om betydningen af den rystelse, jeg havde set, og det blev
vist mig, at den ville fremkaldes af det tydelige vidnesbyrd, som indeholdtes i det
sanddru  vidnes  råd  til  menigheden  i  Laodikea.  Dette  vil  øve  sin  virkning  på
modtagerens hjerte og lede ham til at løfte banneret højt og fremholde den tydelige
sandhed. Nogle vil ikke høre dette tydelige vidnesbyrd. De vil sætte sig op imod
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det,  og  dette  vil  forårsage  en  rystelse  iblandt  Guds  folk.’  Vejledning  for
Menigheden, bind 1, s. 53.

‘De hørte ikke til os’

9. Hvorfor vil mennesker vælge at forlade Guds folk? 1 Joh. 2, 19.

BEMÆRK: ‘Undres ikke, hvis mennesker, som følte sig i stand til at håndtere deres
medmenneskers samvittigheder og til at kontrollere de sind og talenter, som Gud
har  givet  dem,  vender  om  og  ikke  længere  vandrer  med  disse,  som  tror  på
sandheden. Sandheden kræver for meget af dem. Når de ser, at de må dø til selvet
og  udøve  selvfornægtelsens  principper,  er  de  misfornøjede,  fordi  de  ikke  kan
tilfredsstille  deres  ambitiøse  ønske  om  at  styre  andre  mennesker.  Deres  sande
karakterer vil vise sig. Nogle vil gå til grunde i troen. “De er udgået fra os, men de
hørte  ikke  til  os,”  sagde  Johannes,  og  således  vil  det  være  igen.’  Christian
Leadership, s. 64. 

10. Hvordan beskrev Paulus dem, der vil forlade sandheden i den sidste tid? 1
Tim. 4, 1.

BEMÆRK: ‘Fra tid til anden behøver vi sammen at undersøge begrundelserne for
vor tro. Det er vigtigt, at vi omhyggeligt studerer Guds ords sandheder; for vi læser,
at  nogle  skal  “falde  fra  troen,  idet  de  lytter  til  forførende  ånder  og  dæmoners
lærdomme.” Vi er i alvorlig fare, når vi ser let på en hvilken som helst sandhed; for
da er sindet åbent for vildfarelse. Vi må give agt på, hvordan og hvad vi hører. Vi
behøver ikke at søge at forstå de argumenter,  som mennesker giver til støtte for
deres teorier, når det let kan ses, at disse teorier ikke er i harmoni med Skrifterne.
Nogle, som tror, at de har videnskabelig kundskab, giver ved deres fortolkninger
forkerte  ideer  om  både  videnskab  og  Bibelen.  Lad  Bibelen  afgøre  ethvert
spørgsmål, der er væsentligt for menneskets frelse.’ Daughters of God, s. 78.

‘Hans brud har gjort sig rede’

11. Hvordan er menighedens endelige renselse skildret i profetierne? Åb. 19,
7-8.

BEMÆRK: ‘Nogle har nægtet og nægter stadig at tage bryllupsklædningen på. De
har stadig deres borgerlige klædning på og foragter den klædning, der er vævet på
himmelens væv, som er “Kristus vor Retfærdighed.” “Og han siger til mig: ‘Skriv:
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Salige er de, som er indbudt til Lammets bryllupsmåltid.’” Hvem er Kristi venner i
dag? Føler I et intenst ønske om at få Kristi retfærdighedsklædning? Mærker I jeres
egne retfærdigheds snavsede pjalter? Så lad sandheden komme ind i jeres praktiske
liv. Dersom  I er Kristi venner, så vis det i ord, i ånd; udvis kærlighed til Jesus og
kærlighed  for  de  sjæle,  som  Kristus  døde  for.  Sandhedens  synspunkter  er  de
elementer, som udgør en symmetrisk kristen karakter. Vi er langt, langt fra at være
kristne, hvilket er at være Kristus lig. Vi behøver Helligåndens virkeevne.’ Special
Testimoniums Series A, nr. 6, s. 24.

12. Hvilken forsikring gav Johannes om, at Kristi folk vil være rede til hans
komme? 1 Joh. 3, 2-3.

BEMÆRK: ‘Da skal Kristus i frugten af sit arbejde se dets løn. I den store skare,
som intet menneske kunne tælle, og som han fremstiller “dadelfri for sin herlighed i
fryd” (Judas 24), skal han, hvis blod har genløst os, og hvis liv har belært os, “fordi
hans  sjæl  har  haft  møje,”  “se  det,  hvorved  han  skal  mættes.”  Es.  53,  11.’
Uddannelse, s. 309.
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‘Den levende Guds segl’

UDENADSVERS: ‘Gør hverken jord eller hav eller træer nogen skade, før vi
har beseglet vor Guds tjenere på deres pander.’ Åb. 7, 3.

STUDIEHJÆLP: Herren Kommer, 23. – 24. juli.

Indledning
‘Lige så snart Guds folk er beseglet i deres pander – det er ikke et segl eller

mærke, der kan ses, men en befæstelse i sandheden, både intellektuelt og åndeligt,
så de ikke kan rokkes – lige  så snart  som Guds folk er  beseglet  og beredt  for
rystelsen,  vil  den  komme.  Ja,  den  er  allerede  begyndt;  Guds  straffedomme  er
kommet over landet for at give os en advarsel, så vi kan vide, hvad der vil komme.’
Herren Kommer, 11. juli.

‘Før vi har beseglet vor Guds tjenere’

1. Hvilket absolut nødvendigt værk skal finde sted før den sidste trængsel på
jorden? Åb. 7, 1-3.

BEMÆRK: ‘På det tidspunkt, da menighedens fare og fortvivlelse er størst, vil den
lille gruppe, som står i lyset,  sukke og græde over de vederstyggeligheder,  som
øves i landet. [Se Ez. 9, 4.]  Men deres bønner vil især opsendes på menighedens
vegne,  fordi  dens medlemmer  handler  ligesom verden.  De alvorlige  bønner  fra
disse trofaste få vil ikke være forgæves. Når Herren kommer for at tage hævn, vil
han også komme som en beskytter af alle dem, som har bevaret troen i dens renhed
og holdt sig selv uplettet af verden. Det er på dette tidspunkt, at Gud har lovet at
hævne sine udvalgte, som råber til ham dag og nat, selvom han bærer længe over
med dem. Guds hævnedag er lige over os. Guds segl vil kun sættes på deres pander,
som sukker og græder over de vederstyggeligheder,  som øves i landet. De, som
knytter sig i sympati til verden, spiser og drikker med de berusede, vil helt sikkert
blive tilintetgjort sammen med dem, som øver uret. “På retfærdige hviler hans øjne,
hans øren hører deres råb;” men “mod dem, der gør ondt, er Herrens åsyn.” Sal. 34,
15. 16. Vor egen handlemåde vil afgøre, om vi skal modtage den levende Guds segl
eller  hugges  ned  af  de  ødelæggende  våbner.  Nogle  få  dråber  af  Guds vrede  er
allerede faldet over jorden; men når de syv sidste plager skænkes ublandet i hans
vredes bæger, vil det for evigt være for sent at angre og finde ly. Intet forsonende
blod vil da vaske syndens pletter bort.’ Christian Experience & Teachings, s. 186-
187.

2. På hvilken anden måde er Guds segl beskrevet? Åb. 14, 1.
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BEMÆRK: ‘Johannes så et Lam på Zions bjerg og med det 144.000, som havde
dets Faders navn skrevet på deres pander. De bar himmelens segl. De afspejlede
Guds billede. De var fyldt af den Helliges lys og herlighed. Dersom vi skal have
Guds billede  og bære hans segl,  må vi  adskille  os fra  al  uretfærdighed.  Vi må
forsage enhver ond vej, og så må vi lægge vor sag i Kristi hånd. Mens vi arbejder
på vor egen frelse med frygt og bæven, vil Gud virke i os både at ville og at udrette
efter sit velbehag. Mens du må gøre din egen del, er det dog Gud, der må hjælpe
dig og helliggøre dig. Kristus gør os bodfærdige, så han kan tilgive os. Vi har en
ide om, at vi må gøre en del af arbejdet alene. Vi har troet, at der er to eller tre
skridt, som vi må tage uden nogen hjælp eller støtte. Men sådan forholder det sig
ikke. Guds Ånd bønfalder og drager sjælen hele tiden mod rigtige hensigter og ind i
harmoni med Guds lov. Indbydelsen gives til de hjælpeløse: “Hid alle, som tørster,
her  er  vand,  kom, I,  som ikke har  penge!  Køb korn og spis uden penge,  uden
vederlag vin og mælk!” Så snart vi skiller os fra det onde og vælger at tjene Gud,
besvarer vi denne indbydelse.’ Review & Herald, 19. marts, 1889.

‘I deres mund blev der ikke fundet svig’

3. Hvordan beskrives de, der modtager den levende Guds segl? Åb. 14, 4-5.

BEMÆRK: ‘Nogle har sluttet, at de 144.000 alle må være af hankøn, men på græsk
anvendes “jomfru” både om hankøn og hunkøn. Det betyder ikke, at de 144.000 er
ugifte, for Skriften gør det tydeligt, at ægteskab ikke besmitter. “Hold ægteskabet i
ære i ét og alt. Besmit ikke ægtesengen.” Heb. 13, 4. Hvad betyder udtalelsen: “De
er som jomfruer”? Vi foreslår mindst to forklaringer. Den første forklaring er, at de
er  moralsk  rene.  Kristi  blod  har  renset  dem fra  al  synd.  I  en  tid  med ekstrem
moralsk  besmittelse  og  fordærvelse  har  de  144.000  modstået  den
altgennemtrængende umoralitet og har sejret. Den anden forklaring er, at kvinder i
profetierne  symboliserer  menigheder.  Når  vi  læser  Åbenbaringen  17, fremstilles
“Babylon,  den store,”  den forfalskede religiøse organisation,  der  er inspireret  af
Satan  –  hun kaldes  “moder  til  jordens  skøger.”  Dette  betyder,  at  der  er  døtre,
døtremenigheder,  som  følger  i  modermenighedens  skridt.  Når  vi  analyserer
Åbenbaringen  17  ser  vi,  at  modermenigheden  ikke  er  nogen  anden  end
romerkirken, og skøgedøtrene er de menigheder, som er kommet ud af Rom, men
som nu følger i moderens fodspor. De 144.000 . . . har adlydt kaldet: “Drag ud fra
hende, mit folk! for at I ikke skal gøre jer delagtige i hendes synder og rammes af
hendes plager.” Åb. 18, 4.’ A. Cooke, The 144,000, s. 9-10.

4. Hvad bliver vi yderligere fortalt om disse mennesker? Åb. 14, 5.
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BEMÆRK: ‘Kun de, som får den levende Guds segl, vil gennem portene gå ind i
den hellige stad. Den levende Guds segl vil kun blive sat på dem, som er Kristus lig
i  karakter.  Ligesom lakken får  et  aftryk  af  signetet,  således  skal  sjælen have et
aftryk af Guds Ånd og beholde Kristi billede. Mange vil ikke få Guds segl, fordi de
ikke holder hans bud og bærer retfærdigheds frugter. Hovedparten af de mennesker,
der bekender sig til at være kristne, vil blive bittert skuffede på Herrens dag. De har
ikke den levende Guds segl på deres pander. Som lunke og ligegyldige vanærer de
Gud meget mere, end de virkeligt vantro. De famler i mørke, hvor de kunne vandre
i ordets klare lys under ledelse af den, der aldrig tager fejl. De, som Lammet skal
lede til kilderne med livets vand, og af hvis øjne han skal aftørre hver tåre, er dem,
som nu tager mod den kundskab og forståelse, som er åbenbaret i Bibelen, Guds
ord. Vi skal ikke efterligne noget menneske. Der findes ikke et menneske, som er
klogt nok til  at  være vort ideal.  Vi skal  se på mennesket Kristus Jesus, som er
fuldkommen retfærdig og hellig. Han er troens banebryder og fuldender. Han er
idealet af et menneske. Hans erfaring er målet for den erfaring, som vi skal have.
Hans karakter er vort forbillede. Lad os derfor vende vore tanker bort fra dette livs
forviklinger og besværligheder og fæste dem ved ham, så vi ved beskuelse kan
blive forvandlede til hans billede. Vi kan beskue Kristus med god virkning. Vi kan
trygt se hen til ham, for han er alviis. Når vi ser på ham og tænker på ham, vil han
vinde skikkelse i os som det herlighedens håb. Lad os med alle de kræfter, Gud har
givet  os,  stræbe  efter  at  blive  blandt  de  hundrede  og  fireogfyrretyve  tusinde.’
Herren Kommer, 21. august.  

‘På deres pander’

5. Hvor skal Guds tjenere besegles? Åb. 7, 3.

BEMÆRK: ‘Hvad er den levende Guds segl, som sættes på hans folks pander? Det
er et mærke, som engle, men ikke mennesker, kan se, for den ødelæggende engel
må kunne se dette frelsens tegn. Intelligensvæsenet har set korsets tegn i Herrens
sønner og døtre. Synden, som er begået ved at overtræde Guds lov, er borttaget. De
har bryllupsklædningen på og er lydige og trofaste mod alle Guds bud.’  Herren
Kommer, 23. august. 

6. Hvordan beskrives det sideløbende onde værk? Åb. 13, 16.

BEMÆRK:  ‘Dyrets  tilbedere  (Åb.  13)  siges  at  modtage  dets  mærke  på  deres
pander  eller  på  deres  hænder.  Ligesom  panden  symboliserer  intellektet,
symboliserer hånden magt som i Sal. 89, 49: “Hvo frelser sin sjæl fra Dødsrigets
hånd?” Tvungen tilbedelse er ikke antagelig hos Gud; hans tjenere besegles kun på
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deres pander. Men den er antagelig for onde magter; det romerske hierarki har altid
tragtet efter den.’ Great Controversy [1888 udagve], s. 691. 

‘Beseglet med denne’

7. Hvad er formålet  med et  segl? Sammenlign 1 Kong. 21, 8;  Neh. 9,  38;
Ester 3, 12; 8, 8.

BEMÆRK: Den engelske Oxford ordbog definerer et segl som “noget, der beviser
ægtheden af eller bekræfter noget; et aftryk eller noget, der er vedlagt som bevis på
ægtheden eller bekræftelse eller som et krav på ejerskab.” Når Gud sætter sit segl
på et menneske, anerkender Gud det menneske som sit. Ligeledes når dyrets mærke
sættes på et  menneske,  er dette en offentlig udtalelse af  det  menneske om dets
loyalitet mod dyret og dets billede. Således skal hele verden bringes til det punkt,
hvor  den  offentligt  skal  afgøre,  om den  vil  følge  Gud  eller  en  menneskeskabt
religion. 

8. Hvordan taler Bibelen om Guds segl? 2 Tim. 2, 19. Sammenlign med Joh.
6, 27; 2 Kor. 1, 22.

BEMÆRK: ‘De, som ikke stoler på sig selv, som ydmyger sig for Gud og renser
deres sjæle ved at lyde sandheden, disse modtager det himmelske præg og bereder
sig for Guds segl på deres pander. Når befalingen udgår og stemplet indpræges, vil
deres karakter forblive ren og uplettet i al evighed. Nu er tiden til at forberede sig.
Guds segl vil aldrig blive sat på en uren mands eller kvindes pande. Det vil aldrig
blive sat  på den ambitiøse,  verdenselskende mands eller kvindes pande. Det vil
aldrig  blive  sat  på  panden  af  mænd  eller  kvinder  med  falske  tunger  eller
bedrageriske  hjerter.  Alle,  som modtager  seglet,  må være  uden  plet  for  Gud –
kandidater for himmelen. Ethvert individ, der vil modtage den levende Guds segl,
må høre Herrens ord og handle nøje derefter. Der må ikke være noget sådant som
en tilfældig religion, dersom mennesker skal have en plads i Guds familie. Nu er
tiden til at gøre vores kaldelse og udvælgelse urokkelig, mens de fire engle holder
de fire vinde tilbage.’ The Faith I Live By, s. 288. 

‘Kom i hu’

9. Hvilke bestanddele findes normalt på en konges segl?
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BEMÆRK: Et segl indeholder normalt disse tre følgende dele: navnet på den, som
har autoriteten, hans rang eller titel og rækkevidden af hans herredømme. Således
står  der  i  begyndelsen  af  King  James  bibelen  følgende:  Til  den  højeste  og
mægtigste  prins,  James  [hans  navn] ved  Guds  nåde  konge  [hans  titel] af
Storbritannien, Frankrig og Irland [hans herredømme]. Selv i Storbritannien i
dag kan King James bibelen kun trykkes ved kongelig autoritet.

10. Hvor angav Gud selv disse tre ting om sig selv? 2 Mos. 20, 8-11.

BEMÆRK: Til bekræftelse af kravet på menneskeheden om at komme “hviledagen
i hu, så du holder den hellig,” beseglede Gud selv denne udtalelse ved at sætte den
under  hans  navns autoritet:  “Herren  din  Gud,”  hans  titel “Skaber”  og
rækkevidden af hans  herredømme “himmelen, jorden og havet med alt, hvad
der er i dem.” Det er derfor ikke nogen overraskelse, at et budskab i kontrast til
forkyndelsen af dyrets  mærke (Åb. 13, 16-17) skulle komme fra himmelen, der
kalder  mennesker  tilbage  til  tilbedelsen  af  deres  Skaber  (Åb.  14,  7)  og
identificeringen af hans hellige som dem, “der holder fast ved Guds bud” (Åb. 14,
12).

‘De holdt jordens fire vinde tilbage’

11. Hvad  skal  finde  sted,  så  snart  beseglingsværket  er  fuldført?  Åb.  7,  1.
Sammenlign med Jer. 25, 31-33; 49, 35-39.

BEMÆRK: ‘Engle holder nu krigsvindene tilbage, indtil verden er blevet advaret
om den kommende dom; men det trækker op til storm, og den er ved at bryde løs
over verden, og når Gud befaler sine engle at slippe vindene løs, vil der blive en
sådan strid, som ingen kan beskrive. Gud har nådigt givet os et øjebliks udsættelse.
Enhver evne, Gud har skænket os, skal benyttes til at udføre det arbejde, Herren har
anvist os for dem, som er ved at omkomme i uvidenhed. Advarselsbudskabet skal
lyde i alle dele af verden. Et stort arbejde skal gøres,  og dette arbejde er blevet
betroet dem, som kender sandheden for denne tid.’ Maranatha, s. 266.

12. Hvordan beskrives denne store trængsel? Åb. 16.

BEMÆRK:  ‘Vor  egen  handlemåde  vil  afgøre,  hvorvidt  vi  skal  modtage  den
levende Guds segl eller blive hugget ned med mordvåbnene. Nogle få dråber af
Guds  vrede  er  allerede  faldet  på  jorden;  men  når  de  syv  sidste  plager  engang
iskænkes ublandet i hans harmes bæger, vil det for evigt være for sent at omvende
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sig og finde ly. Intet sonende blod vil da aftvætte syndens skamplet.’  Vejledning
for Menigheden, bind 2, s. 57.

13. Hvilke dyrebare løfter om beskyttelse er Guds folk nødt til  at stole på
under denne frygtelige tid? Sal. 91.

BEMÆRK: ‘“Til den tid skal Mikael stå frem, den store fyrste,  som værner dit
folks sønner,  og en trængselstid kommer, som hidtil ikke har haft  sin mage,  så
længe der var folkeslag til. Men på den tid skal dit folk frelses, alle, der er optegnet
i bogen.” Dan. 12, 1. Når denne trængselstid kommer, er enhver sag afgjort; der er
ikke mere nogen prøvetid, ikke mere nogen nåde for de ubodfærdige. Herrens folk
har den levende Guds segl. Ude af stand til at forsvare sig i den dødelige strid mod
jordens magter, som dragens hærskare bereder vejen for, gør denne lille levning
Gud til sit værn. Befalingen er udstedt af den højeste jordiske myndighed, at de
under trussel om forfølgelse og dødsstraf skal tilbede dyret  og tage dets mærke.
Måtte Gud hjælpe sit folk nu, for hvad kan de gøre i en så frygtelig kamp uden hans
bistand!’ Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 57.
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‘Lovløshedens menneske’

UDENADSVERS:  ‘Og  tale  mod  den  Højeste  og  mishandle  den  Højestes
hellige; han skal sætte sig for at ændre tider og lov, og de skal gives i hans hånd i
én tid og to tider og en halv tid.’ Dan. 7, 25.

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, kap. 35.

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. Hvad betyder ordet ‘antikrist’? Matt. 24, 5. 24.

BEMÆRK:  ‘Ordet  “antikrist”  er  ækvivalent  med det  græske ord  “antichristos,”
som kombinerer “Christos,” som betyder “Kristus,” den salvede, med forstavelsen
“anti-.”  Mens  “anti-”  på  latin  betyder  “modstander  af,”  kan  det  græske  “anti-”
enten betyde “modstander af” eller “i stedet for.” Flertallet af kristne i dag antager,
at antikrist vil være en åben modstander af Kristus. Men Bibelen siger flere steder,
at  denne magt  vil  først  søge at  modvirke Guds folk ved bedrag.  Som Greswell
hævder, er den rigtige forståelse af “antikrist” således “forfalsket Kristus”, ligesom
katolikkerne beskriver visse paver som “antipaver.”

2. Hvilke skriftsteder har man antaget som henvisende til Antikrist? Dan. 7, 
24-26; 2 Tess. 2, 3-12; Åb. 13, 1-10. 17-18; 17, 1-18.

BEMÆRK: ‘Ordet antikrist bruges af Johannes i hans første og andet brev og kun
af ham. Det findes ikke andre steder i Skriften. Dog er udtrykket ved et næsten
universelt samtykke blevet brugt om lovløshedens menneske, som Paulus taler om i
sit  andet  brev  til  tessalonikerne,  om det  lille  horn  og  om den  frygtindgydende
konge, som Daniel profeterede om, og om endetidens dyr, så vel som om de falske
kristus’er,  hvis  tilsynekomst  vor  Herre  forudsagde  i  sin  profetiske  tale  på
oliebjerget.’ Smith’s Revised Bible Dictionary, 1999,  under “Antichrist.”
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‘Efter dem skal der komme en anden’

3. Hvilke syv identificerende tegn på Antikrist fik Daniel? Dan. 7, 24-25. 

BEMÆRK: For at identificere det “lille horn” er der givet flere identificerende træk
i Dan. 7, 24-25:
1. Det ville opstå, efter Rom var splittet op.
2. Tre riger ville fældes på dets vej til magt.
3. Det ville være et anderledes rige fra de andre, der var før det.
4. Det ville spotte Gud.
5. Det ville forfølge Guds folk.
6. Det ville gøre krav på retten til at forandre Guds lov og tider.
7. Dets magtperiode ville være “en tid og to tider og en halv tid.”

4. Hvilken magt har opfyldt hvert af disse identificerende tegn?

BEMÆRK: SYV IDENTIFICERENDE PUNKTER VED DET LILLE HORN
1. Stedet og tiden for dets komme. Det romerske rige blev delt i ti nationer. Det

lille horn skulle fremstå blandt disse delte nationer, som er symboliseret ved de
ti horn på det fjerde dyr.

2. Tre riger fældet. Det lille horn kom til magt, efter det romerske rige blev delt
i mindre riger. De tre magter, der blev fældet for at gøre plads for det “lille
horn,” var herulerne, 493 e.Kr., vandalerne, 534 e.Kr. og østgoterne i 538 e.Kr.
I 538 e.Kr., da det sidste af de tre horn, der havde stået det i vejen, var blevet
fældet, blev det hedenske Rom til det pavelige Rom. Paven antog kejsernes
titel, Pontifex Maximus eller Øverste Pontiff*. Afskaffelsen af disse magter,
som havde  en  form for  kristendom,  der  var  anderledes  end  pavedømmets,
åbnede  vejen  for  pavedømmet,  så  det  kunne  blive  både  roms  åndelige  og
politiske  leder.  (*Pontiff  betyder  “brobygger.”  Europæerne  vil  bemærke de
broer, der er afbildet på de nye europæiske banksedler.)

3. Dets egenskaber.  Det var et anderledes rige end alle dets forgængere. Det var
primært en religiøs magt, som var dybt involveret i politiske sager. For første
gang var en kristen kirke også en politisk magt og tilsidesatte således Kristi
ord. Joh. 18, 36. Det var en unik magt.

4. Holdning over for Gud. Det spottede Gud med store ord, idet det hævdede at
være “Gud på jorden” og at kunne tilgive synder.

5. Holdning over for Guds folk.  De blev forfulgt som kættere af denne magt,
som rejste inkvisitionen og fængslede og dræbte millioner af kristne.
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6. Holdning over for Guds lov. Det hævdede at have retten til at forandre Guds

evige lov. De ti bud blev genskrevet, det ene udeladt og det andet fundamentalt
ændret.

7. Varigheden af  dets overherredømme.  Det ville  herske i  1260 år fra  538-
1798.

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

5. Hvilke tre faser af antikrists karriere blev åbenbaret i profetierne? Joh.
17, 8. Sammenlign med vers 11.

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

6. Hvordan blev disse tre faser tidligere beskrevet? Åb. 13, 2-3.

BEMÆRK:  ‘“Der blev givet  det magt til  at virke i toogfyrretyve  måneder.” Og
profeten siger: “Jeg så, at et af dets hoveder var som såret til døden.” Og videre:
“Hvis nogen vil bringe andre i fangenskab, han kommer selv i fangenskab; hvis
nogen dræber med sværd, han skal selv dræbes med sværd.”’ Konfrontation, s. 363.
‘Tilføjelsen af 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.’ Konfrontation, s. 475.

‘Udgiver sig selv for at være Gud’

53



Lektie 8: 15. – 21. august

7. Hvordan  blev  Johannes  vist  antikrists  egenskaber?  Åb.  13,  5a.
Sammenlign Dan. 7, 25.

BEMÆRK: Bibelen identificerer adskillige ting som værende gudsbespottelige. For
et menneske at gøre sig selv til Gud er gudsbespotteligt.  Se Joh. 10, 33. Paulus
profeterede, at antikrist ville hævde at være Gud. Se 2 Tess. 2, 4. Denne påstand er
blevet  fremsat  af  såkaldte  ufejlbarlige  paver.  For  eksempel:  The  Catholic
Encyclopaedia Vol. 6, s. 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  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  forhæng.”  “Paven  er  kronet  med  en
trefoldig krone som himmelens,  jordens og de lavere regioners  konge.  Desuden
vedrører  den  romerske  pontiffs  overherredømme  og  magt  på  ingen  måder  kun
jordiske ting, men selv englene, over hvem han er større. . . Hvis englene kommer
bort fra troen eller tænker i modsætning til troen, kan de dømmes og udelukkes af
paven, for han er så ophøjet og har så stor magt, at han udgør en og samme domstol
med  Kristus.  .  .  Paven  er  som  Gud  på  jorden,  kongernes  konge.”  Prompta
Bibliotheca Canonica Moralis Theologica, Vol. 6, s. 25-29.
Matt. 9, 2-3 taler om, at det er gudsbespotteligt for et menneske at hævde, at det
kan  tilgive  synder.  Denne  gudsbespottelse  foretages  dagligt  af  den  romersk
katolske kirkes præster. 

8. Hvilke andre egenskaber blev Johannes vist? Åb. 13, 7a. Sammenlign med
Dan. 7, 25.

BEMÆRK: ‘Ingen beregning kan vise det antal, som er blevet dræbt på forskellige
måder på grund af, at de holdt fast ved deres bekendelse af evangeliet og modsatte
sig romerkirkens  fordærvelse.  En million fattige albigensere  døde i  Frankrig,  ni
hundrede ortodokse kristne blev dræbt på mindre end tredive år efter jesuitternes
orden blev etableret. Hertugen af Alva pralede med at have dræbt seksogtredive
tusinde  i  Holland  ved  hjælp  af  den  almindelige  bøddel  i  løbet  af  nogle  få  år.
Inkvisitionen  tilintetgjorde  ved  forskellige  former  for  tortur  et  hundrede  og
halvtreds tusinde inden for tredive år. Disse er nogle få eksempler og kun nogle få
af dem, som er nedtegnet i historien. Men det totale antal vil aldrig blive kendt,
indtil jorden skal bringe sit blod for lyset  og ej mere dølge sine dræbte.’  Scott,
Church History, (citeret i Smith, Daniel & the Revelation, s. 142.)
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9. Hvor  længe  skulle  antikrist  undertrykke  Guds  folk?  Åb.  13,  5b.

Sammenlign med Dan. 7, 25.

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 – den tid, pavedømmet skulle
undertrykke  Guds  folk.  Denne  periode  begyndte,  som  omtalt  i  de  foregående
kapitler, med pavedømmets overherredømme i år 538 e.Kr. og sluttede i 1798. På
det  tidspunkt  blev  paven  taget  til  fange  af  den  franske  hær,  pavedømmet  blev
dødeligt  såret,  og  forudsigelsen  gik  i  opfyldelse:  “Den,  som  bringer  andre  i
fangenskab, kommer selv i fangenskab.”’ Konfrontation, s. 363.

‘At give sig selv et mærke’

10. På hvilken måde vil tilbedelse af Antikrist føre til forfølgelse af Guds folk?
Åb. 13, 16.

BEMÆRK:  ‘Den tid kommer, da vi ikke kan sælge for nogen pris. Snart vil den
befaling udgå, som forbyder menneskene at købe af eller sælge til nogen anden end
den, der har dyrets mærke. Når den sidste store strid mod Satan skal udkæmpes, vil
de, som er tro mod Gud, se sig berøvet enhver jordisk bistand. Det vil blive dem
forbudt at købe eller sælge, fordi de nægter at overtræde Guds lov for at adlyde
menneskers myndighed. Religiøse kræfter, som bekender sig til at have forbindelse
med Himlen, og som hævder, at de har Lammets karakter, vil med deres handlinger
vise, at de har dragens hjerte, og at de er tilskyndet og kontrolleret af Satan. Den tid
kommer, hvor Guds folk vil være udsat for forfølgelse, fordi de helligholder den
syvende dag. Der kommer en tid, da de, der holder budene, hverken kan købe eller
sælge. Skynd jer at grave jeres nedgravede talenter op. Hvis Gud har betroet jer
penge,  så  vis  jer  tilliden  værdig;  luk  pungen  op  og  anbring  jeres  penge  hos
vekselererne,  så  Kristus  kan  få  sit  igen  med  rente,  når  han  kommer.’  Herren
Kommer, 24. juni.

11. Hvad vil være den endelige trussel mod Guds folk? Åb. 13, 15b.

BEMÆRK:  ‘Gud  vil  forårsage  en  tingenes  tilstand,  hvor  gode  mennesker  og
mennesker med autoritet vil få anledning til at kende, hvad der virkelig er sandhed.
Og fordi  et  folk  ikke  vil  bøje  knæet  for  billedet  og  modtage  dyrets  mærke på
hånden eller på panden, men vil stå for sandheden, fordi den er sandheden, vil der
være undertrykkelse og et forsøg på at tvinge samvittigheden; men de, som har
kendt sandheden, vil være bange for at give efter for mørkets magter. Gud har et
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folk, som ikke vil modtage dyrets mærke på deres højre hånd eller på deres pande.’
Review & Herald, 15. april, 1890. 

‘Dragen gav det sin kraft’

12. Hvilken magt står bag antikrist? Åb. 13, 2b. 4.

BEMÆRK: ‘Hedenskabet havde givet plads til pavedømmet. Dragen havde givet
dyret “sin kraft og sin trone og stor magt.” Det vil sige, at Satan da begyndte at
virke  gennem  pavedømmet,  ligesom  han  tidligere  havde  virket  gennem
hedenskabet.  Men  pavedømmet  er  ikke  symboliseret  ved  dragen,  for  det  er
nødvendigt  at  introducere  et  andet  symbol  for  at  vise  forandringen  i  måden at
modsætte sig Gud på. Før pavedømmets opståen havde al modstand mod Guds lov
været i form af hedenskab, Gud var blevet trodset åbent, men fra den tid af blev
modstanden  båret  frem  under  dække  af  en  bekendelse  af  troskab  mod  ham.
Pavedømmet var dog ikke desto mindre et Satans redskab end det hedenske Rom,
for hele pavedømmets magt, trone og store autoritet blev givet det af dragen. Så
selvom paven bekender sig til at være Kristi stedfortræder, er han i virkeligheden
Satans stedfortræder, han er Antikrist.’ Great Controversy, 1888 udgave, s. 680.

13. Hvordan vil antikrist til sidst blive besejret? 2 Tess. 2, 8. Sammenlign med
Åb. 19, 20. Se også Åb. 17, 16-17.

BEMÆRK: ‘Guds dom kommer over dem, der søger at undertrykke og udrydde
hans  folk.  Hans  langmodighed  med  de  onde  gør  mennesker  dristige  i  deres
overtrædelser, men straffen er ikke mindre vis og frygtelig, fordi den har trukket så
længe ud. “Thi som på Perazims bjerg vil Herren stå op, som i Gideons dal vil vise
sin vrede for at gøre sin gerning – en underlig gerning, og øve sit værk – et sælsomt
værk.”  Es.  28,  21.  For  vor barmhjertige  Gud er  afstraffelsens  værk  et  sælsomt
værk. “Så sandt jeg lever, lyder det fra den Herre Herren: Jeg har ikke lyst til den
gudløses død.” Ez. 33, 11. Herren er “barmhjertig og nådig, langmodig og rig på
miskundhed og trofasthed  .  .  .  tilgiver  brøde,  overtrædelse  og  synd.”  Men han
“lader ikke den skyldige ustraffet.” “Herren er langmodig, hans kraft er stor, Herren
lader intet ustraffet.” 2 Mos. 34, 6. 7; Nah. 1, 3. I sin retfærdighed vil han med en
frygtelig straf hævne, at hans lov er blevet trådt under fode. Efter Herrens ulyst til
at effektuere dommen kan man slutte sit til, hvor alvorlig den straf er, der venter
synderen. Det folk, Gud længe bærer over med, og som han ikke vil ramme, før
dets uretfærdigheds mål er fuldt i hans regnskab, skal til slut drikke vredens bæger
uden nogen barmhjertighed.’ Konfrontation, s. 513.
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‘Til at give sig selv et mærke

UDENADSVERS: ‘Og det udøver det første dyrs hele magt for dets øjne og får
jorden og alle dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr, hvis dødshug blev
lægt.’ Åb. 13, 12.

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, s. 362-371.

Indledning
‘Efter  advarslen  mod  at  tilbede  dyret  og  dets  billede  siger  profetien:  “Her

gælder det om udholdenhed for de hellige, der holder fast ved Guds bud og troen på
Jesus.” Da de, der holder fast ved Guds bud, således sættes op som modsætning til
dem,  der  tilbeder  dyret  og  dets  billede  og  tager  dets  mærke,  vil  det  sige,  at
forskellen  mellem  dem,  der  tilbeder  Gud,  og  dem,  der  tilbeder  dyret,  ligger  i
overholdelsen af Guds bud på den ene side og krænkelse af budene på den anden
side.’ Konfrontation, s. 367-368.

‘Hvis nogen tilbeder dyret’

1. Hvad er hovedspørgsmålet i den sidste strid? Sammenlign Åb. 14, 12 og
14, 7.

BEMÆRK: ‘En frafalden kirke vil forene sig med verdslige og djævelske magter
for at få dyrets mærke sat på panden eller hånden og få Guds børn til at tilbede
dyret og dets billede. De vil forsøge at tvinge dem til at opgive deres troskab mod
Guds  lov  og  vise  pavedømmet  hyldest.  Da  vil  de  tider  være  kommet,  da
menneskesjælene vil blive prøvet, for de frafaldnes sammenslutning vil kræve, at
Guds lydige undersåtter skal fornægte Jehovas lov og forkaste hans ords sandhed.
Da vil slaggerne blive skilt fra guldet, og det vil vise sig, hvem der er gudfrygtige,
trofaste og sanddru, og hvem der er troløse, slagger og glimmer. Hvilken sky af
avner vil da ikke blive blæst bort med Guds kasteskovl! Hvor vi nu kun kan se
gulve fulde af hvede, vil det være avner, som blæses bort med Guds kasteskovl.
Enhver, som ikke er forenet  med Kristus som midtpunktet, vil ikke kunne bestå
ildprøven den dag.’ Herren Kommer, 15. juli.

2. Hvad er grundlaget for den beslutning, menneskeheden stilles over for?
Sammenlign  Åb. 12, 13 og Matt. 15, 9.
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BEMÆRK: ‘Den tid er ikke fjern, da hver eneste sjæl vil blive stillet på prøve. Man
vil tvinge os til at holde den falske hviledag. Kampen vil komme til at stå imellem
Guds bud og menneskers bud. Til den tid vil de, der gradvis har rettet sig efter
verdens krav og efterlignet dens skikke, give efter for myndighederne for at undgå
hån  og  foragt  og  truslen  om  fængsling  og  død.  Da  vil  guldet  blive  skilt  fra
slaggerne, og den sande gudsfrygt vil adskille sig tydeligt fra en gudsfrygt, som kun
er et skin. Da vil mangen stjerne, som vi har beundret for dens glans, slukkes. De,
der har båret de hellige klæder uden at være iklædt Kristi retfærdighed, vil da stå i
deres nøgenheds skam.’ Profeter & Konger, s. 95.

‘Men på ét punkt snubler’

3. Hvordan opfordrer Gud mennesker til at tilbede ham som Skaber? 2 Mos.
20, 8-11. Sammenlign med 1 Mos. 2, 2-3.

BEMÆRK: ‘Guds [lovs] segl findes i det fjerde bud. Dette er det eneste af de tid
bud, der indeholder både Lovgiverens navn og titel. Det betegner ham som himlens
og jordens skaber og viser hans krav på ærefrygt og tilbedelse frem for alle andre.
Bortset fra denne formaning er der intet i de ti bud, der viser, ved hvis autoritet
loven er givet. Da pavedømmet ændrede hviledagen, blev seglet fjernet fra loven.
Jesu  disciple  opfordres  til  at  bringe  det  tilbage  ved  at  ophøje  det  fjerde  buds
hviledag til dets rette plads som minde om Skaberen og tegn på hans autoritet.’
Konfrontation, s. 372.

4. Hvor mange af budene skal man overtræde for at blive en overtræder af
Guds lov? Jak. 2, 10-11.

BEMÆRK: ‘Når søndagens helligholdelse skal  gennemtvinges ad lovgivningens
vej, og verden får oplysning om pligten til at holde den sande hviledag hellig, vil
den, der overtræder Guds bud og adlyder en forskrift,  der kun bygger på Roms
autoritet, derved ære pavedømmet frem for Gud. Han hylder Rom og den magt, der
gennemtvinger de forordninger, Rom bestemmer. Han tilbeder dyret og dets bilede.
Når mennesker  afviser  det,  Gud har  betegnet  som tegn på sin myndighed,  og i
stedet  ærer  det,  Rom har  valgt  som bevis  på  sin overhøjhed,  vedkender  de sig
tegnet på troskab mod Rom – “dyrets mærke.” Og det er først, når sagen således er
forelagt  folket,  og  de  er  blevet  stillet  over  for  valget  mellem  Guds  bud  og
menneskers bud, at de, der fremturer i overtrædelsen, modtager “dyrets mærke.”
Ændringen af sabbatten er tegnet eller mærket på romerkirkens autoritet. De, som
forstår det fjerde buds krav og vælger at holde den falske sabbat i stedet for den
sande, hylder dermed den magt, som alene har befalet den. Dyrets mærke er den
pavelige sabbat, som er blevet godtaget  af verden i stedet for den dag, Gud har
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valgt. Ingen har endnu modtaget dyrets mærke. Prøvetiden er endnu ikke kommet.
Der er sande kristne i enhver menighed, inklusiv den romersk katolske kirke. Ingen
fordømmes, før de har fået lyset og har set det fjerde buds krav. Men når dekretet
gives for at gennemtvinge den falske sabbat, og det høje råb fra den tredje engel
advarer mennesker mod at tilbede dyret og dets billede, vil skillelinjen mellem det
falske  og  det  sande  tydeligt  drages.  Da  vil  de,  som  fortsætter  i  overtrædelse,
modtage dyrets mærke.’ Evangelism, s. 233-234.

5. Har Rom valgt søndagshelligholdelse som mærket på dets autoritet?

BEMÆRK:  ‘Søndagen,  som  en  dag  i  ugen,  der  er  sat  til  side  til  obligatorisk
offentlig  tilbedelse  af  Gud  den  Almægtige,  en  dag,  der  skal  helliges  ved  al
indstilling  af  alt  tjenestearbejde,  al  handel  og  verdsligt  hverv  og  ved
andagtsøvelser,  er udelukkende noget, der er skabt af den katolske kirke. . .
Intet i Det Nye Testamente forbyder arbejde, handel og fornøjelse på ugens første
dag. Der er intet, der tyder på et sådant forbud. Dagen, som en, der specielt er sat til
side,  havde ingen autoritet, dersom den ikke havde fået den fra den katolske
kirke;  lovene,  der  kræver  dens  overholdelse,  blev  vedtaget  for  at
gennemtvinge  den  katolske  kirkes  dekreter.  .  .  I  mange  år  har  alle  kristne
nationer set hen til den katolske kirke, og som vi har set, har de forskellige stater
ved lov gennemtvunget kirkens anordninger angående tilbedelse og indstilling af
arbejde om søndagen.  Protestantisme har  ved at tilsidesætte den katolske kirkes
autoritet ingen god grund for dens søndagsteori og burde logisk set holde lørdag
som sabbat sammen med jøderne og syvendedags baptisterne.  Protestanterne har
generelt ingen autoritet for deres nuværende praksis udover den, de har fra en
kirke, som de fornægter.’ The American Catholic Quaterly Review, januar, 1883.
(Fremhævelsen er tilføjet.)

‘På deres højre hånd eller på deres pande’

6. Hvor vil dyrets mærke blive sat? Åb. 13, 16.

BEMÆRK: ‘Sabbatten er Guds tegn; den er hans lovs segl. Es. 8, 16. Den er tegnet
på hans autoritet og magt. Den er et tegn, hvormed vi kan vide, at han er Gud, og
derfor siges det med rette at være sat på panden. Dyrets tilbedere (Åb. 13) siges at
modtage  dets  mærke  på  deres  pander  eller  på  deres  hænder.  Ligesom  panden
symboliserer intellektet, symboliserer hånden magt som i Sal. 89, 49: “Hvo frelser
sin sjæl fra Dødsrigets hånd?” Tvungen tilbedelse er ikke antagelig hos Gud; hans
tjenere besegles kun på deres pander. Men den er antagelig for onde magter; det
romerske hierarki har altid krævet den.’ Spirit of Prophecy, bind 4, s. 505. 
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7. Hvordan vil dette mærke blive påtvunget? Åb. 13, 15-16.

BEMÆRK: ‘Historien vil gentage sig. Falsk religion vil blive ophøjet. Den første
dag i ugen, en almindelig arbejdsdag, som ikke har nogen som helst hellighed ved
sig,  vil  blive  stillet  op  ligesom  billedstøtten  i  Babel.  Alle  folk,  stammer  og
tungemål vil få befaling om at tilbede denne falske sabbat. Sådan er Satans plan for
at få den dag, som Gud har indstiftet og givet verden til minde om skabelsen, sat ud
af kraft. Dekretet, som gennemtvinger tilbedelsen af denne dag, vil blive sendt ud
over hele verden. Det er allerede udgået i et begrænset omfang. Flere steder taler
den civile magt med en drages stemme, ligesom den hedenske konge talte til de
hebræiske fanger. Prøvelse og forfølgelse vil komme over alle, som i lydighed mod
Guds ord nægter  at  tilbede  denne falske sabbat.  Magt  er  enhver  falsk religions
sidste udvej. Til at begynde med prøver den tillokkelse, ligesom Babylons konge
prøvede musikkens og den ydre fremvisnings magt. Hvis disse tillokkelser, som var
opfundet  af  mennesker  under  Satans  inspiration,  undlod  at  få  mennesker  til  at
tilbede billedstøtten, var de sultne flammer klar til at fortære dem. Sådan vil det
være i dag. Pavedømmet har udøvet sin magt for at tvinge mennesker til at adlyde
det, og det vil fortsætte med at gøre det.’ Signs of the Times, 6. maj, 1897.

‘Alle de, der bor på jorden’

8. I hvor stor udstrækning vil denne falske tilbedelse blive påtvunget? Åb.
13, 8. 12. 16-17. Sammenlign med Åb. 14, 6.

BEMÆRK: ‘Det er vist, at De forenede Stater er den magt, der repræsenteres af
dyret med horn som et lam, og at profetien går i opfyldelse, når De forenede Stater
gennemtvinger  overholdelse  af  søndagen  som  helligdag,  det  Rom  kræver  som
særlig anerkendelse af sin overhøjhed.  Men Amerika vil ikke være alene om at
hylde pavedømmet således. 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.” Åb. 13,
3.  Tilføjelsen af 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 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. 
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9. Kan man tilbede dyret og dets billede og stadig blive frelst? Åb. 13, 8; 14,
9-11.

BEMÆRK: ‘Det budskab, der indeholder denne advarsel, er det sidste der gives før
Menneskesønnens tilsynekomst.  De tegn,  som han selv har  givet,  viser,  at  hans
komme er nær for hånden. I næsten fyrre år har den tredje engels budskab lydt. Ved
den store  strids  udgang dannes der  to  grupper,  de,  som tilbeder  “dyret  og dets
billede” og modtager dets mærke, og de, som modtager “den levende Guds segl,”
og som har Faderens navn skrevet på deres pander. Det er ikke et synligt mærke.
Tiden er kommet, hvor alle, som er interesseret i deres sjæls frelse, alvorligt og
højtideligt bør spørge: Hvad er Guds segl? og hvad er dyrets mærke? Hvordan kan
vi undgå at få det?’ Signs of the Times, 1. november, 1899.
‘Men ingen vil blive udsat for at lide under Guds vrede, før han er blevet overbevist
om sandheden og har afvist den. Der er mange, der aldrig har haft lejlighed til at
høre de særlige sandheder, der gælder for vor tid. Ingen har nogen sinde vist dem
det fjerde buds krav i dets sande lys. Han, som læser i hjerterne og undersøger hver
bevæggrund,  lader  aldrig nogen,  der  ønsker  at  kende sandheden,  bedrages  med
hensyn til  kampens udfald.  Folk skal ikke tvinges til  blindt at  følge befalingen.
Enhver skal have lys nok til selv at træffe sin beslutning efter moden overvejelse.
Sabbatten  bliver  den  store  troskabsprøve,  for  den  er  den  mest  omdisputerede
sandhed. Når mennesker bliver sat på den sidste prøve, trækkes der en skarp grænse
mellem dem, der tjener Gud, og dem, der ikke gør det. Overholdelse af den falske
hviledag ifølge statens lov, men i modstrid med det fjerde bud, vil således være en
troskabserklæring til den magt, der går imod Gud, mens overholdelse af den sande
sabbat i  lydighed mod Guds lov er et  troskabsbevis mod Skaberen.  Mens nogle
tager  dyrets  mærke ved at  vedkende sig tegnet  på underkastelse  under jordiske
magter,  skal andre, der vælger at underkaste sig den guddommelige myndighed,
modtage Guds segl.’ Konfrontation, s. 496.

‘Det gør store tegn’

10. Hvordan vil flertallet lokkes til at tage del i denne falske tilbedelse? Åb.
13, 13-14.

BEMÆRK: ‘Sataniske  vildfarelser  og  bedrag  vil  øges,  idet  vi  nærmer  os
afslutningen af jordens historie. Jesus advarede sine efterfølgere angående det, der
vil finde sted lige før hans komme. Han sagde: “Hvis nogen da siger til jer: ‘Se, her
er  Kristus,’  eller  ‘dér’!  så  skal  I  ikke  tro  det.  Thi  falske  Messias’er  og  falske
profeter skal fremstå og gøre store tegn og undere for, om det er muligt, at føre
endog de udvalgte vild. Se, jeg har sagt jer det forud. Hvis de altså siger til jer: ‘Se,
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han er i ørkenen,’ så gå ikke derud; ‘Se, han er i kamrene,’ så tro det ikke! Thi
ligesom  lynet,  der  kommer  fra  øst,  lyser  helt  om  i  vest,  sådan  skal
Menneskesønnens komme være.” Satans vildførende magt vil fortsat  øges indtil
selve enden. Gennem hans redskaber vil han gøre store undere, “så [han] endog får
ild til at falde fra himmelen ned på jorden for menneskenes øjne. Og [han] forfører
dem, der bor på jorden, ved de tegn, som [han] fik magt til at gøre.”’ Signs of the
Times, 4. juni, 1894.

11. Hvor virkningsfulde vil  disse tegn være? Åb.  16,  14.  Sammenlign  med
Matt. 24, 24.

BEMÆRK:  ‘Jeg så, at de hellige må få en grundig forståelse af den nærværende
sandhed.  Det  kan  kun Skriften  give  dem.  De  må forstå  de  dødes  tilstand.  For
djævles  ånder  vil  vise  sig  for  dem og give  sig ud for  at  være  nære  venner  og
slægtninge.  De vil påstå,  at  sabbatten er blevet  forandret  og komme med andre
ubibelske læresætninger. De vil gøre alt, som står i deres magt, for at vinde sympati
og vil udføre mirakler for at underbygge deres ord. Guds folk må berede sig til at
modstå disse ånder med den bibelske sandhed, at de døde ved ingenting, og at de,
som viser sig for dem, er onde ånder. Vore tanker må ikke blive distraheret af ting
omkring os, men vi må dvæle ved den nærværende sandhed. Vi må forberede os til
at give en begrundelse for vort håb med sagtmodighed og frygt. Vi må søge visdom
fra det høje, så vi kan blive stående i denne vildfarelsens og forførelsens dag.’ Det
er et godt land, s. 64.

‘Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede’

12. Hvad vil deres skæbne være, som tilbeder dyret og dets billede? Åb. 14, 9-
11; 15, 1; 16, 1-21.

BEMÆRK:  ‘Når  Kristus  ophører  med  at  gå  i  forbøn  for  os  i  den  himmelske
helligdom, udgydes den ublandede harme, som skal drikkes af dem, der tilbeder
dyret og dets billede (Åb. 14, 9. 10). De plager, som ramte Ægypten, da Gud ville
befri  Israel,  lignede  de  endnu frygteligere  og  mere  omfattende  plager,  som vil
ramme verden lige før Guds folks befrielse.  I  sin beskrivelse af disse frygtelige
svøber siger Åbenbaringens forfatter: “Da kom der ondartede og slemme bylder på
de mennesker, som havde dyrets mærke, og som tilbad dets billede.” Havet “blev
til blod som af en død; og hvert  levende væsen i havet døde,” og “floderne og
kildevældene . . . blev til blod.” Disse straffe er frygtelige, men Guds retfærdighed
er uangribelig. Herrens engel udtaler: “Retfærdig er du, . . . at du har fældet denne
dom; fordi de har udgydt helliges og profeters blod, så har du givet dem blod at
drikke; det har de fortjent.” Åb. 16, 2-6. Ved at dømme Guds folk til døden har de
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pådraget sig en lige så stor skyld, som hvis de havde udgydt deres blod med egne
hænder. I den følgende plage får Solen magt til at “hærge menneskene med ild. Og
menneskene blev hærget af den store hede.” (Åb. 16, 8. 9.) Disse plager rammer
ikke hele jorden, for i så fald ville alle jordens beboere omkomme. Alligevel er de
den  værste  svøbe,  som  nogen  sinde  har  ramt  menneskenes  børn  Alle  de
straffedomme,  der  har  ramt  menneskene  før  nådetidens  afslutning,  har  været
iblandet barmhjertighed. Kristi sonende blod har værnet synderen mod at få den
fulde straf for sin skyld; men ved den sidste domfældelse udøses harmen ublandet
med barmhjertighed.’ Herren Kommer, 16. september.

13. Hvad er de lovet, som nægter at tilbede dyret og dets billede? Åb. 15, 2,
20, 4.

BEMÆRK: ‘Ved stridens udgang bliver hele kristenheden delt op i to store grupper
– de, der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus, og de, der tilbeder dyret og
dets billede og tager dets mærke. Skønt kirke og stat skal forene deres kræfter for at
få “alle, både små og store, rige og fattige, frie og trælle” (Åb. 13, 16) til at tage
“dyrets mærke” på sig, får Guds folk det ikke. Profeten fra Patmos ser “dem, som
var gået sejrende ud af kampen med dyret og dets billede og dets navns tal, stå ved
glarhavet med Guds harper i deres hænder,” og de sang Moses’ og Lammets sang.
Åb. 15, 2. 3.’ Konfrontation, s. 371.
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‘Drag ud fra hende, mit folk!’

UDENADSVERS: ‘Og jeg hørte en anden røst sige fra Himmelen: “Drag ud fra 
hende, mit folk! for at I ikke skal gøre jer delagtige i hendes synder og rammes af 
hendes plager.”’ Åb. 18, 4.
STUDIEHJÆLP: Konfrontation, kap. 38.

Indledning
‘Johannes’ Åbenbaring 18. kapitel viser hen til den tid, hvor kirken efter at have

afvist den tredobbelte advarsel i Åbenbaringen 14, 6-12, har nået den tilstand, den
anden engel forudsagde, og Guds folk, der stadig var i Babylon, blev kaldet til at
drage ud fra fællesskabet med den. Dette budskab er det sidste, verden nogen sinde
vil få, og det vil gå i opfyldelse.’ Konfrontation, s. 324. 

‘Moder til jordens skøger’

1. Hvilken kundgørelse gives fra himmelen,  og hvordan vil  dette budskab
blive gentaget før Kristi genkomst? Åb. 14, 8; 18, 1-4.

BEMÆRK: ‘Kvinden (Babylon) i Johannes’ Åbenbaring 17. kapitel beskrives som
“klædt i purpur og skarlagen og skinnende af guld og ædelstene og perler, og i sin
hånd  havde  hun  et  guldbæger,  fuldt  af  vederstyggeligheder  og  hendes  utugts
urenheder. Og på hendes pande var der skrevet et navn, en hemmelighed: ‘Babylon,
den store, moder til jordens skøger.’” Og profeten siger: “Og jeg så kvinden beruset
af de helliges blod, af Jesu vidners blod.” Babylon erklæres endvidere at være “den
store by, som har herredømme over jordens konger.” Den magt, der i så mange
hundrede år opretholdt et despotisk herredømme over de kristne konger, er Rom.
Purpur og skarlagen, guld og ædelstene og perler beskriver levende den storhed og
mere end kongelige pragt, den stolte pavestol i Rom lagde for dagen. Og ingen
anden magt kunne med så stor sandhed siges at være “beruset af de helliges blod,”
som den kirke, der så grusomt forfulgte Kristi tilhængere. Babylon beskyldes også
for  uretmæssige  forbindelser  med “jordens konger.”  Det  var ved at  vise Herren
ryggen og træde i forbindelse med hedningerne, at den jødiske kirke blev en skøge;
og Rom, der  fordærvedes  på samme måde ved  at  søge  jordiske magters  støtte,
modtager en lignende fordømmelse.’ Konfrontation, s. 318.

2. Hvilken bestemt titel er Babylon givet? Åb. 17, 5.
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BEMÆRK:  ‘Babylon  siges  at  være  “moder til  jordens skøger.”  Dens  døtre må
symbolisere  kirker,  der  hænger  ved  dens  lære  og  traditioner  og  følger  dens
eksempel med at prisgive sandheden og Guds velsignelse for at indgå i ulovlig
forbindelse  med  verden.  Budskabet  i  Johannes’  Åbenbaring  14.  kapitel,  der
forkynder Babylons fald, må referere til de religiøse grupper, der var rene engang,
men senere  er  blevet  fordærvede.  Da dette  budskab følger  efter  advarselen  om
dommen, må det være givet i de sidste dage; derfor kan det ikke angå romerkirken
alene, for den kirke har befundet sig i en falden tilstand i mange hundrede år. I
Åbenbaringens  18.  kapitel  opfordres  Guds  folk  endvidere  til  at  komme  ud  af
Babylon. Ifølge dette skriftsted må der stadig være mange af Guds folk tilbage i
Babylon. Og i hvilke religiøse forsamlinger og grupper findes størstedelen af Kristi
tilhængere  så  nu?  Uden  tvivl  i  de  forskellige  kirker,  der  bekender  sig  til  den
protestantiske tro. Da disse kirker opstod, indtog de en ædel holdning for Gud og
sandheden, og hans velsignelse var med dem. Selv den ikke troende verden måtte
anerkende  de  gavnlige  følger  af  en  godtagelse  af  evangeliets  principper.  Med
profetens ord til Israel: “Dit ry kom ud blandt folkene for din dejligheds skyld; thi
den var fuldendt ved de smykker,  jeg udstyrede dig med, lyder det fra Herren.”
Men de faldt for det samme ønske, der blev Israels forbandelse og ødelæggelse –
ønsket  om at  efterligne  de  gudløses  skikke  og  dyrke  deres  venskab.  “Men  du
stolede på din dejlighed og bolede i kraft af dit ry.” Ez. 16, 14. 15.’ Konfrontation,
s. 318-319.

‘Faldet er Babylon’

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

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

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

BEMÆRK: ‘I  Bibelen  symboliseres  den  hellige  og  varige  forbindelse  mellem
Kristus og hans menighed som et ægteskab. Herren har knyttet sit folk til sig ved en
højtidelig pagt, hvor han lover at være deres Gud, og de forpligter sig til at være
hans og hans alene. Han udtaler: “Jeg trolover mig med dig for evigt; jeg trolover
mig med dig med retfærd og ret, med miskundhed og barmhjertighed.” Hos. 2, 19.
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Og videre: “Thi jeg er eders Herre.” Jer. 3, 14. Og Paulus bruger det samme billede
i Det Nye Testamente, når han siger: “Jeg har jo trolovet jer med én mand for at
føre  jer  som en  ren  jomfru  frem for  Kristus.”  2  Kor.  11,  2.  Kristi  menigheds
utroskab,  når  den tillader  sin tillid og kærlighed  at  vende sig fra  ham og giver
kærlighed  til  jordiske  ting  lov  til  at  beskæftige  sjælen,  lignes  ved  et  brudt
ægteskabsløfte. Israels synd, når det vender sig bort fra Herren, omtales ved dette
billede . .  .  I Det Nye Testamente bruges lignende tale til  foregivne kristne, der
søger verdens venskab frem for Guds. Som apostelen Jakob siger: “I utro! ved I
ikke,  at  venskab  med verden  er  fjendskab  med Gud?  Den,  der  gerne  vil  være
verdens ven, gør sig altså til Guds fjende.”’ Konfrontation, s. 317-318.

‘For at I ikke skal gøre jer delagtige i hendes synder’

5. Hvordan beskrives Babylons åndelige tilstand? Åb. 18, 2.

BEMÆRK: ‘Her beskrives en forfærdelig tilstand i den religiøse verden. Med hver
afvisning af  sandheden bliver  folkenes sind mere  formørket,  deres  hjerter  mere
egenrådige, til de har forskanset sig i en hedensk dristighed. Stik imod de advarsler,
Gud har givet, bliver de ved med at træde et af de ti bud under fode, så de ender
med at forfølge dem, der holder det helligt. De lader hånt om Kristus i deres foragt
for hans ord og hans folk. Efterhånden som kirkerne godkender spiritismens lære,
fjernes de bånd, der er lagt på det kødelige hjerte, og religionsbekendelsen bliver en
kappe, der skal skjule den usleste syndighed. Troen på spiritistiske manifestationer
åbner  døren  for  forførende  ånder  og  djævles  lærdomme,  så  de  onde  engles
påvirkning mærkes i kirkerne.’ Konfrontation, s. 495.

6. Hvilken  uopsættelig  opfordring  lyder  der  fra  himmelen?  Åb.  18,  4.
Sammenlign med 1 Mos. 19, 15. 17. 

BEMÆRK: ‘Gud har oprigtige børn i de faldne kirkesamfund og iblandt dem, der i
navnet hylder adventlæren, og inden plagerne udgydes, vil prædikanter og lægfolk
blive kaldet ud fra disse kirkesamfund og med glæde modtage sandheden. Satan
ved dette, og før den tredje engels høje råb lyder, sætter han en bevægelse i gang
inden for disse religiøse kredse, for at de, der har forkastet sandheden, skal tro, at
Gud er med dem. Han håber at kunne bedrage de oprigtige og lede dem til at tro, at
Gud fremdeles virker for kirkesamfundene. Men lyset vil skinne, og alle de, som er
oprigtige, vil forlade de faldne samfund og slutte sig til levningen af Guds folk.’
Budskaber til Menigheden, s. 315-316.
‘Dette budskab må forkyndes; men under dets forkyndelse må vi være forsigtige, at
vi ikke angriber, maser os på og fordømmer dem, som ikke har det lys, vi har. Vi
bør ikke anstrenge os for at gøre hårde angreb på katolikkerne? Blandt katolikkerne
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findes der mange, som er meget samvittighedsfulde kristne, der vandrer i alt det
lys, der skinner på deres vej; og Herren vil virke på deres vegne.’ Testimonies, bind
9, s. 243.

‘Det evige evangelium’

7. Hvilket budskab trænger Guds folk, som stadig er i Babylon, mest? Åb.
14, 6. 

BEMÆRK: ‘Dette budskab skulle fremsætte den ophøjede Frelser, offeret for hele
verdens synder, mere fremtrædende for verden. Det præsenterede retfærdiggørelse
ved tro på Sikkerheden; det indbød folket til at modtage Kristi retfærdighed, som
åbenbares ved lydighed mod alle Guds bud. Mange havde tabt Jesus af syne. De
trængte til at få deres øjne rettet mod hans guddommelige person, hans fortjenester
og hans uforanderlige kærlighed til  den menneskelige familie. Al magt er lagt  i
hans hænder, så han kan give rige gaver til mennesker og give den uvurderlige gave
af hans egen retfærdighed til  det  hjælpeløse menneskelige redskab. Dette er  det
budskab,  som  Gud  har  befalet  skal  gives  til  verden.  Det  er  den  tredje  engels
budskab, som skal forkyndes med høj røst og ledsages af udgydelsen af hans Ånd i
rigt mål.’ Evangelism, s. 190.

8. Hvilken dyrebar sandhed ligger i centrum af det evige evangelium? Heb. 
7, 25.

BEMÆRK:  ‘Kristi liv har vist, hvad mennesker kan udrette, når de får del i den
guddommelige natur. Alt, hvad Kristus modtog fra Gud, kan vi også få del i. Bed
derfor, og du vil få. Bed om, at du må modtage alt det, Gud har lovet, udholdende i
troen som Jakob og med ubøjelig ihærdighed som Elias. Lad det herlige billede, du
har af Gud, opfylde dine tanker. Lad dit liv blive knyttet til Jesu liv med skjulte
bånd. Den, der bød lyset skinne ud af mørket, er villig til at lade det skinne i dit
hjerte,  for  at  kundskaben  om  Guds  herlighed  på  Kristi  ansigt  kan  lyse  klart.
Helligånden vil tage det, der hører Gud til, og vise dig det og lade det blive en
levende kraft,  som virker i det  lydige hjerte.  Kristus vil lede dig til  den Eviges
nærhed. Du kan få lov at se herligheden bag dækket og åbenbare for menneskene
hans almagt, der altid lever og går i forbøn for os.’  Lys over hverdagen, del 1, s.
140-141.
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‘Gud har kommet hendes uretfærdigheder i hu’

9. Hvilken frygtelig skæbne venter dem, som ikke adlyder kaldet til at drage 
ud? Åb. 18, 4b. 8.

BEMÆRK: ‘Disse plager rammer ikke hele jorden, for i så fald ville alle jordens
beboere omkomme. Alligevel er de den værste svøbe, som nogen sinde har ramt
menneskenes børn. Alle de straffedomme, der har ramt menneskene før nådetidens
afslutning,  har  været  iblandet  barmhjertighed.  Kristi  sonende  blod  har  værnet
synderen mod at få den fulde straf for sin skyld; men ved den sidste domfældelse
udøses harmen ublandet med barmhjertighed.’ Herren Kommer, 16. september.

10. Hvilken bestemt synd nævnes der, som Babylon har begået? Åb. 18, 24.

BEMÆRK: ‘Her beskrives en forfærdelig tilstand i den religiøse verden. Med hver
afvisning af  sandheden bliver  folkenes sind mere  formørket,  deres  hjerter  mere
egenrådige, til de har forskanset sig i en hedensk dristighed. Stik imod de advarsler,
Gud har givet, bliver de ved med at træde et af de ti bud under fode, så de ender
med at forfølge dem, der holder det helligt. De lader hånt om Kristus i deres foragt
for hans ord og hans folk. Efterhånden som kirkerne godkender spiritismens lære,
fjernes de bånd, der er lagt på det kødelige hjerte, og religionsbekendelsen bliver en
kappe, der skal skjule den usleste syndighed. Troen på spiritistiske manifestationer
åbner  døren  for  forførende  ånder  og  djævles  lærdomme,  så  de  onde  engles
påvirkning mærkes i kirkerne.’ Konfrontation, s. 495. 

‘Fryd dig over hende’

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

BEMÆRK: Udtryk som “aldrig mere” og “ikke mere” bruges gentagne gange i
versene 21-23. Således udtrykkes endeligheden af Babylons fald. Og det vil ikke
være et gradvist fald. Babylons fald vil være voldsomt. Se Åb. 17, 16.

12. Hvordan  beskrives  pludseligheden  af  Babylons  fald?  Åb.  18,  19b.
Sammenlign med Åb. 18, 7-8.

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

13. Hvad er Guds folks respons på Babylons fald? Åb. 18, 20.

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

UDENADSVERS:  ‘Og  dette  evangelium om Riget  skal  prædikes  over  hele
jorden til et vidnesbyrd for alle folkeslagene; og så skal enden komme.’ Matt. 24,
14. 

STUDIEHJÆLP: Testimonies to Ministers, s. 506-513.

Indledning
‘Evangeliets  store værk skal  ikke slutte med mindre tilkendegivelse af Guds

magt og styrke, end den, der markerede dets begyndelse.  De profetier,  der gik i
opfyldelse i udgydelsen af den tidlige regn ved evangeliets begyndelse, skal på ny
opfyldes i den sildige regn ved dets afslutning.’ Konfrontation, s. 502. 

‘Jeg vil udgyde af min Ånd’

1. Hvordan styrkede Gud den første menighed til sin mission? ApG. 2, 2-4.

BEMÆRK:  ‘Hvad blev så resultatet af Helligåndens udgydelse på pinsedag? Det
glade budskab om den opstandne Frelser blev bragt til de yderste grænser for den
beboede  verden.  Når  disciplene  forkyndte  budskabet  om den  forsonende  nåde,
bøjede hjerterne sig for styrken i dette budskab. Menigheden oplevede, at omvendte
flokkedes i den fra alle kanter. Frafaldne lod sig atter omvende. Syndere forenede
sig med troende i at søge efter den kostbare perle. Nogle af dem, der havde været
evangeliets bitreste modstandere, blev dets forkæmpere.’ Mesterens Efterfølgere, s.
30.

2. Hvordan forklarede Peter for folket, hvad der skete? ApG. 2, 16-18.

BEMÆRK: ‘Herren har ved profeten Joel lovet en speciel udgydelse af sin Ånd i
umiddelbar forbindelse med begivenhederne på Guds store dag. Joel 3, 1. 2. Denne
profeti gik delvis i opfyldelse ved Helligåndens udgydelse på pinsedagen; men den
vil blive opfyldt i sin fulde udstrækning, når Gud udøser sin nåde i forbindelse med
evangeliets afslutning.’ Den Store Strid, 1963 udgave, s. 9.

‘Var de alle samlede med hverandre’

3. Hvilken  tilstand  befandt  de  troende  sig  i,  da  de  blev  fyldt  med
Helligånden? ApG. 2, 1.
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BEMÆRK: I King James Bibelen står der: ‘De var alle samlede på ét sted og havde
samme sind.’
‘Den store udgydelse af Guds Ånd, som oplyser hele jorden med hans herlighed, vil
ikke komme, før vi har et oplyst folk, som ved erfaring ved, hvad det betyder at
være arbejdere sammen med Gud. Når vi har fuldstændig og helhjertet helligelse til
Kristi tjeneste, vil Gud anerkende kendsgerningen ved at udgyde sin Ånd uden mål;
men dette vil ikke være tilfældet, mens flertallet af menigheden ikke er arbejdere
sammen med Gud. Gud kan ikke udgyde sin Ånd, når selviskhed og eftergivenhed
over for selvet er så indlysende; når en ånd råder, som ville udtrykke Kains svar:
“Skal jeg vogte min broder?”, dersom der blev sat ord på denne ånd.’  Review &
Herald, 21. juli, 1896.

4. Hvilken praktisk demonstration af dette blev set hos dem, der omvendte
sig til sandheden? ApG. 2, 44-45.

BEMÆRK: ‘Troende blev omvendt på ny. Syndere forenede sig med de kristne for
at søge den kostbare perle. Profetien, der siger, at den skrøbeligste skal blive “som
David”  og  Davids  hus  “som Herrens  engel,”  blev  opfyldt.  Zak.  12,  8.  Enhver
kristen så i  sin broder det guddommelige billede på godhed og kærlighed.  Man
interesserede sig kun for én ting. Ét emne fordunklede alle andre. Man var enige
indbyrdes. De troendes eneste ønske var at åbenbare Kristi karakter og at arbejde
for at udvide hans rige. “Hele forsamlingen af dem, der var kommet til troen, havde
ét hjerte og én sjæl. . . Og med stor kraft aflagde apostlene vidnesbyrdet om Herren
Jesu opstandelse, og alle havde de stor yndest hos folket.” ApG. 4, 32. 33. “Og
Herren  føjede  daglig  nogle  til,  som  lod  sig  frelse.”  ApG.  2,  47.  Kristi  Ånd
besjælede  hele  menigheden,  for  de  havde fundet  den  kostbare  perle.’  Lys  over
hverdagen, del 1, s. 110.

‘Så verden kan forstå’

5. Hvilken bøn bad Kristus for alle efterfølgende kristne? Joh. 17, 20-21.

BEMÆRK: ‘Kan vor Herre udtale disse ord, så nådige,  så betydningsfulde,  om
menighederne i deres nuværende tilstand med svag kærlighed, strid og ubetydelige
slagsmål, menigheder, som kalder prædikanter bort fra vigtigt arbejde for at løse
deres små selvskabte vanskeligheder, som således viser, at de ingen forbindelse har
med Gud? Nej. Menighedsmedlemmerne må komme til enhed; og for at gøre dette
må de have mindre af selvet og mere af Jesus. De må lære af Kristus. De må være
sagtmodige og ydmyge af hjertet. Deres selviske stolthed må dø. Så vil deres bjerge
af vanskeligheder blive reduceret til muldvarpeskud.’ Review & Herald, 6. januar,
1891.
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6. Hvad er formålet med denne enhed blandt Guds folk? Joh. 17, 23.

BEMÆRK: ‘Menighedens enhed er det overbevisende vidnesbyrd om, at Gud har
sendt  Jesus  til  verden  som dens  genløser.  Dette  er  et  argument,  som verdslige
mennesker  ikke  kan  bestride.  Derfor  arbejder  Satan  stadig  for  at  hindre  denne
enhed og harmoni, for at de vantro ved at være vidne til frafald, tvedragt og strid
mellem bekendende  kristne  kan  fatte  afsky  for  kristendom og befæstes  i  deres
ubodfærdighed. Gud vanæres ved dem, der bekender sig til sandheden, medens de
ligger  i  indbyrdes  uoverensstemmelse  og  fjendskab.  Satan  er  brødrenes  store
anklager,  og  alle,  der  befatter  sig  med  denne  gerning,  står  i  hans  tjeneste.’
Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 220.

‘Herren føjede daglig nogle til’

7. Hvad var resultatet af denne udgydelse af Ånden på pinsedagen? ApG. 2,
41.

BEMÆRK:  ‘Efter disciplene havde modtaget Helligånden, gik de ud for at give
andre det lys og den kundskab, som de havde modtaget.  De var få i antal, men
under Helligåndens vejledning gjorde de mere for omvendelsen af dem i Jerusalem,
end den største religiøse organisation nogen sinde havde gjort. De udvidede deres
gerning  til  de  fjerneste  dele  af  jorden.  Gud  velsignede  deres  anstrengelser,  og
tusinder af sådanne, som lod sig frelse,  blev tilføjet menigheden. Således ønsker
Herren, at vi skal arbejde.’ Review & Herald, 29. marts, 1898.

8. Hvilket værk skal vi i dag fuldende? Mark. 16, 15.

BEMÆRK: ‘Sådanne  tildragelser  vil  finde  sted  igen  og  med  større  kraft.
Udgydelsen af Helligånden på pinsedagen var tidligregnen, men sildigregnen vil
falde i rigere mål.  Ånden venter på,  at  vi  skal  bede om den og tage imod den.
Kristus vil igen blive åbenbaret i hele sin fylde ved Helligåndens kraft.’  Lys over
hverdagen, del 1, s. 110.

‘Herren skal I bede om regn ved tidlig- og sildigregn’

9. Hvilket  symbol  blev  brugt  i  Joels  profeti  for  denne  udgydelse  af
Helligånden? Sammenlign Joel 3, 1 og 2, 23. 
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BEMÆRK: ‘I Østen falder tidligregnen ved såtiden. Den er nødvendig, så frøet kan
spire. Under de gødende byger skyder det spæde skud op. Sildigregnen, som falder
nær  slutningen  af  sæsonen,  modner  kornet  og  bereder  det  for  seglen.  Herren
anvender  disse  naturens  funktioner  til  at  fremstille  Helligåndens  arbejde.  Som
duggen og regnen først gives til at få frøet til at spire og derefter modne høsten,
således er Helligånden givet for at lede processen for den åndelige vækst skridt for
skridt. Modningen af kornet fremstiller Guds nådes værks fuldendelse i sjælen. Ved
Helligåndens kraft skal Guds moralske billede fuldkommes i karakteren. Vi skal
forvandles  helt  til  Kristi  lighed.  Sildigregnen,  der  modner  jordens  høst,
repræsenterer  den åndelige nåde,  der  bereder menigheden for  Menneskesønnens
komme. Men medmindre tidligregnen er faldet,  vil der ikke være noget  liv, det
grønne  blad  vil  ikke  skyde  frem.  Medmindre  de  første  byger  har  gjort  deres
gerning, kan sildigregnen ikke modne noget frø og føre det til fuldkommenhed.’
Testimonies to Ministers, s. 506.

10. Hvilket forberedelsesarbejde, sagde Joel, var nødvendigt? Joel 2, 12-13.

BEMÆRK: ‘Mange har i stort mål undladt at modtage tidligregnen. De har ikke
fået  alle  de  goder,  som Gud således  har  tilvejebragt  for  dem.  De  forventer,  at
manglen vil blive dækket af sildigregnen. Når det rigeste mål af nåde skal gives,
har de i sinde at åbne deres hjerter for den. De begår dermed en frygtelig fejl. Den
gerning,  som Gud  har  påbegyndt  i  menneskehjertet  ved  at  give  sit  lys  og  sin
kundskab, må hele tiden gå fremad. Ethvert individ må indse sit eget behov. Hjertet
må tømmes for enhver besmittelse og renses, så Ånden kan bo deri. Det var ved at
bekende deres synder og forlade dem, ved alvorlig bøn og helligelse af sig selv til
Gud, at de første disciple beredte sig til udgydelsen af Helligånden på pinsedagen.
Det samme arbejde, bare i større omfang, må gøres nu. Da ville det menneskelige
redskab kun skulle bede om velsignelsen og vente på, at Herren skal fuldende sin
gerning angående ham. Det er Gud, som påbegyndte arbejdet, og han vil fuldende
sit  arbejde  og  gøre  mennesket  fuldkomment  i  Jesus  Kristus.’  Testimonies  to
Ministers, s. 507.

11. Hvilken  holdning  havde  nogle  af  jøderne  over  for  udgydelsen  af
Helligånden? ApG. 2, 13.

BEMÆRK: ‘Det er kun dem, som lever op til det lys,  de har, som vil modtage
større lys.  Medmindre vi daglig har  fremgang i  at  være eksempler på de aktive
kristne dyder, vil vi ikke erkende Helligåndens tilkendegivelser i sildigregnen. Den
kan falde på hjerterne omkring os, men vi vil ikke erkende eller modtage den.’
Testimonies to Ministers, s. 507
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‘Skal prædikes over hele jorden’

12. Hvilken forsikring gives der om,  at evangeliets  værk vil  blive fuldført?
Matt. 24, 14. Sammenlign med Rom. 9, 28.

BEMÆRK: ‘Kristus siger os, hvornår denne dag indledes. Han siger ikke, at hele
verden vil blive omvendt, men at “dette evangelium om Riget skal prædikes over
hele jorden til et vidnesbyrd for alle folkeslagene, og så skal enden komme.” Ved at
give evangeliet til verden står det i vor magt at fremskynde vor Herres genkomst.
Vi skal ikke blot afvente, men fremskynde Guds dags komme. 2 Pet. 3, 12. Dersom
Kristi menighed havde udrettet det, som Herren har forordnet, så ville hele verden
allerede nu have været advaret, og vor Herre Jesus ville være kommet til vor jord
med kraft og megen herlighed.’ Herren Kommer, 11. januar.

13. Hvilket  dyrebart  løfte  gives  dem,  som  tager  imod  missionsbefalingen?
Matt. 28, 18-20.

BEMÆRK: ‘De, som arbejder  for Gud, vil  opleve modløshed, men forjættelsen
hører dem altid til: “Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.” Matt. 28, 20.
Gud vil give dem den mest underfulde erfaring, der siger: “Jeg tror på dit løfte; jeg
vil ikke blive træt, ej heller modløs.”’ Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 452.
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‘En trængselstid’

UDENADSVERS: ‘Thi han gemmer mig i sin hytte på ulykkens dag, skjuler
mig i sit telt og løfter mig op på en klippe.’ Sal. 27, 5.

STUDIEHJÆLP: Conflict & Courage, s. 68.

Indledning
‘Når  denne  trængselstid  kommer,  er  hver  sag  afgjort;  der  er  ikke  længere

nådetid, ikke længere barmhjertighed for den ubodfærdige. Guds folk har modtaget
den levende Guds segl.’ Christian Experience & Teachings, s. 187.

‘Til den tid skal Mikael stå frem’ 

1. Hvordan vil afslutningen af menneskets nådetid blive kundgjort? Åb. 22,
11.

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

2. Hvad følger straks efter, Kristi midlertjeneste er afsluttet? Dan. 12, 1.

BEMÆRK:  ‘Den “trængselstid . . . som hidtil ikke har haft sin mage,” vil snart
være over os, og vi får brug for en erfaring, vi ikke har nu, og som mange er for
ugidelige til at skaffe sig. Det viser sig ofte, at vanskelighederne er større, når vi
venter dem, end de er i virkeligheden, men det gælder ikke den krise, der ligger
foran  os.  Den  livligste  fantasi  kan  ikke  forestille  sig  trængslernes  omfang.’
Konfrontation, s. 510.
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‘Alle, som ikke ville tilbede dyrets billede’

3. Hvilket dekret vil da blive udstedt mod alle, som nægter at tilslutte sig 
falsk tilbedelse? Åb. 13, 15.

BEMÆRK: ‘Da sabbatten er blevet et særligt stridspunkt i hele kristenheden, og
kirkelige  og verdslige  myndigheder  går  sammen om at  gennemtvinge  søndagen
som helligdag, vil et lille mindretals vedholdende nægtelse af at give efter for det
folkelige krav udsætte sig for almindelig fordømmelse. Man vil hævde, at man ikke
burde tolerere, at nogle få går imod kirken og landets lov; at det er bedre for dem at
lide,  end  for  hele  folkeslag  at  kastes  ud  i  forvirring  og  lovløshed.  Det  samme
argument  blev  fremført  mod  Kristus  for  nitten  hundrede  år  siden  af  “folkets
rådsherrer.” “Det er bedre for jer,” sagde den onde Kajfas, “at ét menneske dør for
folket,  end  at  hele  folket  går  til  grunde.”  Joh.  11,  50.  Dette  argument  må
forekomme afgørende,  og det  ender  med, at  der  udstedes en lov mod dem, der
holder det fjerde buds sabbat hellig, hvorefter de gør sig fortjent til den strengeste
straf, så folket efter en vis tid får lov til at slå dem ihjel. Katolicismen i den gamle
verden og den frafaldne protestantisme i den nye vil følge samme kurs mod dem,
der holder alle Guds bud i ære. Guds folk vil da blive kastet ud i lignende sorg og
lidelse,  som  profeten  beskriver  i  forbindelse  med  Jakobs  trængselstid.’
Konfrontation, s. 504-505.

4. Hvilket  løfte  er  givet  Guds  folk  ved  dette  tidspunkt?  Dan.  12,  1b.
Sammenlign med Jer. 30, 7.

BEMÆRK: ‘Jakobs historie er også en forsikring om, at Gud ikke slår hånden af
dem, der blev bedraget og fristet og lokket ind i synden, men som vender tilbage til
ham i sand anger. Mens Satan søger at ødelægge sådanne mennesker, sender Gud
sine  engle  for  at  trøste  dem og beskytte  dem i  farens  stund.  Satans  angreb  er
voldsomme  og  målbevidste,  hans  blændværk  er  forfærdeligt,  men  Herrens  øje
våger  over hans folk,  og hans øre lytter  til  deres  skrig.  Store er  deres  lidelser,
ovnens flammer er nær ved at opsluge dem, men han, som lutrer dem, fører dem ud
som guld, der er prøvet i ilden. Guds kærlighed til sine børn under deres sværeste
prøvelse er lige så stærk og øm som i deres lykkeligste dage, men det er gavnligt
for dem, at de kommer i ildovnen, deres jordbundethed må brændes op, så de kan
genspejle billedet af Kristus helt og fuldt.’ Konfrontation, s. 508.

‘Guds harme’
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5. Hvordan  er  trængselstiden  for  de  onde  beskrevet?  Åb.  14,  9-11.

Sammenlign med Åb. 16, 1-21.

BEMÆRK: ‘Guds tålmodighed og barmhjertighed vil ikke altid vente. Lad ikke en
eneste sjæl tro, at den kan skjule sig bag en løgn for Guds vrede, for Gud vil fjerne
løgnenes tilflugt fra sjælen. Guds vredes pile vil snart falde, og når han begynder at
straffe overtræderne, vil der ikke være nogen pause indtil enden. Guds vredes storm
samler sig, og det er kun dem, som er helliggjorte ved sandheden i Guds kærlighed,
der vil bestå. De vil være skjulte med Kristus i Gud, indtil ødelæggelsen er over.
Han  vil  komme  for  at  straffe  verdens  indbyggere  for  deres  overtrædelse.’
Testimonies to Ministers, s. 182.

6. Hvordan profeterede Esajas om denne tid? Es. 26, 20-21.

BEMÆRK: ‘Guds øje, som ser ned gennem tiderne, rettedes mod den krise, hans
folk  skulle  møde,  når  jordiske  magter  gør  front  imod dem.  Som den  fangne  i
udlændighed vil de frygte død af sult eller vold. Men den Allerhelligste, som delte
Det røde Hav foran Israel, skal vise sin vældige magt og løse deres fangenskab.
“Den dag, jeg griber ind, skal de tilhøre mig som mit eje, siger Hærskarers Herre,
og jeg vil handle nænsomt med dem, som en far handler nænsomt med sin søn, der
tjener ham.” Mal. 3, 17. Hvis Kristi trofaste vidners blod skulle udgydes på den tid,
ville  det  ikke,  som  martyrernes  blod,  være  en  sæd,  der  blev  sået  for  at  give
høstudbytte for Gud. Deres troskab ville ikke være noget vidnesbyrd, der kunne
overbevise  andre  om  sandheden,  for  det  forstokkede  hjerte  har  slået
barmhjertighedens bølger tilbage, så de ikke kommer igen mere. Hvis de retfærdige
nu skulle få lov at blive deres fjenders bytte,  ville det være en sejr for mørkets
fyrste. Salmisten siger: “Thi han gemmer mig i sin hytte på ulykkens dag, skjuler
mig i sit telt.” Sal. 27, 5. Kristus har sagt: “Mit folk, gå ind i dit kammer og luk
dine døre bag dig,  hold dig skjult en liden stund, til  vreden er draget  over. Thi
Herren  går  ud  af  sin  bolig  for  at  straffe  jordboernes  brøde.”  Es.  26,  20.  21.
Strålende skal deres befrielse blive, som tålmodigt har ventet på hans komme, og
hvis navne er indskrevet i livets bog.’ Konfrontation, s. 518.

‘Giver sig jo skin af at være en lysets engel’

7. Hvilket stort bedrag vil bedrage verdens indbyggere? 2 Kor. 11, 14.

BEMÆRK:  ‘Som  sidste  akt  i  det  store  bedrageri  vil  Satan  selv  personificere
Kristus. Kirken har længe erklæret, at den ser frem til Frelserens genkomst som
opfyldelse af sine forhåbninger. Nu vil den store bedrager få det til at se ud, som
om  Kristus  er  kommet.  Forskellige  steder  på  jorden  vil  Satan  vise  sig  blandt
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mennesker  som  et  majestætisk  væsen  med  strålende  skønhed,  svarende  til
beskrivelsen af Guds Søn i Johannes’ Åbenbaring,  1, 13-15. . .  Sejrsråbet  lyder
overalt: “Kristus er kommet! Kristus er kommet!” Mennesker kaster sig til jorden
for ham i tilbedelse . . . I blide, medlidende toner fremsætter han nogle af de samme
nådige,  himmelske  sandheder,  Frelseren  gav  udtryk  for;  han  helbreder  folkets
sygdomme, og så gør han krav på, i sin påtagne skikkelse af Kristus, at have ændret
sabbatten til  søndag og befaler  alle at  holde den dag hellig,  han har  velsignet.’
Konfrontation, s. 511. 

8. Hvilken forsikring er der givet  om, at Guds folk ikke behøver at blive
bedraget? 1 Tess. 5, 1-5.

BEMÆRK: ‘Kun de, der har læst flittigt i Bibelen, og som har fået kærlighed til
sandheden,  skærmes mod det  vældige blændværk, der  holder  bedrageren  i  hans
forklædning.’ Konfrontation, s. 512.

‘Harmagedon’

9. Hvad vil verdens nationer forene sig for at gøre? Åb. 16, 13-16.

BEMÆRK: ‘Hele verden vil stå på den ene eller den anden side i dette spørgsmål.
Slaget ved Harmagedon vil blive udkæmpet. Og den dag må ikke finde nogen af os
sovende. Vi må være lysvågne og have olie i vore lamper som de kloge brudepiger.
Helligåndens magt må være over os, idet Fyrsten over Herrens hær i spidsen for
himlens engle leder slaget. Satans fjendskab mod det gode vil blive mere og mere
åbenlyst, idet han mønstrer sine styrker til det sidste store oprør. Og hver sjæl, der
ikke er helt overgivet til Gud og bliver bevaret af hans magt, vil slutte sig til Satan
imod himlen og deltage  i  krigen  mod universets  Hersker.  Snart  vil  alle  jordens
indbyggere have valgt side enten for eller imod himlens regering.’ Det skal ske i de
sidste dage, s. 248-249.

10. Hvordan er himmelens hære beskrevet? Åb. 19, 11-14.

BEMÆRK: ‘Nu ikke mere som “en smerternes mand,” der skal drikke skammens
og smertens bitre bæger, men som himlens og jordens sejrherre kommer han for at
dømme levende og døde.  “Troværdig og sanddru”  er  han,  “og han dømmer og
kæmper med retfærdighed.” Og “de himmelske hærskarer” følger ham. De hellige
engle,  en  stor,  utallig  skare,  følger  ham på  hans  vej  med hymner  af  himmelsk
velklang. Hele himmelhvælvingen synes fyldt af strålende skikkelser – “titusinde
titusinder og tusinde tusinder.” Ingen menneskelig pen kan beskrive denne scene;
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ingen dødelig tanke er i stand til at opfatte dens pragt. “Hans højhed skjuler himlen,
hans  herlighed  fylder  jorden.  Under  ham  er  glans  som  ild.”  Hab.  3,  3-4.
Efterhånden som den levende sky kommer nærmere,  ser  hvert  øje  livets fyrste.
Ingen tornekrans skæmmer nu det hellige hoved, men en strålekrans hviler på hans
hellige pande. Hans åsyn fordunkler middagssolens strålende lys. “Og på sin kappe,
på sin lænd, har han et navn skrevet: ‘kongernes Konge og herrernes Herre.’” Åb.
19, 16.’ Konfrontation, s. 524. 

11. Hvilken beskrivelse er der givet om slaget ved Harmagedon? Åb. 19, 17-
21. Sammenlign med Åb. 6, 15-17 og Es. 24, 19-21.

BEMÆRK:  ‘Ondskabens  magter  vil  ikke  opgive  striden  uden  at  kæmpe.  Men
forsynet  spiller  en  rolle  i  slaget  ved  Harmagedon.  Når  jorden  oplyses  med
herligheden  fra  englen  i  Åbenbaringen  18,  vil  både  gode  og  onde  religiøse
elementer vågne af deres slummer, og den levende Guds hære vil stille op. Slaget
ved Harmagedon skal  snart  udkæmpes.  Han,  på hvis  klædning der  står  skrevet
Kongernes Konge og Herrernes  Herre  anfører  himlens hære, der  rider  på hvide
heste og er klædt i rent, hvidt linned. Hele jorden hæver sig og bølger som havet.
Dens  overflade  sønderbrydes.  Selve  dens  grundvolde  synes  at  give  efter.
Bjergkæder synker i grus. Beboede øer forsvinder. Havnebyer, der er fordærvede
som Sodoma, opsluges af de vrede bølger. . . Jordens stolteste byer går til grunde.
De pragtfulde paladser, som verdens stormænd har ødslet deres rigdom på for at
forherlige sig selv, synker i grus for deres øjne. Fængselsmure styrter sammen, og
Guds folk, der har været spærret inde på grund af deres tro, bliver befriet.’ Det skal
ske i de sidste dage, s. 249-250.

‘Dvæler i den Almægtiges skygge’

12. Hvem vil blive bevaret i denne frygtelige tid? Sal. 91, 1-10.

BEMÆRK:  ‘I trængselstiden lige før Kristi andet komme vil de retfærdige blive
bevaret  af  himmelske  engle,  men  de,  der  overtræder  Guds  lov,  vil  ikke  finde
sikkerhed. Til den tid kan englene ikke beskytte dem, der ringeagter en af Guds
forskrifter.’ Patriarker & Profeter, s. 128.

13. Med hvilke ord vil Guds folk hilse deres befrielse? Es. 25, 9.

BEMÆRK: ‘Himlene rulles sammen som en bogrulle, jorden skælver for ham, og
hvert bjerg og hver ø flyttes fra sin plads. De onde beder om at måtte begraves
under klippestykkerne, hellere end at se hans ansigt, som de har foragtet og afvist.
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De,  der  ville  tilintetgøre  Kristus  og  hans  trofaste  folk,  bliver  nu  vidne  til  den
herlighed, der hviler over dem. Midt i al deres rædsel hører de de helliges stemmer
i frydefulde toner: “Se, her er vor Gud, som vi biede på, og som frelste os.” Es. 25,
9.’ God’s Amazing Grace, s. 356.
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‘Se, i skyerne kommer han’

UDENADSVERS: ‘Se, i skyerne kommer han, og alles øjne skal se ham, også
deres, som har gennemstunget ham, og alle jordens stammer skal jamre ved hans
komme. Ja, amen.’ Åb. 1, 7.

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, s. 522-527.

Indledning
‘Der vil ikke blive nogen prøvetid efter Herrens komme. De, der siger noget sådant,
er bedragede og vildledte. Før Kristus kommer, vil nøjagtig de samme tilstande,
som rådede  før  syndfloden,  herske  på  jorden.  Og efter  at  Frelseren  viser  sig  i
himlens skyer, vil ingen få en ny chance for at opnå frelse. Til den tid vil alle have
taget deres beslutning.’ Det skal ske i de sidste dage, s. 235. 

‘Alles øjne skal se ham’

1. Hvad er vi blevet fortalt om den måde, Jesus vil komme på? ApG. 1, 10-
11.

BEMÆRK: ‘Længere får Satan ikke lov til at efterligne Kristi genkomst, Frelseren
har advaret sit  folk mod forfalskninger på dette punkt og har tydeligt  forudsagt,
hvordan hans genkomst skal forme sig. “Thi falske Messias’er og falske profeter
skal fremstå og gøre store tegn og undere for, om det er muligt, at føre endog de
udvalgte vild. . . Hvis de altså siger til jer: ‘Se, han er i ørkenen,’ så gå ikke derud;
‘se, han er i kamrene,’ så tro det ikke! Thi ligesom lynet, der kommer fra øst, lyser
helt om i vest, sådan skal Menneskesønnens komme være.” Matt. 24, 24-27. 31; 25,
31; Åb. 1, 7; 1 Tess, 4, 16. 17. Dette komme er der ikke nogen, der kan gøre efter.
Det skal kendes overalt – hele verden skal se det.’ Konfrontation,  s. 512.

2. Hvor mange vil være vidne til Kristi genkomst? Åb. 1, 7. Sammenlign med
Matt. 24, 27.

BEMÆRK: ‘Skrifterne lærer, at “ligesom lynet, der kommer fra øst, lyser helt om i
vest,  sådan  skal  Menneskesønnens  komme være;”  [Matt.  24,  27]  at  “i  skyerne
kommer han, og alles øjne skal se ham;” [Åb. 1, 7] at han “selv skal stige ned fra
himmelen, og der skal lyde en befaling, en overengels røst;” [1 Tess. 4, 16] at han
“kommer i sin herlighed og alle englene med ham,” [Matt. 25, 31] og “han skal
sende  sine  engle  ud  med  mægtig  basunklang,  og  de  skal  samle  hans  udvalgte
sammen.” [Matt. 24, 31] De, som har fået kærlighed til sandheden, vil blive 
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beskyttet  mod det  mægtige  bedrag,  der  tager  verden  til  fange.  Ved  Skrifternes
vidnesbyrd vil de opdage bedrageren i hans forklædning.’ Spirit of Prophecy, bind
4, s. 443.

‘Med brag’

3. Hvad vil blive hørt, når Kristus kommer? 1 Tess. 4, 16. Sammenlign med 
2 Mos. 19, 16-19. Sal. 50, 3-4.

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

4. Hvad vil der ske med jorden, når Kristus kommer? 2 Pet. 3, 10. 
Sammenlign med Es. 24, 19-20; Mika 1, 3-4; Åb. 16, 20-21.

BEMÆRK: ‘“Se,  Herren  gør jorden tom og øde og vender  op og ned på dens
overfalde,  hans  spreder  dens  beboere.”  “Jorden  tømmes  og plyndres  i  bund og
grund, thi Herren har talet dette ord.” “Thi lovene krænked de, overtrådte budet,
brød den evige pagt. Derfor fortærer forbandelse jorden, og bøde må de, som bor
der. Derfor svides jordens beboere bort.” Es. 24, 1. 3. 5. 6. Hele jorden ser ud som
en ørken. Ruiner af byer og landsbyer, som er ødelagt ved jordskælv, træer, rykket
op med rode,  forrevne klippestykker,  kastet  op af  havet  eller  revet  ud af  selve
jorden, ligger spredt over jordens overflade, mens store huller viser de steder, hvor
bjergene er revet op af deres grundvold.’ Konfrontation, s. 535.
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‘Først skal de døde i Kristus opstå’

5. Hvad vil der ske med de døde i Kristus, når Jesus kommer? 1 Tess. 4, 16.
Sammenlign med 1 Kor. 15, 51-53.

BEMÆRK: ‘Mens jorden vakler, lynene glimter og tordenen brager, kalder Guds
Søn de sovende hellige frem. Han ser på de retfærdiges grave, og så løfter han sine
hænder mod himmelen og råber: “Vågn, vågn, vågn, I, som sover i støvet, og stå
op!” Overalt på jorden hører de døde hans stemme, og de, som hører den, skal leve.
Og  hele  jorden  giver  genlyd,  da  den  vældige  menneskehær  af  alle  nationer,
stammer, tungemål  og folk træder frem. De kommer fra dødens fængsel,  iklædt
udødelig herlighed, og de råber: “Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod?” 1
Kor.  15,  55.  Og  de  levende  retfærdige  og  de  opstandne  hellige  forener  deres
stemmer  i  et  fuldtonende  sejrsråb.  Alle  de,  der  forlader  gravene,  har  samme
legemsstørrelse, som da de blev begravet. Men alle opstår med den evige ungdoms
friskhed  og  kraft.  Den  dødelige,  forkrænkelige  skikkelse,  som  er  blottet  for
skønhed og engang blev besmittet af synd, bliver smuk, fuldkommen og udødelig.
Alle skavanker og defekter efterlades i graven.’ Herren Kommer, 18. oktober. 

6. Hvad sker  der  i  kontrast  hertil  med  de resterende  døde? Åb.  20,  5-6.
Sammenlign med Joh. 5, 28-29.

BEMÆRK: ‘Efter de tusind års forløb skal den anden opstandelse finde sted. Så
bliver de gudløse oprejst fra de døde og stillet for Gud til fuldbyrdelse af “den alt
skrevne dom.” Således siger  Åbenbaringens  forfatter  efter  sin beskrivelse af  de
retfærdiges opstandelse: “De andre døde blev ikke levende, før de tusinde år var til
ende.” Åb. 20, 5.’ Konfrontation, s. 538. 

‘Mange af dem, der sover under mulde’

7. Hvem især vil opstå for at se hans komme? Mark. 14, 61-62. Sammenlign
med Åb. 1, 7.

BEMÆRK:  ‘Også  de,  “som  har  gennemstunget  ham”  (Åb.  1,  7),  og  de,  som
forhånede og spottede Kristus i hans dødskamp, og hans sandheds og hans folks
bitreste fjender opstår og skuer ham i hans herlighed og ser den ære, som overgår
de trofaste og lydige. . . Når Kristus kommer anden gang, skal de ikke se ham som
fange, omringet af en pøbelhob, men de skal se ham som himmelens konge. Da vil

84



Lektie 13: 19. – 25. september
præsterne og rådsherrerne tydeligt mindes scenen i retssalen. Hver detalje vil stå for
dem, som var den skrevet med ildskrift.’ Herren Kommer, 1. oktober.

8. Hvilken anden gruppe vil blive særlig æret af Gud? Åb. 14, 13.

BEMÆRK:  ‘Grave  åbner  sig,  og  “mange  af  dem,  der  sover  under  mulde  .  .  .
vågner, nogle til evigt liv, andre til skam, til evig afsky.” Dan. 12, 2. Alle de, der
døde i troen på den tredje engels budskab, kommer herliggjorte frem af graven for
at høre Guds fredspagt med dem, der har holdt hans lov. De, der døde i troen under
den tredje engels budskab og havde holdt sabbatten, stod herliggjorte frem af deres
leje i støvet.’ The Faith I Live By, s. 182.

‘I min Faders hus’

9. Hvor vil Herren tage sit folk hen, når han kommer? Joh. 14, 2-3.

BEMÆRK: ‘“I min Faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, havde jeg sagt jer
det; thi jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har
gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at hvor jeg er,
dér skal også I være” (Joh. 14, 2-3). Tak Gud. Det er disse boliger, jeg ser hen til.
Det er ikke de jordiske boliger  her,  for de skal om ikke så længe rystes  af  det
mægtige jordskælv; men det er de himmelske boliger, som Kristus er taget hen for
at berede for de trofaste. Vi har intet hjem her. Vi er kun pilgrimme og fremmede
her, som er på vej til et bedre land, et himmelsk land.’ In Heavenly Places, s. 354.

10. Hvor længe vil hans folk blive i himmelen? Åb. 20, 4.

BEMÆRK: ‘De hellige vil hvile i den hellige stad og regere som konger og præster
i tusinde år; da vil Jesus sammen med de hellige engle stige ned på oliebjerget, og
bjerget  vil  dele sig og blive en mægtig slette,  hvor Guds paradis  skal  stå.  Den
øvrige del af jorden vil ikke blive renset før ved udløbet af de tusinde år, da de
ugudelige døde opstår og samles omkring staden. De ugudeliges fødder vil aldrig
besmitte den nyskabte jord. Der vil falde ild ned fra himmelen fra Gud og fortære
dem – opbrænde dem med rod og gren. Satan er roden, og hans børn er grenene.
Den samme ild, som fortærer de ugudelige, vil også rense jorden.’  Budskaber til
Menigheden, s. 65-66.
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‘Hvor bør I da ikke vandre’

11. Hvad bør være Guds folks respons, når alle disse kendsgerninger tages i
betragtning? 2 Pet. 3, 11-14.

BEMÆRK: ‘Tiden er kommet, da en stor del af dem, der engang frydede sig og
råbte højt af glæde ved tanken om Herrens umiddelbart forestående genkomst, står
på den samme grund som kirkesamfundene og verden, som engang hånede dem,
fordi de troede, at Jesus ville komme, og udbredte alle hånde usandheder for at
ødelægge deres indflydelse. . . Mange af disse såkaldte kristne taler, klæder sig og
handler som verden, og det eneste, man kan kende dem på, er deres bekendelse.
Skønt  de bekender  sig  til  at  forvente  Kristus,  drejer  deres  samtale sig  ikke om
himmelske men om verdslige ting.’ Budskaber til Menigheden, s. 130.

12. Hvad bliver  vi  fortalt  om de mennesker,  der  vil  være i  stand til  at  se
Herren ansigt til ansigt? 1 Joh. 3, 2-3.

BEMÆRK: ‘Når Kristus kommer i sin herlighed, kan de ugudelige ikke holde ud at
se ham. Hans ansigts  lys,  der  er  liv for  dem, som elsker  ham, er  døden for  de
gudløse. Når han åbenbares, vil de bede om at blive skjult for hans ansigt, der døde
for at genløse dem. Men for de hjerter, der er blevet renset ved Helligåndens iboen,
er alting forandret. De kan kende Gud. Moses blev skjult i klippehulen, da Herrens
herlighed åbenbaredes for ham; og det er, når vi skjuler os i Kristus, at vi skuer
Guds kærlighed. Ved tro ser vi ham her, ser ham nu. I vor daglige erfaring ser vi
hans godhed og medlidenhed i åbenbarelsen af hans forsyn. Vi erkender ham i hans
Søns  karakter.  De  rene  af  hjertet  ser  Gud i  et  nyt  og  kært  forhold  som deres
genløser, og idet de beskuer det rene og elskelige i hans karakter, længes de efter at
genspejle hans billede. De ser ham som en fader, der længes efter at omfavne sin
bodfærdige søn, og deres hjerter fyldes med en uudsigelig og forherliget glæde. De
rene af hjertet lever ligesom i Guds synlige nærværelse den tid, han tildeler dem her
i verden. De vil også se ham ansigt til ansigt i den tilkommende, udødelige tilstand,
ligesom tilfældet var med Adam, da han vandrede med Gud og talte med ham i
Eden.’ Herren Kommer, 21. marts.
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