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Kirke og stat

Forord

Om  menigheden  dog  var  vågen!  Om  dog  alle,  som  bekender  sig  til
sandheden for denne tid, var helliggjorte ved sandheden, så de kunne kende Guds
planer  og  forstå  deres  eget  individuelle  ansvar  for  at  give  lyset  til  verden.
Sandhedens frø ville spire frem i en ny skabning, og sjæle ville blive omvendt til
Gud.

Vil menigheden i lyset af det, der kunne gøres, sove videre, eller vil den føle
det  ansvar  og  den  ære,  der  er  lagt  på  den  ved  Guds  barmhjertige  forsyn  og
mobilisere dens arvede pligter og fordelene ved det nærværende lys og føle behovet
for at gøre noget ved den presserende nødsituation, der nu præsenterer sig for os?
Verden  iagttager  vore bevægelser  med større interesse,  end vi  kan forestille os.
Mange ser, at det, vi har fortalt dem om indskrænkningen af religiøs frihed i vort
land, er ved at blive opfyldt, selvom de har nægtet, at noget sådant var muligt. De
har sagt: “Når vi ser det, som I forudsiger, når der er fare for en forening af kirke
og stat, vil vi anerkende, at I har sandheden.” Men vil de anerkende den? Vil de
acceptere situationen og vide, at enden er nær? Protestantismen rækker sine hænder
ud  for  at  trykke  hænder  med pavedømmet,  og ethvert  tegn  gør  det  tydeligt,  at
profetierne er ved at blive opfyldt. Og nu ser mennesker på dem, der holder Guds
bud og Jesu tro for at se, hvordan de vil handle. Om dog alle ville rejse sig og vise
verden, at det er en levende tro, at verden står over for en vigtig sag, at Jesus snart
kommer. Lad mennesker se, at vi tror, at vi befinder os på grænsen til den evige
verden.  

Review & Herald, 21. februar 1893.

Hvis De forenede Stater skal lave et billede af dyret, må den religiøse magt
beherske den civile styrelse i en sådan grad, at kirken kan benytte statens autoritet
til at virkeliggøre sine egne planer.

“Billedet af dyret” symboliserer den form for frafalden protestantisme, som
kommer, når de protestantiske kirker søger statens hjælp til at gennemtvinge deres
dogmer.

Når  søndagens  helligholdelse  skal  gennemtvinges  ad  lovens  vej,  og  når
verden får oplysning om den sande sabbats krav på helligholdelse, vil enhver, som
bryder Guds lov for at adlyde en befaling, som kun er baseret  på romerkirkens
autoritet,  derved  ophøje  pavedømmet  over  Gud.  Et  sådant  menneske  hylder
romerkirken  og  den  statsmagt,  som  gennemtvinger  det,  som  romerkirken  har
påbudt; det tilbeder dyret og dets billede. De mennesker, som så forkaster den dag,
som Gud har kaldt tegnet på sin autoritet, og i stedet helligholder den dag, som
romerkirken  har  udpeget  som et  symbol  på  sin overhøjhed,  viser  derved,  at  de
modtager tegnet på lydighed mod romerkirken; “dyrets mærke.” Men det er først,
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når denne sag er blevet tydeligt fremholdt for menneskene og de har fået valget
imellem Guds bud og menneskers bud, at de, der bliver ved med at overtræde Guds
lov, tager “dyrets mærke.”

I  denne strid  vil  hele kristenheden blive opdelt  i  to store  lejre  – 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 med forenede kræfter vil forsøge at få
“alle,  både små og store,  rige og fattige,  frie og trælle” (Åb. 13, 16) til  at  tage
“dyrets mærke,” vil Guds folk ikke tage det. Profeten fra Patmos så “dem, som var
gået sejrende ud af kampen med dyret og dets billede og dets navns tal, stå ved
glarhavet med Guds harper i deres hænder” syngende Moses’ og Lammets sang.
Åb. 15, 2. 3. 

Herren Kommer, 10. juni.
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Forklarende forord (vær venlig at læse dette før påbegyndelsen
af lektierne)

Denne lektieserie betragter, hvad Bibelen har at sige om kirke og stat og deres 
forhold til hinanden. Det er en kendsgerning, at alle samfund før kristendommen 
betragtede religion og stat som to aspekter af det samme. Hver stat havde dens 
guder, og en del af at være en statsborger af den stat var, at du tilbad dens guder. 
Denne form for samfund kan defineres som sakral.

Selv i dag er der mange sakrale stater.  Vi taler for eksempel om muslimske
nationer eller katolske nationer. Det, der menes med dette, er, at man betragter hele
nationen som følgende de samme politiske og religiøse  ledere.  I  sådanne stater
giver det faktisk ikke mening at tale om kirke og stat, for de er blot to aspekter af
det samme. Faktisk kan den politiske leder og den religiøse leder i nogle sakrale
stater være den samme person. Men hvad enten der er to ledere eller én, er det
territorium,  der  styres  af  hver  af  dem,  identisk.  Religion  (ordet  kommer  fra  et
latinsk ord, der betyder at knytte sammen) er det, der holder folket sammen.

I et sakralt samfund er religion et offentligt anliggende, en fælles aktivitet, hvor 
borgerne mødes ved helligdommen for at overvære sakramentet, den højtidelige 
ceremoni. I sådanne samfund betragtes private eller individuelle religiøse 
tilbedelseshandlinger som samfundsundergravende. Sakral religion er en religion af
offentlige handlinger, ikke personlige trospunkter; fælles aktiviteter, ikke 
individuelle aktiviteter. I et sakralt samfund er der ikke nogen trosbekendelse, der 
skal accepteres. I stedet har man ritual og liturgi.

Da religion er en fælles aktivitet i et sakralt samfund, kan et sådant samfund 
anvende magt til at tvinge dem, der nægter at deltage. Det, de kræver, er noget, som
enhver kan gøre, og de, som nægter at gøre det, er blot genstridige. Så de må give 
efter eller tilintetgøres. Et sakralt samfunds religion er altid intolerant. Dette 
skyldes, at det at nægte at give efter i et sådant samfund er at være folkets fjende, at
sætte sig imod staten.

I ægte kristendom er religionens essens en troende respons på læresætningerne. 
Denne respons kan ikke fremtvinges. Kristendom afviser brugen af magt, fordi man
ikke kan tvinges til at elske eller at have tro. I stedet for at tvinge alle til at være ens
bringer kristendommen mennesker til det punkt, hvor de må vælge.

Et andet aspekt af sakral religion er, at der ikke er noget missionsarbejde, 
hverken over for dem, der er indenfor, eller dem, der er udenfor. De, der befinder 
sig indenfor, antages allerede at have den samme religion. De, som er udenfor, 
tilhører et anderledes sakralt samfund. Da romersk katolske “missionærer” tog til 
den nye verden, var det ikke deres hensigt at omvende folket, men at omvende 
kongen. Når kongen først accepterede denne nye religion, blev det antaget som 
uundgåeligt, at hans undersåtter skulle følge ham. Dette er sakral tankegang. Der er
intet ønske om at søge og frelse det fortabte.
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Endelig er der ikke nogen skelnen på livsstilen i sakrale samfund. Sakral 
religion betragtes ikke som noget, der skal ændre livet; der er ingen hellige og 
syndere. En sådan skelnen ville dele samfundet i stedet for at binde det sammen. Så
selvfølgelig har sådan en religion ingen martyrer, ingen, som forfølges og lider for 
sin religiøse overbevisning. 

Det var denne slags religion, Jesus kom for at erstatte med “ren 
gudsdyrkelse.” 
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Lektie 1: 26. december – 1. januar  
‘Ren gudsdyrkelse’

UDENADSVERS: ‘En ren og ubesmittet gudsdyrkelse for Gud, vor Fader, er
dette: at besøge faderløse og enker i deres trængsel og bevare sig selv uplettet af
verden.’ Jak. 1, 27. 

STUDIEHJÆLP: The Faith I Live By, s. 220.
LEKTIENS MÅL: At undersøge hvad ægte gudsdyrkelse er.

Indledning
‘Lad enhver alvorligt  spørge sig selv: “Er jeg en ægte kristen? Bærer jeg en

kristens sande kendetegn? Gør jeg mit bedste for at fuldkomme en karakter efter
det guddommelige forbillede?” En ren gudsdyrkelse er at efterligne Kristus.’  The
Faith I Live By, s. 220. 

‘Vælg i dag’

1. Hvilket valg ligger til grund for al ægte gudsdyrkelse? Jos. 24, 14-15.

BEMÆRK: ‘Efter at have mindet om Guds godhed mod Israel bød han [Josua] i
Herrens navn folket vælge, hvem de ville tjene. I en vis udstrækning forekom der
stadig afgudsdyrkelse i det skjulte, og Josua ville nu have folket til  at træffe en
afgørelse for at komme denne synd til livs blandt israelitterne. “Hvis I ikke synes
om at  tjene  Herren,”  sagde  han,  “så  vælg  i  dag,  hvem I  vil  tjene.”  Josua  var
besjælet af det ønske at få sit folk til at tjene Gud, men det skulle være frivilligt,
ikke tvungent. Åbent frafald var ikke mere anstødeligt i Guds øjne end hykleri og
en ren udvortes gudsdyrkelse.’ Patriarker & Profeter, s. 268. 

2. Hvordan stillede Elias Israels folk over for det samme valg? 1 Kong. 18,
21.

BEMÆRK: ‘De, der tager imod Kristus som deres Frelser, har løftet om det liv,
som nu er, og det som kommer. Den menneskelige agent skylder ingen del af sine
evner til Satans tjeneste. Men hele hans troskab skylder han den uendelige og evige
Gud. Kristi mindste discipel kan blive borger i himmelen, en Guds arving til en
uforkrænkelig og uvisnelig arv.  O, gid alle ville vælge den himmelske gave og
blive  en  Guds  arving  til  denne  arv,  hvis  testamente  er  sikret  mod  at  blive
tilintetgjort – en uforgængelig verden uden ende! O, vælg ikke denne verden, men
vælg den bedre arv! Skynd jer, jag frem mod målet, den sejrspris, som Gud fra det
høje kaldte os til i Kristus Jesus.’ Review & Herald, 21. november 1893.
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Lektie 1: 26. december – 1. januar

‘Gå derfor hen’

3. Hvad befalede Jesus sine disciple at gøre, så mennesker kunne foretage et
oplyst valg? Matt. 28, 19a. 20.

BEMÆRK: ‘Kristus døde for mig. Han har købt mig med en uendelig pris, og han
har sonet for alt, som er ham frastødende. Jeg må være en arbejder sammen med
ham. Jeg må tage hans åg på mig. Jeg må bære Kristi åg. Jeg må løfte hans byrder.
Jeg må lære andre, hvordan de løftes op fra den syndige tilstand, jeg var i, og ved
levende tro gribe den retfærdighed, der er i Kristus Jesus. Det er den eneste måde,
synderen kan frelses på.’ Faith & Works, s. 72.

4. Hvor vigtig var undervisningens gerning for apostlene,  idet  de stræbte
efter at bringe sjæle til Kristus? ApG. 5, 42.

BEMÆRK: ‘I deres gerning med at undervise og helbrede fulgte disciplene deres
Store Lærers eksempel, som hjalp både sjæl og legeme. Det evangelium, som han
lærte, var et budskab om åndeligt liv og fysisk genoprettelse. Befrielse fra synd og
helbredelse  fra  sygdom  var  forbundet  med  hinanden.’  Counsels  to  Teachers,
Parents & Students, s. 465.
‘Et menneske kan prædike på en livlig måde og behage tilhørerne, men uden at
bibringe nogen ny ide eller virkelig forstand til sindet. De indtryk, der modtages
ved en sådan forkyndelse, holder ikke længere, end talerens stemme høres. Når der
søges efter frugter fra et sådant arbejde, kan man kun finde lidt. Disse prangende
evner er ikke så gavnlige og særlig egnede til at fremme sandhedens sag som en
evne,  man  kan  stole  på  i  svære  og  vanskelige  situationer.  I  arbejdet  med  at
undervise om sandheden er det nødvendigt, at vort standpunkts mærkesager bliver
styrket med beviser fra Skriften. Påstande kan gøre den vantro tavs, men de vil ikke
overbevise ham. De troende er ikke de eneste, til hvis gavn arbejdere er sendt ud på
marken. Sjæles frelse er det største mål.’ Testimonies, bind 1, s. 447.

‘Jeg kender ham, som jeg har sat min lid til’

5. Hvilket  fundament  behøves  for  vor  gudsdyrkelse?  1  Joh.  2,  21.
Sammenlign med 2 Tim. 1, 12.

BEMÆRK: ‘Med det store arbejde foran os med at oplyse verden burde vi, som
tror på sandheden, føle behovet for grundig uddannelse i kundskabens praktiske
grene og især vort behov for en uddannelse i Skriftens sandheder. Enhver form for

8



Lektie 1: 26. december – 1. januar
vildfarelse ophøjes nu som sandhed, og det er vor pligt ivrigt at granske det hellige
ord, så vi kan vide, hvad der er sandhed og være i stand til at præsentere den for
andre på en forstandig måde. Vi vil blive kaldet til at fremlægge begrundelserne for
vor tro. Vi vil være nødt til at stå foran dommere for at stå til regnskab for vor
troskab mod Guds lov. Herren har kaldet os ud af verden, så vi kan være vidner for
hans sandhed.’ Fundamentals of Christian Education, s. 202.
‘Vor frelse er afhængig af den kundskab, vi har om Guds vilje, sådan som den er
skrevet ned i hans ord. Hold aldrig op med at bede om og lede efter sandheden. Du
må vide, hvad din pligt er. Du må vide, hvad du skal gøre for at blive frelst. Og det
er Guds vilje, at du skal vide, hvad han har sagt til dig. Men du må øve din tro. Når
du gransker Skriften, må du tro, at Gud er til, og at han lønner dem, som flittigt
søger ham. Ja, gransk Bibelen med et hjerte, som hungrer efter åndelig mad! Grav i
ordet som en guldgraver graver i jorden for at finde guldåre. Giv ikke op med at
lede, før du har fået at vide, hvilket forhold du står i til Gud, og hans vilje med dig.’
Ung i dag, s. 220.

6. Hvilken fare advarer Paulus imod? Ef. 4, 14.

BEMÆRK: ‘Denne klasse mennesker ved ikke, hvad de virkelig tror, og kender
heller ikke grundene for deres anskuelser. De lærer til stadighed, men er aldrig i
stand til  at komme til  erkendelse af sandheden.  Én kommer med vilde, urigtige
anskuelser og påstår, at Gud har sendt ham med nyt og herligt lys, og alle må tro,
hvad  han  fremholder.  Nogle,  der  ikke  har  en  grundfæstet  tro,  og  som  ikke
underordner sig Kristi legeme, men driver omkring uden et anker til at holde dem
fast, tager imod sådanne lærdomme.’ Testimonies, bind 1, s. 418.

‘Af hvert ord’

7. Hvad må grundlaget for vor gudsdyrkelse være? Matt. 4, 4.

BEMÆRK: ‘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.

8. Hvordan talte Jesus om dem, der sætter menneskets ord over Guds ord?
Matt. 15, 8-9.
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Lektie 1: 26. december – 1. januar

BEMÆRK: ‘Satan søger stadig at vende opmærksomheden mod mennesker i stedet
for mod Gud. Han får folk til at se hen til biskopper, til præster, til professorer i
teologi som deres ledere i stedet for selv at læse i Bibelen for at lære deres pligt at
kende. Så kan han påvirke masserne efter sit ønske ved at styre disse lederes sind.
Da Kristus kom for at tale livets ord, hørte det jævne folk ham gerne og mange
troede på ham, selv blandt præster og rådsherrer. Men ypperstepræsten og folkets
ledende mænd var besluttet på at fordømme og afvise hans lære. Skønt de ikke kom
nogen vegne i deres anstrengelser for at finde på noget at beskylde ham for, skønt
de ikke kunne undgå at mærke den guddommelige kraft og visdom, der knyttedes
til hans ord, indhyllede de sig i fordomme, de afviste de klareste beviser på hans
Messiasværdighed,  så  de  ikke  skulle  tvinges  til  at  blive  hans  disciple.  Disse
modstandere af Jesus var mænd, som folket havde lært at se op til, fra de var små,
og hvis autoritet de havde været vant til ubetinget at bøje sig for. “Hvordan går det
til,” spurgte de, “at vore rådsherrer og vore skriftkloge ikke tror på Jesus? Ville
disse fromme mennesker ikke tro på ham, hvis han virkelig var Kristus?” Det var
sådanne læreres  påvirkning,  der  fik det  jødiske folk til  at  afvise  deres  Frelser.’
Konfrontation, s. 488-489.

‘Af deres frugter’

9. Hvordan vil ægte gudsdyrkelse give sig til kende? Jak. 1, 27.

BEMÆRK: ‘Overordnet kærlighed til  Gud og uselvisk kærlighed til  hinanden –
disse er de to store arme, som hele loven og alle profeterne hænger på. Et godt træ
producerer  god  frugt.  Beviset  på  kærlighed  til  Kristus  er  at  vise  kærlighed  til
hinanden. Uselvisk kærlighed for dem omkring os stilles blandt de mest strålende
tegn på ægte gudsdyrkelse. Ved den frembæres et dagligt vidnesbyrd for verden om
Kristi gunst.’ This Day With God, s. 287.

10. Hvordan identificerede Jesus sine sande disciple? Joh. 13, 34-35.

BEMÆRK:  ‘Kristi  Ånd  bedrøves,  når  nogle  af  hans  efterfølgere  viser,  at  de
besidder en hård,  uretfærdig eller  streng ånd.  Som arbejdere sammen med Gud
burde enhver  betragte  den anden som en del  af  Guds store værk.  Det  er  Guds
ønske, at de skal spørge hinanden til råds. Der må ikke være nogen adskillelse, for
uafhængighedens ånd vanærer den sandhed, som vi bekender. Ét særligt tegn på, at
Kristi  Ånd  dvæler  i  hans  menighed,  er  den  enhed  og  harmoni,  som eksisterer
mellem dens medlemmer. Dette er det klareste vidnesbyrd om besiddelsen af ægte
gudsdyrkelse; for den vil omvende og forvandle det naturlige menneske og danne
det efter det guddommelige billede.’ Review & Herald, 18. februar 1909.
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Lektie 1: 26. december – 1. januar

‘Leve af tro’

11. Hvad er den eneste måde,  som ægte gudsdyrkelse kan leves fra dag til
dag? Hab. 2, 4. Sammenlign med Rom. 1, 17.

BEMÆRK: ‘Paulus frygtede for, at han, som havde prædiket for andre, selv skulle
blive  forkastet.  Han  forstod,  at  hvis  han  ikke  i  sit  liv  gav  udtryk  for  de
grundsætninger, han troede på og prædikede, ville hans arbejde for andre ikke nytte
ham  noget.  Hans  tale,  hans  indflydelse  og  hans  afvisning  af  at  give  efter  for
tilfredsstillelse  af  egne  lyster  måtte  vise,  at  hans  religion  ikke  blot  var  en
bekendelse, men en daglig og levende forbindelse med Gud. Der var ét mål, han
altid havde for øje og alvorligt stræbte efter at nå, nemlig “retfærdigheden fra Gud,
grundet på tro.” Fil. 3, 9.’ Mesterens Efterfølgere, s. 167.
‘Hellighed er ikke henrykkelse, det er resultatet af at overgive alt til Gud, det er at
leve ved hvert ord, som udgår af Guds mund, det er at gøre vor himmelske Faders
vilje. Det er at stole på Gud i prøvelser, tro på hans løfter i mørke så vel som i lys.
Kristendommen er at vandre i tro, så vel som i beskuelse, at stole på Gud af hele sit
hjerte og hvile i hans kærlighed.’ Kraft fra det Høje, s. 214.

12. Hvordan bliver vi vist vigtigheden af tro? Heb. 11, 6.

BEMÆRK: ‘Vi skal ikke opsende vore bønner til Gud for at få bevis for, om han
vil opfylde, hvad han har sagt, men fordi han vil opfylde det; ikke for at bevise, at
han elsker  os,  men fordi  han elsker  os.  “Uden tro er  det  umuligt  at  have  hans
velbehag; thi den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, der
søger ham.” Heb. 11, 6.’ Den Store Mester, s. 79.
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Lektie 2: 2.–8. januar
Guds sønner og menneskedøtrene 

UDENADSVERS: ‘Derfor: “Drag bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og 
rør ej noget urent, så vil jeg tage imod jer.”’ 2 Kor. 6, 17.

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, s. 33-35.
LEKTIENS MÅL: At spore begyndelsen af frafaldet og striden mellem sand og

falsk gudsdyrkelse.

Indledning
‘Den  evige  Gud  har  draget  skillelinien  mellem  de  hellige  og  synderne,  de

omvendte og de uomvendte. De to grupper blander sig ikke med hinanden, uden at
det kan ses, ligesom regnbuens farver.  De er lige så forskellige som middag og
midnat.’ Counsels to Parents, Teachers & Students, s. 341.

‘Han grundede en by’

1. Hvilken tidlig adskillelse fandt sted hos menneskeslægten? 1 Mos. 4, 3-8.

BEMÆRK: ‘Kain og Abel repræsenterer to menneskegrupper, der vil eksistere i
verden  lige  til  afslutningen.  Den ene benytter  sig  af  det  offer,  der  er  bragt  for
synden; den anden vover at stole på deres egne fortjenester. Deres offer bringes
uden guddommelig medvirken og kan derfor ikke skaffe mennesket Guds nåde. Det
er kun ved Jesu fortjeneste, vore overtrædelser kan blive tilgivet... Det hævdes af
nogle, at menneskeheden ikke trænger til forløsning, men til udvikling, og at den
kan forædle, højne og genføde sig selv. Ligesom Kain mente, at han kunne opnå
Guds gunst  ved at  bringe  et  offer  uden at  udgyde  blod,  således  venter  disse at
kunne  hæve  menneskeheden  op  til  det  guddommelige  stade  uafhængigt  af
forsoningen.  Kains  levnedsløb  er  et  eksempel  på,  hvad  resultatet  vil  blive.  Det
viser, hvordan det vil gå mennesket uden Kristus. Menneskeheden har ingen evne
til  at  genføde sig selv.  Den hæver  sig  ikke opad mod det  guddommelige,  men
synker nedad mod det sataniske. Kristus er vort eneste håb. “Der er ikke frelse i
nogen anden; thi der er ikke under himmelen givet mennesker noget andet navn,
Hvorved vi kan frelses.” ApG. 4, 12’ Patriarker & Profeter, s. 38. 

2. Hvilken livsstil valgte Kain og hans efterkommere? 1 Mos. 4, 17. Se vers 
19-24.

BEMÆRK: ‘Da Kain var blevet forbandet af Gud, forlod han sin faders husstand.
Han havde først valgt agerdyrkning som sin beskæftigelse, og nu grundlagde han 
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en by, som han opkaldte efter sin ældste søn. Han var gået bort fra Guds åsyn og
havde forkastet løftet om et genoprettet  Eden for at skaffe sig ejendom og søge
fornøjelser  på jorden,  mens syndens  forbandelse  hvilede over den,  og han blev
derfor den første blandt den store skare mennesker, der tilbeder denne verdens gud.
Hans efterkommere udmærkede sig med hensyn til jordisk og materiel fremgang,
men de var ligegyldige over for Gud og hans hensigt  med menneskene. Lemek,
Kains efterkommer i femte led, føjede flerkoneri til den forbrydelse, hvormed Kain
havde vist vej, og han henviste i sin stolthed og sit trods til Gud, idet han af Guds
løfte om at hævne Kain udledte en forsikring om sin egen sikkerhed. Abel havde
været  hyrde  og boet  i  telte  eller  løvhytter,  og Sets efterkommere  fulgte  samme
fremgangsmåde, idet de regnede sig for “fremmede og udlændinge på jorden” og
søgte  efter  et  fædreland,  “nemlig det  himmelske  fædreland.”  Heb.  11,  13.  16.’
Patriarker & Profeter, s. 41.

‘At påkalde Herrens navn’

3. Hvad siges der om Sets familie i kontrast til Kains efterkommere? 1 Mos.
4, 26.

BEMÆRK: En anden oversættelse af dette vers lyder: “da begyndte mennesker at
kalde sig selv ved Herrens navn.” Begge oversættelser har meget,  der anbefaler
dem.
‘“Set fik også en søn, som han kaldte Enosj; på den tid begyndte man at påkalde
Herrens navn.” De trofaste havde tilbedt Gud før; men da menneskene formeredes,
blev adskillelsen mellem de to klasser mere tydelig. Den ene gruppe bekendte åbent
deres troskab over for Gud, mens den anden viste foragt og ulydighed.’ Patriarker
& Profeter, s. 41. 

4. Hvor vigtigt er det for mennesker at påkalde Herrens navn? Joel 3,  5.
Sammenlign med ApG. 2, 21; Rom. 10, 13.

BEMÆRK: ‘Familier må skilles, for at alle, som påkalder Herrens navn, kan blive
frelst. Alle, som nægter hans uendelige kærlighed, vil anse kristendommen for at
være et sværd, noget, der forstyrrer deres fred. Kristi lys vil bortskære det mørke,
der dækker deres onde gerninger, og deres fordærvelse, bedrageri og grusomhed vil
blive  stillet  til  skue.  Kristendommen  afslører  Satans  hykleri,  og  det  er  denne
afsløring  af  hans  planer,  der  vækker  hans  bitreste  had  mod  Kristus  og  hans
efterfølgere. Det er umuligt at være en sand Jesu efterfølger uden at blive skilt ud
fra den vantro, verdslige mængde. Hvis verden havde taget imod Jesus, ville der
ikke have været splid, for alle ville da have været Kristi disciple i samfund med
hinanden, og deres enhed ville været ubrydelig. Men det er ikke sådan. Her og der
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er der et enkelt familiemedlem, som er tro mod sin samvittigheds overbevisning, og
han bliver nødt til at stå alene i hans familie eller i menigheden, som han tilhører,
og bliver til sidst på grund af hans omgangskreds’ adfærd tvunget til at skille sig fra
deres selskab. Skillelinien bliver tydelig. Én står på Guds ords grund, de andre på
traditionerne  og  menneskelige  lærdommes  udsagn.’  Review  & Herald,  24.  juli
1894.

‘De tog dem til hustruer’

5. Hvilken udvikling fandt sted, der nedbrød denne adskillelse mellem Guds
sønner og menneskedøtrene? 1 Mos. 6, 1-2.

BEMÆRK: ‘I nogen tid holdt de to grupper sig adskilt. Kains efterkommere drog
ud fra deres første boplads og spredte sig over de sletter og dale, hvor Sets børn
havde boet; og disse trak sig tilbage til bjergene for at undgå de andres besmittende
indflydelse og oprettede deres hjem dér. Så længe adskillelsen varede, holdt Sets
børn fast ved gudsdyrkelsen i dens renhed. Men efter som tiden gik, vovede de lidt
efter  lidt  at  blande  sig  med  dalenes  indbyggere.  Denne  forbindelse  fik  de
allerværste følger. Gudssønnerne fik øje på menneskedøtrenes skønhed. Sets børn
følte sig tiltrukket af Kains døtres skønhed og pådrog sig Guds mishag ved at gifte
sig med dem. Mange af dem, der havde tilbedt Gud, blev forledt til synd ved de
tillokkelser,  som de  nu  daglig  havde  for  øje,  og  de  mistede  deres  særprægede
hellige karakter.  De blandede sig med de fordærvede og blev som de i sind og
handling; det  syvende bud blev tilsidesat,  “og de tog så mange af dem, som de
lystede, til hustruer.” Sets børn slog ind “på Kains vej” (Judas 11), lod deres tanker
dvæle ved verdslig fremgang og nydelse og ringeagtede Herrens bud. Menneskene
regnede det ikke “for noget værd at kende Gud”; “deres tanker blev tomme, og
deres uforstandige hjerte blev formørket.” Rom. 1, 21. Derfor “gav Gud dem hen til
et uværdigt  sind.” Rom. 1, 28. Synden bredte sig som en dødelig spedalskhed.’
Patriarker & Profeter, s. 42.

6. Hvilke andre eksempler giver Bibelen på denne fremgangsrige strategi til
at fordærve Guds folk? 4 Mos. 25, 1-2. Sammenlign med 4 Mos. 31, 16;
Åb. 2, 14.

BEMÆRK: ‘Et menneske, som frygter Gud, kan ikke uden fare slutte forbindelse
med et menneske, der ikke frygter Gud. “Vandrer vel to i følge,  når det ikke er
aftalt?”  Amos  3,  3.  Ægteskabets  lykke  og  fremgang  beror  på  ægtefællernes
enighed; men mellem den troende og den vantro er der en dybtgående forskel  i
smag, tilbøjeligheder og hensigter. De tjener to herrer, mellem hvem der ikke kan
blive nogen overensstemmelse. Hvor rene og rigtige den enes principper end måtte
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være, så vil en ikke troende livsledsagers indflydelse dog have tilbøjelighed til at
føre bort fra Gud... Herrens forskrift lyder: “Træk ikke i ulige åg med de vantro.” 2
Kor. 6, 14 og 17-18.’ Patriarker & Profeter, s. 87.
‘Tæt på afslutningen af denne verdens historie vil Satan arbejde med al sin kraft på
samme måde [som ved Peor] og med de samme fristelser, som han fristede det
gamle Israel lige før, de skulle krydse grænsen til løftets land. Han vil lægge snarer
for dem, der hævder at holde Guds bud, og som næsten er kommet til grænsen af
det himmelske Kanaan. Af al sin magt vil han forsøge at fange sjæle og angribe
Guds bekendende folk på deres svageste punkter. Det er nu Guds lovlydige folks
pligt at våge og bede, flittigt at granske Skrifterne, at gemme Guds ord i hjertet, så
de ikke synder imod ham med afguderiske tanker og fornedrende handlinger,  så
Guds menighed dermed bliver demoraliseret.’ Conflict & Courage, s. 115.

‘Skabe os et navn’

7. Hvilken afgørende begivenhed fandt sted kort efter syndfloden? 1 Mos.
11, 1-4. Sammenlign med 1 Mos. 9, 1.

BEMÆRK: ‘I nogen tid blev Noas efterkommere boende mellem de bjerge, hvor
arken sad fast. Da deres antal voksede, førte frafald snart til adskillelse. De, der
ønskede at glemme deres Skaber og afkaste hans lovs bånd, følte sig stadig generet
af deres gudfrygtige medmenneskers lære og eksempel, og efter nogen tids forløb
besluttede de at skilles fra dem, der tilbad Gud. Derfor rejste de til Sinears slette
ved bredden af Eufratfloden. De følte sig tiltrukket af den smukke egn og jordens
frugtbarhed, og på denne slette besluttede de at bosætte sig. Her ville de bygge en
by med et tårn af en så kolossal højde, at det blev verdens vidunder. Alt dette blev
planlagt  for  at  forhindre  folket  i  at  spredes  i  kolonier.  Gud  havde  befalet,  at
menneskene skulle sprede sig over hele verden, opfylde og underlægge sig den;
men disse Babelbyggere besluttede at bevare deres samfund forenet i én gruppe og
at grundlægge et kongedømme, som til  sidst skulle omfatte hele jorden. Således
ville deres  by blive hovedstaden i  et  verdensomspændende rige.  Dets  herlighed
ville tiltvinge sig hele verdens beundring og hyldest  og gøre dets grundlæggere
berømte. Det mægtige tårn, der skulle nå til himmelen, var tænkt som et monument
over dets bygmestres  magt og visdom, og det  skulle forevige deres ry til  fjerne
slægter.’ Patriarker & Profeter, s. 59.

8. Hvem havde hovedansvaret for oprøret ved Babel? 1 Mos. 10, 8-10.

BEMÆRK:  Nimrod,  Babylons  grundlægger,  var  igangsætteren  til  bygningen  af
Babelstårnet (Se Josephus:  Antiquities of the Jews, bog 1, kapitel 4). Den falske
religion, som Nimrod virkede til fremme for, var baseret på astrologi; solen, månen
og fem synlige planeter blev tilbedt som guder, og deres navne blev givet til ugens
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dage. Solen, som den ledende gud, blev givet ugens første dag, efterfulgt af månen,
Mars,  Merkur,  Jupiter,  Venus og Saturn. På mange sprog,  inklusiv engelsk, har
ugens dage beholdt disse hedenske navne. Begrebet om foreningen af religion og
stat kommer også fra Nimrod.
‘Menneskene i Babel havde besluttet at oprette en regering uafhængigt af Gud. Der
var imidlertid nogle iblandt dem, der frygtede Herren, men som var blevet ført bag
lyset af de ugudeliges påstande og draget med ind i deres planer. For disse trofastes
skyld udsatte Herren sine straffedomme og gav folket tid til at vise deres sande
karakter. Mens den udvikledes, arbejdede Guds sønner på at få dem til at opgive
deres  forehavende;  men  folket  var  fuldstændig  enige  om  at  gennemføre  deres
formastelige foretagende. Hvis de havde fået lov til at fortsætte uhindret, ville de
have  demoraliseret  verden,  mens  den  endnu  var  i  sin  barndom.  Forbundet  var
grundlagt på oprør. Det var et rige, der var oprettet med selvophøjelse for øje, og
hvor Gud ikke skulle have nogen medbestemmelsesret eller ære. Var dette forbund
blevet tilladt, ville en stormagt have fået herredømmet, og den kunne have forjaget
retfærdigheden fuldstændig fra jorden og dermed freden, lykken og sikkerheden. I
stedet for de guddommelige love, der er hellige, retfærdige og gode (Rom. 7, 12),
prøvede  menneskene  at  indføre  love,  der  tjente  deres  eget  egenkærlige  og
grusomme hjertes hensigt.’ Patriarker & Profeter, s. 60.

‘Ikke af denne verden’

9. Hvordan  talte  Jesus  om den  adskillelse,  der  vil  eksistere  mellem  hans
efterfølgere og verden? Matt. 10, 34-36.

BEMÆRK: ‘Kristus sagde om sig selv: “I må ikke mene, at jeg er kommen for at
bringe fred på jorden; jeg er ikke kommen for at bringe fred, men sværd.” Matt. 10,
34. Skønt han var fredens fyrste, var han dog årsag til strid. Han, der kom for at
forkynde det glade budskab og skabe håb og glæde i menneskenes børns hjerter,
gav anledning til en strid, som brænder dybt og vækker de største lidenskaber i det
menneskelige  sind.  Og  han  siger  advarende  til  sine  disciple:  “I  verden  har  I
trængsel!” Joh. 16, 33. “De skal lægge hånd på jer og forfølge jer og overgive jer til
synagoger  og  kaste  jer  i  fængsler,  og  I  skal  føres  frem  for  konger  og
landshøvdinger for mit navns skyld.” I skal endog forrådes af forældre og brødre og
slægtninge  og  venner,  og  nogle  af  jer  skal  de  slå  ihjel.”  Luk.  21,  12  og  16.’
Mesterens Efterfølgere, s. 49. 

10. Hvordan forklarede Jesus forholdet mellem hans rige og verden? Joh. 18,
36.
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BEMÆRK:  ‘Men  i  dag  findes  der  inden  for  den  religiøse  verden  en  mængde
mennesker,  der, efter hvad de tror, arbejder for oprettelsen af Kristi rige som et
jordisk og timeligt herredømme. De ønsker at gøre vor Herre til hersker over denne
verdens  riger,  til  hersker  ved  dens  hoffer  og  i  dens  feltlejre,  dens  lovgivende
forsamlinger, dens paladser og handelspladser. De venter, at han skal herske ved
lovbestemmelser, der er påtvunget andre af menneskers myndighed. Da Kristus nu
ikke er personligt til stede, vil de selv påtage sig at handle i hans sted og bringe
lovene i hans rige til udførelse. Oprettelsen af et sådant rige er netop det samme,
som jøderne på Kristi tid så hen til. De ville have taget imod Jesus, hvis han havde
været villig til at oprette et timeligt rige for at påtvinge andre, hvad de anså for at
være Guds love, og hvis han havde villet gøre dem til fortolkere af sin vilje og til
udøvere af sin myndighed. Men han sagde: “Mit rige er ikke af denne verden.” Joh.
18, 36. Han ville ikke tage imod en jordisk trone.’ Den Store Mester, s. 347.

‘Guds tjener’

11. Hvilken holdning burde den kristne have over for staten? Rom. 13, 1-5;
Titus 3, 1.

BEMÆRK: Den bibelske holdning er, at regering og religion virker i to forskellige
og adskilte  sfærer.  Både herskeren  og præsten er  forordnet  af  Gud,  men for  at
udføre vidt forskellige og adskilte gerninger. Så længe herskeren virker inden for
hans af Gud beskikket område, tilkommer respekt og lydighed ham. Det er krævet
af den kristne, at han skal være lovlydig, så længe lovene ikke indskrænker hans
religiøse frihed. Kristne har længe anerkendt behovet for menneskelig regering til
at opretholde god orden og farerne, der tilvejebringes af lovløshed.

12. Hvad skal vi vælge, når der opstår konflikt mellem lydighed mod Gud og
lydighed mod menneskebud? ApG. 5, 29.

BEMÆRK:  ‘Sandhedens  og  religionsfrihedens  fane,  som  blev  løftet  højt  af
grundlæggerne af evangeliets menighed og af Guds vidner gennem de århundreder,
der siden da er forløbet, er i denne sidste strid givet over i vore hænder... Vi skal
anerkende  menneskelige  myndigheder  som  noget,  der  er  forordnet  os  efter
guddommelig bestemmelse og lære andre, at det er en hellig pligt at adlyde dem
indenfor deres lovlige områder. Men når de kommer i strid med Guds krav, så må
vi adlyde Gud mere end mennesker. Guds ord må anerkendes som stående over alle
menneskelige love. Et “Sådan siger Herren” kan ikke tilsidesættes for et “Sådan
siger  kirken”  eller  et  “Sådan  siger  staten.”  Kristi  krone  bør  være  hævet  over
jordiske herskere.’ Mesterens Efterfølgere, s. 40.
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‘Et helligt folk’

UDENADSVERS: ‘Hvis I nu vil lyde min røst og holde min pagt,  så skal I
være min ejendom blandt alle folkene, thi mig hører hele jorden til, og I skal blive
mig et kongerige af præster og et helligt folk!’ 2 Mos. 19, 5-6a.

STUDIEHJÆLP: Lys over hverdagen, del 2, s. 84-111.
LEKTIENS MÅL: At vise de principper, hvorpå Gud oprejste Israels nation.

Indledning
‘Det var Guds hensigt at lade rige velsignelser tilflyde alle folkeslag gennem

jødefolket. Gennem Israel skulle vejen beredes, så at lyset fra ham kunne spredes til
hele verden. Folkeslagene i verden havde mistet kundskaben om Gud på grund af
deres syndige vaner, men i sin barmhjertighed udslettede Gud dem alligevel ikke.
Det var hans hensigt at give dem anledning til at komme til at kende ham gennem
hans menighed. Han bestemte, at de principper, som blev åbenbaret gennem hans
folk, skulle være et middel til at genoprette Guds billede i mennesket.’  Lys over
hverdagen, del 2, s. 86. 

‘Et kongerige af præster’

1. Hvad var Guds formål med at føre Israel ud af Ægypten? 2 Mog. 19, 16.

BEMÆRK: ‘Det er Guds hensigt at åbenbare sit riges principper gennem sit folk.
For  at  de  i  deres  liv  og karakter  kan  åbenbare  disse  principper,  ønsker  han  at
adskille dem fra verdens vaner, skikke og brug. Han ønsker at drage dem nærmere
til sig, så han kan give sin vilje til kende over for dem. Hans hensigt med sit folk i
dag er den samme, som han havde for Israel, da han førte dem ud af Ægypten. Ved
at se Guds godhed,  barmhjertighed,  retfærdighed og kærlighed åbenbaret  i  hans
menighed skal verden have en repræsentation af Guds karakter. Og når Guds lov
således eksemplificeres  i  livet,  vil  selv verden  anerkende det  folks  fortrin,  som
elsker, frygter og tjener Gud, frem for ethvert andet folk i verden.’  Counsels to
Parents, Teachers & Students, s. 321.  

2. Hvordan mindede Gud gennem Esajas sit folk om dette formål? Es. 60, 1-
3. 

BEMÆRK: ‘Det var  jødefolkets forret  at  åbenbare Guds karakter,  som den var
blevet  fremstillet  for  Moses.  Som svar på Moses’ bøn: “Lad mig dog skue din
herlighed,” lovede Herren: “Jeg vil lade al min rigdom drage forbi dig.” 2 Mos. 33,

18



Lektie 3: 9. – 15. januar
18.  19.  “Og  Herren  gik  forbi  ham  og  råbte:  ‘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!’” 2 Mos. 34,
6-7.’ Det var den slags frugt, Herren ønskede, at hans folk skulle bære. Med deres
rene  karakter,  i  deres  hellige  liv  og  med  deres  barmhjertighed,  kærlighed  og
medlidenhed skulle de vise, at “Herrens lov er fuldkommen, kvæger sjælen.” Sal.
19, 8.... Det var Guds hensigt, at menneskene skulle drages til ham ved, at Israel
åbenbarede  hans  karakter  for  dem.  Evangeliets  indbydelse  skulle  gives  til  hele
verden. Gennem offersystemet skulle folkene undervises om Kristus, og alle, der
ville se hen til ham, skulle leve. Alle, der ligesom kana’anitten Rahab og moabitten
Rut vendte sig bort fra afgudsdyrkelsen for at tjene den sande Gud, skulle forene
sig med Guds udvalgte folk. Eftersom tallet på Israel blev større, skulle de udvide
deres landemærker, indtil deres rige omfattede hele verden. Det var Guds ønske at
lægge  alle  folkeslag  ind  under  sit  nådige  og  barmhjertige  herredømme.  Han
ønskede, at jorden skulle fyldes med glæde og fred. Han havde skabt mennesket til
at være lykkeligt, og han længes efter at fylde menneskers hjerter med himmelens
fred. Han ønsker, at familierne hernede skal være et forbillede på den store familie
oventil.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 86, 91-92. 
De ‘skulle også gøre andre bekendt med den levende Gud på de steder, hvor de
kom til at bo i deres landflygtighed. Mange af de fremmede skulle lære at elske
Gud som deres skaber og forløser og begynde at holde hans hellige sabbat, som et
minde om hans skaberkraft. Når han blottede “sin hellige arm for al folkenes øjne”
for at udfri sit folk af fangenskabet, skulle “den vide jord” se Guds frelse. Es. 52,
10. Mange af de mennesker, som blev omvendt fra hedenskabet, ville gerne slutte
sig til israelitterne og rejse med dem tilbage til Judæa. De skulle ikke kunne sige:
“Herren vil skille mig ud fra sit folk” (Es. 56, 3), for Gud havde gennem sin profet
givet det løfte, at de, der søgte ham og holdt hans lov, for fremtiden skulle tilhøre
det åndelige Israel – hans menighed på jorden.’ Profeter & Konger, s. 180.

‘Et pagtstegn mellem mig og eder’

3. Hvad var symbolet på medlemskab af den hellige nation? 1 Mos. 17, 11-
14.

BEMÆRK:  ‘Abraham  [fik]  omskærelsens  anordning  som  “et  segl  på  den
retfærdighed af tro, han havde som uomskåren.” Rom. 4, 11. Den skulle bibeholdes
af patriarken og hans efterkommere som tegn på, at de var viet til Guds tjeneste og
således adskilt fra afgudsdyrkerne, og at Gud antog dem som sin dyrebare ejendom.
Ved denne ceremoni lovede de på deres side at opfylde betingelserne i den pagt,
som var sluttet med Abraham. De skulle ikke indgå ægteskab med hedningerne, for
derved ville de miste deres ærbødighed over for Gud og hans hellige lov, blive

19



Lektie 3: 9. – 15. januar
fristet  til  at  tage del  i  andre folks syndige skikke og forledt  til  afgudsdyrkelse.’
Patriarker & Profeter, s. 69.

4. Hvad skete der efter oprøret ved Kadesj-Barnea? Jos. 5, 2-7.

BEMÆRK: ‘I næsten 40 år  er  Israel  tabt  af  syne  i  ørkenens ukendthed.  Moses
siger: “Der var gået otte og tredive år fra vort opbrud fra Kadesj-Barnea, til vi gik
over  Zeredbækken,  til  hele  hin  slægt  af  våbenføre  mænd  var  uddød  af  lejren,
således som Herren havde svoret dem; også Herrens hånd havde været imod dem,
så de blev udryddet af lejren til sidste mand.” 5 Mos. 2, 14-15. I disse år blev folket
stadig mindet om, at de havde pådraget sig Guds mishag. I opstanden ved Kadesj
havde de forkastet Gud, og Gud havde for en tid forkastet dem. Fordi de havde
været utro over for hans pagt, skulle de ikke modtage pagtens tegn, omskærelsens
anordning. Deres ønske om at vende tilbage til slaveriets land havde vist, at de ikke
var  værdige  til  friheden,  og påskens anordning,  der  var  indstiftet  til  minde om
udfrielsen fra trældommen, skulle ikke fejres. Og dog vidnede tabernakeltjenestens
opretholdelse om, at Gud ikke helt havde svigtet sit folk. Han sørgede stadig for
dem. “Herren din Gud har velsignet  dig i alt,  hvad du har taget dig for,” sagde
Moses, da han så tilbage på deres ørkenvandring. “Han har sørget for dig på din
vandring gennem denne store ørken; i fyrretyve år har Herren din Gud nu været
med  dig,  du  har  ikke  manglet  noget.”  Levitternes  sang,  som  Nehemias  har
nedskrevet, giver også et levende billede af Guds omsorg for Israel, selv i disse år,
hvor Gud havde forkastet dem: “Du svigtede dem i din store barmhjertighed ikke i
ørkenen; skystøtten veg ikke fra dem om dagen, men ledede dem på vejen, ej heller
ildstøtten om natten, men lyste for dem på vejen, de skulle vandre. Du gav dem din
gode Ånd for at give dem indsigt og forholdt ikke deres mund din manna, og du
gav dem vand til at slukke deres tørst. I fyrretyve år sørgede du for dem i ørkenen,
deres  klæder  sledes  ikke  op,  og  deres  fødder  hovnede  ikke.”  Neh.  9,  19-21.’
Patriarker & Profeter, s. 207.

‘Så du elsker Herren din Gud af hele dit hjerte’

5. Var omskærelsen forbeholdt jøderne? 2 Mos. 12, 48.

BEMÆRK: ‘I det ydre tjente de Gud som midlet til at opnå national storhed. De
blev ikke verdens lys, men lukkede sig ude fra verden for at undgå fristelsen til
afgudsdyrkelse.  I  de  forskrifter,  der  var  givet  ved  Moses,  havde  Gud  sat
begrænsninger  for  deres  samkvem med afgudsdyrkere;  men denne belæring var
blevet forkert fortolket. Den var beregnet til at forhindre dem i at rette sig efter
hedningernes skikke; men den blev benyttet  til  at opbygge en skillemur mellem
Israel og alle andre folkeslag. Jøderne betragtede Jerusalem som deres himmel, og
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de blev ligefrem skinsyge,  hvis  Herren  viste  barmhjertighed  mod hedningerne.’
Den Store Mester, s. 18. 

6. Hvordan forklares betydningen af dette ritual i Bibelen? 5 Mos. 10, 12-16;
30, 6. Sammenlign med Rom. 2, 28.

BEMÆRK:  ‘Frelsende  tro  er  ikke  en  tilfældig  tro,  som  bare  godtager  med
forstanden. Det er en tro, som har sin rod i hjertet og tager imod Jesus som en
personlig Frelser i vished om, at han fuldt og helt kan frelse dem, som kommer til
Gud ved ham. At tro, at han vil frelse andre, men ikke dig, er ingen ægte tro. Når et
menneske tager imod Kristus som det eneste håb om frelse, da ser man ægte tro.
Den,  som har denne tro,  bliver  ledet  til  at  give  sit  hjerte  helt  til  Kristus,  mens
forstanden står under Helligåndens kontrol, og karakteren bliver dannet efter det
guddommelige forbillede. Hans tro er ikke en død tro, men en tro virksom ved
kærlighed,  som  sætter  ham  i  stand  til  at  se  Kristi  storhed  og  efterligne  den
guddommelige  karakter.  “Da  skal  Herren,  din  Gud  omskære  dig  og  dine
efterkommere på hjertet, så du elsker Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din
sjæl, for at du må leve.” (5 Mos. 30, 6.) Det er Gud, som omskærer hjertet. Alt er
Guds gerning fra begyndelse til slut. Det syndige menneske kan sige: “Jeg er en
fortabt synder, men Kristus kom for at ‘opsøge det, som var fortabt, og frelse det.’
Han siger: “Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.” (Mark. 2,
17.) Jeg er en synder, og han døde på korset for at frelse mig. Jeg tager imod den
tilgivelse, han har lovet.”’ På fast grunn, bog 1, s. 388-389.

‘I skal faste’

7. Under  hvilke  omstændigheder  kunne  en  person fjernes  fra  den  hellige
nation? 2 Mos. 31, 14; 3 Mos. 18, 29 (se de foregående vers); 4 Mos. 9, 13;
15, 30.

BEMÆRK: Herren forklarede, at dersom en person med vilje valgte at synde mod
Guds udtrykte vilje, skulle han fjernes fra Guds folk. Ved sådanne handlinger af
overlagt synd havde disse personer brudt deres pagt med Gud, og medmindre de
angrede,  kunne de ikke længere  betragtes  som en del  af  Guds folk.  Så selvom
medlemskab  af  den  udvalgte  nation  blev  tildelt  spædbørn  på  den  ottende  dag,
kunne dette medlemskab kun opretholdes af dem, som valgte at opfylde Guds vilje.

8. Hvordan blev folket hvert år mindet om dette valg? 3 Mos. 23, 27-30.
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BEMÆRK:  ‘Når  ypperstepræsten  i  den  forbilledlige  tjeneste  gjorde  soning  for
Israel, skulle alle ransage deres hjerter med anger og ydmyge sig for Herren, for at
de ikke skulle lukkes ude fra folkets midte. På samme måde skulle nu alle de, der
vil have deres navne stående i livets bog, i løbet af de få dage, der er tilbage af
deres prøvetid, ydmyge sig for Gud i sorg over synd og med sand anger. Det skal
være  en  dyb,  inderlig  selvransagelse.  Den overfladiske,  sorgløse  indstilling  hos
mange  bekendende  kristne  må  bort.  Alle,  der  ønsker  at  undertrykke  de  onde
tilbøjeligheder,  der  søger  at  få  overtaget,  står  over  for  en  alvorlig  kamp.
Forberedelsen  kræver  en  individuel  indsats.  Vi  frelses  ikke  gruppevis.  Det  ene
menneskes renhed og hengivenhed erstatter ikke mangel på disse egenskaber hos
det andet. Skønt alle folk skal dømmes af Gud, undersøger han hver enkelts sag
nøje og indgående, som var han det eneste menneske på jorden. Alle og enhver skal
prøves og findes uden fejl eller lyde af nogen art.’ Konfrontation, s. 403-404.

‘Herrens vrede blussede op imod dem’

9. Hvordan adskilte Gud de civile og de religiøse elementer i Israel? 2 Mos.
3, 10; 27, 21 – 28, 1.

BEMÆRK: Gud adskilte folkets civile lederskab og religiøse lederskab. Selvom
Moses blev valgt af Gud til at lede folket, skulle han ikke tjene i tabernaklet, mens
Aron ikke skulle påtage sig det civile lederskab, selvom han var udvalgt af Gud til
at være folkets åndelige leder som deres ypperstepræst. Således begyndte Gud at
lære princippet om adskillelse mellem kirke og stat. Det var deres fejltagelse ved
ikke at anerkende dette princip, der senere førte til forkastelsen af Saul og Uzzias. 

10. Hvordan viste Gud sit mishag, da Aron sammen med hans søster forsøgte
at overtage det civile lederskab over Israel? 4 Mos. 12, 1-2. 9-11.

BEMÆRK: ‘Mirjam og Aron var ikke blevet spurgt til råds, da de halvfjerds ældste
blev valgt, og nu blev de skinsyge på Moses... Gud havde udvalgt Moses og tildelt
ham sin Ånd, og ved at  klage  gjorde  Mirjam og Aron sig ikke blot  skyldige  i
illoyalitet over for deres leder, som var indsat af Gud, men over for Gud selv. De
oprørske kritikere fik besked på at gå hen til tabernaklet, hvor de måtte stå ansigt til
ansigt med Moses. “Men Herren steg ned i skystøtten og stillede sig ved indgangen
til teltet og kaldte på Aron og Mirjam.” Det blev ikke benægtet, at de havde den
profetiske gave. Gud kunne have talt til dem i syner og drømme. Men Herren talte
mere direkte til Moses, som han havde givet det vidnesbyrd, at han var “tro i hele
mit hus.” Ham talte Gud ansigt til ansigt med. “‘Hvor tør I da tage til orde mod min
tjener Moses?’ Og Herrens vrede blussede op imod dem, og han gik bort.” Skyen
trak sig bort fra tabernaklet som tegn på Guds mishag, og Mirjam blev straffet. Hun
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blev “hvid som sne af spedalskhed.” Aron gik fri, men Mirjams straf var en hård
irettesættelse til ham. Nu blev deres stolthed lagt i støvet, og Aron bekendte deres
synd og bad om, at hun måtte blive skånet for at dø af den frygtelige og dødelige
sygdom.’ Patriarker & Profeter, s. 192. 193.

‘Der bærer dets frugter’

11. Hvorledes bliver man i dag kvalificeret til at være en del af Guds rige?
Matt. 21, 43. 

BEMÆRK: ‘Som et folk var jøderne kommet til  kort med hensyn til at opfylde
Guds  hensigt,  og  vingården  blev  taget  fra  dem.  De  forrettigheder,  de  havde
misbrugt, og den gerning, de havde ringeagtet, blev betroet andre. Lignelsen om
vingården gælder ikke jødefolket alene. Den rummer også en lærdom for os. Gud
har skænket kirken i vor tid store forrettigheder og velsignelser, og han forventer
tilsvarende  frugter.  Vi  er  blevet  løskøbt  med en  uendelig  høj  pris.  Kun ved  at
betragte denne løsesums størrelse kan vi fatte, hvad det vil have til følge. På denne
klode,  hvis  jord er  blevet  vædet  med Guds Søns tårer  og blod,  skal  Paradisets
dyrebare frugter modnes. Guds ords store og herlige sandheder skal  åbenbares i
hans  folks  liv,  og  gennem  sit  folk  vil  Kristus  vise  sin  karakter  og  sit  riges
principper.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 98-99.

12. Hvordan forklarede Peter Guds hensigt med sit folk i dag? 1 Pet. 2, 9.

BEMÆRK: ‘Herren vil benytte sin menighed på jorden i dag til at fuldbyrde den
plan, som han ville have gennemført med Israels hjælp. Han har lejet “sin vingård
ud  til  andre  vingårdsmænd”  –  nemlig  det  folk,  som  holder  hans  pagt  og
samvittighedsfuldt  “giver  ham  frugterne,  når  tid  er.”  Der  har  aldrig  været  et
tidspunkt i denne jords historie, hvor Herren ikke har haft trofaste repræsentanter,
som har gjort hans sag til deres. Disse vidner udgør det åndelige Israel, og alle de
løfter, som findes i Herrens pagt med det gamle Israel, vil blive opfyldt på dem. I
dag  har  Guds  menighed frihed  til  at  fuldbyrde  den  guddommelige  plan  til  den
fortabte menneskeheds frelse.  I  mange hundrede år har Guds folk lidt under,  at
deres frihed var begrænset. Det var forbudt at forkynde evangeliet i dets renhed, og
de, der vovede at overtræde de forbud, som var udstedt af mennesker, blev straffet
hårdt. Følgen var, at Herrens store åndelige vingård næsten slet ikke blev passet.
Folket blev berøvet Guds ords lys. Vildfarelsens og overtroens mørke truede med at
udslette  den sande religion.  I  denne lange  tidsperiode,  hvor forfølgelsen  rasede
ubarmhjertigt, var Guds menighed på jorden lige så bogstaveligt i fangenskab som
Israels børn, da de var fanger i Babylon. Men lovet være Gud: hans menighed er
ikke i fangenskab længer! Det åndelige Israel har fået de samme privilegier som
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Guds  folk,  da  de  blev  udfriet  fra  Babylon.  Overalt  på  jorden  lytter  mænd  og
kvinder til det himmelske budskab, som Johannes, forfatter af Åbenbaringens bog,
forudsagde ville blive forkyndt før Kristi andet komme: “Frygt  Gud og giv ham
ære; thi nu er hans doms time kommet.” Åb 14, 7.’ Profeter & Konger, s. 347-348.
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‘At adlyde er mere værd end slagtoffer’

UDENADSVERS: ‘Men Samuel sagde: “Mon Herren har lige så meget behag i
brændofre og slagtofre som i lydighed mod Herrens røst? Nej, at adlyde er mere
værd end slagtoffer, og at være lydhør er mere værd end vædderfedt.”’ 1 Sam. 15,
22. 

STUDIEHJÆLP: Patriarker & Profeter, kap. 60.
LEKTIENS MÅL: At undersøge Sauls synd, idet han forsøgte at nedbryde 

adskillelsen mellem konge og præst.

Indledning
‘Gud  havde  sagt,  at  kun  de  mennesker,  som  var  specielt  indviet  til  denne

gerning, måtte ofre til ham. Men Saul sagde: “Bring brændofferet og takofrene hen
til mig!” I fuld udrustning gik han nu hen til alteret og ofrede til Gud.’ Patriarker
& Profeter, s. 321.  

‘Giv os en konge’

1. Hvilket ønske fremlagde Israels folk? 1 Sam. 8, 4-5.

BEMÆRK:  ‘Herren  havde forudsagt  gennem sine  profeter,  at  Israel  ville  blive
regeret af en konge, men det er ikke ensbetydende med, at denne regeringsmåde var
bedst for dem og i overensstemmelse med hans vilje. Han lod folket få deres vilje,
fordi de ikke ville lade ham lede dem. Hoseas siger, at Gud gav dem en konge i sin
vrede.  Hos.  13,  11.  Når  menneskene  absolut  vil  have  deres  vilje,  og  de  enten
undlader at bede Gud vejlede dem eller handler i strid med hans åbenbarede vilje,
opfylder han ofte deres ønsker, for at de af egen bitter erfaring kan lære at indse
deres  tåbelighed  og  at  angre  deres  synd.  Det  er  farligt  at  lade  sig  lede  af
menneskelig stolthed og visdom. De ting, som menneskehjertet ønsker på trods af
Guds  vilje,  viser  sig  i  det  lange  løb  at  være  til  forbandelse  i  stedet  for  til
velsignelse.’ Patriarker & Profeter, s. 314. 

2. Hvordan viste Gud Samuel den sande natur af dette ønske? 1 Sam. 8, 7.

BEMÆRK: ‘Det var ikke ham, de havde været uærbødige over for, men Gud, som
indsatte folkets ledere. Når mennesker foragter og forkaster Guds trofaste tjener,
viser de ikke blot foragt for et menneske, men for Mesteren, som har sendt ham.
Det  er  Guds  ord,  tilrettevisninger  og  vejledning,  som  ringeagtes,  og  hans
myndighed, der tilsidesættes.’ Patriarker & Profeter, s. 314.
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‘Denne ret skal den konge have’

3. Hvordan forklarede Samuel kongedømmets natur for dem? 1 Sam. 8, 11-
18.

BEMÆRK: ‘Samuel fortalte dem uden omsvøb, hvilke byrder der ville blive pålagt
dem, når de fik en konge, og påviste forskellen mellem de forholdsvis frie og gode
kår, som de havde nu, og det åg, de ville komme til at leve under, når de havde fået
en konge.  Deres  konge ville efterligne  andre kongers  pomp og pragt,  og for  at
kunne gøre det  ville det blive nødvendigt  for ham at  pålægge dem store,  tunge
byrder ved at lægge beslag på både deres arbejdskraft og deres ejendele. Han ville
forlange, at de bedste af deres unge mænd skulle gøre tjeneste for ham. De ville
blive sat til at passe hans vogne og heste og løbe foran ham. De skulle gøre tjeneste
i hans hær, og de ville blive sat til at dyrke hans marker, høste hans afgrøder og
lave hans krigsredskaber. Han ville tage Israels døtre til at koge og bage ved hoffet.
Han ville give sine hoffolk det bedste af landet, som Herren selv havde givet folket.
Han ville også tage de bedste af deres trælle og det bedste af deres kvæg “til sit eget
arbejde.”  Foruden alt  dette  ville  kongen kræve en tiendedel  af  deres  indtægter,
enten i form af deres arbejdsudbytte eller jordens produkter. “I selv skal blive hans
trælle,” sluttede profeten, “og når I da til den tid klager over eders konge, som I har
valgt eder, så vil Herren ikke bønhøre eder!” Når kongedømmet først var oprettet,
kunne de ikke afskaffe det igen efter forgodtbefindende, selv om det voldte dem
nok så store kvaler.’ Patriarker & Profeter, s. 314. 

4. Hvordan svarede Israel på det, Samuel fortalte dem? 1 Sam. 8, 19-20.

BEMÆRK: ‘“Som alle de andre folk.” Israelitterne var ikke klar over, at det var et
særligt  privilegium og en stor velsignelse  for  dem, at  de ikke lignede de andre
nationer i denne henseende. Gud havde udskilt israelitterne fra alle andre folk og
gjort dem til sit ejendomsfolk. Men uden at tage hensyn til denne store ære nærede
de et brændende ønske om at efterligne hedningerne! Det folk, der bekender sig til
at  være Guds ejendomsfolk i  dag,  længes  også  efter  at  følge  verdens  sæder og
skikke.  Når de forlader  Herren,  bliver  de mere og mere ivrige efter  at  opnå de
fordele og æresbevisninger, som verden byder på. De kristne søger ustandselig at
efterligne de mennesker, der tjener denne verdens gud. Mange hævder, at de har
større  muligheder  for  at  øve  indflydelse  over  de  ugudelige,  hvis  de  slutter  sig
sammen med verdslige mennesker og følger deres skikke. Men alle de, der gør det,
afskærer forbindelsen med ham, som er deres styrke. Når de bliver verdens venner,
bliver de Guds fjender. For at opnå verdslig ære ofrer de den ufattelige ære, som
Gud har kaldet dem til, nemlig at forkynde hans guddomskraft, som kaldte dem fra
mørket til sit underfulde lys. 1 Pet. 2, 9.’ Patriarker & Profeter, s. 315. 
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‘Som en gave skænker jeg eder præstedømmet’

5. Hvilken befaling havde Gud givet angående præstedømmet? 4 Mos. 18, 7.

BEMÆRK: ‘Aron og hans sønner skulle tjene foran vidnesbyrdets  telt.  “Herren
sagde til Aron: Du tillige med dine sønner og dit fædrenehus skal have ansvaret for
helligdommen,  og  du  tillige  med  dine  sønner  skal  have  ansvaret  for  eders
præstetjeneste... I skal tage vare på, hvad der er at varetage ved helligdommen og
alteret, for at der ikke atter skal komme vrede over israelitterne... Du tillige med
dine sønner skal tage vare på eders præstegerning i alt, hvad der angår alteret og
det, der er inden for forhænget, og udføre arbejdet derved. Som en gave skænker
jeg  eder  præstedømmet.”  Så  bestemt  var  Herren,  at  denne  hellige  gerning  kun
skulle udføres af dem, han havde udvalgt, at han erklærede: “Enhver lægmand, der
trænger sig ind deri, skal lide døden.” Enhver arbejder skulle kende sin plads og
udføre de særlige pligter, der var ham betroet; og han skulle lade det være, som var
betroet en anden arbejder at udføre.’ Review & Herald, 5. oktober 1905.

6. Hvilken aftale havde Samuel indgået med Saul? 1 Sam. 10, 8.

BEMÆRK: ‘Da Saul blev salvet til  konge over Israel,  havde Samuel givet ham
nøje besked på, hvad han skulle gøre, når dette øjeblik kom. “Du skal gå i forvejen
ned til Gilgal,” sagde profeten, “så kommer jeg ned til dig for at bringe brændofre
og ofre takofre. Syv dage skal du vente, til jeg kommer og kundgør dig, hvad du
skal gøre!” 1 Sam. 10, 8.’ Patriarker & Profeter, s. 320. 

7. Hvad gjorde Saul, da Samuel var forsinket i at overholde aftalen? 1 Sam.
13, 8-9.

BEMÆRK: ‘Saul blev mere og mere utålmodig over, at Samuel ikke kom, og gav
profetens  fravær  skylden  for,  at  soldaterne  var  modløse  og deserterede.  Da det
aftalte tidspunkt var inde, var Guds profet endnu ikke kommet. Gud havde med
vilje  opholdt  sin  tjener.  Nu  kunne  Saul  ikke  beherske  sit  urolige,  impulsive
temperament  længer.  Han  følte,  at  der  måtte  gøres  noget  for  at  berolige  de
ængstelige soldater og besluttede at sammenkalde folket til gudstjeneste og sikre
sig Guds hjælp ved at ofre. Gud havde sagt, at kun de mennesker, som var specielt
indviet til denne gerning, måtte ofre til ham. Men Saul sagde: “Bring brændofferet
og takofrene hen til mig!” I fuld udrustning gik han nu hen til alteret og ofrede til
Gud.’ Patriarker & Profeter, s. 321.
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‘Hvad har du gjort?’

8. Hvordan irettesatte Samuel Saul? 1 Sam. 13, 10-11.

BEMÆRK: ‘Samuel så øjeblikkelig, at Saul havde trodset den befaling, han havde
fået. Herren havde sagt ved sin profet, at han ville åbenbare, hvad Israel skulle gøre
i denne krisetime. Hvis Saul havde opfyldt de betingelser, som Gud havde stillet for
at hjælpe Israel, ville Herren have befriet dem på en vidunderlig måde ved hjælp af
de få soldater, som var kongen tro. Men Saul var så godt tilfreds med sig selv og
det,  han havde gjort,  at  han gik profeten  i  møde i  den tro,  at  han ville  få  ros.
Samuels ansigt var præget af uro og bekymring, men da han spurgte: “Hvad har du
gjort!”  undskyldte  Saul sin formastelige  handlemåde.’ Patriarker  & Profeter,  s.
321.

9. Hvordan forklarede Samuel Sauls synds natur? 1 Sam. 13, 13.

BEMÆRK: ‘Enten kunne Israel ikke være Guds folk længer, eller også skulle det
princip,  der  dannede  grundlaget  for  kongedømmet,  holdes  i  hævd.  I  det  sidste
tilfælde skulle nationen styres af Gud. Hvis den israelitiske nation ville anerkende,
at den tilhørte Herren, og hvis israelitterne ville lade Guds vilje komme i første
række og de menneskelige og jordiske ønsker i anden række, ville Gud fortsat være
Israels regent. Gud ville forsvare konge og folk lige så længe, som de underordnede
sig ham. Men en israelitisk konge ville aldrig få lykken med sig,  hvis han ikke
anerkendte  Guds  overhøjhed  i  alle  henseender...  Vi  har  ingen  anelse  om,  hvor
meget der står på spil, når Gud sætter os mennesker på prøve. Vi kan kun føle os
trygge,  når  vi  viser  ubetinget  lydighed  imod Guds  ord.  Gud opfylder  kun sine
løfter, hvis vi viser tro og lydighed, og når vi ikke retter os efter hans befalinger,
går vi glip af de rige velsignelser, som er lovet os i Skriften. Vi bør hverken følge
vore indskydelser eller fæste vor lid til  menneskers dømmekraft.  Vi bør spørge,
hvad der er Guds åbenbarede vilje, og efterkomme hans udtrykkelige befalinger
uden hensyn til omstændighederne. Gud skal nok tage ansvaret for udfaldet. Hvis
vi retter os trofast efter Guds ord, kan vi i krisens stund bevise over for mennesker
og engle, at Herren kan stole på os, og at vi vil gøre hans vilje, ære hans navn og
være  til  velsignelse  for  hans  folk selv under  vanskelige  forhold.’  Patriarker  &
Profeter, s. 321-322. 

‘Da tog jeg mod til mig’

10. Hvilke undskyldninger for sin synd kom Saul med? 1 Sam. 13, 11-12.
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BEMÆRK:  ‘Det  burde  bemærkes,  at  Saul  havde  brug  for  religionen,  fordi
“spredning” fandt sted; og man bør erindre, at i en sakral situation [dvs. når religion
og stat er forenet] er religionens primære funktion at modarbejde spredning ved
hjælp af et sakramente. Man kan næppe forestille sig et mere sakralt, mentalt klima
og  en  gerning,  der  er  dikteret  endnu  mere  af  sakralisme  end  Sauls  gerning.’
Verduin, Anatomy of a Hybrid, s. 30.

11. Hvilken dom udtalte Samuel over Saul? 1 Sam. 13, 13-14.

BEMÆRK: ‘Over for Sauls svage undskyldning for hans handling (som han vidste
var forkert – for han hævdede, at han havde taget mod til sig for at udføre den)
svarede præsten: “Du har handlet uforstandigt,  du har ikke overholdt Herren din
Guds bud, som han befalede dig.” Fra det øjeblik af var kong Saul under Guds
mishag,  et  mishag,  der  ikke  blev  fjernet  igen;  det  blev  bare  mørkere,  idet
månederne og årene gik.’ Verduin, Anatomy of a Hybrid, s. 30.
‘Hvis Saul havde taget hensyn til Guds krav i denne krisetime, kunne Gud have
gennemført sin vilje ved hjælp af kongen. Men denne begik en stor fejl og viste sig
derved uegnet til at styre folket som Guds viceregent. Han ville føre Israel på afveje
og tage mere hensyn til sin egen end til Guds vilje. Hvis Saul havde været tro imod
Gud, ville hans herredømme være blevet grundfæstet til evig tid, men han svigtede,
og  derfor  var  Gud  nødt  til  at  gennemføre  sine  planer  ved  hjælp  af  et  andet
menneske.  Der  var  ikke  andet  at  gøre  end  at  betro  ansvaret  for  Israel  til  et
menneske,  der  ville  regere  folket  i  overensstemmelse  med  Himmelens  vilje.’
Patriarker & Profeter, s. 321.

‘Lyd nu Herrens røst’

12. Hvad var den sidste anledning Saul fik til at redde sig selv? 1 Sam. 15, 1-3.

BEMÆRK: ‘Saul bestod ikke trosprøven i den kritiske situation i Gilgal, hvor han
vanærede  gudstjenesten,  men  han  havde  endnu  ikke  voldt  ubodelig  skade,  og
Herren ville give ham endnu en anledning, så han kunne lære at stole ubetinget på
hans ord og at adlyde hans befalinger. Da profeten irettesatte Saul i Gilgal, kunne
han ikke selv indse, at han havde begået en stor synd. Han følte, at han var blevet
uretfærdigt behandlet, og forsøgte at retfærdiggøre sin handlemåde og at undskylde
sine fejl. Fra det øjeblik havde han ikke ret megen forbindelse med profeten mere.
Samuel elskede Saul som sin egen søn, og den iltre og temperamentsfulde Saul
havde  holdt  profeten  højt  i  ære.  Men Saul  var  blevet  fornærmet  over  Samuels
irettesættelse  og  søgte  så  vidt  muligt  at  undgå  ham.  Nu  lod  Herren  sin  tjener
overbringe Saul et nyt budskab. Hvis han ville være lydig, kunne han endnu nå at
vise sin vilje til at tjene Gud af et udelt hjerte og bevidne, at han var værdig til at
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lede Israel. Samuel opsøgte kongen og overbragte ham budskabet fra Herren. For at
kongen skulle forstå, at det havde stor betydning at efterkomme denne befaling,
sagde Samuel udtrykkeligt, at Herren havde sendt ham, og at han talte med samme
myndighed, som da han salvede Saul til konge.’ Patriarker & Profeter, s. 325. 

13. Hvordan svigtede Saul igen i at adlyde Gud? 1 Sam. 15, 8-9.

BEMÆRK: ‘Han efterkom kun delvis den guddommelige befaling om at udrydde
Guds  fjender  fuldstændig.  Saul  besluttede  at  gøre  sit  sejrstog  så  strålende  som
muligt  ved at  tage  en konge med sig tilbage  som fange.  Han dristede sig til  at
efterligne  de  omkringboende  folks  skikke  og skånede  den  barske  og  krigeriske
amalekitterkonge  Agags  liv.  Folket  skånede  det  bedste  af  hornkvæget  og
småkvæget og de bedste arbejdsdyr og undskyldte deres synd med, at de ville ofre
kvæget til Herren. Men det var kun et påskud for at få lov til at beholde det kvæg,
som de selv ønskede at få. Dette var den sidste, store prøve, Saul blev stillet på. I sit
overmod havde han tilsidesat Guds vilje og vist, at han var besluttet på at regere
som  en  uafhængig  monark.  Derfor  kunne  Gud  ikke  fortsat  betro  ham
kongeværdigheden  og  lade  ham  regere  som  sin  stedfortræder.’  Patriarker  &
Profeter, s. 326. 

14. Hvilken undskyldning gav Saul for sin ulydighed, og hvad var Samuels
svar? 1 Sam. 15, 15. 22-23.

BEMÆRK: ‘Profeten fejede kongens løgne til side med sine strenge og alvorlige
ord og udtalte den uigenkaldelige dom: “Mon Herren har lige så meget behag i
brændofre og slagtofre som i lydighed mod Herrens røst? Nej, at adlyde er mere
værd  end  slagtoffer,  og  at  være  lydhør  er  mere  værd  end  vædderfedt;  thi
genstridighed  er  trolddomssynd,  og  egenrådighed  er  afgudsbrøde.  Fordi  du  har
forkastet Herrens ord, har han forkastet dig, så du ikke mere skal være konge!”’
Patriarker & Profeter, s. 327.
‘“At adlyde er mere værd end slagtoffer.” Selve ofrene havde ingen værdi i Guds
øjne. De var et udtryk for, at den, som bragte dem, angrede sin synd, troede på
Kristus og forpligtede sig til at være lydig imod Guds lov i fremtiden. Men ofrene
var værdiløse,  hvis der  ikke lå anger,  tro og et  lydigt  hjerte bagved.  Da Saul i
direkte strid med Guds bud foregav at  ofre det,  som Gud havde befalet  ham at
tilintetgøre,  viste  han  åbenlys  foragt  for  Guds  myndighed.  Hans  ofring  var  en
fornærmelse imod Himmelen. Skønt vi har kendskab til Sauls synd og dens følger,
er der mange, som bærer sig ad på samme måde i dag. Samtidig med, at de nægter
at  anerkende  og adlyde  visse  af  Herrens  bud,  vedbliver  de med at  holde  deres
formelle gudstjenester. Guds bud billiger ikke en sådan gudstjeneste. Uden hensyn
til, hvor nidkært mennesker iagttager deres religiøse ceremonier, kan Herren ikke
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anerkende  dem,  hvis  de  med  vilje  vedbliver  at  overtræde  et  af  hans  bud.’
Patriarker & Profeter, s. 329. 
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Lektie 5: 23. – 29. januar
‘At ofre Herren røgelse tilkommer ikke dig, Uzzija’

UDENADSVERS: ‘Herren eders Gud skal I holde eder til, ham skal I frygte,
hans bud skal I holde, hans røst skal I adlyde, ham skal I tjene, og ved ham skal I
holde fast.’ 5 Mos. 13, 4.

STUDIEHJÆLP: Profeter & Konger, s. 149.
LEKTIENS MÅL: At undersøge Uzzijas synd, da han prøvede at nedbryde 

adskillelsen mellem kirke og stat.

Indledning
‘Der  er  ikke personsanseelse  hos Gud.  “Den,  der  handler  med forsæt,  hvad

enten han er indfødt eller fremmed, han håner Gud, og det menneske skal udryddes
af sit folk.”’ 4 Mos. 15, 30.’ Profeter & Konger, s. 150. 

‘Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne’

1. Hvem var Uzzija? 2 Krøn. 26, 1-3. Se også 2 Kong. 14, 17-21.

BEMÆRK: Uzzija (som betyder “Min styrke er Jehova”) er også kendt som Azarja
(som betyder “Jehova hjælper”).
‘I  2.  Krønikebogen  bliver  den  nye  konge  altid  kaldt  for  Uzzija,  mens  han  i
Kongebogen omtales som Azarja under den første del af hans regeringstid. I den
sidste del af hans regeringstid viser han sig som Uzzija (2 Kong. 15, 13. 30. 32.
34). De sædvanlige forklaringer om enten en skrivefejl  på grund af forvirringen
mellem  lignende  bogstaver,  eller  at  han  havde  to  navne  forekommer  lige
utilfredsstillende. Betydningen af de to navne er heller ikke præcis den samme. Kan
det ikke være, at Azarja var hans rigtige navn, og at han efter  at have vovet at
trænge ind i helligdommen og var blevet slået af livslang spedalskhed fik sit navn
bemærkelsesværdigt ændret til det beslægtede navn Uzzija, “Min styrke er Jehova,”
for at markere, at den “hjælp,” som han havde modtaget, havde været afhængig af
hans forbindelse med Herren.’ Edersheim, The History of Israel & Judah, s. 60-61.
  
2. Hvilken slags konge var han? 2 Krøn. 26, 4-5a.

BEMÆRK: ‘Her stifter vi bekendtskab med en god konge i Juda, en usædvanlig
mand, så god i Guds øjne, at han “på underfuld måde blev hjulpet” af Gud. Han
havde fremgang med alt, hvad han gav sig for.’ Verduin, Anatomy of a Hybrid, s.
31. 
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‘Han søgte Herren’

3. Hvad var fundamentet for hans succes som konge? 2 Krøn. 26, 5b.

BEMÆRK:  ‘Søg  Herren  af  hele  jeres  hjerte.  Kom  med  nidkærhed,  og  når  I
oprigtigt føler, at uden Guds hjælp går I fortabt, når I skriger efter ham, ligesom
hjorten skriger efter rindende vand, vil Herren hastigt styrke jer. Da vil jeres fred
overgå al forstand. Dersom I venter at blive frelste, må I bede... Bed Gud om at
virke en grundig forandring i  jer,  at  åndens frugter  må bo i  jer..  Det  er enhver
kirstens forret at kunne erfare Guds Ånds dybe påvirkning. En liflig himmelsk fred
vil gennemtrænge sindet, og det vil være jer kært at hengive jer til betragtninger om
Gud  og  himmelen.  De  herlige  løfter  i  hans  ord  vil  være  jer  som  et  åndeligt
festmåltid. Men forvis jer først om, at I er begyndt på den kristnes løbebane. Forvis
jer  om,  at  I  har  taget  de  første  skridt  på  vejen  til  evigt  liv.’  Vejledning  for
Menigheden, bind 1, s. 158-159.
‘Kun én dag tilhører  os,  og den dag skal  vi  leve for Gud. For denne ene dags
vedkommende må vi i alvorlig tjenestegerning lægge alle vore planer og forsætter i
Kristi hånd, idet vi kaster al vor bekymring på ham, for han sørger for os. “Jeg ved,
hvilke tanker jeg nærer om eder, lyder det fra Herren, tanker om fred og ikke om
ulykke, at jeg må give eder fremtid og håb.” “Ved omvendelse og stilhed skal I
frelses, i ro og tillid er eders styrke.” (Jer. 29, 11; Es. 30, 15). Dersom du vil søge
Herren  og omvende dig hver  dag,  dersom du i  din ånd selv vil  vælge  at  være
frimodig og fryde dig i Gud, og dersom du med glæde i hjertet efterkommer hans
nådige kald og bærer Kristi åg – lydighedens og tjenestens åg – vil alle dine klager
forstumme,  alle  dine  vanskeligheder  vil  blive  fjernet,  og  alle  de  besværlige
opgaver, som du nu står over for, vil løses. Fra Naturens Talerstol, s. 126. 

4. Hvilket ry havde Uzzija blandt de omkringliggende nationer, og hvad var
årsagen til hans succes? 2 Krøn. 26, 15b.

BEMÆRK:  ‘Under  Uzzijas  (også  kaldet  Azarja)  lange  regering  i  Judas  og
Benjamins land var der en sådan velstand, som landet ikke havde oplevet under
nogen konge, siden Salomo døde næsten to hundrede år tidligere. Kongen styrede
klogt i mange år. Himmelen stod ham bi, og hans hære generobrede en del af det
landområde, som var gået tabt nogle år tidligere. Han genopbyggede og befæstede
forskellige byer, og landet styrkede sin stilling blandt nabofolkene. Handelen tog et
opsving, og der strømmede rigdomme fra mange lande til Jerusalem. Uzzijas “ry
nåede viden om, thi på underfuld måde blev han hjulpet til stor magt.”’ Profeter &
Konger, s. 149.    
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‘Hans hjerte blev overmodigt’

5. Hvem var nogle af de profeter, der tjente under Uzzijas regeringstid? Es.
1, 1; Hos. 1, 1; Amos 1, 1.

BEMÆRK: Esajas ‘oplevede Israels og Syriens forenede hæres indfald i Juda. Han
så assyrerhæren slå lejr foran rigets store byer. I hans levetid ville Samaria falde, og
Israels  ti  stammer  ville  gang  på  gang  blive  angrebet  af  de  assyriske  hære,  og
Jerusalem ville opleve en belejring, som ville have ført til byens fald, hvis ikke Gud
havde grebet mirakuløst ind. Sydrigets fred var allerede alvorligt truet. Gud var ved
at tage sin beskyttelse bort, og de assyriske hære stod i begreb med at oversvømme
Judas land. Men skønt farerne  udefra  syntes  overvældende,  var  de dog ikke så
alvorlige  som farerne  indefra.  Det  var  folkets  vanartethed,  som voldte  Herrens
tjener flest bryderier og mest sorg. De mennesker, som skulle have været verdens
lys, nedkaldte Guds straffedomme over sig ved deres frafald og oprør. Mange af de
synder,  som fremskyndede  nordrigets  undergang,  og  som Hoseas  og  Amos for
nylig havde fordømt i utvetydige vendinger, gik også i svang i Judas rige.’ Profeter
& Konger, s. 150.
‘Denne var en blomstrende tid for profetisme i Israel. Dette var måske endnu mere
tilfældet, fordi de sidste advarende røster nu lød blandt et folk, som var sunket ned i
afgudsdyrkelse  og  fordærvelse,  og  som  var  dommen  nær.  Fra  de  profetiske
hentydninger forekommer tingenes tilstand i Juda på en eller anden måde at have
været bedre, i hvert fald i den første del af denne regeringstid. Men også her blev
stolthed og dens resulterende laster – hovedsageligt hos kongen selv – på grund af
tiltagende fremgang og succes snart åbenbaret.’ Edersheim, The History of Israel &
Judah, s. 77.

6. Hvad gik der galt i Uzzijas erfaring? 2 Krøn. 26, 16a.

BEMÆRK:  ‘Den  materielle  velstand  blev  dog  ikke  fulgt  op  af  en  tilsvarende
fremgang på det åndelige område. Tempeltjenesten fortsattes som tidligere, og folk
strømmede til  i  store skarer  for  at tilbede den levende Gud, men ydmyghed og
oprigtighed veg gradvis  pladsen for stolthed og formalisme. Der står om Uzzija
selv: “Men da han var blevet mægtig, blev hans hjerte hovmodigt, så han gjorde,
hvad fordærveligt  var;  han handlede  troløst  mod Herren  sin Gud.”’  Profeter  &
Konger, s. 149. 

‘At brænde røgelse på røgelsesalteret’

7. Hvad blev Uzzija fristet til at gøre? 2 Krøn. 26, 16.
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BEMÆRK: ‘Hvad var der gået galt? Hvorfor degraderingen? Den blev foranlediget
af én overilede handling: kongen Uzzija gik ind i det hellige for at udføre præstens
opgaver;  kongen  havde  igen  invaderet  præstens  område.  Det  var  for  meget.’
Verduin, Anatomy of a Hybrid, s. 31. 

8. Hvordan forklarede ypperstepræsten hans synd for ham? 2 Krøn. 26, 17-
18.

BEMÆRK: ‘Han gjorde det heller ikke uvidende, for hans overilet handling bragte
hele  helligdommen  i  oprør,  idet  de  skrækslagne  præster  protesterede:  “Det
tilkommer  ikke  dig,  Uzzija,  at  ofre  Herren  røgelse,  men  præsterne.  Gå  ud  af
helligdommen; for du har handlet forkert, og det vil ikke bringe dig nogen ære fra
Gud Herren.’ Verduin,  Anatomy of a Hybrid, s. 31.

‘Herren havde ramt ham’

9. Hvad  var  Uzzijas  reaktion  over  for  ypperstepræstens  irettesættelse?  2
Krøn. 26, 19a.

BEMÆRK: ‘Vi bliver  fortalt, at  dette kun gjorde kongen mere uregerlig:  sådan
sirlighed – vidste disse præster ikke, at han, når alt kommer til alt, var kongen?’
Verduin, Anatomy of a Hybrid, s. 31. 

10. Hvordan straffede Gud kongens formastelse? 2 Krøn. 26, 19b-21. 

BEMÆRK: ‘Uzzija  blev rasende over,  at  han – kongen – blev irettesat  på den
måde. Men han fik ikke lov at vanhellige Guds hus og trodse præsternes forenede
protest.  Mens  han  stod  der,  vred  og  trodsig,  straffede  Gud  ham.  Der  slog
spedalskhed ud på hans pande. Han flygtede forfærdet og gik aldrig ind i templets
forgårde mere. Uzzija var spedalsk til sin dødsdag nogle år senere og var således et
levende vidnesbyrd om, hvor uklogt det er at sætte sig op imod et tydeligt:  “Så
siger Herren.” Det gavnede ham ikke, at han henviste til sin høje stilling og sin
lange, tro tjeneste, da han havde begået den formastelige synd, som satte en plet på
de sidste år af hans regering og nedkaldte himmelens straf over ham.’ Profeter &
Konger, s. 149.
‘Han døde i skam, udelukket fra Herrens hus. Han blev berøvet sit scepter, og en
rigsforstander overtog hans kongelige opgaver. Da han senere døde, begravede man
ham  ikke  i  den  kongelige  begravelsesplads,  men  på  begravelsesmarken,  som
tilhørte kongerne.’ Verduin, Anatomy of a Hybrid, s. 31. 
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‘Hvis I adlyder hans røst’

11. Hvordan viser Bibelen tydeligt vigtigheden af at adlyde Guds bud? 2 Mos.
19, 5.

BEMÆRK: ‘Det er tydeligt, at Uzzijas synd bestod i, at han fuldstændigt havde
ignoreret den guddommelige instruktion i denne sag (at der havde været en sådan
instruktion er helt indlysende ud fra den kendsgerning, at forsamlede præster var
skrækslagne ved spektaklet). Han nægtede at rette sig efter arbejdsopdelingen, som
Gud havde indført  ved den første  israelitiske konges komme. Uzzija foretrak at
fortsætte med den gamle epokes fremgangsmåde, hvor den mand, der bar sceptret,
også blev betragtet som kompetent til at bære røgelseskarret.’ Verduin, Anatomy of
a Hybrid, s. 31.

12. Hvad lærer Bibelen angående dem, som vælger ikke at adlyde Herren? 1
Sam. 12, 15.

BEMÆRK:  ‘Ingen  kan  læse  den  triste  beretning  om  kong  Uzzija  og  hans
degradering (og heller  ikke af  kong Saul  og hans tidligere  degradering for  den
samme  overtrædelse)  uden  at  blive  forundret  og  måske  fortvivlet  over  Guds
strenghed og hårdhed, der skildres i disse beretninger. Kan vi håbe på at forstå en
sådan  strenghed,  sådan  barskhed,  i  en  sag,  som forekommer  os  meget  triviel?
Findes  der  her  måske  indskærpelsen  af  en  så  vigtig  sandhed,  som  gør  den
tilsyneladende urimelige pertentlighed hos Ham, der kendes for ikke at spøge med
mennesker,  forståelig?  Vi  gør  vel  i  at  sætte  ord  på  den  sandhed,  som  den
åbenbarende Ånd prøvede at få mennesker til at begribe gennem den strenge måde,
kong Saul og kong Uzzija blev behandlet på.’ Verduin, Anatomy of a Hybrid, s. 31.
Staten og præsteskabet blev instrueret af Gud til at udføre adskilte og enestående
opgaver. Staten var “Guds tjener,” indsat af Gud til at lade “vreden ramme den, der
handler  ondt.”  Rom.  13,  4.  Præsteskabet  blev  indsat  af  Gud  til  at  lære
menneskeheden, at mennesket kun kan befries fra ondskab gennem Kristus. Staten
har Gud givet  som et  middel til  at  holde synd i tømme. Denne nåde er for alle
mennesker.  Gennem  præsteskabet,  først  af  mennesker,  men  endeligt  af  Jesus
Kristus,  har  Gud åbenbaret  midlet  til  at  besejre  synd.  Denne nåde tilbydes  alle
mennesker, men gives kun til dem, der adlyder Guds kald. Men når staten blander
sig  i  kirkens  anliggender  eller  kirken  i  statens  anliggender,  er  resultatet  kun
ondskab. Det var denne lektie, Gud gav gennem Sauls og Uzzijas erfaringer. 
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Lektie 6: 30. januar – 5. februar 
‘Stå op og gå til Nineve’

UDENADSVERS:  ‘Jeg  vidste  jo,  at  du  er  en  nådig  og  barmhjertig  Gud,
langmodig og rig på miskundhed, og at du angrer det onde.’ Jonas 4, 2.

STUDIEHJÆLP: Profeter & Konger, kap. 22.
LEKTIENS MÅL: At vise, hvordan Gud prøvede at fremme missionsånden hos

Israel, og at vise hvilken slags religion, der virker i en stat, hvor stat og religion er 
forenet.

Indledning
‘Israels folk mistede deres ophøjede ret som Guds stedfortrædere af syne. De

glemte Gud og svigtede i opfyldelsen af deres hellige kald. De velsignelser, som de
modtog,  bragte  ikke  verden  nogen  velsignelse.  De  tilegnede  sig  alle  deres
forrettigheder til  egen forherligelse.  De lukkede sig ude fra verden for at undgå
fristelser.  De begrænsninger,  som Gud havde pålagt  dem med hensyn  til  deres
forbindelse med afgudsdyrkere som et middel til at hindre dem i at indrette sig efter
hedningernes skikke, benyttede de til at opbygge en mur til adskillelse mellem sig
selv og alle andre folkeslag. De berøvede Gud den tjeneste, han krævede af dem, og
de  berøvede  deres  medmennesker  religiøs  vejledning  og  et  helligt  eksempel.’
Mesterens Efterfølgere, s. 13.

‘Stå op og gå til Nineve’

1. Hvilket kald modtog Jonas fra Gud? Jonas 1, 1-2.

BEMÆRK: ‘I den periode, hvor Israels rige var delt, var Assyrerrigets hovedstad,
Nineve, en af oldtidens største byer. Den blev grundlagt ved Tigrisflodens frugtbare
bred  kort  efter  adspredelsen  fra  Babelstårnet  og  havde  igennem  århundreder
oplevet en sådan opblomstring, at den til sidst var blevet “en stor by, tre dagsrejser
stor.” Jonas 3, 3. I sin timelige storhedstid var Nineve et arnested for forbrydelse og
ondskab. Det inspirerede ord har skildret den som “byen, der drypper af blod, hvor
der kun tales løgn, så fuld af ran.” Profeten Nahum sammenlignede ninevitterne
med en grusom, rovgrisk løve. “Thi hvem fik ikke din ondskab stadig at føle?”
spurgte han. Nahum 3, 1. 19.’ Profeter & Konger, s. 130.

2. Hvordan bliver vi vist, at det altid var Guds hensigt med sit folk, at de 
skulle være missionærer? Es. 56, 6-7; Jer. 29, 7.
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BEMÆRK: ‘Gud valgte Israel til at åbenbare hans væsen for mennesker. Han ville,
at de skulle være som frelsens kilder for verden.  Dem betroede han himmelens
visdom, åbenbaringen af Guds vilje.  I Israels første tid havde verdens folkeslag
gennem deres  fordærvelse  mistet  deres  viden om Gud.  Engang havde de kendt
ham, men de  “ærede  eller  takkede ham ikke  som Gud,  men deres  tanker  blev
tomme,  og  deres  uforstandige  hjerte  blev  formørket.”  Rom.  1,  21.  Alligevel
udslettede Gud dem i sin barmhjertighed ikke aldeles. Han havde i sinde at give
dem en mulighed for atter at lære ham at kende gennem hans udvalgte folk. Ved
offertjenestens lære skulle Kristus ophøjes for alle folkeslagenes øjne, og alle, som
ville se hen til ham, skulle leve. Kristus var grundlaget for den jødiske statsordning.
Hele  systemet  med  forbilleder  og  symboler  var  en  profeti  om  evangeliet,  en
fremstilling, der rummede løfterne om frelse.’ Mesterens Efterfølgere, s. 13. 

‘Jonas stod op for at fly’

3. Hvad var Jonas’ reaktion over for Guds kald? Jonas 1, 3.

BEMÆRK:  ‘Den  udbredte  antagelse  var,  at  eftersom Israel  var  den  “udvalgte”
slægt, rakte Guds godgørende omsorg ikke udover dens grænser. Det er overflødigt
at  bemærke,  at  dette  førte  til,  at  den  enkelte  israelit  var  ligeglad  med  dem
“udenfor.” Et sådant mentalt klima udelukkede ikke blot missionsfremgang, men
fik mennesker til at modstå ethvert tilløb i retning af mission. Selv en Guds profet,
Jonas, Amittajs søn, var ikke i stand til at løsrive sig fra den antimissionske ånd,
som er almindelig for sakrale [dvs. kirkestat] samfund. Da han blev kaldet til at
rejse til Nineve på en missionsrejse, nægtede Jonas blankt og valgte hellere at tage
til havs på et trampskib. At Jonas tog til havs i stedet for at finde et skjulested i
ørkenen er i sig selv en afsløring af mandens antimissionske indstilling.’ Verduin,
Anatomy of a Hybrid, s. 42.

4. Hvordan bliver  vi  vist,  at  selv den første  menighed ikke havde lært af
Jonas’ erfaring? ApG. 11, 1-3.

BEMÆRK: ‘Da brødrene i Judæa hørte, at Peter var gået ind i en hednings hus,
blev  de  overraskede  og  krænkede.  De  ængstede  sig  for,  at  en  sådan
fremgangsmåde, der forekom dem overmodig, ville komme til at modarbejde hans
egen lære. Da de næste gang traf Peter, mødte de ham med alvorlig kritik og sagde:
“Du  har  besøgt  uomskårne  mænd  og  spist  sammen  med  dem.”’  Mesterens
Efterfølgere, s. 78.
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‘Om fyrretyve dag’

5. Hvilket budskab blev Jonas kaldet til at give? Jonas 3, 1-4.

BEMÆRK: ‘Der var en frase i Guds anvisninger til  Jonas, som han ikke kunne
lide. Det var frasen “om fyrretyve dage.” Hensigten med denne var at lade en vej
stå  åben  for  ninevitternes  omvendelse  og  en  efterfølgende  annullering  af
domsbudskabet. Det var denne frase, som gav fyrre dages nåde, der gjorde Jonas
genstridig.’ Verduin, Anatomy of a Hybrid, s. 42.

6. Hvad åbenbarer dette budskab om Herren? Jonas 4, 2.

BEMÆRK: ‘Trods sin ondskab var Nineve dog ikke fuldstændig fordærvet. Han,
der “ser på alle menneskenes børn” (Sal. 33, 13) og skuer “alskens klenodier” (Job
28, 10), så, at mange af byens indbyggere higede efter noget bedre og højere, og at
de ville afstå fra deres ondskab og tjene den levende Gud, hvis de fik lejlighed til at
lære ham at kende. I sin visdom åbenbarede Gud sig for dem på en måde, som de
ikke kunne tage fejl af, for om muligt at få dem til at angre. Herren valgte profeten
Jonas, Amittajs søn, til denne opgave. Herrens ord kom til ham således: “Stå op og
gå til Nineve, den store stad, og udråb over den, at deres ondskab er kommet op for
mit åsyn.” Jonas 1, 1-2.’ Profeter & Konger, s. 130.

‘Kongen og hans stormænd’

7. Hvilken slags stat var Nineve? Jonas 3, 6-9.

BEMÆRK: ‘Det var en sakral bystat, og som sådan havde den en offentlig antaget
religion. Forkyndelsen fra profeten langvejsfra gjorde et stort indtryk på Nineves
herskere, og de nåede til den overbevisning, at det var på sin plads at faste i sæk og
aske.  Derfor  udgav  de  et  dekret,  der  sammenkaldte  hele  Nineve  til  en
masseceremoni med det formål at angre. Det blev forventet, at enhver fra Nineve
skulle deltage; alle skulle tilslutte sig et stort hele – uden undtagelse. Der var ingen,
der  ikke valgte at  slutte sig til  den massive demonstration. Her ser  vi  et typisk
sakralt samfund i handling.’ Verduin, Anatomy of a Hybrid, s. 13.

8. Hvilket andet eksempel finder vi i Bibelen på denne slags massetilbedelse
befalet af staten? Dan. 3, 4-6; 6, 6-9.
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BEMÆRK: I et  sakralt  samfund er  religion og stat  en og samme ting.  Kongen
hersker over nøjagtigt det samme folk, som præsten tjener ved alteret. Der er ingen
“kirke,”  der  kan  skelnes  fra  staten,  og  der  er  ingen  stat,  der  kan  skelnes  fra
“kirken.” At være borger er at være tilhænger af religionen. I England er der spor af
dette, for enhver borger  i England kan beskrive sig selv som et medlem af den
engelske kirke. Hans eneste kvalifikation er at være engelsk borger. Den typiske
muslimske stat er et sakralt samfund, og de borgere, som vælger at følge en anden
religion, kan aktivt modvirkes. En sakral stats religion tjener som et middel til at
knytte borgerne sammen. Faktisk er det, hvad ordet “religion” betyder, at knytte
sammen. I et sakralt samfund er religion en offentlig og ikke en privat sag. Alle
borgere vil tage hen til helligdommen til de sakramentale begivenheder. At tilbede
privat  eller  hemmeligt  anses  for  at  være  samfundsundergravende.  I  et  sakralt
samfund forkyndes der ingen læresætninger.  Religion drejer  sig om ceremonier,
ritualer og liturgi. Der er ikke plads til tro eller kærlighed. Alt, hvad der kræves, er
deltagelse i dens ritualer. Og fordi “kirken” er identisk med staten, behøver staten
ikke at  sende missionærer  eller  at  bekymre  sig om religionen  hos  dem, der  er
udenfor  dens  grænser,  medmindre  det  er  for  at  besejre  dem.  Kristenhed  fik  et
sakralt aspekt på Konstantins tid ved grundlæggelsen af kristendommen. 

‘Det tog Jonas såre fortrydeligt op’

9. Hvordan reagerede Jonas på sin missions succes? Jonas 4, 1. 3.

BEMÆRK: ‘Jonas burde have været den første til at glæde sig over Guds ufattelige
nåde, da han blev klar over, at Gud ville skåne denne by, som trods sin ondskab
havde angret i sæk og aske. Men i stedet for at glæde sig fik han den tanke, at han
måske ville blive anset for at være en falsk profet. Han ville værne om sit rygte og
glemte fuldstændig at tage i betragtning, at menneskene i den onde by betød langt
mere.  Jonas tog det  “såre  fortrydeligt  op,”  at  Gud viste  de  angrende  ninevitter
medlidenhed, og “blev vred.”’ Profeter & Konger, s. 132. 

10. Hvad gjorde Jonas, da han blev konfronteret af Gud med hans respons
over for Nineves anger? Jonas 4, 4-5.

BEMÆRK:  ‘Han  er  ikke  bare  imod  at  missionere  i  Nineve,  men  han  hader
missionens succes, når den kommer, idet han nedtrykt og surmulende sidder på en
bakketop med overblik over den nu angrende by... Dette har vi fra hans egne læber:
“Var det ikke det, jeg tænkte, da jeg endnu var hjemme i mit land? Derfor ville jeg
også  før  fly  til  Tarsis;  jeg  vidste  jo,  at  du  er  en  nådig  og  barmhjertig  Gud,
langmodig og rig på miskundhed, og at du angrer det onde.” Jonas 4, 2.’ Verduin,
Anatomy of a Hybrid, s. 43.
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‘Og jeg skulle ikke ynkes over Nineve’

11. Hvordan  underviste  Gud  Jonas  om hans  forkerte  måde  at  tænke  på?
Jonas 4, 6-11.

BEMÆRK: ‘Gud arrangerer olieplantescenen for at vise profeten, hvor langt ude,
han  er.  Da  olieplanten  visner  så  pludseligt,  som  den  er  sprunget  op,  brokker
profeten sig. Og nu får Gud mulighed for at prædike, den mulighed, som er årsag
til,  at Gud lod olieplanten skyde op: “Du ynkes over olieplanten, som du ingen
møje har haft med eller opelsket, som blev til på én nat og gik ud på én nat. Og jeg
skulle ikke ynkes over Nineve, den store stad med mere end tolv gange 10.000
mennesker, som ikke kan skelne højre fra venstre, og meget kvæg.” Gud forsøger i
denne  prædiken  at  få  Jonas  til  at  indse,  at  den  guddommelige  omsorg  ikke
begrænser sig til det “udvalgte” folk, noget, som mennesker var nødt til at lære,
hvis der nogensinde skulle være mission.’ Verduin,  Anatomy of a Hybrid, s. 43.

12. Hvordan åbenbarede Gud denne lektie for den første menighed? ApG. 11,
4-18.

BEMÆRK: ‘Her kan vi se Guds plans virken for at sætte det store maskineri  i
gang,  så hans vilje kan ske på jorden som i himmelen. Peter havde endnu ikke
forkyndt  evangeliet  for  hedningerne.  Mange  af  dem  havde  været  interesserede
lyttere  til  de  sandheder,  han  lærte;  men  skillemuren,  som  Kristi  død  havde
nedbrudt,  eksisterede  stadig  i  apostlenes  sind  og  udelukkede  hedningerne  fra
evangeliets privilegier. De græske jøder havde taget imod apostlenes arbejde, og
mange af dem havde reageret over for de anstrengelser ved at tage imod Jesu tro;
men  Kornelius’  omvendelse  skulle  være  den  første  vigtige  omvendelse  blandt
hedningerne. Ved hjælp af synet om lagenet og dets indhold, der blev sænket ned
fra  himmelen,  skulle  Peter  frigøres  af  sine  indgroede  fordomme  over  for
hedningerne.  Han  skulle  forstå,  at  hedenske  nationer  gennem Kristus  var  gjort
delagtige i jødernes velsignelser og privilegier og skulle således støttes på lige fod
med dem.’ Spirit of Prophecy, bind 3, s. 327.
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‘I skal drives bort fra det land’

UDENADSVERS: ‘Og kald på mig på nødens dag; jeg vil udfri dig, og du skal 
ære mig.’ Sal. 50, 15.

STUDIEHJÆLP: På fast grunn, bog 2, s. 371-372.
LEKTIENS MÅL: At vise Guds hensigt med at føre sit folk i fangenskab.

Indledning
‘Blandt  de  israelitter,  der  blev  bortført  til  Babylon  ved  begyndelsen  af  det

halvfjerdsårige fangenskab, fandtes der kristne patrioter, som ikke veg en tomme
fra principperne og ikke ville lade sig fordærve af selviskhed. De så det som deres
opgave at ære Gud, selv om det skulle koste dem alt, hvad de ejede. Disse mænd
skulle opfylde Guds hensigt i landflygtigheden ved at gøre de hedenske folkeslag
delagtige i de velsignelser, som er en frugt af at kende Herren. De skulle være hans
repræsentanter.  De skulle aldrig gøre indrømmelser over for afgudsdyrkerne. De
skulle betragte det som en stor ære at tro på og tjene den levende Gud. Det gjorde
de også. De ærede Gud både i medgang og modgang, og til gengæld ærede Gud
dem.’ Profeter & Konger, s. 233.

‘Herren skal adsplitte dig’

1. Hvilken advarsel gav Gud Israel om det fremtidige fangenskab? 5 Mos.
28, 36.

BEMÆRK: ‘Moses gjorde også rede for de onde følger, det ville få at afvige fra
Herrens anordninger.  Han kaldte himmelen og jorden til vidne og sagde, at hvis
folket efter at have boet i Det forjættede Land i en årrække handlede så ryggesløst,
at de indførte en anden form for gudsdyrkelse, bøjede sig for udskårne billeder og
nægtede at tjene den sande Gud igen, ville Herrens vrede blive vakt, og de ville
blive ført bort som fanger og spredt blandt hedningerne. Han sagde disse advarende
ord til dem: “I skal hastigt blive udryddet af det land, I skal over Jordan og tage i
besiddelse; I skal ikke få noget langt liv dér, men visselig gå til grunde; og Herren
vil splitte eder mellem folkene, og kun nogle få af eder skal blive tilbage blandt de
folkeslag, Herren driver eder hen iblandt. Dér skal I komme til at dyrke guder, der
er menneskehænders værk, træ og sten, som hverken kan se eller høre, spise eller
lugte!” 5 Mos. 4, 26-28. Denne profeti, som blev delvis opfyldt på dommernes tid,
gik i opfyldelse på en mere fuldstændig og bogstavelig måde, da Israel blev ført til
Assyrien og Juda til Babylon som fanger.’ Profeter & Konger, s. 143.
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2. Hvilken profeti  blev givet om den endelige spredning af  Israels folk? 5

Mos. 28, 64-65.

BEMÆRK: ‘De mennesker, som forkastede Kristus, skulle snart komme til at se
deres by og deres folk gå til grunde. Deres herlighed skulle knuses og spredes som
støv for vinden. Og hvad var det så, som voldte jødefolkets undergang? Det var den
klippe, som ville være blevet deres redning, hvis de havde bygget på den. Det var
Guds  ringeagtede  godhed,  hans  forsmåede  retfærdighed,  hans  upåagtede  nåde.
Mennesker satte sig op imod Gud, og alt det, som kunne være blevet deres frelse,
vendte sig til at blive deres ødelæggelse. Alt det, som Gud havde bestemt skulle
være til liv, viste sig for dem at blive til død. Jerusalems ødelæggelse var en følge
af jødernes korsfæstelse af Kristus. Blodet, der blev udgydt på Golgata, var det lod
i vægtskålen, der lod dem synke ned til undergang både i denne verden og i den
kommende. Sådan vil det blive på den store, sidste dag, når dommen skal fældes
over  dem,  der  forkaster  Guds  nåde.  Så  vil  Kristus,  deres  forargelses  klippe,
forekomme dem at  være  et  hævnens  bjerg.  Hans  åsyns  stråleglans,  som for  de
retfærdige er selve livet, vil for de onde være som en fortærende ild. Synderen vil
gå til  grunde,  fordi  han forkastede kærligheden og foragtede nåden.’  Den Store
Mester, s. 408.

‘Jeg spreder dem’

3. Hvorfor blev jøderne ført i fangenskab? Dan. 9, 5-6. 

BEMÆRK: ‘Hvis Israel havde rettet sig efter profeternes budskab, var de blevet
skånet for at blive ydmyget. Men Gud var tvunget til at sende dem i fangenskab,
fordi de blev ved at overtræde hans lov. Herren sendte dem dette budskab gennem
Hoseas:  “Da  du  har  vraget  kundskab,  vrager  jeg  dig...;  du  glemte  din  Guds
åbenbaring.” Hos. 4, 6. Overtrædelse af Guds lov har haft de samme følger i alle
tidsaldre.  På  Noas  tid,  da  alle  retfærdighedens  principper  blev  krænket  og
ondskaben slog så dybe rødder og blev så omfattende, at Gud ikke længer kunne
tolerere  den,  udgik  denne  befaling:  “Jeg  vil  udslette  menneskene,  som jeg  har
skabt,  af  jordens  flade.”  1  Mos.  6,  7.  På  Abrahams  tid  foragtede  Sodomas
indbyggere  åbenlyst  Gud  og  hans  lov,  og  nu  gentog  den  samme ondskab,  det
samme fordærv og de samme tøjlesløse laster  sig som i  verden før  syndfloden.
Sodomas indbyggere  overskred  den  guddommelige  tålmodigheds  grænse  og fik
Guds hævns ild at føle.  Tiden før  de ti  israelitiske stammers tilfangetagelse var
præget af den samme ulydighed og ondskab. Man tillagde ikke Guds lov nogen
betydning, og som følge heraf blev der åbnet for syndens sluser i Israel. “Herren
går i rette med landets folk,” sagde Hoseas, “thi ej er der troskab, ej godhed, ej
kender  man  Gud  i  landet.  Man  sværger,  lyver,  myrder  og  stjæler,  horer,  gør
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indbrud, og blodskyld følger på blodskyld.” Hos. 4, 1-2.’  Profeter & Konger,  s.
144.

4. Hvilken  særlig  synd  blev  udpeget  af  Gud  som  årsagen  til  deres
fangenskab? Jer. 17, 27. Se også Neh. 13, 17-18.

BEMÆRK: ‘Inden israelitterne drog ind i Det forjættede Land, formanede Moses
dem til at tage “vare på hviledagen” og “holde den hellig.” 5 Mos. 5, 12. Det var
Herrens hensigt, at Israel trofast skulle holde sabbatsbudet for til stadighed at blive
mindet om deres ansvar over for ham som deres Skaber og Forløser. Så længe de
holdt  sabbatten  i  den  rette  ånd,  ville  afgudsdyrkelse  være  udelukket,  men hvis
denne forskrift blev tilsidesat og erklæret for ophævet, ville menneskene glemme
Skaberen og dyrke andre guder. “Også mine sabbatter gav jeg dem,” sagde Gud,
“for  at  de skulle  være  et  tegn  mellem mig og dem,  at  det  skal  kendes,  at  jeg,
Herren, er den, som helliger dem.” Men “de lod hånt om mine lovbud og vandrede
ikke  efter  mine  anordninger,  men  vanhelligede  mine  sabbatter;  thi  deres  hjerte
holdt sig til deres afgudsbilleder.” Ez. 20, 12. 16. Da han appellerede til dem om at
komme tilbage til ham, henledte han på ny deres opmærksomhed på betydningen af
at  holde  sabbatten  hellig.  “Jeg,  Herren,  er  eders  Gud!”  sagde  han.  “Følg  mine
anordninger og tag vare på at holde mine lovbud; hold mine sabbatter hellige, så de
bliver et tegn mellem mig og eder, at det må kendes, at jeg, Herren, er eders Gud.”
Vers 19. 20. I  sin frygtelige anklage af Juda for dets fortsatte frafald erklærede
Herren:  I  “vanhelliger  min sabbatter.”  Præsterne,  sagde han,  “lukker  øjnene for
mine  sabbatter.”  “Derfor  udøser  jeg  min vrede  over  dem,  med min  harmes  ild
tilintetgør jeg dem; deres færd lader jeg komme over deres hoved.” Ez. 22, 8. 26.
31.’ Review & Herald, 6. november 1913.  

‘Jeg vil udfri dig’

5. Hvilke prøvelser blev Guds folk udsat for, da de var i fangenskab? Dan. 3,
4-6; 6, 6-7.

BEMÆRK: ‘Daniel blev stillet over for en prøve, og han besluttede i sit hjerte, at
han ville tilbede den sande Gud til trods for dekretet. Her så han, at principperne
var i fare, og på grund af retskaffenhed blev han smidt i løvekulen. Men her glemte
Gud ham ikke. Hele himmelen havde betragtet hans sag for at se, om han ville være
trofast  mod  sin  Gud.  Da  prøven  kom,  var  engle  hans  ledsagere.  De  stoppede
løvernes gab og befriede ham. Da kongen så de vise mænds virkelige hensigt – at
berøve  Daniel  hans magt  –  blev  kongen  vred  og  tilintetgjorde  Daniels  fjender.
Sådan var det også med hans tre venner. De blev prøvet, idet de nægtede at tilbede
den store billedstøtte, som kongen havde rejst.’ Manuscript Releases, bind 3, s. 95.
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6. Hvilken hensigt har Gud med at lade disse prøvelser kom over sit folk?
Jer. 15, 19. 21; Sal. 50, 15.

BEMÆRK: ‘Mange af de landflygtige måtte lide forfølgelse. Det var ikke få, som
mistede livet, fordi de nægtede at bryde sabbatten og tage del i de hedenske fester.
Når afgudsdyrkerne blev ophidset til at ville knuse sandheden, stillede Herren sine
tjenere ansigt til ansigt med konger og herskere, for at disse og deres folk måtte
kunne  tage  imod  lyset.  Gang  efter  gang  blev  de  største  herskere  bragt  til  at
forkynde, at den Gud, som deres hebraiske fanger dyrkede, var den største af alle.’
Den Store Mester, s. 18.

‘På fremmed grund’

7. Hvordan  gav  de  tilfangetagne  udtryk  for  deres  lidelser  under
fangenskabet? Sal. 137, 1-2. Læs hele salmen. Sammenlign med Sal. 126.

BEMÆRK:  ‘Herrens  barmhjertighed  og  godhed  er  stor  mod os.  Han vil  aldrig
forlade eller svigte dem, som stoler på ham. Hvis vi ville tænke mindre på vore
prøvelser og tale mindre om dem og mere om Guds nåde og godhed, ville vi erfare,
at vi blev løftet op over meget af vort tungsind og vore forviklinger. Mine brødre
og søstre, I, som føler, at I er kommet ind på en mørk sti og lige som fangerne i
Babylon  må hænge  jeres  harper  på  piletræerne,  kan  gøre  prøvelserne  til  glade
sange. Du kan sige: Hvordan kan jeg synge, når fremtidsudsigterne for mig er så
mørke, og når min sjæl er tynget ned af sorg og smerteligt tab? Har jordiske sorger
berøvet os den almægtige ven, vi har i Jesus? Burde Guds vidunderlige kærlighed,
idet han gav sin kære Søn, ikke være et emne til stadig fryd? Når vi bringer vore
begæringer  frem for  nådens trone,  så lad os  ikke glemme at  komme frem med
taksigelsens hymne. “Den, der bringer takoffer, ærer mig.” (Sal. 50, 23). Så længe
vor  Frelser  lever,  har  vi  grund  til  uophørlig  taknemmelighed  og  pris.’  På fast
grunn, bog 2, s. 268.

8. Hvad var især hårdt for dem? Sal. 137, 4.

BEMÆRK: ‘Underkastelsen af den israelitiske stat og dens massedeportering til et
fremmed land var  en  ubeskrivelig  traumatisk erfaring.  Det  traumatiske  skyldtes
ikke blot den ulejlighed og vanskelighed, der naturligt ledsager en sådan flytning
og genhusning af et helt folk i et fremmed land, selvom disse var bitre nok. Det, der
sårede meget mere var fangenskabets religiøse betydning. På grund af det havde
Guds folk mistet deres stat; de havde kun præsteskabet tilbage. Israel kunne ikke
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længere være det, som andre grupper var – en helhed, hvor “kirke” og stat  var
partnere. På grund af fangenskabet... måtte Israel lære at leve under en konge, som
ikke var  omskåret,  mens  det  fortsatte  med  at  tilbede  under  en  præst,  som var
omskåret.  Dette skabte en situation, som var forskellig fra  enhver  anden nation
under solen.’ Verduin, Anatomy of a Hybrid, s. 44-45. 

‘Fordi du omvender dig til Herren’

9. Hvilken gavn vil nogle få af at være ført i fangenskab? 5 Mos. 4, 29-31.

BEMÆRK: ‘De blev underkuet af Babylon og adspredt i alle de hedenske lande.
Under lidelserne  var  der  mange,  der  fornyede deres  trofasthed mod Guds pagt.
Medens de hængte deres harper på piletræerne og sørgede over det hellige tempel,
der var lagt øde, skinnede sandhedens lys frem iblandt dem, og kendskabet til Gud
udbredtes blandt folkeslagene. Den hedenske offertjeneste var en forvanskning af
den tjeneste,  som Gud havde forordnet,  og mangen oprigtig udøver af hedenske
ritualer lærte af hebræerne betydningen af den tjeneste, som var indstiftet af Gud,
og fattede ved troen forjættelsen om en Frelser.’ Den Store Mester, s. 18.

10. Hvilke løfter gav Gud dem, som vendte sig til ham i deres fangenskab? 5
Mos. 30, 1-6. 

BEMÆRK: ‘De sidste år af Judas riges historie var præget af mørke, ødelæggelse
og død, og i denne tid ville selv det tapreste hjerte have fortvivlet, hvis ikke det
havde haft de opmuntringer, som Guds tjenere forkyndte, at klynge sig til. Herren
gav  i  sin  nåde  sin  evige  vilje  til  kende  ved  Jeremias  i  Jerusalem,  Daniel  ved
Babylons hof og Ezekiel ved floden Kebar og forsikrede sit udvalgte folk om, at
han var villig til at opfylde de løfter, som stod nedtegnet i Moses’ skrifter. Han ville
opfylde det, han havde sagt, på dem, der var tro mod ham. Guds ord er levende og
blivende. 1 Pet. 1, 23.’ Profeter & Konger, s. 225.

‘Mit rige er ikke af denne verden’

11. Hvilken blivende reform blev opnået ved deres fangenskab? Ez. 6, 9-10.

BEMÆRK:  ‘Gennem  det  babyloniske  fangenskab  blev  israelitterne  vænnet
grundigt af med at tilbede udskårne billeder. I de følgende århundreder led de under
undertrykkelse af hedenske fjender,  indtil  det  blev deres  faste  overbevisning,  at
deres lykke var afhængig af deres lydighed mod Guds lov.’  Den Store Mester,  s.
18.
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12. Hvad  forstod  jøderne  ikke  angående  Guds  hensigt?  ApG.  1,  6.

Sammenlign med Joh. 18, 36.

BEMÆRK:  ‘Desværre  var  der  nogle,  selv  efter  opstandelsen,  der  ikke  havde
tilegnet sig Mesterens lære ordentligt; de fortsatte med at stille det gamle og nu
forældede spørgsmål:  “Rabbi,  vil  du nu genoprette  Israels  rige?” Disse fortsatte
med at have problemer med Frelserens egen beskrivelse: “Mit kongedømme er ikke
af  denne verden; hvis mit kongedømme var af denne verden,  ville mine tjenere
kæmpe... men mit kongedømme er ikke af denne verden.”’ Verduin, Anatomy of a
Hybrid, s. 78.
‘Men hos alt for mange af folket var det ikke kærlighed, der tilskyndede dem til
lydighed. De havde egenkærlige motiver. I det ydre tjente de Gud som midlet til at
opnå national storhed. De blev ikke verdens lys, men lukkede sig ude fra verden for
at  undgå fristelsen til  afgudsdyrkelse.  I  de forskrifter,  der  var  givet  ved Moses,
havde Gud sat begrænsninger for deres samkvem med afgudsdyrkere; men denne
belæring var blevet forkert fortolket. Den var beregnet til at forhindre dem i at rette
sig efter hedningernes skikke; men den blev benyttet til at opbygge en skillemur
mellem Israel  og  alle  andre  folkeslag.  Jøderne  betragtede  Jerusalem som deres
himmel,  og  de  blev  ligefrem  skinsyge,  hvis  Herren  viste  barmhjertighed  mod
hedningerne.’ Den Store Mester, s. 18. 
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‘Han skal blive stor i Herrens øjne’

UDENADSVERS: ‘Så bær da frugt, som er omvendelsen værdig.’ Matt. 3, 8.
STUDIEHJÆLP: Den Store Mester, kap. 10.
LEKTIENS MÅL: At vise, hvordan Johannes løsrev sig fra opfattelsen om den 

udvalgte nation og dannede menigheden bestående af omvendte troende.

Indledning
‘Hvis frugten er værdiløs, kan navnet ikke redde træet fra at blive hugget om.

Johannes  erklærede  over  for  jøderne,  at  deres  stilling  over  for  Gud  skulle
bedømmes efter deres karakter og deres liv. Deres erklæringer havde ingen værdi.
Hvis deres liv og sindelag ikke stemte overens med Guds lov, så var de ikke hans
folk.’ Den Store Mester, s. 64.

‘Omvend jer’

1. Hvad var kernen i Johannes’ forkyndelse? Matt. 3, 1-2.

BEMÆRK: ‘Anger er det første skridt på vejen tilbage til Gud. Alle må tage dette
skridt. Ingen kan tage det på en andens vegne. Vi må ydmyge vor sjæl over for Gud
enkeltvis og skaffe vore afguder bort. Når vi har gjort alt, hvad vi kan gøre, vil
Herren åbenbare sin frelse for os.’ Patriarker & Profeter, s. 307.

2. Hvad er involveret i omvendelse? 1 Joh. 1, 9; Sal. 32, 5; Ez. 33, 15; Es. 55,
7.

BEMÆRK:  Det  græske  ord  “metanoia”  oversættes  med  “omvendelse”  eller
“anger.” Den centrale del af dette ord er det græske ord “nous,” som betyder “det
indre menneske,” den centrale del af mennesket. “Meta” betegner en forandring fra
en  tilstand  til  en  helt  anden  tilstand.  Sand omvendelse  kræver  en  fundamental
forandring af hjertet. Dette er et centralt element i kristenhed. Da kristendommen
blev etableret i det 4. århundrede som en rival til kristenheden, blev omvendelse
gradvist  opgivet  og  erstattet  med  bodshandlinger,  udførelsen  af  ubehagelige
religiøse pligter. Denne alternative version førte til, at der blev lagt for megen vægt
på tilgivelsesaspektet  og en undertrykkelse af  fornyelsesaspektet  i  omvendelsen.
Således blev tilgivelse anset som tilstrækkeligt, og en forandring af livsstilen blev
anset som værende unødvendig. Til sidst kom kristendommens menigheder til at
bestå af mennesker, som knap nok kunne skelnes fra verdslige mennesker i deres
opførsel. 
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‘En  omvendelse  er  ikke  ægte,  hvis  den  ikke  medfører  en  reform.  Kristi
retfærdighed er ikke en kappe, hvormed man kan tildække synder, man ikke har
bekendt og afstået fra.’ Den Store Mester, s. 377.

‘Prædikede omvendelsesdåb’

3. Hvilket tegn anvendte Johannes for at markere denne forandring i livet?
Mark. 1, 4.

BEMÆRK: ‘Johannes forkyndte Messias' komme og kaldte folket til anger og bod.
Som et  symbol  på  renselsen  fra  synden  døbte  han  dem i  floden  Jordans  vand.
Således forkyndte han gennem en betydningsfuld anskuelsesundervisning,  at  de,
som hævdede at være Guds udvalgte folk, var besmittede af synd, og at de, hvis
ikke deres sjæl og sind blev renset, ingen del kunne få i Messias’ rige.’ Den Store
Mester, s. 62.
Dåb var allerede blevet brugt som en måde at optage nye medlemmer i den jødiske
tro. Men Johannes så på jøder – de, som betragtede sig selv om det udvalgte folk –
og viste, at de var uegnede til himmelens rige. Uden omvendelse, uden en bevidst
beslutning om at søge en forandring i livet, var de ikke bedre end dem, der var
udenfor den jødiske nation.

4. Hvordan forklarer Bibelen dåbens sande betydning? Rom. 6, 1-4.

BEMÆRK: ‘Da I rejste jer fra vandgraven ved jeres dåb, bekendte I jer til at være
død og erklærede, at jeres liv var forandret, skjult med Kristus i Gud. I hævdede at
være død til synden og renset fra jeres nedarvede og tillærte onde karaktertræk.
Ved at deltage i dåbens ritual lovede I over for Gud at forblive døde til synden.
Jeres mund skulle forblive en helliggjort mund, jeres tunge en omvendt tunge. I
skulle tale om Guds godhed og prise hans hellige navn. Således skulle I være en
stor hjælp og velsignelse for menigheden.’ SDA Bible Commentary, bind 7, s. 908. 
‘Da I  aflagde  jeres  dåbsløfter,  var  I  døde til  synden  og til  verden,  eller  blev I
begravet i dåben, mens I stadig var i live? Det er en frygtelig ting at blive levende
begravet.’ Bible Echo, 23. marts 1903.

‘De folkeskarer, som kom ud for at døbes’

5. Hvordan hilste Johannes på de folkeskarer, som kom for at døbes? Luk. 3,
7.
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BEMÆRK: ‘Døberen frygtede enhver massebevægelse – at mennesker strømmede
til  i  stor stil.  Da han så skaren komme til  hans dåb i  enheder svarende til  hele
befolkninger, udstrakte han et net over stien, et net med så fine masker, at det ville
frasortere  “slangens  unger,”  som han kaldte dem uden omvendelse.  Den gamle
etniske ide om en “menighed,” som omfattede et helt samfund, var væk; hvis der
var noget, Johannes Døberen ikke opmuntrede til, så var det ideen om en “synlig
menighed,”  en  menighed,  der  omfattede  et  helt  samfund  i  en  slags  indledende
medlemskab ved dåb. Med Johannes slutter det sakrale system, og et nyt system
begynder.’ Verduin, Anatomy of a Hybrid, s. 56-57.

6. Hvordan svarede Johannes,  da  folket  henviste  til  deres  afstamning fra
Abraham? Luk. 3, 8.

BEMÆRK: ‘Jøderne havde fortolket Guds løfte om evigt at skænke Israel sin gunst
på en forkert måde. “Så siger Herren, han, som satte solen til at lyse om dagen og
månen og stjernerne  til  at  lyse  om natten,  han,  som oprører  havet,  så  bølgerne
bruser, han, hvis navn er Hærskarers Herre: Når disse ordninger viger fra mit åsyn,
lyder det fra Herren, så skal også Israels æt for alle tider ophøre at være et folk for
mit  åsyn.  Så  siger  Herren:  Når  himmelen  oventil  kan  udmåles  og  jordens
grundvolde nedentil udgranskes, så vil jeg også forkaste Israels æt for alt, hvad de
har gjort, lyder det fra Herren.” Jer. 31, 35-37. Jøderne mente, at de var berettigede
til  denne  forjættelse,  fordi  de  nedstammede  fra  Abraham  efter  kødet.  Men  de
overså den betingelse,  som Gud havde stillet.  Før Gud havde aflagt  dette  løfte,
havde han sagt: “Jeg giver min lov i deres indre og skriver den på deres hjerter, og
jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk... Thi jeg tilgiver deres brøde og
kommer ikke mer deres synd i hu.” Jer. 31, 33-34. Gud har velbehag i et folk, på
hvis hjerte hans lov står skrevet. De er ét med ham. Men jøderne havde skilt sig fra
Gud. På grund af deres synder led de nu under hans straffedom. Dette var årsagen
til, at de måtte trælle under et hedensk folk. Deres sind var formørket på grund af
deres overtrædelser, og fordi Herren i de forgangne tider havde vist dem så megen
godhed, mente de at have en undskyldning for deres synd. De smigrede sig med at
være  bedre  end andre mennesker  og have  ret  til  Guds velsignelser.’  Den Store
Mester, s. 63.

‘Frugt, som er omvendelsen værdig’

7. Hvad beskrev Johannes som værende beviset på sand omvendelse? Matt.
3, 8.

BEMÆRK: ‘Der er mange, der ikke giver noget afgjort bevis på, at de er tro mod
deres dåbsløfter. Deres nidkærhed er kølnet af formalisme, verdslig ærgerrighed,
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stolthed og kærlighed til selvet. Lejlighedsvis bliver deres følelser berørt, men de
falder ikke på klippen, Jesus Kristus. De kommer ikke til Gud med hjerter, der er
sønderknuste  af  anger  og  bekendelse.  De,  der  erfarer  virkningen  af  en  sand
omvendelse i deres hjerter, vil åbenbare Åndens frugter i deres liv. Gid de, der har
så lidt åndeligt liv, ville forstå, at det evige liv kun bliver givet til dem, der får del i
guddommelig  natur  og  undslipper  fordærvelsen  i  verden,  der  skyldes  det  onde
begær! Kun Kristi kraft kan udføre den forvandling i hjerte og sind, som alle må
erfare,  der  ønsker  at  få  del  i  det  nye  liv  i  Himmelens rige  sammen med ham.
Frelseren har sagt: “Ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny.” Joh.
3, 3. Den tro, der kommer fra Gud, er den eneste tro, der kan lede til Gud. For at
kunne tjene ham rigtigt, må vi være født af den guddommelige Ånd. Dette vil lede
os til årvågenhed. Det vil rense hjertet og forny sindet og give os en ny evne til at
kende og elske Gud. Det vil gøre os villige til at adlyde alle hans krav. Dette er
sand tilbedelse.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 312-313.

8. Hvilket praktisk råd gav Johannes for at vise, hvad disse frugter består
af? Luk. 3, 10-13. Sammenlign med Matt. 5, 39-44.

BEMÆRK: ‘Johannes’ gode gerninger var ikke nogen fastsat opførsel i forbindelse
med “sakramenter” eller en form for ritual bestående af bønner og sange. Selvom
der  ikke  er  noget  tegn  på,  at  Johannes  misbilligede  bønner  og  sange,  er  det
bemærkelsesværdigt,  at  hans gode gerninger  ikke lugter  af  røgelse.  De er  mere
jordnære, hjemlige og større, idet de ganske enkelt består af menneskelig opførsel
renset for faldets dimension, soldateropførsel renset for soldatersynd, tolderopførsel
renset for tolderfejl.’ Verduin, Anatomy of a Hybrid, s. 56.

‘Også soldater’

9. Hvordan nåede Johannes dem, der ikke var jøder? Luk. 3, 14.

BEMÆRK: ‘Uden kunstige argumenter eller hårfine teorier forkyndte Johannes sit
budskab. Overraskende og streng, men alligevel fuld af håb, hørtes hans røst ude
fra ørkenen: “Omvend jer, thi Himmeriget er kommet nær.”...  Ulærde bønder og
fiskere  fra  det  omliggende  land;  romerske  soldater  fra  Herodes’  barakker;
befalingsmænd med deres sværd ved deres side, klar til at slå ned på alt, som måtte
smage af oprør; de grådige skatteopkrævere i deres toldboder; de med tankeremmer
udstyrede præster fra Sanhedrin – alle sammen lyttede de som fortryllet, og alle...
gik bort, ramt i deres hjerte af bevidstheden om deres synder.’ Evangeliets tjenere,
s. 38. 

10. Hvordan talte Johannes endog til Herodes? Mark. 6, 18-20.

51



Lektie 8: 13. - 19. februar

BEMÆRK: Herodes var ikke selv jøde, selvom han herskede over Galilæa.
‘Herodes havde selv lyttet til Døberens prædiken. Den udsvævende konge havde
skælvet ved at høre kaldet til omvendelse. “Thi Herodes var bange for Johannes, da
han vidste, at han var en retfærdig og hellig mand;... og når han hørte ham, var han
meget tvivlrådig; dog ville han gerne høre ham.” Johannes optrådte redeligt over
for ham og fordømte hans syndige forbindelse med Herodias, som var hans broders
hustru.’ Den Store Mester, s. 139.

‘Der er ikke fremstået nogen større end Johannes’

11. Hvordan  forklarede  Jesus,  hvor  vigtig  Johannes  var?  Matt.  11,  11.
Sammenlign med Luk. 1, 15.

BEMÆRK:  ‘Frelseren  erklærede,  at  af  de  ædle  mænd,  som  omtaltes  i  den
himmelske beretning, var der ingen større end Johannes Døberen. Det hverv, som
blev ham betroet, krævede ikke alene fysisk energi og udholdenhed, men de højeste
ånds- og sjælsevner.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 385.
‘Jesus havde en meget stor agtelse for Johannes Døberen og hans program, idet han
sagde, at af alle, der var blevet født af kvinder, var han den største. Der er ingen
tvivl om, at denne høje vurdering skyldtes Johannes’ banebrydende arbejde i sagen
for  et  Guds  folk,  der  blev  holdt  sammen  af  beslutningstagen.  Med  Johannes
Døberen begynder et folk, der ikke har samme udstrækning som noget eksisterende
samhørighedsforhold  [f.eks.  nationalitet];  med ham opstår  fremstillingen  af  den
nytestamentlige menighed. Han var sandelig stor.’ Verduin, Anatomy of a Hybrid,
s. 54.

12. Hvordan understregede Jesus, at han var enig med Johannes om, at Guds
folk ikke var udvalgt ved fødslen? Joh. 8, 39-44. Sammenlign med Joh. 3,
3-5.

BEMÆRK: ‘Farisæerne havde erklæret, at de var Abrahams børn. Jesus sagde til
dem, at dette krav kun kunne ske fyldest, ved at de gjorde Abrahams gerninger.
Abrahams sande børn måtte leve, ligesom han gjorde det, i lydighed mod Gud. De
ville søge at dræbe den, der talte den sandhed, der var overgivet ham af Gud. De
skriftkloge gjorde ikke Abrahams gerninger ved at danne sammensværgelser mod
Kristus. Det havde ikke noget værd blot i lige linje at nedstamme fra Abraham.
Uden en åndelig forbindelse  med ham, der  ville  give  sig udtryk  ved  at  være i
besiddelse af den samme ånd og gøre de samme gerninger, var de ikke hans børn...
At nedstamme fra Abraham blev ikke bevist gennem navn og slægtsregister, men
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ved lighed med ham i karakter... Jesus benægtede, at jøderne var Abrahams børn.
Han sagde: “I gør jeres faders gerninger!”...  Deres gerninger var vidnesbyrd om
deres slægtskab med ham, som var en løgner og en morder. “I har Djævelen til
fader,” sagde Jesus.’ Den Store Mester, s. 319. 
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‘Mit rige er ikke af denne verden’

UDENADSVERS: ‘Da sagde Jesus til dem: “Giv kejseren, hvad kejserens er,
og Gud, hvad Guds er!” Og de undredes over ham.’ Mark. 12, 17.

STUDIEHJÆLP: Den Store Mester, kap. 55.
LEKTIENS MÅL: At vise, hvordan Jesus lærte, at menigheden og staten er 

separate instanser.

Indledning
‘Helligånden bruger frygtelige rovdyr som symboler for at fremstille rigerne i

denne verden, men Kristus er “Guds lam, som bærer verdens synd.” Joh. 1, 29. I
planen for hans regering bruges ikke magt  til  at tvinge samvittigheden.  Jøderne
ventede,  at  Guds  rige  ville  blive  grundlagt  efter  de  samme  retningslinier  som
rigerne  på  jorden.  De  tog  deres  tilflugt  til  ydre  midler  for  at  fremme
retfærdighedens  sag.  De  opfandt  metoder  og  udtænkte  planer.  Men  Kristus
nedlægger et princip. Han indpoder sandhed og retfærdighed, og derved modvirker
han synd og vildfarelse.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 63.

‘Jer er det givet’

1. Hvordan skelnede Jesus mellem troende og ikke-troende i kontrast til de
jøder, som troede, at enhver jøde tilhørte Guds rige? Luk. 8, 10.

BEMÆRK: ‘Selvom han [Jesus] ofte talte til  store forsamlinger,  opretholdt han
altid en tydelig skelnen mellem skarerne, der lyttede, og hans disciple. Den første
del behandlede han som kandidater, udelukkende kandidater, til den stilling, som
allerede var besat af den anden del... Man kan dele Jesu tale i to spalter – en, der
bestod af tale til dem, som allerede var en del af selskabet, den anden af udtalelser
til  dem, som kun var  kandidater  til  medlemskab i  det  selskab.  Hans løsning er
indeholdt i den erklæring, han kom med over for sine disciple: “Jer er det givet at
kende Guds riges hemmeligheder; men de andre gives det i lignelser, for at de skal
‘se og dog ingenting se, og høre og dog ingenting forstå.’”’ Verduin, Anatomy of a
Hybrid, s. 60. 

2. Hvordan  viste  Jesus,  at  det  at  nedstamme  fra  Abraham  ikke  var
tilstrækkeligt til at sikre en plads i himmelens rige? Joh. 8, 33-44.
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BEMÆRK: ‘Farisæerne havde erklæret, at de var Abrahams børn. Jesus sagde til
dem, at dette krav kun kunne ske fyldest,  ved at de gjorde Abrahams gerninger.
Abrahams sande børn måtte leve, ligesom han gjorde det, i lydighed mod Gud. De
ville søge at dræbe den, der talte den sandhed, der var overgivet ham af Gud. De
skriftkloge gjorde ikke Abrahams gerninger ved at danne sammensværgelser mod
Kristus. Det havde ikke noget værd blot i  lige linje at nedstamme fra Abraham.
Uden en  åndelig  forbindelse  med ham, der  ville  give  sig udtryk  ved at  være  i
besiddelse af den samme ånd og gøre de samme gerninger, var de ikke hans børn...
At nedstamme fra Abraham blev ikke bevist gennem navn og slægtsregister, men
ved lighed med ham i karakter.’ Den Store Mester, s. 317.

‘Hvad kejserens er’

3. Hvilken holdning viste Jesus over for den romerske regering? Luk. 20, 20-
25.

BEMÆRK: Augustus var den første til at gøre jøderne skatskyldige. Se Luk. 2, 1.
Jøderne  havde  aldrig  vænnet  sig  til  den  situation,  hvor  de  skulle  styres  af  en
regering  af  ikke-troende.  Så  både  skatten  og  skatteopkræverne  blev  hadet  af
jøderne, som aldrig havde accepteret den situation, Gud havde stillet dem i fra tiden
under det babylonske fangenskab, hvor “kirke” og stat var to helt forskellige ting.
Jesus så slet ingen vanskelighed i at acceptere herredømmet af en vantro regering.
Faktisk fortalte han Pilatus senere, at hans ret til at regere, var “ovenfra.” Se Joh.
19, 11. Jesus accepterede princippet,  at  Gud indstifter regeringer,  selv dem, der
består af vantro, til  opretholdelse af orden og til  at straffe dem, der begår onde
handlinger. 
‘Idet  han holdt  den romerske mønt, hvorpå kejserens navn og billede var trykt,
erklærede [Jesus], at eftersom de levede under romermagtens beskyttelse, skulle de
give den magt den støtte, den krævede, så længe det ikke kom i konflikt med deres
pligt over for Gud. De skulle altid være lydige mod Gud, idet de opfyldte hans
krav, og dog fredeligt underkaste sig landets love.’ Spirit of Prophecy, bind 3, s. 43.

4. Hvordan taklede Jesus et andet tilfælde af dette problem? Matt. 17, 24-27.

BEMÆRK:  ‘Denne  didrachma  (en  halv  sekel)  var  en  gammel  institution,  der
nævnes første gang i 2 Mos. 20, som krævede, at  enhver voksen mand i Israel
skulle betale et bestemt beløb til  vedligeholdelse af helligdommen. Efter ikke at
være blevet praktiseret under fangenskabets hektiske dage blev den genoprettet ved
tilbagevendelsen fra eksilet. (Neh. 10, 32). På Jesu tid havde den romerske regering
indført  den  praksis  at  indsamle  disse  bidrag  og  betale  regningen  for  sådanne
reparationer eller forbedringer, som disse penge berettigede til. Vi læser i Mattæus
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17, at nogen spurgte Peter, om hans Mester havde for vane at betale  didrachma,
som  denne  tempelskat  kom  til  at  hedde.  Der  er  ingen  tvivl  om,  at  det,  der
fremkaldte  dette  snagende  spørgsmål,  var  antagelsen  om,  at  Jesus  havde
betænkeligheder mod at betale skat til en “uomskåren” instans, som selv ved deres
håndtering af  pengene gjorde  den uegnet  til  det  “hellige  sted.” Peter,  som blev
pinligt berørt af det uventede spørgsmål, svarede tøvende bekræftende. Sagen ville
uden tvivl  have  sluttet  der,  hvis  Jesus ikke med vilje  havde taget  den op igen:
“Hvad mener du, Simon? Af hvem tager jordens konger told eller skat, af deres
egne sønner eller af de fremmede?” Peter svarer, at det er fra de “fremmede,” det
vil  sige  fra  jøderne,  som  den  romerske  regering  betragtede  som  fremmede.
“Sønnerne,” det vil sige de indfødte romere, blev ikke bedt om at betale den. Jesus
opsummerede, at hvis det var en skat, som blev krævet af fremmede, så skulle man
ikke  kræve,  at  børnene  skulle  betale  den.  Og  så  tilføjede  Jesus  meget
betydningsfuldt: “Men for at vi ikke skal forarge dem, så gå ned til søen, kast en
krog ud, og tag den første fisk, som kommer op; og når du åbner dens mund, så
skal du finde en statér [4 drakma]; tag den og giv dem den for mig og for dig!” Det
forbavsende i dette tilfælde er, at Jesus satte sig selv og hans discipel i kategorien
“sønner” i stedet for fremmede og tilkendegav, at han i spørgsmålet om hans og
deres forhold til den eksisterende regering identificerede sig med borgeren i stedet
for med jøden.’ Verduin, Anatomy of a Hybrid, s. 62-63.

‘Den tid kommer, ja, er allerede inde’

5. Hvordan beskrev Jesus den sande tilbedelses natur? Joh. 4, 19-24.

BEMÆRK:  ‘Han  erklærede  over  for  hende,  at  tiden  var  kommet,  da  de  sande
tilbedere ikke behøvede at søge hen til et helligt bjerg eller et helligt tempel, men
skulle tilbede Faderen i ånd og i sandhed. Gudsdyrkelse skulle ikke begrænses til
ydre former og ceremonier, men skulle have førstepladsen i hjertet, idet den renser
livet og tilskynder til gode gerninger.’ Spirit of Prophecy, bind 2, s. 144.

6. Hvordan viste  Jesus  sine  disciple,  at  templet  ikke længere  skulle  være
centret for tilbedelse? Matt. 24, 1-2.

BEMÆRK: ‘Det  er  bemærkelsesværdigt,  at  selvom Jesus forudsagde den totale
ødelæggelse af templet i Jerusalem, lovede han ikke en efterfølgende genoprettelse,
som profeterne før ham havde gjort... Jerusalem skulle ødelægges og sammen med
det det  sidste landemærke af  en sakral  orden,  det  sidste spor af  en “kirke”-stat
kombination... Den kendsgerning, at han ikke gav næring til dette gamle håb, havde
alt at gøre med det, at han blev forkastet af et samfund, der nægtede at bevæge sig
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fremad med ham, fordi det forblev bundet til fortiden og dens strukturer.’ Verduin,
Anatomy of a Hybrid, s. 61. 

‘For at gøre ham til konge’

7. Hvordan reagerede Jesus, da jøderne forsøgte at gøre ham til konge? Joh.
6, 15.

BEMÆRK: ‘Efter Kristus havde mættet de fem tusinde, var folket opsat på at gøre
ham til  konge.  Hundreder  var  rede  til  at  samle  sig  rundt  om hans  banner,  og
entusiasmen var så høj, at man bestemte sig for at tage ham med magt og placere
ham på tronen.  Men med en autoritet,  som de ikke turde  modstå,  sendte Jesus
skaren  bort.  Fra  dette  tidspunkt  syntes  hans  popularitet  at  dale,  og  disciplene
begyndte at få en klarere forståelse af hans mystiske karakter. Han havde givet dem
mange lektier, der viste hvilket forhold, han havde til sin Fader; og tilsyneladende
var de ved at besejre det håb, som de så fast havde næret – at han ville regere som
en jordisk prins i Jerusalem.’ Review & Herald, 7. februar 1899. 

8. Hvordan reagerede  Jesus,  da  mennesker  prøvede  at  blande ham ind i
sager, der normalt blev varetaget af staten? Luk. 12, 13-14.

BEMÆRK:  ‘Men  Jesus  lod  sig  ikke  aflede  fra  sin  gerning.  Hans  svar  var:
“Menneske! hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer?” Jesus kunne
have  sagt  til  denne  mand netop,  hvem der  havde ret.  Han  kendte  sagens  rette
sammenhæng,  men  brødrene  kunne  ikke  enes,  fordi  begge  var  begærlige.  I
virkeligheden sagde Kristus: “Det hører ikke til min gerning at afgøre den slags
stridigheder.”  Han  var  kommet  med  noget  andet  for  øje,  nemlig  at  prædike
evangeliet og på denne måde vække menneskene op til at forstå de evige værdier.’
Lys over hverdagen, del 2, s. 48. 

‘Det er nok’

9. Hvordan forklarede Jesus sit riges natur i forhold til sværdet? Joh. 18, 36.

BEMÆRK: ‘Gud tvinger aldrig mennesker til  at  adlyde  ham. Sammen indtager
sandhed  og  vildfarelse  slagmarken.  Lyset  skinner  midt  i  moralsk  mørke,  og
mennesker overlades til  at vælge deres egen leder.’  Signs of the Times,  13. maj
1897.
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10. Hvordan reagerede Jesus over for nogle af sine disciples forsøg på at bære

våben? Luk. 22, 38. Sammenlign med Matt. 26, 52.

BEMÆRK: En fejlfortolkning af Kristi svar til disciplene førte til teologien om “de
to sværd” i  den katolske kirke i  middelalderen.  I  stedet  for  at  se Kristi  svar  til
disciplene som en fordømmelse af deres handling, fortolkede den katolske kirke
denne  tekst  til  at  betyde,  at  det  var  Kristi  hensigt,  at  hans  efterfølgere,  hans
menighed, skulle bære to sværd! Et var selvfølgelig Åndens sværd, Guds ord. Det
andet var det jordiske sværd, statens magt. Således retfærdiggjorde den katolske
kirke  dens  brug  af  statsmagten  til  at  gennemtvinge  dens  læresætninger  hos
mennesker. Reformatorerne fortsatte med dette synspunkt og oprejste dermed fra
deres side “statskirker,” hvor det blev forventet eller endda krævet af alle borgerne,
at de skulle være medlemmer. Loven krævede, at man tog hen til ens lokale kirke,
og de, der ikke rettede sig efter det, blev straffet.  Dette førte til  striden mellem
Calvin, som ønskede at fortsætte med teologien om de to sværd, og anabaptisterne,
som forstod, at sværdet har ingen plads i den forløsende nådes anliggender. 
‘Romerkirkens største fejl findes i kendsgerningen, at Bibelen fortolkes i lyset af
“fædrenes”  synspunkter.  Deres  synspunkter  anses  for  at  være  ufejlbarlige,  og
kirkens gejstlige antager, at det er deres ret at få andre til at tro, som de gør, og til at
anvende  magt  til  at  tvinge  samvittigheden.  De,  som  ikke  er  enige  med  dem,
erklæres for at være kættere. Men Guds ord skal ikke fortolkes således. Det skal stå
på dets egne evige fortjenester, skal læses som Guds ord og adlydes som Guds røst,
der erklærer hans vilje over for folket. Dødelige menneskers vilje og stemme skal
ikke fortolkes som Guds stemme.’ Fundamentals of Christian Education, s. 308.

‘Vi har ingen anden konge end kejseren’

11. Hvordan forklarede Jesus sit riges natur over for Pilatus? Joh. 18, 33-38.

BEMÆRK:  ‘Pilatus åbner sagen med spørgsmålet: “Er du jødernes konge?” Det
burde ikke overraske os, at Jesus finder det umuligt at besvare dette spørgsmål med
enten  et  ja  eller  et  nej;  hans  teologi  var  sådan,  at  den  fik  ham til  at  tale  om
kongedømme på to niveauer... Det første, siger han, er “af denne verden,” det sidste
er “ikke af denne verden.” Så derfor var Jesus ikke i stand til at besvare Pilatus’
spørgsmål  med et  bekræftende eller  afvisende svar.  I  virkeligheden siger  Jesus:
Ikke en sådan konge, som zeloterne kæmper for, i hvert fald ikke en, som søger at
fjerne statens konge. Irettesatte jeg ikke mine efterfølgere, da jeg så, at de var ved
at gøre mig til den slags konge? Og havde jeg det ikke som en vane at forbyde mine
disciple at udråbe mig som en slags jødernes Messias, fordi jeg kendte så godt til
deres ynkelige zelottilbøjelighed til at tænke på Messias som en konge? Men hvis
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du spørger,  om jeg er en konge på forløsningens niveau, så er svaret  et fast  og
bestemt ja.’ Verduin, Anatomy of a Hybrid, s. 73.

12. Hvordan viste jøderne, at de ikke var i stand til at forstå nogen anden
form for kongedømme end statens? Joh. 19, 14-15.

BEMÆRK: ‘Jøderne var  lige så ude af stand til  at  forstå  begrebet  om to slags
kongedømmer, som Pilatus var det: deres påstand, “vi har ingen anden konge end
kejseren,” viser, hvor kraftesløs deres teologi gjorde dem. Ingen anden konge end
kejseren? Som om det var umuligt at have både kejseren som deres jordiske konge
og Kristus som deres åndelige konge.’ Verduin, Anatomy of a Hybrid, s. 74.
‘Med en røst, der kunne høres fjernt og nær, spurgte Pilatus: “Skal jeg korsfæste
jeres konge?” Men fra profane, ugudelige læber lød disse ord: “Vi har ingen anden
konge end kejseren.” Ved således at vælge en hedensk hersker havde det jødiske
folk trukket sig tilbage fra Guds herredømme. De havde forkastet Gud som deres
konge. Fra nu af havde de ingen frelser. De havde ingen anden konge end kejseren.
Så vidt havde præsterne og lærerne ført folket! Dette var de ansvarlige for tillige
med de forfærdelige følger, det havde. Et folks synd og et folks undergang skyldtes
dette folks religiøse ledere.’ Den Store Mester, s. 505.
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‘Én i Kristus’

UDENADSVERS: ‘Her er ikke forskel på jøde og græker, træl og fri, mand og 
kvinde; thi alle er I én i Kristus Jesus. Men når I hører Kristus til, da er I jo 
Abrahams afkom, arvinger i kraft af forjættelse.’ Gal. 3, 28-29.
STUDIEHJÆLP: På fast grunn, bog 1, s. 255-257.
LEKTIENS MÅL: At studere den kamp, den første menighed havde med 
sakralisme, både i menigheden og udenfor.

Indledning
‘Det  Nye  Testamente  fremsatte  og  praktiserede  den  teori,  at  et  allerede

eksisterende  tilhørsforhold  hverken  kunne  hjælpe  eller  hindre  et  tilkommende
medlem af Kristi legeme. Det var denne nyskabelse, der fik den nytestamentlige
menighed til at vende dens ansigt mod selve menneskeheden i en mission, der ikke
tog notits af allerede trukne linier,  til skabelsen af en menighed, hvor der ikke var
“forskel på jøde og græker, træl og fri.”’ Verduin, Anatomy of a Hybrid, s. 79. 

‘I al verden’

1. Hvordan beskrev Kristus hans disciples mission? Matt. 24, 14; ApG. 1, 8.

BEMÆRK:  ‘Før  Kristus  steg  op  til  Himmelen,  overgav  han  disciplene  deres
opgave.  Han sagde  til  dem,  at  de  skulle  fuldbyrde  hans  sidste  vilje,  hvori  han
testamenterede  det  evige  livs  skatte  til  verden.  I  har  været  vidner  til  mit  liv  i
opofrelse for verden, sagde han til dem. I har set mit arbejde for Israel. Og skønt
mit folk ikke ville komme til mig, så de kunne få livet, skønt præster og rådsherrer
har handlet med mig, som de ville, skønt de har forkastet mig, så skal de dog have
endnu en lejlighed til at tage imod Guds Søn. I har set, at alle, som kommer til mig
og bekender deres synder, tager jeg gerne imod. Den, som kommer til mig, vil jeg
aldrig kaste ud. Til jer,  mine disciple betror jeg dette nådens budskab. Det skal
gives både til jøder og hedninger, først til Israel og så til alle folkeslag, tungemål og
alle  mennesker.  Alle  de,  som  tror,  skal  samles  i  én  menighed.’  Mesterens
Efterfølgere, s. 20.

2. Hvordan bliver vi vist, at det var en kamp for apostlene at antage denne 
opfattelse? ApG. 11, 1-3.

BEMÆRK:  ‘Da brødrene i Judæa hørte, at Peter var gået ind i en hednings hus,
blev de overraskede og krænkede. De ængstede sig for, at en sådan 
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fremgangsmåde, der forekom dem overmodig, ville komme til at modarbejde hans
egen lære. Da de næste gang traf Peter, mødte de ham med alvorlig kritik og sagde:
“Du  har  besøgt  uomskårne  mænd  og  spist  sammen  med  dem.”’  Mesterens
Efterfølgere, s. 78.

‘At jeg ikke skulle kalde noget menneske vanhelligt eller urent’

3. Hvordan søgte Gud at forandre Peters holdning over for hedningerne? 
ApG. 10, 10-16.

BEMÆRK:  ‘Dette  syn  virkede  både  dadlende  og  belærende  på  Peter.  Det
åbenbarede ham, hvad der var Guds hensigt, at hedningerne ved Kristi død skulle
blive  jødernes  medarvinger  til  frelsens  velsignelse.  Indtil  nu  havde  ingen  af
disciplene  prædiket  evangeliet  for  hedninger.  Efter  deres  mening  bestod  den
skillemur, som var nedbrudt ved Kristi død, stadig, og de havde koncentreret sig
om arbejdet for jøderne. De havde nemlig betragtet hedningerne som udelukkede
fra evangeliets velsignelse. Nu prøvede Herren at lære Peter, at den guddommelige
plan  omfattede  hele  verden.  Mange  af  hedningerne  havde  været  interesserede
tilhørere til Peters og de andre apostles prædiken, og mange af de græsktalende
jøder var kommet til at tro på Kristus, men Kornelius’ omvendelse skulle blive den
første af større betydning blandt hedningerne. Nu var tiden inde til, at en helt ny
side af arbejdet kunne påbegyndes af Kristi menighed. Den dør, som mange af de
jødiske omvendte havde lukket i for hedningerne, skulle nu åbnes på vid gab. Og
de hedninger,  som tog imod evangeliet, skulle betragtes som ligestillede med de
jødiske disciple, uden at det var nødvendigt at overholde omskærelsesceremonien.’
Mesterens Efterfølgere, s. 76.

4. Hvilken lektie lærte Peter af sit syn? ApG. 10, 28. Sammenlign med vers 
14.

BEMÆRK: ‘Peter klarlagde hele sagen for dem. Han fortalte om sin oplevelse med
synet og hævdede, at det formanede ham til ikke mere at overholde den vedtagne
adskillelse mellem omskårne og uomskårne og til heller ikke at betragte hedninger
som urene. Han fortalte om den befaling, han havde fået om at gå til hedningerne,
om sendebudenes ankomst, om sin rejse til Kæsarea og om mødet med Kornelius.
Han berettede dem indholdet af sin samtale med høvedsmanden, hvorunder denne
havde fortalt ham om sit syn, hvorved han havde fået anvisning på at sende bud
efter Peter. “Men da jeg var begyndt at tale,” sagde han, da han fortalte om sine
oplevelser, “faldt Helligånden på dem, ligesom på os i den første tid. Da kom jeg
Herrens ord ihu, hvorledes han sagde: ‘Johannes døbte med vand, men I skal døbes
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med Helligånden.’ Når Gud nu har givet dem den samme gave, som vi fik, da vi
kom til at tro på Herren Jesus Kristus, hvem var da jeg, at jeg skulle være i stand til
at  stå  Gud  i  vejen.”  Brødrene  måtte  tie  ved  at  høre  denne  beretning.  De  var
overbeviste om, at Peters handlemåde var en direkte opfyldelse af Guds vilje, og
om at deres fordomme og udelukkelse af andre var fuldstændig i modstrid med
evangeliets ånd, og derfor priste de Gud og sagde: “Så har Gud altså også givet
hedningerne omvendelse til liv.” Således blev fordommene nedbrudt uden strid, og
den adskillelse, der var oprettet ved tidernes vane, blev opgivet, og vejen stod åben
for evangeliets forkyndelse for hedninger.’ Mesterens Efterfølgere, s. 79. 

‘Hvis I ikke lader jer omskære’

5. Hvilken strid opstod der over de betingelser, hvormed hedninger kunne
accepteres i himmelens rige? ApG. 15, 1. 5.

BEMÆRK:  ‘De jødekristne var i almindelighed ikke tilbøjelige til  at gå så rask
fremad, som Gud beredte vejen for dem. Når man så resultatet af apostlenes arbejde
blandt hedningerne,  var  det  indlysende,  at  de omvendte blandt disse snart  langt
ville overgå de jødiske omvendte i antal. Jøderne var bange for, at hvis deres lovs
forbehold  og  formaliteter  ikke  blev  gjort  obligatoriske  for  hedningerne  som
betingelse  for  kirkefællesskab,  ville  jødernes  nationale  ejendommeligheder,  der
hidtil havde holdt dem adskilt fra andre folkeslag, til slut svinde bort blandt dem,
der modtog evangeliet...  Jerusalem var jødernes hovedstad, og det  var der,  man
mødte  den største  eksklusivitet  og fanatisme.  De jødekristne,  som stadig havde
templet  for øje, tillod ganske naturligt deres tanker at vende tilbage til  jødernes
særlige rettigheder som folk. Ved at se den kristne menighed forlade de jødiske
ceremonier  og  traditioner  og  opdage,  at  den  særegne  ophøjethed,  som  havde
omgivet  jødedommens  skikke,  snart  ville  svinde  bort  i  lyset  af  den  nye  tro,
harmedes mange på Paulus som den, der stort set havde forvoldt denne forandring.’
Mesterens Efterfølgere, s. 104, 108. 

6. Hvad blev  man  enige  om angående  hedningernes  plads  i  menigheden?
ApG. 15, 13-19. 24. 

BEMÆRK: ‘I dette tilfælde ser det ud til, at Jakob har været udvalgt til at være
den,  som  skulle  forkynde  den  afgørelse,  rådet  var  kommet  til.  Hans  dom  lød
således, at ceremoniernes lov og særlig forordningen om omskærelse ikke skulle
påtvinges hedningerne eller blot anbefales dem. Jakob søgte at påminde sine brødre
om den kendsgerning, at hedningerne ved at vende sig til Gud i høj grad havde
forandret  deres livsførelse,  og at  man burde udvise stor forsigtighed for  ikke at
plage dem med forvirrende og tvivlsomme spørgsmål af mindre betydning, for at
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de  ikke  skulle  tabe  modet  ved  at  følge  Kristus.  De hedningekristne  måtte  dog
opgive  de  skikke,  som  var  uforenelige  med  kristendommens  grundsætninger.’
Mesterens Efterfølgere, s. 107.

‘Så tog de ham med sig og førte ham op’

7. Hvad skete der i Athen, da Paulus forsøgte at prædike om Gud? ApG. 17,
18-20.

BEMÆRK:  Det  er  vigtigt  at  forstå,  at  Areopagus  var  den  højeste  ret  i  Athen.
Paulus  var  blevet  stillet  for  en  domstol  på  grund  af  hans  forkyndelse.  Paulus
forkyndte  ikke  en  ny  gud.  Hvis  han  havde  gjort  dette,  ville  man  måske  have
accepteret det. Men Paulus forkyndte om den ene Gud, den eneste Gud, den Gud,
der gør ende på tilbedelsen af alle andre guder. Dette var for meget for Athen.
‘Stoikerne og epikuræerne mødte ham; men de og alle andre, som kom i kontakt
med ham, så snart, at han havde et forråd af kundskab endda større end deres eget.
Hans  intellektuelle  kraft  vakte  de  mere  intelligentes  og  lærdes  respekt  og
opmærksomhed;  mens  hans  alvorlige,  logiske  ræsonnement  og  hans  tales  magt
fastholdt det blandede publikums opmærksomhed. Således stod apostelen uforsagt,
idet han mødte sine modstandere på deres eget område og satte logik mod deres
logik og filosofi mod deres filosofi. De mindede ham om Sokrates, en stor filosof,
som blev dømt til døden, fordi han fremsatte fremmede guder. Paulus blev rådet til
ikke at sætte sit liv i fare på samme måde. Men apostelens tale fastholdt folkets
opmærksomhed; og hans uangribelige visdom vakte deres beundring og respekt.
Han blev ikke bragt til tavshed af de lærdes videnskab eller ironi; og efter at have
udvekslet mange ord med ham og overbevist sig selv om, at han var besluttet på at
fuldføre sit ærinde blandt dem og fortælle sin historie for enhver pris, bestemte de
sig for  at  give  ham en  retfærdig mulighed  for  at  gøre  det.  I  overensstemmelse
hermed førte de ham op til Mars’ høj. Dette sted var det højeste på den athenske
kyst, og de erindringer og tanker, den frembragte, var sådanne, der fik den til at
blive anset  med overtroisk ærefrygt  og ærbødighed,  der  hos nogle grænsede til
rædsel.  Man  havde  der  holdt  retshandlinger  for  at  afgøre  kriminelle  sager  og
vanskelige religiøse spørgsmål.’  Redemption eller The Teachings of Paul and His
Mission to the Gentiles, s. 55.

8. Hvordan prøvede Paulus at forsikre dem om, at den Gud, han prædikede 
om, allerede blev tilbedt af dem? ApG. 17, 23.

BEMÆRK:  ‘Athen  havde  dens  offentligt  antagede  religion,  og  dens  altre  var
udstillet på offentlige steder og rejst med offentlige midler. Den havde også dens
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liste af offentligt anerkendte tilbedelsesgenstande. Athen var også altid rede til at
tilføje  navne  til  dens  liste  af  anerkendte  guder.  For  at  sikre  sig,  at  ingen
tilbedelsesgenstande blev negligeret, havde de endda rejst et alter for “En ukendt
gud.”  Man  kunne  vælge  i  Athen.  Men  også  her,  ligesom  i  Rom,  var  den
tilsyneladende liberale politik faktisk meget  intolerant.  Athen misbilligede ideen
om en Gud, der krævede hele skuepladsen... Selvom Paulus’ kloge plan virkede for
en kort stund, var athenerne ikke så sløve, så de ikke indså, at han, når alt kom til
alt, var ved at introducere en ny Gud, som ikke stod på listen... De puffede Paulus
frem, ikke så blidt kan vi antage, til Mars’ høj, det sted, hvor sådanne sager normalt
blev prøvet og straf afsagt.’ Verduin, Anatomy of a Hybrid, s. 17.

‘Et ikke ringe røre’

9. Hvilket problem løb Paulus ind i i Efesus? ApG. 19, 26-27.

BEMÆRK: ‘En gang om året blev der fejret særlige højtideligheder i Efesus til ære
for  gudinden  Artemis.  De  hidlokkede  mange  mennesker  fra  hele  provinsen.
Indenfor dette tidsrum blev festlighederne gennemført med største pomp og pragt.
Denne festtid var en prøvelse for dem, der nylig havde antaget troen. De troendes
samfund, der mødtes i Tyrannus’ skole, virkede som en dissonans i festkoret, og de
blev overøst med spot, bebrejdelser  og fornærmelser.  Paulus’ virksomhed havde
været  et  hårdt  slag  for  hedenskabet  og  havde  forårsaget  en  følelig  nedgang  i
besøget  ved  den  nationale  højtid  og  i  de  tilbedendes  begejstring.  Hans  læres
indflydelse rakte langt videre end til de egentlig omvendte til troen. Der var mange,
der ikke åbenlyst havde sluttet sig til den nye lære, men havde fået tilstrækkelig
oplysning til at miste tilliden til deres hedenske guder.’  Mesterens Efterfølgere, s.
156. 

10. Hvordan reagerede folket i Efesus over for Paulus’ forkyndelse om en 
alternativ religion? ApG. 19, 29-34.

BEMÆRK: ‘Byen Efesus, som den fremsættes i ApG. 19, er typisk for det sakrale
samfund. Her råber en hel by den religiøse frase “Stor er efesernes Artemis” i en
endeløs gentagelse...  I to lange timer råbte efeserne frasen, at deres Artemis var
strålende. Der var ingen efeser, der overhovedet tænkte på at blive inden døre og
endnu mindre på at erstatte én stavelse i ophøjelsens messe. Efesus var også sakral;
alle efeserne delte den samme religion, hvor Artemis var den foretrukne gud... Det
er vigtigt at lægge mærke til, at det, der bragte efeserne ud den dag, var, at de var
blevet gjort opmærksomme på, at der var en mand i byen, som udgjorde en trussel
mod  byens  religiøse  enhed.  Han  vandt  tilhængere  for  en  anden  loyalitet.
Forkynderen var ankommet for nylig,  og alt tydede på, at han inden længe ville
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rejse  sin  vej.  Han  havde  heller  ikke  fået  en  masse  nye  tilhængere.  Ikke  desto
mindre var truslen mod den sakrale orden, hvor lille den end var, nok til at bringe
det sakrale Efesus i oprør, og dens sædvanlige aktiviteter blev standset.’  Verduin,
Anatomy of a Hybrid, s. 13. 

‘Enhver må prøve sig selv’

11. Hvordan begyndte menigheden i Korint ved dens handlinger at nedbryde 
begrebet om menigheden som et fællesskab af troende? 1 Kor. 11, 20-22.

BEMÆRK: ‘Korinterne... havde fordærvet den sande betydning af Herrens nadver,
idet  de  i  stor  grad  havde  brugt  de  afguderiske  fester  som forbillede.  De  kom
sammen for at fejre Kristi lidelser og død, men vendte begivenheden til en tid med
fest og selvisk nydelse.  Det var blevet sædvane at komme sammen til  et socialt
måltid, inden man tog del i nadveren...  De offentlige græske religiøse fester var
blevet holdt på denne måde, og det var ved at følge falske læreres råd, at de kristne
var blevet ledt til at efterligne deres eksempel. Disse lærere havde begyndt med at
forsikre dem om, at det ikke var forkert at tage del i afguderiske fester og havde til
sidst introduceret lignende skikke i den kristne menighed.’  Sketches from the Life
of Paul, s. 170-171.

12. Hvordan understregede Paulus, at det kun er dem, som virkelig forstår
betydningen af Herrens nadver, der må deltage? 1 Kor. 11, 27-29. Se 1
Kor. 10, 21.

BEMÆRK: ‘Den første menighed havde dens højtidelige handlinger: for det første
dåben, som ikke længe efter var blevet efterfulgt af Herrens nadver sammen med
fodtvætning. Dåben var hovedsageligt et tilhørstegn; Herrens nadver var et minde.
Disse  højtidelige  handlinger  erstattede  de  sakramentale  ceremonier,  som  de
omvendte til den kristne tro havde været vant til i de sakrale samfund, de kom fra.
Den fare, som uløseligt er forbundet med sakramentlignende handlinger, blev snart
en smertelig virkelighed: de kristne ceremonier kom igen til at betyde det samme
som før, de blev kristne, det vil sige, at de blev et tegn på medlemskab og ikke
noget,  der  var  afhængigt  af  et  valg...  [et  tegn  på]  gruppesammenhold  i  stedet.’
Verduin, Anatomy of a Hybrid, s. 81.
‘Apostelens advarende ord til menigheden i Korint er anvendelige til alle tider, og
de er specielt tilpasset vor tids behov... Blot en bekendelse af tro på Kristus og en
pralende kundskab om sandheden udgør ikke en kristen. En religion, der kun søger
at  tilfredsstille  øjet,  øret  og  smagen,  eller  som  tillader  nogen  skadelig
eftergivenhed, er ikke Kristi religion. Den er i harmoni med verdens ånd og i strid
med de hellige Skrifters  lære.  Festivaler  og fornøjelsesscener,  hvor bekendende
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medlemmer af den kristne menighed efterligner verdens skikke og nyder verdens
fornøjelser, udgør faktisk en forening med Guds fjender.’ Sketches from the Life of
Paul, s. 169. 
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‘Han, som er højere end den højeste’

UDENADSVERS: ‘Da svarede Peter og de andre apostle og sagde: “Man bør
adlyde Gud mere end mennesker.”’ ApG. 5, 29.

STUDIEHJÆLP: I Mesterens Tjeneste, kap. 14.
LEKTIENS MÅL: At vise konflikten mellem de sakrale jøder og den første 

menighed.

Indledning
‘Sandhedens og religionsfrihedens fane, som blev løftet højt af grundlæggerne

af evangeliets menighed og af Guds vidner gennem de århundreder, der siden da er
forløbet, er i denne sidste strid givet over i vore hænder. Ansvaret for denne store
gave ligger hos dem, Gud har velsignet med kendskab til sit ord. Dette ord skal vi
modtage som den højeste autoritet. Vi skal anerkende menneskelige myndigheder
som noget, der er forordnet os efter guddommelig bestemmelse og lære andre, at
det er en hellig pligt at adlyde dem inden for deres lovlige områder. Men når de
kommer i strid med Guds krav, så må vi adlyde Gud mere end mennesker. Guds
ord  må  anerkendes  som  stående  over  alle  menneskelige  love.’  Mesterens
Efterfølgere, s. 40. 

‘De forbød dem’

1. Hvilken befaling gav Jesus sine disciple, før han forlod dem? Mark. 16, 15.

BEMÆRK: ‘Det arbejde, menigheden har forsømt at udføre i en tid med fredelige
og gode forhold, vil den komme til at udføre i en frygtelig krise og under de mest
nedslående  og  ubehagelige  omstændigheder.  De  advarsler,  som  en  verdslig
indstilling har bragt til at forstumme eller holdt tilbage, må lyde under den bitreste
modstand fra troens fjender. Og på den tid vil den overfladiske, konservative klasse
mennesker, hvis indflydelse stadig har forhalet værkets fremgang, opgive troen og
tage  standpunkt  sammen med dens  erklærede  fjender,  som de  længe  har  næret
sympati for. Disse frafaldne vil da lægge det bitreste fjendskab for dagen og gøre
alt, hvad der står i deres magt, for at besvære og bagtale deres tidligere brødre og
ophidse  til  forbitrelse  imod  dem.  Denne  tid  er  umiddelbart  forestående.  Alle
medlemmer i menigheden vil blive prøvet og forsøgt enkeltvis. De vil blive stillet
under forhold, hvor de nødes til at vidne for sandheden. Mange vil blive opfordret
til  at  tale  i  rådsforsamlinger  og  for  domstole,  måske  enkeltvis  og  alene.  Den
erfaring, der ville have været dem til hjælp i denne kritiske situation, har de forsømt
at  tilegne  sig,  og  de  føler  sig  betyngede  i  sjælen  af  anger  over  forspildte
anledninger og forsømte privilegier.’ Vejledning for Menigheden, bind 2,  s. 138. 
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2. Hvilken modbefaling gav de jødiske ledere apostlene? ApG. 4, 18.

BEMÆRK: ‘Sådan er den behandling, Kristi tjenere får, fordi de lærer sandheder,
som ikke er i harmoni med en verdenselskende menigheds læresætninger... Har de
ikke  hos  menighedens  præster  mødt  den  samme  ånd,  som  Kristus  mødte  hos
farisæerne? De er blevet forbudt at forkynde sandheden. De er blevet stillet foran
rådsforsamlinger og pisket i  synagogerne,  underkastet  skammens og falskhedens
piskeslag, fremstillet for folket som kættere, mænd, som i det store hele ikke var
værd at  efterligne.  Ligesom jødernes ypperstepræster  og skriftlærde har  kirkens
myndigheder ført dem til Pilatus for at fælde dom over dem og har fået dem kastet i
fængsel. Men alt dette er kun en lille sag sammenlignet med det, der vil ske. Den
bitreste  og  grusomste  forfølgelse  kommer  altid  fra  dem,  som  har  en  form  for
religion uden ånd og kraft og gudfrygtighed. Der er intet, som religiøs fordom vil
tøve over for.’ Historical Sketches, s. 196.

‘Vi kan ikke lade være at tale’

3. Hvilket svar gav Peter og Johannes på dette forbud? ApG. 4, 19-20.

BEMÆRK: ‘Der kræves ikke af os, at vi skal trodse myndighederne. Vore ord bør,
hvad enten de er skrevet eller talt, være omhyggeligt  overvejede, for at det ikke
skal kunne siges om os, at vi fremkommer med noget, der kan få det til at se ud,
som om vi var modstandere af lov og orden. Vi skal ikke sige eller gøre noget, som
unødvendigt kunne spærre os vejen. Vi skal gå frem i Kristi navn og formidle de
sandheder, som er os betroet. Dersom mennesker skulle forbyde os at gøre dette, så
må vi sige, ligesom apostlene gjorde det: “Døm selv, om det i Guds øjne er ret at
lyde jer mere end Gud; for vi kan ikke lade være med at tale om det, vi har set og
hørt.”’ Mesterens Efterfølgere, s. 41.

4. Hvad gjorde de jødiske ledere med apostlene, fordi de nægtede at adlyde
deres befaling? ApG. 5, 17-18.

BEMÆRK: ‘Hidtil havde alle bestræbelser for at undertrykke denne nye lære været
virkningsløse,  men  nu  besluttede  både  farisæere  og  saddukæere,  at  disciplenes
virke skulle standses, fordi det beviste, at de selv var skyldige i Jesu død. Fulde af
harme lod præsterne Peter og Johannes gribe med vold og satte dem i det offentlige
fængsel. Det jødiske folks ledere havde i højeste grad svigtet i at opfylde Guds plan
med hans udvalgte folk. De, som Herren havde givet sandheden i hænde, havde vist
sig uværdige til denne tillid, og Gud valgte andre til at gøre sin gerning. I deres
blindhed gav disse ledere nu frit løb for, hvad de kaldte retfærdig harme mod dem,
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som  tilsidesatte  deres  yndede  læresætninger.  De  ville  ikke  engang  indrømme
muligheden af, at de ikke selv forstod Skriftens ord på den rigtige måde, eller at de
fortolkede eller anvendte Skrifterne forkert. De opførte sig som mennesker, der har
mistet forstanden! Hvilken ret, sagde de, har disse lærere, hvoraf nogle er fiskere,
til at fremsætte tanker, der er i modstrid med den lære, som vi har givet folket? I
den faste beslutning at undertrykke læren om disse tanker, fængslede de dem, som
fremsatte dem.’ Mesterens Efterfølgere, s. 46-47.

‘En Herrens engel åbnede fængslets døre’

5. Hvordan greb Gud ind, da de blev sat i fængsel? ApG. 5, 19-20.

BEMÆRK: ‘Himmelens Gud, universets mægtige hersker, tog denne sag i sin egen
hånd; for mennesker førte krig imod hans værk. Han viste dem tydeligt, at der er en
hersker, som står over menneskene, og hvis autoritet må respekteres. Herren sendte
sin engel om natten for at åbne fængselets dør, og han udfriede disse mænd, som
Gud  havde  bemyndiget  til  at  udføre  hans  gerning.  Rådsherrerne  sagde:  “I  må
aldeles ikke tale eller lære i Jesu navn!” Men det himmelske sendebud, som var
udsendt af Gud, sagde: “Gå hen og træd frem i helligdommen og tal til folket alle
livets ord!”’ Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 265.
‘Igen bliver den kendsgerning demonstreret her, at mennesker ikke har nogen ret til
at blande sig i den frie udøvelse af religion, og at når menneskers love kommer i
konflikt  med  Guds  lov  og  ord,  skal  vi  adlyde  sidstnævnte,  uanset  hvad
konsekvenserne måtte være. Gud har selv sat sit bifaldssegl på en sådan fremfærd.
John Bunyan blev fængslet i tolv år, fordi han vovede at forkynde evangeliet i strid
med loven.’ Bible Readings for the Home Circle, revideret udgave, s. 480.

6. Hvem er højere end jordens magter? Præd. 5, 7.

BEMÆRK: ‘I et forsøg på at forsvare den civile regerings ret til at gennemtvinge
religiøse skikke ved lov er der stadig nogle, der spørger: “Skal vi ikke adlyde de
magter, der er?” Vi svarer: “Jo, når de er i harmoni med de højere magter, der er.
Gud lavede sin lov for hele universet. Han skabte mennesket; han giver naturens
rige gaver og holder vor ånde og vort liv i hans hænder. Han skal anerkendes og
hans  lov  æres  foran  alle  de  store  mænd og  de  højeste  jordiske  magter.’  Bible
readings for the Home Circle, revideret udgave, s. 480.

‘Vi har jo udtrykkelig forbudt jer’

7. Hvad  sagde  ypperstepræsten  til  dem,  da  de  atter  blev  stillet  foran
Sanhedrin? ApG. 5, 28.
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BEMÆRK:  ‘I  underkastelse  af  Guds  vilje  skal  man  adlyde  alle  menneskelige
regeringer. Disse regeringer er et anerkendt behov i sagens natur, og deres eksistens
er  tydeligvis  i  overensstemmelse  med  den  guddommelige  vilje.  Derfor  er
forudsætningen altid til gunst for den civile lovs autoritet, og enhver vægring ved at
adlyde må baseres på det moralske bevis, at lydighed vil være at synde...  Det er
stadig  sandt,  at  lydighed  mod menneskelove  ofte  involverer  synd  mod Gud og
mennesket. Der er situationer, der er så tydelige, at ingen kan stille spørgsmålstegn
ved pligten til at nægte at adlyde. Til alle tider og i alle lande har man sådanne
eksempler... Det er for indlysende til at forårsage diskussion, at Guds lov, det store
princip  af  godgørenhed  er  overlegent,  og  at  vi  “bør  adlyde  Gud  mere  end
mennesker” i  enhver sag,  hvor der  er  konflikt  mellem menneskenes love og de
guddommelige love.’ James Fairchild, Moral Philosophy, s. 178-181.

8. Hvad svarede apostlene? ApG. 5, 29.

BEMÆRK: ‘Sandhedens tilhængere opfordres nu til at vælge mellem at se bort fra
Guds ords tydelige krav eller at miste deres frihed. Hvis vi svigter Guds ord og
følger skik og brug, får vi lov til at blive boende blandt mennesker,  at købe og
sælge og bevare vore borgerrettigheder. Men hvis vi holder fast ved vor loyalitet
over for Gud, vil vi miste vore borgerlige rettigheder. Guds lovs fjender har sluttet
sig sammen for at herske over menneskers samvittighed og forbyde en selvstændig
bedømmelse af ting, der vedrører vor religiøse tro.’ Det skal ske i de sidste dage, s.
142.

‘Rede til at rydde ham af vejen’

9. Hvilke beskyldninger blev senere rettet mod Paulus? ApG. 24, 5-6.

BEMÆRK: ‘I sin tale imod Paulus beskyldte Tertullus ham for at være en pest, der
skabte oprør mellem jøderne over hele verden, og som følge deraf var skyldig i
forræderi mod kejseren; at han var en leder af en sekt af nazaræere, og at han kunne
anklages for kætteri mod Moselovene; og at han havde vanhelliget templet, faktisk
en forbrydelse ikke blot imod den jødiske lov, men også imod den romerske lov,
som beskyttede jøderne i deres religiøse tilbedelse. Så sagde han urigtigt, at Lysias,
garnisonens kommandant,  med vold havde taget  Paulus fra  jøderne,  da de var i
færd med at  dømme ham efter  deres  gejstlige lov, og havde dermed upassende
tvunget dem til  at bringe sagen foran Feliks.  Disse falske udtalelser var snedigt
planlagt for at få statholderen til at udlevere Paulus til den jødiske domstol. Alle
beskyldningerne blev heftigt støttet af de jøder, der var tilstede, og som ikke gjorde
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noget forsøg på at skjule deres had mod fangen.’ Sketches from the Life of Paul, s.
237.

10. Hvad var jøderne i deres had over for Paulus villige til at gøre? ApG. 21,
30-31; 22, 22; 23, 12-14; 25, 2-3.

BEMÆRK:  ‘Jøderne  søgte  således  at  give  deres  djævelske  plan  religionens
godkendelse. Efter at have styrket sig selv med deres skrækkelige ed kom de til
ypperstepræsterne og medlemmerne af Sanhedrin og bekendtgjorde deres hensigt.
Det blev foreslået, at man skulle anmode om at få Paulus ført frem for retten, som
om man skulle undersøge hans sag nærmere, og så skulle snigmorderne ligge på lur
efter  ham og myrde  ham på hans vej  fra  fæstningen.  Sådan var  den  frygtelige
forbrydelse maskeret under en fremvisning af religiøs iver. I stedet for at irettesætte
den sataniske plan sluttede præsterne og herskerne sig ivrigt til den. Paulus havde
talt sandheden, da han sammenlignede Ananias med en hvidkalket grav.’ Sketches
from the Life of Paul, s. 225.

‘Jeres vejledere’

11. Hvilken lektie kan vi lære af apostlenes erfaringer? 2 Tim. 3, 12.

BEMÆRK:  ‘Alle  de,  som  på  denne  onde  dag  uden  frygt  vil  tjene  Gud  i
overensstemmelse med deres samvittighed, vil få brug for mod, fasthed og viden
om  Gud  og  hans  ord;  thi  de,  som  er  tro  imod  Gud,  vil  blive  forfulgt,  deres
bevæggrunde vil  blive  draget  i  tvivl,  deres  ærligste  bestræbelser  misforstået  og
deres navne ringeagtet som noget ondt. Satan vil arbejde med al sin list og magt for
at påvirke hjertet og sløve forståelsen, for at det onde skal synes godt og det gode
ondt. Jo stærkere og renere Guds folks tro er og jo fastere deres beslutning om at
adlyde ham, jo voldsommere vil Satan bestræbe sig på at ophidse raseriet hos dem,
som træder Guds lov under fod, alt mens de hævder at være retfærdige. Det vil
kræve den fasteste tillid, den mest heltemodige vilje at holde fast ved den tro, der
én gang for alle er blevet overgivet de hellige.’ Mesterens Efterfølgere, s. 228.

12. Hvilket løfte kan Guds folk sætte deres lid til i tider med forfølgelse? Heb.
13, 5-7.

BEMÆRK: ‘Gud vil, at hans folk skal berede sig til den forestående krise. Alle
skal igennem den, hvad enten de er beredt eller ej og kun de, som har levet deres liv
i  overensstemmelse  med  Guds  vilje,  kan  holde  stand  i  denne  prøvelsens  og
trængselens tid. Når verdslige herskere forener sig med religionens forkyndere om
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at befale i samvittighedsspørgsmål, vil det vise sig, hvem der virkelig frygter og
tjener Gud. Når mørket er dybest, vil gudsfrygtens lys skinne klarest. Når alt andet
svigter,  vil  det  vise  sig,  hvem  der  har  en  blivende  tro  på  Jehova,  og  mens
sandhedens fjender alle vegne holder vagt for at komme Guds tjenere til livs, vil
Gud våge over dem for at hjælpe dem. Han vil for dem være som skyggen fra et
stort bjerg i en ørken.’ Mesterens Efterfølgere, s. 229.
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‘Lovløshedens hemmelighed’

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

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, kap. 3.
LEKTIENS MÅL: At undersøge, hvad der skete, da nogle kristne gik tilbage til 

en forening af kirke og stat.

Indledning
‘Foreningen af kirke og stat blev dannet, fra hvilken “dyret” eller pavedømmet i

Johannes’ Åbenbaring, udviklede sig. Dette førte krig mod de hellige og sejrede
over dem. En lignende fremfærd kan ikke undgå at fremkalde lignende resultater i
dag.’ Bible Readings for the Home Circle, revideret udgave, s. 487.

‘Frafaldet’

1. Hvilken  advarsel  gav  Paulus  angående  udviklingen  i  menigheden  efter
hans død? ApG. 20, 29-30.

BEMÆRK:  ‘Nu fremsætter han [Paulus] en anden gruppe for dem: “Og af jeres
egen midte skal der fremstå mænd, som fører falsk tale for at drage disciplene efter
sig. Vær derfor årvågne og kom i hu, at jeg i tre år, nat og dag, er blevet ved med at
påminde hver enkelt med tårer” (ApG. 20, 30-31). I alle verdens tidsaldre har der
været mennesker, som tror, at de har en gerning at udføre for Herren, og som ikke
viser nogen respekt for dem, som Herren har benyttet. De anvender ikke Skrifterne
på rette måde, de fordrejer Skrifterne for at støtte deres egne ideer. De, som trækker
sig væk fra Kristi legeme for at forkynde teorier, som de selv har fundet på – uanset
hvad de hævder – er i Satans tjeneste for at finde på en ny måde at aflede sjæle fra
sandheden for denne tid.’ Manuscript Releases, bind 1, s. 353.
‘Skrifterne forudsiger et stort frafald, som selv på apostlenes tid var begyndt at vise
sig blandt visse falske brødre i menigheden, og som til sidst skulle udvikle sig til et
“frafald” og åbenbaringen af “lovløshedens menneske, fortabelsens søn,” om hvem
Paulus skrev til tessalonikerne. 2 Tess. 2, 1-7. Når vi ser på opfyldelsen af disse
forudsigelser, er det en historisk kendsgerning, at nogle medlemmer af den kristne
kirke efter den sidste Jesu apostels død begyndte at vandre bort fra enkelheden af
den sandhed, som Kristus lærte. Gradvist blev disse menighedsmedlemmer ledt til
at forene sig med verden i hedenske skikke. Idet årene gik, og kirken voksede både
i medlemstal  og popularitet,  var  der  mange,  som blev mindre og stadig mindre
strenge i deres lydighed mod Bibelens lære, indtil flertallet af dem, som hævdede at
være kristne, til sidst i det femte og sjette århundrede i virkeligheden ikke levede i 
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harmoni med Kristi lære. I mange århundreder herefter herskede en frafalden form
for kristendom. Sandheden blev undertrykt  og mistet  af  syne,  og uvidenhed var
fremherskende.’ Christian Experience & Teachings, s. 241.

2. Hvilken særlig udvikling advarede Paulus imod? 2 Tess. 2, 3.

BEMÆRK: ‘Lidt efter lidt, først i smug i det stille, senere mere åbent, efterhånden
som den voksede i styrke og fik magt over menneskers sind, udførte “lovløshedens
hemmelighed”  sin  vildledende  og  blasfemiske  virksomhed.  Næsten  umærkeligt
fandt  hedenskabets  skikke  vej  ind  i  den  kristne  kirke.  Kompromisets  og
konformitetens ånd blev for en tid holdt nede af de heftige forfølgelser, kirken var
udsat  for  under  hedenskabet.  Men  efterhånden  som forfølgelserne  holdt  op  og
kristendommen bredte sig til kongers hoffer og slotte, aflagde den Kristi og hans
apostles ydmyghed og beskedenhed og gav plads til hedenske præsters og regenters
pomp og pragt. I stedet for Guds krav satte den menneskelige teorier og traditioner.
Konstantins såkaldte omvendelse i begyndelsen af det fjerde århundrede vakte stor
glæde; og folk flokkedes om kirken under en slags retfærdigheds kappe. Nu skred
forkrænkeligheden  rask  fremad.  Hedenskabet,  som man  troede  var  overvundet,
blev den sejrende part. Det var hedenskabets ånd, der styrede kirken. De hedenske
læresætninger, ceremonier og overtro blev en del af Kristi erklærede tilhængeres
tro og tilbedelse. Dette kompromis mellem hedenskab og kristendom resulterede i
udviklingen af “det lovløshedens menneske,” om hvem profetierne spåede, at det
ville sætte sig op mod Gud og ophøje sig over ham. Dette den falske religions
gigantiske  system er  et  mesterstykke  fra  Satans side  – et  monument  over hans
anstrengelser for at anbringe sig selv på tronen for at regere verden efter sin vilje.’
Konfrontation, s. 37-38.

‘Udgiver sig selv for at være Gud’

3. Hvordan blev det forudsagt, at “lovløshedens menneske” ville opføre sig?
2 Tess. 2, 4. 

BEMÆRK: ‘Engang prøvede Satan at indgå et kompromis med Kristus. Han kom
til Guds Søn i ørkenen for at friste ham og viste ham al verdens riger og deres
herlighed og tilbød at give ham det hele, hvis han blot ville anerkende mørkets
fyrstes overherredømme. Kristus afviste den formastelige frister og tvang ham til at
trække sig tilbage. Men Satan har større held med sig, når han stiller mennesker
over for de samme fristelser. For at sikre sig verdslig fortjeneste og ære blev kirken
forledt  til  at  søge  jordiske stormænds gunst  og støtte;  og da den således havde
forkastet Kristus, blev den foranlediget til at vise troskab mod Satans repræsentant
– Roms biskop. Det er en af romerkirkens førende læresætninger, at paven er Kristi
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kirkes synlige overhoved, udstyret med øverste myndighed over bisper og præster i
hele verden. Ikke nok med det, men paven har påtaget sig Guddommens titler. Han
kaldes  “Kristi  stedfortræder”  og  erklæres  for  ufejlbarlig.  Han  kræver  alle
menneskers  hyldest.  Det  samme  krav,  som  Satan  stillede  under  fristelserne  i
ørkenen, stiller han den dag i dag gennem romerkirken, og talrige menneskeskarer
er rede til at hylde ham.’ Konfrontation, s. 38.

4. Hvordan blev denne forening mellem kirke og stat skildret i den profeti,
der blev givet Johannes? Åb. 13, 1-2.

BEMÆRK: I bibelsk profeti er et “dyr” (det græske ord betyder et vildt, glubsk
dyr; dette er et helt andet ord, end det, der er brugt i Åb. 4, 7) et symbol på en magt,
der forfølger Guds folk. Blandt de magter, der symboliseres ved dyr, var Babylon,
Medio-Persien, Grækenland og Rom, og selvfølgelig Satan selv. Alle disse magter
var store forfølgere af Guds folk.
‘I det 13. kapitel (vers 1-10) tales der om et andet dyr, der “lignede en panter,” og
dragen gav det “sin kraft og sin trone og stor magt.” Som de fleste protestanter har
troet, er dette et billede på pavedømmet, der overtog den styrke og trone og magt,
det gamle romerske kejserdømme havde.’ Konfrontation, s. 363.

‘At føre krig mod de hellige’

5. Hvordan behandlede denne forening af kirke og stat de sande troende?
Åb. 13, 7-8. Sammenlign med Dan. 7, 21. 25.

BEMÆRK: Sådan her forklarede en berømt doktor fra den katolske kirke denne
forfølgelse:  ‘Når  et  menneske  er  vantro  i  troens  anliggender,  skal  han  vendes
tilbage til den sande tro ved belæring; hvis han nægter at tro, men i stedet ønsker at
holde fast på sin onde vildfarelse, så skal han stilles for retten som en kætter og
brændes.  Men i  sådan  et  tilfælde  må den verdslige  domstol  hjælpe den  hellige
kirke;  for  når  et  menneske  dømmes  som  en  kætter  ved  den  hellige  kirkes
undersøgelse,  så må den hellige kirke aflevere ham til  lægdomstolen,  og denne
lægdomstol må så brænde ham, eftersom den åndelige domstol  aldrig burde slå
nogen  ihjel.’  Corpus  Documentorum  Inquisitionis  Haereticae  Pravitatis
Neerlandicae, bind 1, s. 143. Det burde være klart, at staten er kirkens arm, idet de
to er forenet. Men med denne teknik er den katolske kirke i stand til at frasige sig
ansvaret for de mange martyrer, der døde som et resultat af sådanne inkvisitioner.
Ordet “kætter” kommer fra et græsk ord, som betyder at stå foran alternativer og
selv beslutte, hvilket man vil vælge. I et sakralt samfund et dette forbudt.
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‘Verdslig magt har vist sig at være en satanisk gave til kirken, og gejstlig magt har
vist sig at være et tyrannisk redskab i statens hænder.’ Schaff, Church and State, s.
11.

6. Hvilken bestemt lov fik romerkirken kejser Konstantin til at vedtage?
Svar:  ‘Lad  alle  dommerne  og  bymennesker  og  alle  erhverv  hvile  på  solens
ærværdige dag; men lad de, der bor ud på landet, frit passe deres landbrug; fordi det
ofte sker, at ingen anden dag egner sig lige så godt til at så korn og plante vin; for
at det kritiske øjeblik ikke skal slippe bort, så mennesker går glip af de varer, som
himmelen har skænket.’ Konstantin, Corpus Juris Civilis Cod., bog 3, tit. 12,3.
BEMÆRK:  ‘Konstantins  såkaldte  omvendelse  i  begyndelsen  af  det  fjerde
århundrede  vakte  stor  glæde;  og  folk  flokkedes  om  kirken  under  en  slags
retfærdigheds kappe. Nu skred forkrænkeligheden rask fremad. Hedenskabet, som
man troede var overvundet, blev den sejrende part. Det var hedenskabets ånd, der
styrede kirken. De hedenske læresætninger, ceremonier og overtro blev en del af
Kristi erklærede tilhængeres tro og tilbedelse. Dette kompromis mellem hedenskab
og kristendom resulterede i udviklingen af “det lovløshedens menneske,” om hvem
profetierne spåede, at det ville sætte sig op mod Gud og ophøje sig over ham. Dette
den  falske  religions  gigantiske  system  er  et  mesterstykke  fra  Satans  side  –  et
monument over hans anstrengelser for at anbringe sig selv på tronen for at regere
verden  efter  sin  vilje...  I  begyndelsen  af  det  fjerde  århundrede  udstedte  kejser
Konstantin et dekret, der gjorde søndagen til officiel festdag i hele det romerske
rige.  Solens dag blev agtet og æret af hans hedenske undersåtter og fejret af de
kristne.  Det  var  kejserens  politik  at  forene  hedenskabets  og  kristendommens
modstridende  interesser.  Han  blev  tilskyndet  hertil  af  kirkens  biskopper,  som,
inspireret af ambitioner og tørst efter magt, havde fundet ud af, at det ville fremme
hedningernes formelle accept  af kristendommen, hvis både kristne og hedninger
helligholdt den samme dag og derved øgede kirkens magt og ære.’ Konfronation, s.
37-38, 40.

‘Jeg løfter mine øjne til bjergene’

7. Hvor længe blev de sande troende undertrykt af denne forening mellem
kirke og stat? Åb. 13, 5. Sammenlign med Åb. 12, 6; 11, 2-3 og Dan. 7, 25.

BEMÆRK:  ‘I  det  sjette  århundrede  blev  pavedømmet  fast  etableret.  Dets
hovedsæde blev opslået i den kejserlige stad, og biskoppen af Rom erklæredes for
overhoved over hele kirken. Hedenskabet havde veget pladsen for pavedømmet.
Dragen havde givet dyret “sin kraft og sin trone og stor magt.” Åb. 13, 2. Og nu
begyndte de 1260 års pavelige undertrykkelse, der er forudsagt i Daniels profetier
og i Johannes’ Åbenbaring. Dan. 7, 25; Åb. 13, 5-7. De kristne blev tvunget til at
vælge, om de ville opgive deres troskab og acceptere de pavelige ceremonier og
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tilbedelse,  eller  om de  ville  henslæbe  deres  liv  i  fængsler  eller  lide  døden  på
pinebænken, på bålet eller for skarpretterens økse. Nu gik Jesu ord i opfyldelse:
“Men I skal  endog forrådes af forældre og brødre og slægtninge og venner,  og
nogle af jer skal de slå ihjel. Og I skal blive hadet af alle for mit navns skyld.” Luk.
21, 16. 17. Forfølgelse af de trofaste tog fart med større raseri end nogen sinde før,
og  jorden  blev en  stor  slagmark.  I  mange  hundrede  år  måtte  Kristi  kirke  søge
tilflugt på ensomme og øde steder. Således taler profeten: “Og kvinden flygtede ud
i ørkenen, hvor hun har et sted beredt af Gud, for at man dér skulle sørge for hende
et tusinde to hundrede og tresindstyve dage.” Åb. 12, 6.’ Konfrontation, s. 41-42.

8. Hvordan vågede Gud over sit folk under denne frygtelige periode? Åb. 12,
13-14.

BEMÆRK: ‘Valdeserne fandt et skjulested bag bjergenes høje fæstningsmure – til
alle  tider  de  forfulgtes  og  undertryktes  tilflugt.  Her  holdtes  sandhedens  lys
brændende i middelalderens mørke. Her bevarede sandhedsvidner den gamle tro i
tusind  år.  Gud  havde  givet  sit  folk  et  ophøjet  tilflugtssted,  som passede  til  de
mægtige  sandheder,  der  var  betroet  dem.  For  disse  trofaste  landflygtige  var
bjergene  et  tegn  på  Jehovas  uforanderlige  retfærdighed.  De  viste  deres  børn
højderne, der tårnede sig op over dem i uforanderlige majestæt, og fortalte dem om
ham, der altid er den samme uden mindste afvigelse, hvis ord består som de evige
bjerge. Gud havde grundfæstet bjergene og omgjordet dem med kraft. Intet andet
end Guds uendelige magt kan flytte dem fra deres plads. På samme måde har han
givet sin lov, grundlaget for hans styre i himlen og på jorden. Menneskets arm kan
nå sit medmenneske og ødelægge dets liv, men lige så lidt som denne arm kan rive
bjergene op med rode og kaste dem i havet, kan den ændre en eneste forskrift i
Jehovas lov eller udslette et eneste af hans løfter til dem, der gør hans vilje. Guds
tjenere  må  være  lige  så  urokkelige  i  deres  trofasthed  mod  hans  lov  som  de
uforanderlige bjerge. De bjerge, der omgav de dybe dale, var et stadigt vidnesbyrd
om Guds skaberkraft, og pilgrimmene lærte at elske de tavse symboler på Jehovas
nærhed. De begræd ikke deres hårde skæbne; de var aldrig alene i de ensomme
bjerge. De takkede Gud, fordi han havde givet dem et fristed for menneskers vrede
og grusomhed. De påskønnede deres frihed til at tilbede ham. Ofte, når de blev
forfulgt af deres fjender, viste bjergene sig at være et sikkert forsvar. Fra mange
høje  klipper  sang  de  Guds  pris,  og  Roms  hære  kunne  ikke  bringe  deres
taksigelsessange til tavshed.’ Konfrontation, s. 51.

‘Hvis nogen vil bringe andre i fangenskab’

9. Hvordan  beskriver  profetierne  deres  bønner,  som  gav  deres  liv  for
sandheden? Åb. 6, 9-10.
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BEMÆRK:  ‘De trofaste forfulgtes råb stiger op til himmelen. Og ligesom Abels
blod råbte fra jorden, er der også røster, som råber til Gud fra martyrers grave, fra
havets dyb, fra bjergenes huler og fra klosterhvælvinger: “Hvor længe, Herre, du
hellige og sanddru! vil du tøve med at dømme og hævne vort blod på dem, der bor
på jorden?”’ Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 128.

10. Hvilken lindring blev givet den trofaste, lidende menighed? Åb. 13, 10.

BEMÆRK: ‘“Der blev givet  det magt til  at virke i toogfyrretyve  måneder.”  Og
profeten siger: “Jeg så, at et af dets hoveder var som såret til døden.” Og videre:
“Hvis nogen vil bringe andre i fangenskab, han kommer selv i fangenskab; hvis
nogen dræber  med sværd,  han skal  dræbes med sværd.” 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.
‘Det var først ved den franske revolution, at krydsningen (dvs. foreningen af kirke
og stat) fik sit dødshug. Den franske revolution indvarslede mange af de ideer, som
den  rivaliserende  kirke  (dvs.  den  kirke,  som  troede  på  adskillelsen  fra  staten)
kæmpede  for,  men den  gjorde  det  med en  hel  anden stemning end  deres,  som
tidligere  havde  været  fortalere  for  adskillelsen  mellem kirke  og  stat.’  Verduin,
Anatomy of a Hybrid, s. 246.

‘Hvis dødshug blev lægt’

11. Skulle den adskillelse af kirke og stat, der blev forårsaget af den franske 
revolution, være vedvarende? Åb. 13, 3.

BEMÆRK:  ‘“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
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romerske kirkes autoritet, holdes i ære. Siden midten af det nittende århundrede har
de, der studerer profetierne i De forenede Stater, vist verden dette vidnesbyrd. I de
begivenheder, der nu foregår, ser vi en hurtig fremgang mod denne forudsigelses
opfyldelse.’ Konfrontation, s. 475-476.

12. Hvordan ser profeten Guds trofaste folk i den periode, når dødshugget
bliver lægt? Åb. 14, 12. 

BEMÆRK: ‘Vi har set, at dyret er sejlivet. Så spørgsmålet er: vil det helbrede sig
selv for dets dødshug, rejse sig på dets fødder igen og strejfe om på jorden igen?... I
takt med, at vi nærmer os afslutningen af dette studium, skal vi se på den sidste bog
i Bibelen. I bogen møder vi en profet, som lader blikket glide hen over det, der
skulle ske på jorden i  de sidste dage.  Hvad ser han? Kosmisk sejr for Kristus?
Næppe det: tidsaldrenes kamp udkæmpes så hårdt som altid. Ser han en fortsættelse
af hedensk sakralisme, som jager dem til en ensom ø, der ligesom skribenten af
Åbenbaringens bog, udgør et problem for det ensartede samfund? Heller ikke dette,
for i den scene, som Johannes ser, er hedenskab forsvundet fra jorden. Det, som
den ensomme profet på Patmos ser, er en verden, der styres af en uægte Kristus
kendt som antikrist. Det er en verden, der er knyttet sammen med et sakramentalt
bånd, som er synligt identificerbar ved det sakramentale tegn på de meniges hænder
og pander.  Dette  sakramentale tegn sikrer  ensartethed i  tanke og gerning.  Uden
dette tegn på massiv ensformighed vil det være umuligt at købe eller sælge, det vil
sige umuligt at leve. Og Johannes ser en “rest,” et mindretal, der afviser det fælles
sakramentale symbol, idet de prøver på at være trofaste mod Lammet i et ensartet
samfund.’ Verduin, Anatomy of a Hybrid, s. 254-255.
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‘Salige er de’

UDENADSVERS:  ‘Velsign  dem,  som  forbander  jer,  og  bed  for  dem,  som
mishandler jer.’ Luk. 6, 28.

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, s. 363-371.
LEKTIENS MÅL: At undersøge, hvad profetierne fortæller os om den sidste 

genoplivelse af sakral religion.

Indledning
‘Dersom sandhedens lys, som åbenbarer det fjerde buds sabbat, og som viser, at

der  ikke  er  noget  grundlag  i  Guds  ord  for  søndagshelligholdelse,  er  blevet
fremstillet for dig, og du dog stadig holder dig til den falske sabbat og nægter at
helligholde den sabbat, som Gud kalder “min hellige dag,” så modtager du dyrets
mærke. Hvornår finder dette sted? Når du adlyder det dekret,  der befaler dig at
afstå fra at arbejde om søndagen og tilbede Gud, mens du ved, at der ikke er et ord i
Bibelen,  der  viser  søndag som værende andet  end en almindelig arbejdsdag,  så
samtykker du i at modtage dyrets mærke og afviser Guds segl.’ Review & Herald,
13. juli 1897. 

‘Den levende Guds segl’

1. Hvordan vil Gud identificere dem, der er trofaste mod ham? Åb. 7, 1-3.

BEMÆRK: ‘Et mærke sættes på enhver, der tilhører Guds folk, ligeså sikkert som
et  mærke  blev  sat  over  hebræernes  boligers  døre  for  at  bevare  folket  fra  den
generelle ødelæggelse. Gud erklærer: “Også mine sabbatter gav jeg dem, for at de
skulle være et tegn mellem mig og dem, at det skal kendes, at jeg, Herren, er den,
som helliger dem.” Ez. 20, 12. 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.’ The Faith I Live By, s. 287.

2. Hvordan giver  Gud sig til  kende for den sidste  generation? Åb.  14,  7.
Sammenlign med 2 Mos. 20, 11.
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Lektie 12: 13. – 19. marts
BEMÆRK:  Dette  advarselsbudskab  citerer  fra  det  fjerde  bud  med  en
bemærkelsesværdig ændring. I det fjerde bud identificeres Herren som Ham, der i 
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seks dage gjorde “himmelen, jorden og havet med alt, hvad der er i dem.” Dette
budskab gentager denne identifikation af den sande Gud, men ændrer den sidste
frase  til  “kildevældene.”  Eftersom dette  budskab kundgør  begyndelsen  på Guds
dom, er det på sin plads at påminde mennesker om, at Gud skabte de kildevælde,
der bragte dommen over en tidligere og lige så ond generation. Se 1 Mos. 7, 11.

‘Her gælder det’

3. Hvordan skelnes disse Guds hellige fra resten af verden? Åb. 14, 12. Sæt i 
kontrast med vers 9. 

BEMÆRK: ‘Den levende Guds segl vil kun blive sat på dem, der ligner Kristus i
karakter. Ligesom voks bærer seglets aftryk, således skal sjælen tage Guds Ånds
aftryk og beholde Kristi billede. Det er lydighed mod Guds buds principper, der
danner karakteren efter det guddommelige forbillede.’ The Faith I Live By, s. 287.
‘“Jesu tro.” Der tales om den, men uden at forstå den. Hvad udgør Jesu tro, som
tilhører den tredje engels budskab? Jesus, der bar vor synd, så han kunne blive vor
syndtilgivende Frelser.  Han blev behandlet,  som vi  fortjener  at  blive behandlet.
Han kom til vor verden og tog vore synder på sig, så vi kunne få hans retfærdighed.
Tro på,  at Kristus er i  stand til  at frelse os helt  og fuldt,  er Jesu tro.’  Selected
Messages, bog 3, s. 172.
Eftersom  det  sidste  opgør  vil  dreje  sig  om,  hvorvidt  mennesker  vil  adlyde
menneskers bud eller Guds bud, er det værd at overveje, hvilket af de ti bud, der
kunne vælges som det, hele menneskeheden vil blive påbudt at bryde. Hvilket bud
er det letteste og mest praktisk at få mennesker til at bryde? En smule eftertanke vil
vise, at det fjerde bud er langt det mest praktiske valg, eftersom dette er det bud,
som der allerede er en gammel erstatning for. Allerede i fortiden har mange stater
søgt at gennemtvinge helligholdelsen af søndagen ved lov. I mange lande er disse
love der stadig, idet de venter på at blive gennemtvunget.

4. Hvorfor kan det siges, at det fjerde bud indeholder Guds segl? 2 Mos. 20, 
8-11.

BEMÆRK: ‘Guds lovs segl findes i det fjerde bud. Dette er det eneste af de ti 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. Israelitterne satte blodets tegn over deres døre for at vise, at de var
Guds ejendom. Således skal Guds børn i denne tidsalder bære det tegn, Gud har
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bestemt. De vil stille sig selv i harmoni med Guds hellige lov.’ The Faith I Live By,
s. 287.

‘Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede’

5. Hvilken straf vil de, der nægter at tage imod dyrets mærke, blive pålagt?
Åb. 13, 15-17.

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. Til allersidst,
når dette værk skal afsluttes, vil der med glæde blive lagt tusinder af dollars på
alteret. Mænd og kvinder vil føle det som en velsignet forret at have del i arbejdet
med at berede sjæle til at bestå på Herrens store dag, og de vil lige så beredvilligt
give hundreder af dollars, som de nu giver få dollars. Hvis Kristi kærlighed brændte
i hans folks hjerter, ville vi se den samme ånd komme til udtryk i dag. Hvis de blot
vidste, hvor snart det er slut med at virke for menneskers frelse, ville de lige så
villigt  ofre deres ejendomme, som medlemmerne af den første menighed gjorde
det.  De  ville  arbejde  lige  så  ivrigt  for  Guds  værks  fremme,  som  verdslige
mennesker arbejder på at hverve sig rigdom. De ville udvise takt og skønsomhed
og arbejde flittigt og uselvisk for at tjene penge, ikke for at puge sammen, men for
at bringe dem til Herrens skatkammer.’ Herren Kommer, 24. juni. 

6. Hvordan beskriver Bibelen deres skæbne, som vælger sakral religion i de
sidste dage? Åb. 14, 9-11.

BEMÆRK: ‘Den tredje engels advarsel lyder: “Hvis nogen tilbeder dyret og dets
billede og tager dets mærke på sin pande eller på sin hånd, så skal han drikke af
Guds harmes vin.” Det dyr, der omtales i dette budskab, og hvis dyrkelse det to-
hornede  dyr  fremtvinger,  er  Åbenbaringens  første,  panterlignende  dyr  –
pavedømmet.  “Billedet  af  dyret”  symboliserer  den  form  for  frafalden
protestantisme,  der  kommer  til  udvikling,  når  de  protestantiske  kirker  må søge
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hjælp  hos  de  borgerlige  myndigheder  for  at  gennemtvinge  deres  dogmer.’
Konfrontation, s. 367.
7. Hvad menes der med “Guds harmes vin”? Åb. 15, 1. Læs Åb. 16.

BEMÆRK: ‘Vi har fået en bog, som skal lede vore fødder gennem denne mørke
verdens farer til himmelen. Den fortæller os, hvordan vi kan undfly Guds vrede, og
den fortæller os også om Kristi lidelser for os, det store offer, der blev gjort, for at
vi kunne opnå frelse og for stedse glæde os for Guds åsyn. Og dersom nogen til
sidst går glip af målet efter at have hørt sandheden, således som de har hørt den i
dette oplyste land, vil det være deres egen skyld; de vil være uden undskyldning.
Guds ord viser  os,  hvordan vi  kan blive fuldkomne kristne og undgå de sidste
plager.’ Vejledning for Menigheden,  bind 1, s. 23.

‘Jeg så et andet dyr’

8. Hvilken magt slutter sig til dyret for at gennemtvinge tilbedelsen af dyret?
Åb. 13, 11. Læg mærke til vers 10.

BEMÆRK: Læg mærke til, at dette andet dyr stiger op på det tidspunkt, da det
første dyr bliver taget til fange.
‘Men dyret med horn ligesom et lam så han “stige op af jorden.” I stedet for at
omstyrte andre magter for selv at etablere sig, må det folk, der her er tale om, vokse
gradvist og fredeligt på steder, der ikke allerede er besat af andre. Derfor kunne det
ikke rejse sig blandt den gamle verdens overfyldte og kæmpende folkeslag – dette
oprørte hav af “folk og skarer og folkeslag og tungemål.” Det måtte søges på det
vestlige kontinent. Hvilket folk voksede i styrke i den nye verden i 1798, gav løfte
om kraft og storhed og tiltrak sig verdens opmærksomhed? Der kan ikke herske
nogen tvivl om, hvem dette symbol peger på. Ét folk, og kun ét, svarer til denne
profetis beskrivelse;  den peger tydeligvis på Amerikas forenede Stater. Gang på
gang har taleren og historikeren ubevidst benyttet den hellige skribents tanker, ja,
næsten de samme ord, i omtalen af dette folks udspring og vækst. Dyret sås “stige
op  af  jorden,”  og  det  ord,  der  her  er  gengivet  ved  “stige  op,”  betyder  efter
oversætternes udsagn faktisk “at spire eller vokse op som en plante.” Og som vi har
set, skulle nationen fremstå i et område, der hidtil ikke har været besat af nogen. En
fremtrædende  skribent,  der  beskriver  De  forenede  Staters  oprindelse,  taler  om
“deres mystiske fremkomst af intet,” og siger: “Som det tavse sædekorn voksede vi
op til en stormagt.”  G. A. Townsend,  The New World Compared with the Old, s.
462. En europæisk avis talte i 1850 om De forenede Stater som et vidunderligt rige,
der “dukkede op” og “i  jordens stilhed daglig øgede sin magt og storhed.”  The
Dublin Nation.’ Konfrontation, s. 363, 364.
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9. Hvordan  vil  De  forenede  Stater  gennemtvinge  en  sakral  form  for
tilbedelse? Åb. 13, 12-14.

BEMÆRK:  ‘Men dyret  med horn  ligesom et  lam “talte  som en  drage.  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... Og det opfordrer dem, der
bor på jorden, til at lave et billede af dyret, der har sværdhugget, men atter kom til
live.” Åb. 13, 11-14. Lammets horn og dragens stemme hentyder til den slående
modsætning  mellem  den  symboliserede  nations  erklæringer  og  dens  virkelige
fremgangsmåde. Nationens “tale” er de lovgivende og dømmende myndigheders
virksomhed.  Denne  virksomhed  kommer  til  at  gøre  de  liberale  og  fredelige
principper til skamme, der er fremsat som grundlag for dets politik. Forudsigelsen
om, at det vil tale “som en drage” og udøve “det første dyrs hele magt” viser klart,
at der vil udvikles en intolerance og forfølgelse svarende til, hvad der kendetegnede
de  nationer,  der  repræsenteredes  af  dragen  og  det  panterlignende  dyr.  Og
erklæringen om, at dyret med de to horn, “får jorden og alle dem, der bor på den, til
at  tilbede det  første dyr,”  antyder,  at  dette  folks myndighed skal  udøves ved at
gennemtvinge en skik, der vil være en hyldest til pavedømmet.’  Konfrontation,  s.
365.

‘I ved ikke, af hvad ånd I er’

10. Hvad er nødvendigt for at kunne påbegynde religiøs forfølgelse?

Svar: De religiøse lederes kontrol af den civile magt eller en forening af religiøs og
civil magt.
BEMÆRK: ‘Staten kan ikke tillade religionsfrihed. Vi hører en masse om religiøs
tolerance, men vi er kun tolerante, så længe vi ikke er interesserede. En person kan
være tolerant over for en religion, hvis han ikke er religiøs... Intolerance betyder
inderlighed og iver. Det bedste, staten kan gøre, er at etablere en begrænset religiøs
frihed;  men  udover  en  vis  grad  af  tolerance  kan  staten  ikke  acceptere
læresætningen.’ Monsignor Russel (romersk katolsk), citeret i Washington Post, 5.
maj 1910. 

11. Hvad sagde Jesus til Jakob og Johannes, da de ønskede de samaritanere
døde, som havde forkastet Kristus? Luk. 9, 55-56.

BEMÆRK: ‘Fordøm ikke noget menneske, fordi det ikke tænker, som du tænker.
Lad enhver nyde  den fulde og frie  frihed til  at  tænke for  sig selv.  Lad  ethvert
menneske bruge sin egen dømmekraft, eftersom ethvert menneske selv må aflægge
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regnskab  over  for  Gud.  Afsky  ethvert  tiltag  af  nogen  slags  i  enhver  grad  til
forfølgelsens ånd. Hvis du ikke kan overbevise eller tale et menneske til fornuft
angående  sandheden,  forsøg  da  aldrig  at  tvinge  et  menneske  ind  i  sandheden.
Dersom kærlighed ikke kan tvinge ham til at komme, skal du overlade ham til Gud,
som er alles Dommer.’ John Wesley.

‘Salige er I’

12. Hvordan beskrev Jesus dem, som forfølges for retfærdigheds skyld? Luk.
6, 22-23.

BEMÆRK: ‘Ikke med sorg, men med glæde, skulle de møde forfølgelser. Enhver
ildprøve  er  Guds  middel  til  deres  lutring.  Hver  prøve  dygtiggør  dem til  deres
tjeneste som hans medarbejdere.  Hver strid har sin opgave i den store kamp for
retfærdigheden og vil forøge glæden ved deres endelige sejr. Med dette i udsigt vil
deres tros og tålmodigheds prøvelser snarere blive modtaget med glæde end frygtet
og undgået. Med iver efter at opfylde deres forpligtelser over for verden, med et
oprigtigt ønske om at vinde Guds velbehag, bør hans tjenere gøre deres pligt fuldt
ud, uden at tage hensyn til frygt eller menneskers gunst.’ Den Store Mester, s. 201.

13. Hvilken holdning bør den kristne have over for sine forfølgere? Luk. 6,
27-28.

BEMÆRK:  Jesus  ‘lærte  dem  ærlighed,  overbærenhed,  barmhjertighed  og
medfølelse, og han påbød dem at elske ikke kun dem, der elskede dem, men også
dem, der hadede dem og mishandlede dem. I alt dette åbenbarede Faderens karakter
for dem, som er langmodig, barmhjertig og nådig, sen til vrede og fuld af godhed
og sandhed.’ Counsels to Parents, Teachers and Students, s. 29.
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Der er  blevet  henvist  til  Bible Readings for  the  Home Circle. Disse  citater  er
blevet  hentet  fra  den reviderede  og forstørrede udgave,  som blev udgivet  første
gang i det andet årti af det tyvende århundrede.

Der  er  også  blevet  henvist  til  bogen  Anatomy of  a  Hybrid  [Anatomien  af  en
Krydsning] af Leonard Verduin. “Krydsning” i titlen resulterede fra foreningen af
kristendommen  med  statens  magt.  Denne  bog  er  et  bibelstudium  af  forholdet
mellem  kirke  og  stat  og  udgør  en  ledsager  til  hans  bedre  kendte  bog  The
Reformers and their Stepchildren, som prædikanterne i 1960’erne blev anbefalet
at læse. Anatomy of a Hybrid blev udgivet i 1976 af Christian Hymnary Publishers,
Box 7159, Sarasota, FL34278, USA.

Et  eller  to  citater  blev  hentet  fra  The  History  of  Israel  and  Judah af  Alfred
Edersheim, udgivet af Religious Tract Society i 1885.

Enhver  bemærkning,  der  ikke  har  nogen  henvisning,  kommer  fra  lektiernes
forfatter. 
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