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Adventtroens grundlag og faste holdepunkt
Forord

Det skriftsted, der  frem for alle andre har været  adventtroens grundlag og faste
holdepunkt, var dette: “2300 aftener og morgener, så skal helligdommen komme til
sin ret igen!” (renses, eng. bibel). Dan. 8, 14. Det var velkendte ord for alle, der
troede på Herrens snarlige genkomst. Denne profeti blev gentaget af mange tusind
læber som udtryk for deres tro. Alle følte de, at deres mest strålende forventninger
og største forhåbninger hang sammen med de begivenheder, der var forudsagt her.
Det fremgik, at disse profetiske dage skulle udløbe i efteråret 1844. Ligesom resten
af den kristne verden mente adventisterne, at det var jorden, eller en del af den, der
var helligdommen. De troede således, at helligdommens renselse betød renselse af
jorden med ild på den sidste,  store dag,  og det  skulle ske samtidigt  med Kristi
genkomst. Derfor sluttede de, at Kristus ville komme tilbage til jorden i 1844.

Men det fastsatte tidspunkt var nu overskredet, og Herren havde ikke vist
sig.  De troende vidste, at Guds ord ikke kunne fejle; altså måtte det være deres
fortolkning af profetien, der var forkert; men hvor lå fejlen? Mange huggede bare
knuden over ved at hævde, at de 2300 dage ikke udløb i 1844. De kunne ikke give
anden begrundelse, end at Kristus ikke kom til den tid, de havde ventet ham. De
hævdede, at Kristus ville være kommet tilbage for at rense helligdommen ved en
renselse af  jorden med ild, hvis de profetiske dage var udløbet i  1844; men da
Kristus ikke kom, kunne tiden ikke være udløbet.

At antage denne slutning ville være at fornægte den hidtidige udregning af
de profetiske tider. Det var konstateret, at de 2300 dage begyndte, da Arataxerxes’
ordre til genrejsning og opbyggelse af Jerusalem sattes i kraft, i efteråret 457 f.Kr.
Med  dette  som  udgangspunkt  var  der  fuld  overensstemmelse  mellem  de
begivenheder,  der  var  forudsagt  i  forklaringen  om dette tidsrum i  Daniels  Bog,
kapitel 9, vers 25-27. Niogtres uger = de første 483 år, skulle gå indtil Messias’,
den salvedes komme; og Kristi dåb og salvelse ved Helligånden i år 27 opfylder
ganske  nøje  denne  forudsigelse.  Midt  i  den  halvfjerdsindstyvende  uge  skulle
Messias bortryddes. Kristus blev korsfæstet tre og et halvt år efter sin dåb, i foråret
år 31. De halvfjerds uger, eller 490 år, skulle særligt vedrøre jøderne. Ved udløbet
af  dette  tidsrum beseglede  landet  sin  afvisning  af  Kristus  ved  at  forfølge  hans
disciple, og apostlene vendte sig til hedningerne i år 34. Dermed var de første 490
af de 2300 år gået, så der måtte være 1810 år tilbage. Lægger vi 1810 år til år 34
e.Kr., kommer vi til år 1844. “Så skal helligdommen komme til sin ret igen,” sagde
englen. Alle profetiens foregående enkeltheder var ubestrideligt gået i opfyldelse til
den anførte tid. 

Efter denne udregning var alt klart og stemte på alle punkter, bortset fra at
der  ikke  skete  noget,  der  svarede  til  en  renselse  af  helligdommen  i  1844.  En
benægtelse af, at dagene udløb på den tid, ville kun skabe forvirring om hele sagen
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og betyde  afvisning af  de tider,  der  var  fastslået  af  de profetier,  der  var  gået  i
opfyldelse.

Men Gud havde ført  sit  folk i  den store adventbevægelse;  hans magt  og
storhed havde fulgt arbejdet, og han ville ikke tillade, at det skulle ende i mørke og
skuffelse og blive udråbt som en falsk og fanatisk ophidselse. Han ville ikke lade
sit ord blive indviklet i tvivl og uvished. 

Skønt  mange  gik  fra  deres  hidtidige  udregning  af  de  profetiske  tider  og
benægtede rigtigheden af den bevægelse, der grundede sig på disse, var der andre,
der ikke ville fravige den tro og erfaring, der støttedes af skriften og Guds Ånds
vidnesbyrd.  De anså,  at  de  havde  benyttet  sunde fortolkningsprincipper  i  deres
studier af profetierne, og at det var deres pligt at holde fast ved de allerede fastlagte
sandheder og at fortsætte bibelforskningen i samme spor. Med inderlig bøn tog de
deres  stilling  op  til  ny  overvejelse  og  studerede  Bibelen  for  at  finde  deres
fejltagelse. Da de ikke kunne finde nogen fejl i deres beregning af de profetiske
tider, førtes de til at se nærmere på spørgsmålet om helligdommen.

Konfrontation, s. 339-340.
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Lektie 1: 1. - 7. januar  
 ‘Åbenbaret sin hemmelighed’

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

STUDIEHJÆLP: My Life Today, s. 40.
LEKTIENS MÅL: At studere hvad Gud har åbenbaret gennem sine profeter om

sine planer for fremtiden.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Daniel 2.

Indledning
‘“De skjulte ting,” siger Moses, “er for Herren vor Gud; men de åbenbare er for os
og vore børn evindelig”; og Herren siger ved profeten Amos, at “han ikke gør noget
uden at have åbenbaret sin hemmelighed for sine tjenere, profeterne.” 5 Mos. 29,
29; Amos 3, 7. Derfor kan de, der læser Guds ord, roligt regne med, at de vældigste
begivenheder,  der  skal  ske i  menneskets  historie,  er  klart  udpeget  i  sandhedens
skrifter.’ Konfrontation, s. 272.
 

‘Sine tjenere, profeterne’

1. Hvilket  guddommeligt  løfte  har  Amos  nedskrevet?  Amos  3,  7.
Sammenlign med 1 Mos. 6, 13; Åb. 1, 1.

BEMÆRK: ‘I sin store nåde sender Herren ikke sine straffedomme over jorden
uden at give en advarsel til dens beboere gennem sine tjenere. Profeten Amos siger:
“Nej! Den Herre Herren gør intet uden at have åbenbaret sin hemmelighed for sine
tjenere, profeterne.” Da jordens beboeres ondskab før syndfloden drev ham til at
sende en vandflod over jorden, kundgjorde han dem først sin hensigt, så de kunne
få  lejlighed  til  at  omvende sig fra  deres  onde veje.  I  hundrede  og tyve  år  lød
advarslen for deres ører om at angre, så Guds vrede ikke skulle åbenbares i deres
ødelæggelse.’ Spirit of Prophecy, bind 4, s. 208

2. Hvordan opfyldte Gud sit løfte gennem Daniel til Nebukadnezar? Dan. 2,
28-29.
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Lektie 1: 1.  – 7. januar
BEMÆRK: ‘I menneskeslægtens historiske annaler synes folkeslagenes trivsel og
rigernes  opståen  og  fald  at  være  afhængige  af  menneskets  vilje  og  dygtighed.
Begivenhedernes opståen synes for en stor del  at være afhængige af dets magt,
ærgerrighed eller luner. Men i Guds ord drages forhænget til side, og vi ser bag ved
og oven over og igennem hele dette spil og modspil af menneskers interesser og
magt og lidenskaber, hvordan barmhjertighedens Gud ved sine virkemidler stille og
tålmodigt får alt til at gå efter sin vilje.’  Uddannelse, s. 175.

‘En Gud i Himmelen, som åbenbarer hemmeligheder’

3. Hvad blev vist Nebukadnezar i hans drøm? Dan. 2, 31-33.

BEMÆRK: ‘I fortiden åbenbarede Gud Herren sine hemmeligheder gennem sine
profeter.  Den Alvidende så ned gennem århundrederne og gennem sine profeter
forudsagde  rigers  opkomst  og fald,  århundreder  før  de  forudsagte  begivenheder
fandt sted. Fremtiden er lige så tydelig for Herren som nutiden, og han viser sine
tjenere, hvad der skal ske. Hans stemme genlyder gennem tidsaldrene og fortæller
mennesket, hvad der skal ske. Konger og prinser indtager deres stilling ved den
fastsatte tid. De tror, de udfører deres egen hensigt, men i virkeligheden opfylder de
Guds ord, som er givet gennem hans profeter. De spiller deres roller i Guds store
plan. Begivenheder falder på plads og opfylder det ord, den Almægtige har talt…
Billedstøtten, som blev vist Nebukadnezar i hans drøm om natten, repræsenterer
verdens  riger.  Metallerne  i  billedstøtten,  som symboliserer  de  forskellige  riger,
forringedes i værdi og renhed fra hovedet og nedad. Billedstøttens hoved var af
guld, brystet og armene af sølv, siderne af kobber, og fødderne og tæerne af jern
blandet  med ler.  Således  mistede  rigerne,  som de  repræsenterede,  også  værdi.’
Review & Herald, 6. februar 1900.

4. Hvordan sluttede drømmen? Dan. 2, 34-35.

BEMÆRK: ‘Kongen havde nøje mærket sig hver eneste enkelthed og var klar over,
at  det  var  den  drøm,  som havde  voldt  ham så  megen  uro.  Nu  var  han  blevet
velvilligt stemt og var rede til at høre udtydningen. Kongernes Konge var i færd
med at meddele den babyloniske konge en stor sandhed. Gud ville vise, at han har
magt over verdens riger, og at han kan indsætte og afsætte konger. Nebukadnezar
skulle om muligt lære at indse, at han var ansvarlig over for Himmelen. Nu ville
han få et indblik i fremtidens begivenheder helt ned til verdens ende.’ Profeter &
Konger, s. 241.
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Lektie 1: 1.  – 7. januar
‘Du er hovedet, som var af guld’

5. Hvordan forklarede Daniel  betydningen af  billedstøttens gyldne hoved?
Dan. 2, 37-38.

BEMÆRK: ‘Synet om den store billedstøtte, hvori Babylon blev repræsenteret som
hovedet af guld, blev givet Nebukadnezar,  så han kunne få en klar forståelse af
afslutningen på alle jordiske ting og også oprettelsen af Guds evige rige. Selvom
han i fortolkningen blev erklæret  for at være en “kongernes konge,” så var det,
fordi  “himmelens  Gud” havde givet  ham “kongedømme,  magt,  styrke  og ære.”
Hans kongedømme var universelt og omfattede “menneskene, så vide de bor,” dog
skulle  det  efterfølges  af  tre  andre  universelle  kongeriger,  hvorefter  “himmelens
Gud” ville “oprette et rige, som aldrig i evighed skal forgå.” Efter Guds forsyn blev
Nebukadnezar givet rigelig anledning til at give Gud æren for sit riges pragt. Og for
en  tid  efter  dette  syn  om  billedstøtten  anerkendte  han  Gud  som  den  højeste.’
Youth’s Instructor, 11. oktober 1904.

6. Hvad var Nebukadnezars umiddelbare reaktion på Daniels fortolkning?
Dan. 2, 46-47.

BEMÆRK: ‘Drømmen om billedstøtten – gennem hvilken fremtidige hændelser,
som rækker til tidens ende, blev åbnet – blev givet Nebukadnezar, for at han kunne
forstå den rolle, han skulle spille i verdens historie, og også hvilket forhold hans
kongedømme havde til  himmelens  rige.  Denne  vidunderlige  drøm bevirkede  en
tydelig forandring i hans ideer og synspunkter, og for en kort tid var han påvirket af
frygt  for  Gud;  men  hans  hjerte  var  endnu  ikke  renset  fra  dets  stolthed,  dets
verdslige  ambitioner,  dets  ønske om selvophøjelse.  Profeten  Daniel  beskrev  for
Nebukadnezar  de  rigers  opståen  og  fald,  som  skulle  efterfølge  Babylon,  men
kongen satte ikke pris på sin nye overbevisning angående alle jordiske regeringers
fald og Jehovas riges storhed og magt. Efter det første indtryk aftog, tænkte han
kun på sin egen storhed og undersøgte, hvordan denne drøm kunne vendes til hans
egen ære.’ Youth’s Instructor, 2. februar 1904.

7. Hvad var Nebukadnezars senere reaktion på sin drøm? Dan. 3, 1-6.

BEMÆRK: ‘‘“Du er hovedet, som var af guld,” sagde Daniel. Hvordan betragtede
kongen  det?  I  stedet  for  at  lade  drømmen  lære  ham,  hvad  der  skulle  være
afslutningen på rigerne,  studerede han drømmen, og Djævelen tog besiddelse af
hans sind og ledte ham til at bygge den store billedstøtte af guld og opstille den.
Hele tiden tænkte han: “Du er hovedet, som var af guld.” Her ser du, at fornuften
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Lektie 1: 1.  – 7. januar
[fornuftens talent] ikke arbejdede under Guds kontrol, og derfor opstillede han sin
billedstøtte, for at den skulle tilbedes, og alle skulle kaste sig ned og bøje sig for
denne billedstøtte, som var et symbol på hans kongedømme. Der var unge mænd
der, som ikke ville bøje sig, for de var blevet lært, at “Herrens frygt er visdoms
begyndelse.” De havde lært at tilbede Gud og tjene ham alene.’ Sermons & Talks,
bind 2, s. 124.

‘Men efter dig’

8. Hvad symboliserer de næste to stadier i drømmen? Dan. 2, 39.

BEMÆRK:  ‘At  han  her  bruger  ordet  “rige”  viser,  at  billedets  forskellige  dele
betegner  kongedømmer  og  ikke  konger  i  særdeleshed;  og  da  det  blev  sagt
Nebukadnezar:  “Du er  hovedet  af  guld,”  mentes  dermed riget  og ikke kongens
person, ihvorvel det personlige pronomen benyttes her. ’ Smith, Betragtninger over
Daniels Bog og Åbenbaringen, s. 58.

9. Hvilket rige besejrede Babylon? Dan. 5, 28. 30-31.

BEMÆRK: ‘Det følgende rige, det medisk-persiske, svarer til brystet og armene af
sølv. Det var ringere end det foregående rige; i hvilken henseende? Ikke i magt; thi
det sejrede jo over det. Ikke i udstrækning; thi Kyros undertvang hele Østen fra Det
ægæiske Hav indtil floden Indus og oprettede således det mest udstrakte rige, som
indtil den tid havde været til. Men det var ringere i rigdom, luksus og pragt.’ Smith,
Betragtninger over Daniels Bog og Åbenbaringen, s. 58. 

10. Hvordan  blev  Daniel  senere  vist  identiteten  af  disse  to  riger,  der
efterflugte Babylon? Dan. 8, 20-21.

BEMÆRK:  ‘Så  få  og korte er  de af  Gud indblæste  ord,  der  i  sin  fuldbyrdelse
indeslutter  en  omskiftelse  af  verdenskonger.  I  det  altid  vekslende  politiske
kalejdoskop kommer nu Grækenland ind i synsfeltet, for en tid lang at tiltrække sig
den udelukkende opmærksomhed som det tredje af de såkaldte store verdensriger.’
Smith, Betragtninger over Daniels Bog og Åbenbaringen, s. 62.

‘Et fjerde rige’
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Lektie 1: 1.  – 7. januar
11. Hvordan  forklarede  Daniel  symbolikken  af  billedstøttens  fjerde  rige?

Dan. 2, 40.

BEMÆRK:  ‘Hvilket  rige  efterfulgte  Grækenland  i  verdensherredømmet?  Thi
benene  af  jern  antyder  det  fjerde  rige  i  rækken;  men om dette  punkt  er  netop
historiens vidnesbyrd fuldstændigt og klart! Der var ét rige, som gjorde det, og kun
ét, og det var Rom. Rom erobrede Grækenland; Rom underlagde sig alt, og ligesom
jernet knuste og slog det i stykker. Gibbon følger Daniels symbolske fremstilling
og beskriver  dette rige således:  “Republikkens våben,  der  undertiden lå  under i
kamp, men altid vandt sejr i  krig,  rykkede med hurtige skridt frem mod Eufrat,
Donau, Rhinen og Atlanterhavet, og billederne af guld, sølv eller kobber, der kan
hænde tjente til at forestille folkene eller deres konger, blev det ene efter det andet
knust  af  det  romerske  jernrige.”’  Smith,  Betragtninger  over  Daniels  Bog  og
Åbenbaringen, s. 66. 

12. Hvordan ændrede det fjerde rige dets form? Dan. 2, 41-43.

BEMÆRK: ‘Vi er kommet til en tid, hvor Guds hellige arbejde er repræsenteret
ved billedstøttens fødder, hvor jernet var blandet med ler… Foreningen af kirke og
stat er repræsenteret ved jernet og leret. Denne forening svækker alle menighedens
kræfter.  At  udstyre  menigheden  med  statens  magt  vil  føre  til  onde  resultater.
Mennesker  har  næsten  overskredet  Guds  grænse  for  overbærenhed.  De  har
investeret deres kræfter i politik og har forenet sig med pavedømmet. Men tiden vil
komme, hvor Gud vil straffe dem, som har gjort hans lov ugyldig, og deres onde
gerninger vil ramme dem selv.’ Manuscript Releases, bind 1, s. 51. 

‘Selv stå i al evighed’

13. Hvad symboliserer den sten, som ødelagde billedstøtten fuldstændig? Dan.
2, 44-45.

BEMÆRK: ‘Tiden er nær, hvor profeternes syn skal opfyldes: “Og jeg så en stor,
hvid trone og ham, som sad på den; for hans åsyn flyede jorden og himmelen, og
der fandtes ikke nogen plads for dem.” Daniel, idet han taler om ødelæggelsen af
de jordiske riger, siger: “Men i hine kongers dage vil himmelens Gud oprette et
rige, som aldrig i evighed skal forgå, og herredømmet skal ikke gå over til noget
andet folk; det skal knuse og tilintetgøre alle hine riger, men selv stå i al evighed;
thi du så jo, at en sten reves løs fra klippen, dog ikke ved menneskehænder,  og
knuste jern, ler, kobber, sølv og guld. En stor Gud har kundgjort… hvad der skal
ske herefter; og drømmen er sand og tydningen troværdig.” “Og jeg så de døde,
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Lektie 1: 1.  – 7. januar
store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet; og endnu en bog blev åbnet:
livets bog; og de døde blev dømt ud fra det, der stod skrevet i bøgerne, efter deres
gerninger. Og havet gav de døde tilbage, som var i det, og døden og Dødsriget gav
de døde tilbage, som var i dem; og de blev dømt, hver efter sine gerninger.  Og
døden og Dødsriget blev kastet i ildsøen. Dette er den anden død: ildsøen. Og hvis
nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han kastet i ildsøen.”’  Pamphlet
150, s. 7.

14. Hvad var Guds formål med at åbenbare disse ting? Es. 46, 9-10.

BEMÆRK: ‘Gud, som alene er evig og alvis, ser enden fra begyndelsen, og hans
planer med hensyn til det onde er vidtrækkende og omfattende. Det var ikke blot
hans hensigt at bekæmpe oprøret, men at vise hele universet dets natur. Alle vil
indse, at de, der har forkastet de guddommelige forskrifter, har stillet sig på Satans
side i krigen mod Kristus. Når denne verdens fyrste bliver dømt og alle de, der har
forenet sig med ham, deler hans skæbne, vil hele universet som vidner til dommens
fuldbyrdelse sige: “Retfærdige og sande er dine veje, du folkenes konge.” Åb. 15,
3.’ The Faith I Live By, s. 71.
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Lektie 2: 8. – 14. januar 
‘Jeg skuede i mit syn om natten’

UDENADSVERS: ‘Men siden skal den Højestes hellige modtage riget og have
det i eje i evighedernes evighed.’ Dan. 7, 18.

STUDIEHJÆLP: Smith, Betragtninger over Daniels Bog og Åbenbaringen, 
kapitel 7.

LEKTIENS  MÅL:  At  vise  hvordan  Daniels  syn  kaster  mere  lys  over
Nebukadnezars drøm.

LEKTIENS SKRIFTSTED: Daniel 7.

Indledning
‘Bibelen var beregnet på at være en vejleder for alle, der ønsker at lære deres

skabers vilje at kende. Gud gav mennesker det faste profetiske ord; det var engle og
Kristus selv, der gjorde Daniel og Johannes bekendt med ting, der skulle ske i en
nærmere fremtid. De vigtige forhold, der angår vor frelse, forblev ikke hyllet ind i
mystik. De blev ikke åbenbaret på en måde, der kunne forvirre den, der ærligt søger
efter  sandheden,  eller  bringe  ham  på  vildspor.  Ved  profeten  Habakkuk  siger
Herren:  “Skriv synet  og rist  det  ind i  tavler,  at  det  kan læses  let.”  Hab.  2,  2.’
Konfrontation, s. 430.

‘Og se, himmelens fire vinde’

1. Hvilken scene så Daniel først i sin drøm? Dan. 7, 12. Sammenlign Jer. 49,
36;  Dan.  11,  4;  Zak.  2,  6  for  at  se  hvordan  himmelens  fire  vinde  er
forbundet med Guds domme. Sammenlign Åb. 7, 1-3; Sal. 35, 5: Es. 17,
13; Jer. 4, 11-12.

BEMÆRK: ‘I symbolsk tale betegner vinde: strid, politisk bevægelse og krig. Jer.
25, 32-33: “Så siger Herren, Hærskarernes Gud: Se, ulykke går ud fra folk til folk,
og en svar storm rejser sig fra jordens yderste egne. Og de, som er ihjelslagne af
Herren, skal på den dag ligge fra jordens ene ende til den anden.” Her taler profeten
om en strid,  Herren  kommer  at  føre  mod alle  folkeslag,  når  de  ugudelige  skal
overgives til sværdet, og de af Herren ihjelslagne skal ligge fra den ene ende af
jorden til den anden, og den strid og uro, som fremkalder al denne ødelæggelse,
kaldes en svar storm. At vinde betegner kamp og krig, kan man endvidere tydelig
se ved at betragte synet  selv; thi som følge af,  at vindene bryder løs, opstår og
omstyrtes riger, og sådanne begivenheder forårsages ved politiske kampe.’ Smith,
Betragtninger over Daniels Bog og Åbenbaringen, s. 130. 
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2. Hvad skete der, mens Daniel betragtede denne scene? Dan. 7, 3.
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Lektie 2: 8. – 14. januar

BEMÆRK: ‘Hvis dette syn i alt væsentligt falder sammen med billedet i 2. kap., så
kan man spørge: Hvortil  tjener da dette syn? Hvorfor ikke nøjes med synet i 2.
kap.?  Vi  svarer:  De  samme  ting  gentages  flere  gange  for  at  tilføje  mere
fuldstændige kendetegn og flere kendsgerninger, således får vi linje på linje. Her
fremstilles  jordiske  regeringer  i  Himlens  lys;  deres  sande  væsen  åbenbares
symbolsk ved vilde, glubske rovdyr.’  Smith,  Betragtninger over Daniels Bog og
Åbenbaringen, s. 133.
‘Daniel så de store riger, der styrede verden, som rovdyr, der steg op af havet, da
“himlens fire vinde oprørte det store hav.” Dan. 7, 12. I Johannes, kapitel 17, sagde
englen,  at  vandene  “er  folk  og  skarer  og  folkeslag  og  tungemål.”  Åb.  17,  15.
Vindene er symbol på strid. Himlens fire vinde, der oprørte det store hav, er de
frygtelige  erobringstog  og  revolutioner,  der  bragte  rigerne  til  magten.’
Konfrontation, s. 363.

‘Fire store dyr’

3. Hvordan blev det første dyr beskrevet? Dan. 7, 4.

BEMÆRK: ‘Først havde løven ørnevinger som tegn på den rivende fart, hvormed
Babel udstrakte sine erobringer under Nebukadnezar. Ved dette tidspunkt i synet
var der indtrådt en forandring; dens vinger var bleven afrevne. Den styrtede sig
ikke længer som en ørn over sit bytte.  Løvens dristige mod var borte. Et svagt,
frygtsomt og mat menneskehjerte var kommet i stedet. Dette passer godt på denne
nation i dens histories sidste år, da den var bleven svag og frygtsom på grund af
rigdom og vellyst.’  Smith,  Betragtninger over Daniels Bog og Åbenbaringen,  s.
133.

4. Hvordan beskrev Daniel det andet dyr? Dan. 7, 5.

BEMÆRK: ‘Bjørnen [var] ringere end løven; det medisk-persiske rige nåede ikke
op  imod  Babylon  i  vælde,  pragt  og  historisk  glans…  De  tre  ribben  antyder
sandsynligvis de tre provinser: Babylon, Lydien og Ægypten, der især blev nedtrådt
og undertrykt af denne magt… Rigets karakter fremstilles passende ved en bjørn;
thi  mederne  og  perserne  var  grusomme  og  rovgriske;  de  røvede  og  plyndrede
folkene.’ Smith, Betragtninger over Daniels Bog og Åbenbaringen, s. 133-134.

5. Hvad bemærkede Daniel ved det tredje dyr? Dan. 7, 6.

12



Lektie 2: 8. – 14. januar
BEMÆRK: ‘Det tredje rige,  Grækenland,  fremstilles ved dette symbol.  Hvis på
løven  vingerne  betegnede  hurtige  erobringer,  betegner  de  det  samme  her.
Leoparden selv er et hurtigt dyr; men dette var ikke nok til at fremstille den nations
raske udvikling, som den betegnede; den må oven i købet have vinger. To vinger,
som  løven  havde,  var  ikke  nok,  den  må  have  fire,  og  dette  må  betegne
overordentlig hurtig bevægelse, hvilket vi finder historisk fandt sted om det græske
rige;  Grækenlands erobringer  under Alexander  er  i  historiens  årbøger  uden lige
med hensyn til hurtighed… Det græske rige bestod i sin helhed ikke længe efter
Alexanders død. Inden femten års forløb efter hans glimrende løbebanes slutning
under  et  svirelag  blev  riget  delt  mellem  hans  fire  overgeneraler.’  Smith,
Betragtninger over Daniels Bog og Åbenbaringen, s. 134. 

6. Hvad blev Daniel fortalt, at disse dyr repræsenterede? Dan. 7, 17.

BEMÆRK: ‘Da disse dyr betegner fire konger eller riger,  må vi spørge:  Hvilke
fire? Hvor skal man begynde at regne? Disse dyr opstår ikke alle på en gang, men
det ene efter det andet, såsom de omtales som det første, det andet osv.; og det
sidste består endnu, når  den sidste dom gør ende på alle jordelivets scener.  Fra
Daniels dage indtil verdenshistoriens slutning skulle der ifølge Nebukadnezars syn
– det store billede i 2. kap. – kun være fire verdensriger. Daniel levede endnu i det
samme rige, han omtrent 65 år før havde erklæret for guldhovedet, dengang han
tolkede kongens  drøm. Det første  dyr  i  nærværende syn  må derfor  betegne det
samme som det  store billedes  guldhoved,  dvs.  Babels  rige,  og de andre  dyr  de
følgende riger fremstillede ved billedet.’ Smith, Betragtninger over Daniels Bog og
Åbenbaringen, s. 130-133.

‘Frygteligt, skrækkeligt’

7. Hvordan blev det fjerde dyr beskrevet? Dan. 7, 7.

BEMÆRK: ‘Dette dyr svarer naturligvis til det store billedes fjerde del, benene af
jern… Hvor nøje svarer ikke Rom til billedets jerndel! Hvor nøje svarer det ikke til
dette  dyr!  Verden  har  aldrig  set  mage  til  en  sådan  frygt  og  rædsel,  som Rom
indgød,  eller  til  dets  overordentlige  styrke.  Ligesom  med jerntænder  knuste  og
slugte  det  og  nedtrådte  nationerne  i  støvet  under  sine  kobberklør.’  Smith,
Betragtninger over Daniels Bog og Åbenbaringen, s. 139.

8. Hvad var det næste, som tiltrak Daniels opmærksomhed? Dan. 7, 8.

BEMÆRK: ‘Det havde ti horn, der ifølge 24. vers betegner ti konger eller riger, der
skulle  opstå  af  dette  rige.’  Smith,  Betragtninger  over  Daniels  Bog  og
Åbenbaringen, s. 139.
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‘Så bad jeg om sikker oplysning’

9. Hvilke spørgsmål stillede Daniel om det fjerde dyr? Dan. 7, 19-20.

BEMÆRK: ‘Intet under da, at Daniel gerne ville have vished angående dette uhyre,
hvis naturlige anlæg hørte så lidet hjemme på jorden, og hvis færd og gerning var
så djævelsk.’ Smith, Betragtninger over Daniels Bog og Åbenbaringen, s. 146. 

10. Hvad blev Daniel fortalt om det fjerde dyrs identitet? Dan. 7, 23.

BEMÆRK: Fra dette vers kan vi se, at ordene ‘konge’ og ‘rige’ bruges i flæng.  Da
‘det  fjerde  dyr  betyder,  at  et  fjerde  rige  skal  fremstå på jorden,  som skal  være
forskelligt  fra  alle  de  andre  riger’,  følger  det  heraf,  at  de  tre  første  dyr  må
repræsentere tre riger.

‘Det horn, som havde øjne’

11. Hvad blev Daniel fortalt om de ti horn? Dan. 7, 24a.

BEMÆRK: De ti horn må ligeledes repræsentere ti riger, som opstår af det fjerde
rige. Eftersom de eksisterer sammen, kan de ikke repræsentere en rækkefølge af ti
konger eller ti riger, men ti riger, der eksisterer samtidig. 
‘Rom [blev] delt i  ti riger,  der opregnes i følgende orden: hunnerne, østgoterne,
vestgoterne,  frankerne,  vandalerne,  suederne,  burgunderne,  herulerne,
angelsakserne  og  lombarderne.’  Smith,  Betragtninger  over  Daniels  Bog  og
Åbenbaringen, s. 139.

12. Hvilken information blev Daniel givet om det lille horn? Dan. 7, 24b-25.

BEMÆRK: ‘Og “der var øjne som menneskeøjne på dette horn og en mund, som
talte store ting.” Øjnene var et passende sindbillede på det pavelige præstevældes
list,  skarpsindighed,  kløgt  og  forsorg;  og  munden,  som talte  store  ting,  var  et
symbol på de romerske biskoppers anmassende fordringer.’  Smith,  Betragtninger
over Daniels Bog og Åbenbaringen, s. 140.
For at identificere det ‘lille horn’ er flere karakteristiske træk givet i Dan. 7, 24-25.
1. Det ville opstå efter romerriget blev opdelt mellem de ti riger.
2. Tre riger ville blive væltet, når det kom til magt.
3. Det ville være en anderledes magt (‘forskelligt’) fra de andre før det.
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Lektie 2: 8. – 14. januar
4. Det ville spotte Gud.
5. Det ville forfølge Guds folk.
6. Det ville hævde at have magt til at ændre Guds lov og tider.
7. Dets magt ville vare ‘én tid og to tider og en halv tid.’

‘Derpå sættes retten’

13. Hvilken scene afsluttede Daniels syn? Dan. 7, 9-12.

BEMÆRK: ‘Således viste den store og højtidelige dag sig for profetens syn, dagen,
da menneskers karakter og liv skulle prøves for hele jordens dommer, og da han
“gengælder enhver hans gerning.” Den gamle af dage er Gud Fader. Som salmisten
siger: “Førend bjergene fødtes og jord og jorderig blev til, fra evighed til evighed er
du, o Gud!” Sal. 90, 2. Ham, alt levendes ophav og al lovs udspring, er det, der skal
føre  forsæde  i  dommen.  Og  hellige  engle  skal  være  til  stede  ved  denne  store
domstol som tjenere og vidner i et antal af “tusinde tusinder og titusind titusinder.”’
Konfrontation, s. 395.

14. Hvem trådte ind på dommens skueplads? Dan. 7, 13-14.

BEMÆRK: ‘Kristi komme, som der fortælles om her, er ikke hans genkomst til
jorden. Han kommer til den gamle af dage i Himlen for at modtage magt og ære og
et rige, som skal gives ham, når hans gerning som formidler er forbi. Det er dette
komme og ikke hans genkomst til jorden, der ifølge profetien skulle finde sted ved
udløbet  af  de  2300  dage  i  1844.  Ledsaget  af  Himlens  engle  træder  vor
ypperstepræst ind i det allerhelligste og fremstiller sig for Gud for at indlede den
sidste del af sin tjeneste på menneskets vegne – for at udføre den undersøgende
retshandling og gøre soning for alle dem, der viser sig at være berettiget til denne
hjælp.’ Konfrontation, s. 395. 
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Lektie 3: 15. – 21. januar
‘Det lille horn’

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

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, s. 368 – 371.
LEKTIENS MÅL:  At identificere det ‘lille horns’ magt ved at bruge de syv

kendetegn givet i Dan. 7, 24-25.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Daniel 7, 24-25.

Indledning
‘Om det lille horn, pavedømmet, siger Daniel: “Han skal sætte sig for at ændre

tider  og  lov.”  Dan.  7,  25.  Og  Paulus  betegner  denne  magt  som  det  “syndens
menneske,” der ophøjer sig selv over Gud. Den ene profeti supplerer den anden.
Kun ved at ændre Guds lov kunne pavedømmet ophøje sig over Gud; og enhver,
der  bevidst  holder  den ændrede  lov, ærer  den magt,  der  foretog ændringen.  En
sådan lydighed mod den pavelige lov er det samme som troskab mod paven i stedet
for mod Gud.’ Konfrontation, s. 368.

Dets opståen efter romerrigets opdeling

1. Hvordan  bliver  vi  vist,  at  det  ‘lille  horn’  ville  opstå  efter  romerrigets
opløsning? Dan. 7, 24. Sammenlign med 2 Tess. 2, 6-7.

BEMÆRK: Hvornår kom pavedømmet til magten? I 538 blev paven Roms hersker
og udråbte sig selv til Pontifex Maximus eller Højeste pontiff, den titel Cæsarer
tidligere besad. Denne titel har han stadig. Mens kejserne regerede i Rom, kunne
paven  ikke  være  den  højeste  pontiff,  ikke  før  ‘den,  som  nu  holder  igen’
(romerriget)  ‘fjernes.’  I  det  foregående  århundred  var  Rom  blevet  angrebet  af
goterne (395-410), vandalerne (431-455), hunnerne (433-453) og herulerne (466-
490).  I  476  abdicerede  den  sidste  romerske  kejser,  og  hans  rige  blev  delt,  og
herulen  Odoacer  regerede  over  Rom.  Så  pavedømmet  kom  til  magten  ved
romerrigets slutning på tidspunktet, der var forudsagt i profetien.      

2. Hvad bliver vi vist, at der vil ske mellem de ti horn, mens det lille horn 
kommer frem? Dan. 7, 8. 20. 24.
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BEMÆRK: Men for at paven kunne herske over Rom, måtte tre af disse ti riger –
de, som havde magt over det tidligere romerrige – fjernes. Herulen Odoacer var i 
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Lektie 3: 15. – 21. januar
virkeligheden  konge  over  Rom.  Alle  disse  tre  barbariske  riger,  herulerne,
vandalerne  og østgoterne,  var blevet  omvendt  til  kristendommen, men ikke den
fordærvede form for kristendom, som Rom praktiserede. For at pavedømmet kunne
få fuldstændig magt, måtte disse tre riger ødelægges, ligeså meget på grund af deres
religion som på grund af deres politiske og militær magt. I historien bliver herulen
Odoacer beskrevet som en vis og moderat hersker. Men Roms biskop (han kaldte
sig  ikke  pave  endnu)  klagede  over  hans  vold,  undertrykkelse  og  tyranni.
Spidsfindig politik skabte en alliance mellem den østlige kejser Zeno og østgoten
Theodoric, og efter en tre års krig blev Odoacer dræbt ved forræderi, og østgoterne
overtog magten over Rom. Herulernes rige forsvandt helt fra historiens optegnelser
efter 493. Fyrre år senere erklærede den østlige kejser paven for overhoved over
alle kirker og begyndte en militær kampagne for at fjerne vandalerne og østgoterne.
Ved 534 var vandalernes rige fuldstændig ødelagt og forsvandt helt fra historiens
optegnelser. Fire år senere blev østgoterne drevet ud af Rom, og paven fik enerådig
religiøs og politisk magt over Rom. I løbet af femten år forsvandt østgoternes rige
for evigt fra historiens optegnelser. 

‘Som skal være forskellig fra de tidligere’

3. Hvordan bliver vi vist, at det ‘lille horn’ ville være anderledes end dets
forgængere? Dan. 7, 24.

BEMÆRK: Pavernes rige skulle som forudsagt i profetien være et helt anderledes
slags rige end noget tidligere rige. Det var foreningen af kirke og stat, en kirke, som
havde magt til at vedtage og håndhæve religiøse love med civile straffe, så konger
over hele Vesteuropa ville straffe dem, som brød pavedømmets lov. Paven havde
ingen hær, men de syv resterende konger forsynede ham med hære. Disse konger
betalte  ham skat,  hvilket  blev kendt  som ‘Peters  Skillinger.’  Kongerne  kom og
bøjede sig for ham. Hans vilje blev adlydt og hans vrede frygtet af disse konger. Et
sådant rige var aldrig før blevet set på jorden. Det var en ny slags rige.
 

4. Hvordan blev denne magt beskrevet? Dan. 7, 20.

BEMÆRK: Skønt det var lille i begyndelsen, voksede det lille horns indflydelse,
indtil  det  blev  større  end  nogen  af  de  andre  horn.  Denne  magt  ville  opnå
overlegenhed over de andre jordiske magter. Dette vers siger ikke, at denne magt
var større end de andre resterende horn. Men det så sådan ud; det gav illusionen om
større magt.  
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Lektie 3: 15. – 21. januar
‘Tale mod den Højeste’

5. Hvad bliver vi fortalt om de ord, denne magt retter mod Gud? Dan. 7,
25a. Sammenlign med vers 8b og vers 11.

BEMÆRK: Det blev profeteret,  at denne magt ville tale mod den Højeste. Med
andre  ord ville  den spotte  Gud (se  Åb.  13,  6,  hvor der  tales  om denne magt).
Bibelen nævner to store gudsbespottelser. Den første er, når et menneske hævder at
være Gud. Dette blev også forudsagt af Paulus i 2 Tess. 2, 4. Kristus blev anklaget
for gudsbespottelse, fordi han hævdede dette. Joh. 10, 33. Har paven nogensinde
hævdet at være Gud? Disse er citater fra officielle romerskkatolske kilder: 
o The Catholic Encyclopaedia, bind 6, s. 48, beskriver paven som: ‘ikke blot et

menneske, men som var han Gud og Guds stedfortræder.’
o Pave Leo XIII skrev i et hyrdebrev: ‘Vi indtager Gud den Almægtiges plads

på denne jord.’ 
o Pave Innocent III skrev: ‘Paven er ikke blot et menneske, men snarere Gud

på jorden.’ Han skrev også: ‘Paven repræsenterer ikke kun Jesus Kristus, men
han er Jesus Kristus skjult under kødets dække.’

  
6. Hvordan beskriver Åbenbaringen den samme magts aktivitet? Åb. 13, 5-6.

BEMÆRK: En anden gudsbespottelse, som Bibelen taler om, er at hævde at kunne
tilgive  synder.  Mark.  2,  7.  Kristus  blev  anklaget  for  gudsbespottelse,  fordi  han
tilgav synder. Eftersom Gud skabte mennesket, har Kristus fuldkommen ret til at
gøre dette. Men det er gudsbespottelse for nogen, der kun er et menneske, at gøre
dette. Hævder pavedømmet at have ret til at tilgive synder? Det gør ikke blot det,
men på Luthers tid solgte det tilgivelse, selv for synder, der endnu ikke var begået! 

‘Mishandle den Højestes hellige’

7. Hvordan blev Daniel vist forfølgelserne udført af denne magt? Dan. 7, 25.
Sammenlign med vers 21 og Dan. 12, 7.

BEMÆRK:  ‘Nu  viser  romerkirken  verden  et  ærligt  ansigt  og  undskylder  sine
mange grusomheder.  Den har taget  en kristuslignende klædning på;  men den er
uforandret. Alle pavedømmets grundsætninger fra gammel tid lever endnu i dag.
De læresætninger, der blev udtænkt i den mørkeste tid, gælder stadig. Lad ingen
tage fejl. Det pavedømme, protestanterne nu er rede til at anerkende, er det samme,
som regerede verden på reformationens tid, da Guds mænd med fare for deres liv
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Lektie 3: 15. – 21. januar
stod frem for at afsløre dets uretfærdighed. Det har stadig den samme stolthed og
overlegenhed,  der gjorde det  til  herre over konger og fyrster  og gjorde krav på
særlige forrettigheder fra Gud. Dets ånd er ikke mindre grusom og despotisk nu,
end den var, da det knuste menneskelig frihed og slog den Højestes hellige ihjel.’
Konfrontation, s. 468-469.

8. Hvordan beskriver  Åbenbaringen forfølgelserne udført af  denne magt?
Åb. 13, 7.

BEMÆRK: ‘Pavedømmet  er  lige  netop det,  profetien  sagde,  det  ville  blive:  de
sidste tiders  frafald.  2  Tess.  2,  3-4.  Det  er  en del  af  dets  politik at  antage  den
karakter, der passer bedst til dets hensigter, men under kamæleonens skiftende ydre
skjuler det slangens uforanderlige gift. “Man burde ikke være trofast mod kættere
eller mennesker, der mistænkes for kætteri,” (Lenfant, bind 1, s. 516) hedder det.
Skal  denne magt,  hvis  historie  i  tusind  år  er  skrevet  med de  helliges  blod,  nu
anerkendes som en del af Kristi kirke?’ Konfrontation, s. 469.

‘Han skal sætte sig for at ændre tider og lov’

9. Hvad vil det ‘lille horn’ hævde angående Guds lov? Dan. 7, 25.

BEMÆRK: Det sjette kendetegn er, at Antikrist ville hævde at være i stand til at
ændre Guds tider og lov. (Dette kan ikke dreje sig om menneskelige tider og love,
da regeringer jævnligt  foretager  sådanne ændringer.)  Når Guds lov, hans ti  bud,
sammenlignes med den version, der findes i den romerskkatolske katekismus, vil
mange ændringer  blive  set.  Nogle  er  tydelige,  andre  er  mere spidsfindige.  Den
tydeligste ændring er fjernelsen af det andet bud, som forbyder fremstillingen og
tilbedelsen  af  billeder.  Den  følgende  dialog  om  det  fjerde  bud  findes  i  den
katekismus, der officielt blev godkendt i det 20. århundrede: 
Spørgsmål: Hvilken dag er sabbatsdagen?
Svar: Lørdag er sabbatsdagen.
Spørgsmål: Hvorfor holder vi søndag i stedet for lørdag?
Svar:  Vi  holder  søndag  i  stedet  for  lørdag,  fordi  den  katolske  kirke  overførte
højtideligheden fra lørdag til søndag.
Kilde:  The  Convert’s  Catechism  of  Catholic  Doctrine,  s.  50,  af  Fr.  Peter
Geiermann.  

10. Hvad sagde Jesus om Guds lovs uforanderlige natur? Matt. 5, 17-19.
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BEMÆRK: ‘Der er mange, der hævder, at loven blev afskaffet, da Kristus døde,
men ved at gøre det, modsiger de Kristi egne ord, da han sagde: “Tro ikke, at jeg er
kommen for at nedbryde loven eller profeterne… Før himmelen og jorden forgår,
skal end ikke det mindste bogstav eller en tøddel af loven forgå.” Matt. 5, 17-18.
Det var for at skaffe forsoning for menneskets overtrædelse af loven, at Kristus gav
sit liv. Dersom loven kunne have været forandret eller tilsidesat, havde Kristus ikke
behøvet at lide døden. Han ærede Guds lov i sit liv her på jorden, og ved sin død
bekræftede han den. Han gav sit liv som et offer, ikke for at afskaffe loven eller for
at indføre en ringere målestok, men for at vise, at loven er uforanderlig, og at den
vil bestå i al evighed.’ Lys over Hverdagen, del 2, s. 120.

‘Én tid og to tider og en halv tid’

11. Hvor længe ville det ‘lille horn’ få lov til at have magt over Guds folk?
Dan. 7, 25b.

BEMÆRK: Gud har  hjulpet  os ved at  nævne denne profeti  ikke færre end syv
gange. I Daniel 12, 7, bliver vi fortalt, at det er ‘én tid og to tider og en halv tid.’
Det hebræiske ord, som er oversat med ‘tid’, betyder ordret et år. Så tidsrummet er
et år, to år og et halvt år. I Åbenbaringen 12, 14 nævnes dette tidsrum igen som ‘én
tid og to tider og en halv tid.’ Men i vers 6 i samme kapitel bliver dette tidsrum
kaldt et tusinde to hundrede og tresindstyve dage. I Åbenbaringen 11, 2-3 nævnes
dette  tidsrum to gange,  én gang som i  Åbenbaringen  12,  6  og den anden som
toogfyrre måneder. Der er tolv måneder i et år. Fireogtyve i to år; seksogtredve i tre
år; så toogfyrre måneder er tre og et halvt år. Så ‘én tid og to tider og en halv tid’ er
et  år  og  to  år  og  et  halvt  år.  Hvordan  bliver  dette  til  1260  dage?  Ved  at
sammenligne 1. Mosebog 7, 11 og 1. Mosebog 8, 4 er det tydeligt, at vandet fra
syndfloden dækkede jorden i fem måneder. Det samme tidsrum kaldes 150 dage i
1. Mosebog 7, 24 og 1. Mosebog 8, 3. Så fem måneder er 150 dage. En måned er
30 dage. 42 måneder er 1260 dage.

12. Hvilke andre skriftsteder henviser til  denne profeti  om det ‘lille horns’
magt? Dan. 12, 7; Åb. 11, 2-3; 12, 6. 14; 13, 5. 

BEMÆRK: ‘Det omtalte tidsrum - “toogfyrre måneder” og “et tusinde to hundrede
og tresindstyve dage” – er det samme og svarer til den tid, den kristne menighed
måtte  lide  under  Roms undertrykkelse.  Det  pavelige  overherredømmes  1260 år
begyndte år 538 og skulle derfor ophøre i 1798. Da trængte en fransk hær ind i
Rom og tog paven til fange, og han døde i udlændighed, Skønt der inden længe
blev  valgt  en  ny pave,  har  pavedømmet  aldrig  siden  haft  den  magt,  det  havde
tidligere.’ Konfrontation, s. 227.
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Lektie 4: 22. – 28. juli
‘Jeg var rædselsslagen over synet’

UDENADSVERS:  ‘Han  svarede:  “2300  aftener  og  morgener;  så  skal
helligdommen komme til sin ret igen!”’ Dan. 8, 14.

STUDIEHJÆLP: Betragtninger over Daniels Bog og Åbenbaringen, kap. 8.
LEKTIENS MÅL: At studere det ekstra lys, Daniel blev givet i sit næste syn.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Daniel 8.

Indledning
‘Kort før Babylons fald grundede Daniel over disse profetier og bad Gud hjælpe

ham at forstå det åremål, som var omtalt heri. Ved denne lejlighed fik han en række
syner om rigernes opkomst og fald. Det første syn, som står omtalt i Daniels Bogs
syvende kapitel, blev fortolket, men profeten fik dog ikke forklaring på alt. “Jeg,
Daniel, blev såre forfærdet over mine tanker,” skrev han om sin erfaring på denne
tid, “og mit ansigt skiftede farve; men jeg gemte sagen i mit hjerte.” Dan. 7, 28.
Daniel  fik endnu et  syn,  som kastede lys  over fremtidens begivenheder,  og ved
slutningen af synet hørte han “en hellig tale, og en anden hellig spurgte den talende:
‘Hvor lang tid gælder synet ...’” Dan. 8, 13. Da han hørte svaret: “2300 aftener og
morgener;  så  skal  helligdommen  komme  til  sin  ret  igen”  (14.  vers),  blev  han
tvivlrådig.  Han bad af  hele sit  hjerte  for at  få  klarhed  over,  hvad synet  betød.’
Profeter & Konger, s. 270.  

‘Den tvehornede vædder’

1. Hvad var det første, Daniel så i dette andet syn? Dan. 8, 1-4.

BEMÆRK: ‘Idet Belsazzar fik lov til at få del i kongelig autoritet i en alder af
femten år, var han stolt af sin magt og opløftede sit hjerte imod himmelens Gud.
Han foragtede  Ham,  som er  over  alle  herskere,  Fyrsten  over  himmelens hære.’
Youth’s Instructor, 19. maj 1898.
Daniel fik dette syn i kong Belsazzars tredje år. Eftersom Belsazzars eksistens i
mange århundreder kun var kendt fra Bibelens beretning, hævdede mange liberale
lærde, at manglen på arkæologisk bevis på hans eksistens viste, at Daniels Bog var
en forfalskning fra det andet århundrede f.Kr. Men hans eksistens blev stadfæstet
nøjagtigt i overensstemmelse med Bibelens beretning, da lertavler, der blev fundet i
Babylon  sidst  i  det  19.  århundrede,  endelig  blev  oversat.  Babylons  magt  og
indflydelse var dalende, og det medo-persiske rige var ved at rejse sig. I dette syn
viste Gud Daniel dette nye riges opståen og omfang og konflikten med grækerne,
der ville føre til dets fald.
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Lektie 4: 22. – 28. januar
2. Hvordan blev symbolet med den tvehornede vædder forklaret for Daniel?

Dan. 8, 20.

BEMÆRK: ‘De to horn forestillede de to folkeslag, hvoraf riget bestod. Det højeste
voksede op sidst, forestillende den persiske bestanddel,  der blev rigets hoveddel
efter  først  kun at  have  været  medernes  forbundsfælle.  De forskellige  retninger,
hvori  vædderen sås at  stange,  betegner de retninger,  hvori mederne og perserne
strakte  sine  erobringer.  Ingen  jordiske  magter  kunne  stå  sig  for  dem,  mens  de
rykkede frem mod den ophøjede stilling, hvortil Guds forsyn havde kaldt dem; og
med  sådant  held  forfulgte  de  sine  erobringer,  at  det  medisk-persiske  rige  i
Ahasverus’ dage (Esther 1, 1) strakte sig over 127 provinser fra Indien til Ætiopien,
den da kendte verdens yderpunkter.’  Smith,  Betragtninger over Daniels Bog og
Åbenbaringen, s. 177.

‘En gedebuk kom fra vest’

3. Hvad var det næste, Daniel så i sit syn? Dan. 8, 5-7.

BEMÆRK:  ‘Hastigheden  af  den  græske  sejr  er  henvist  til  i  symbolikken  med
bukken, der farer hen over jorden (vers 5). Persernes og deres sidste konges (Darius
III) nederlag antydes af den måde, bukken behandlede vædderen, “stødte til den og
sønderbrød begge dens horn; og vædderen havde ikke kraft til at modstå den, men
bukken kastede den til jorden og trampede på den, og ingen reddede vædderen af
dens vold” (vers 7).’ Shea, Bible Amplier, Daniel 7-12, s. 90. 

4. Hvad blev Daniel fortalt om betydningen af dette symbol? Dan. 8, 21a.

BEMÆRK:  ‘Angående  dette  symbols  passende  anvendelse  på  det  græske  eller
makedoniske folk bemærker biskop Newton, at makedonierne “omtrent 200 år før
Daniels tid gik under navnet Ægeadæ, Bukkens Folk... Det er også mærkeligt, at
Alexanders søn med Roxane fik navnet Alexander Ægus eller  Bukkens søn; og
nogle  af  Alexanders  efterfølgere  fremstilles  på  deres  mønter  med  bukkehorn.”
Dissertation  on  the  Prophecies,  s.  238.’  Citeret  i  Smith,  Betragtninger  over
Daniels Bog og Åbenbaringen, s. 178. 

‘Det store horn er den første konge’

5. Hvad blev Daniel fortalt om bukkens store horn? Dan. 8, 5b. 21b.
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BEMÆRK: Det bemærkelsesværdige horn mellem dens øjne er forklaret i vers 21
som værende den første konge i det makedoniske rige. Denne konge var Alexander
den store, den første både tidsmæssigt og i magt. Beskrivelsen af stor hast er en
passende  skildring  af  den  forbavsende  hast  og  fuldstændighed  med  hvilken
Alexander ødelagde det største rige, verden indtil nu havde set. Alexander, en ung
mand på tyve, besteg tronen i 336 f.Kr.  To år senere invaderede han det medo-
persiske rige med en hær på femogtredive tusinde mænd. I 331 f.Kr. blev det medo-
persiske rige besejret i slaget ved Arbela. På denne slagmark stod Alexander over
for en hær på en million infanterister og fyrretusind kavalerister og sejrede.

6. Hvad så Daniel ske med det store horn? Dan. 8, 8. 22.

BEMÆRK:  ‘Uden  at  spare  sig  selv  ved  festbordet  som  på  krigsdagen  kunne
kongen [Alexander] ikke takke nej til de venner, som ønskede hans tilstedeværelse
ved de festmåltider og drikkegilder, der gik forud for Nearchus’ afgang. Han fik
feber,  og i  løbet  af en uge blev hans tilstand alvorlig.  Næste aften lå den store
sejrherre død (13. juni 323 f.Kr.). Han var ikke fyldt treogtredive år.’ Woodhouse,
The Tutorial History of Greece, s. 472.
‘Man kom endelig efter syv dages strid til enighed om, at hans naturlige broder,
Filip  Aridæus,  skulle  erklæres  for  konge.  Med  ham  og  Alexanders  sønner,
Alexander Ægus og Herkules, opretholdes endnu en stund det makedoniske riges
navn og anseelse; men alle disse blev snart myrdede, og da den kongelige familie
med dem var uddød, antog arméens fornemste befalingsmænd, der som statholdere
over  provinserne  var  dragne  ud  til  forskellige  kanter  af  riget,  kongetitlen.  De
begyndte da på indbyrdes at stifte partier og føre krig i den grad, at antallet efter det
korte  tidsrum af  femten  år  fra  Alexanders  død  gik  ned  til  ...  fire,  netop  det  i
profetien nævnte tal.’ Smith, Betragtninger over Daniels Bog og Åbenbaringen, s.
182.

‘Skød et lille horn op, og det voksede umådeligt’

7. Hvad skete der derefter i synet? Dan. 8, 9.

BEMÆRK: Det hebraiske ord for “dem” er hankøn. Dette tyder på, at ordet “dem”
grammatisk henviser til de fire vinde og ikke til de fire horn, da horn er hunkøn.
De, der tolkede “dem” som værende de fire horn, kæmpede for at vise, hvordan
Rom kunne siges at opstå fra én af de fire dele af Alexanders rige.  Hvis “dem”
henviser til vindene, forsvinder alle vanskeligheder. Teksten siger blot, at fra én af
kompassets fire retninger ville en ny magt vise sig. Rom kom selvfølgelig fra vest.
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Lektie 4: 22. – 28. januar
8. Hvordan  bliver  denne  nye  magt  forklaret  for  Daniel?  Dan.  8,  23-25.

Sammenlign med 5. Mos. 28, 49-50.

BEMÆRK: ‘Hvor meningsfyldt er sådan en beskrivelse ikke, og hvor anvendelig
er  den ikke på Rom, ikke kun i  dens timelige  sejrs  tid,  men også  i  dens store
krigsførelse mod Kristus og hans vidner. Og det, de ikke kunne opnå ved magt,
sikrede de sig ved list. Deres smiger, svindel og korruption var lige så dødelige som
deres lynangreb. Den samme snilde, men i langt dybere grad, kendetegnede pavens
handlemåde.’ Smith, Daniel & the Revelation, s. 188.
 “En fræk og rænkefuld konge.” Sammenlign med “et folk med hårde ansigter”

og “et folk, hvis sprog du ikke forstår.” (I modsætning til det babyloniske, det
persisk og det græske sprog, som var kendt i større eller mindre grad blandt
jøderne, var romernes latin et ukendt sprog.)

 “Når overtrædelserne har gjort målet fuldt.” Sammenlign med “ødelæggelsens
misgerning,” Dan. 8, 13.

 “Hans magt skal blive stor, dog ikke som hins” [I King James oversættelsen
står  der:  “Mægtig,  men  ikke  ved  sin  egen  magt”].  Den  romerske  magts
fremgang skyldtes hovedsageligt støtten fra deres allierede, som fremskaffede
flertallet af deres soldater.

9. Hvilken  sammenligning  drages  der  mellem  vædderens  magt,  bukkens
magt og det lille horns magt? Sammenlign Dan. 8, 4b. 8a. 9.

BEMÆRK: Et antal moderne fortolkere af denne profeti identificerer det overmåde
store horn som en mindre betydningsfuld syrisk konge,  Antiokus Epifanes,  som
forfulgte jøderne i en periode på tre år i det andet århundrede f.Kr. Det har dog ikke
vist  sig  at  være  muligt  at  få  Antiokus  til  at  passe  ind  i  flertallet  af  de
kendsgerninger, som denne profeti åbenbarer om det lille horns levnedsløb.
‘I  sammenligning  med de  foregående magter  var  det  lille  horn overmåde stort.
Persien  kaldes  simpelthen  stort,  skønt  det  regerede  over  127  provinser.
Grækenland, som var af endnu større udstrækning, kaldes meget stort. Følgelig må
det lille horn, der blev overmåde stort, overgå dem begge. Hvor tåbeligt altså at
tyde dette om Antiokus, der jo måtte opgive Ægypten efter ordre fra romerne, hvem
han betalte uhyre pegesummer i skat.’ Smith,  Betragtninger over Daniels Bog og
Åbenbaringen, s. 186. 

‘Det hovmodede sig’

10. Hvordan beskrives det lille horns aktiviteter? Dan. 8, 9-12.
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Lektie 4: 22. – 28. januar

BEMÆRK: Disse vers beskriver to forskellige faser af det lille horns levnedsløb.
Vers 9 beskriver dets militære udvidelse, de retninger dets rige udvidede sig og
hvordan det ville besætte “det herlige land.” (Se Sal. 106, 24; Jer. 3, 19; Zak. 7, 14.
Den samme frase oversættes også som “det yndige land.”) Vers 10-12 beskriver
Roms religiøse forstillelser. 

11. Hvordan forklarede Gabriel denne magts aktiviteter for Daniel? Dan. 8,
24-25. Sammenlign med vers 11-12.

BEMÆRK: ‘Som Roms religiøse fase har det lille horn angrebet de hellige og har
været i stand til at skade nogle af dem. Han har udfordret Messias, Jesus Kristus, i
himmelen, men det er ikke lykkedes ham at skade ham. Han angriber dog hans
helligdom. Den kastes ned til jorden og nedtrampes (vers 13)… Hvad betyder det,
at den himmelske helligdom kastes ned til jorden og nedtrampes? Tydeligvis kastes
den ikke bogstaveligt ned… Dette er en symbolsk handling. Hvad vil det sige at
bringe en himmelsk helligdom ned til jorden? Det vil sige, at det, der retmæssigt
blev fremstillet som værende i himmelen, er nu i menneskenes øjne blevet ført ned,
hvor vi er,  af det  lille horns aktiviteter.  Nu fremstiller det lille horn Jesu Kristi
himmelske  tjeneste  som  krævende  menneskelige  eller  præstelige  aktiviteter  på
jorden for at formidle dens nåde til menneskeheden. Menneskelige mellemmænd er
blevet indsat mellem Gud og folket.’ Shea,  Bible Amplifier, Daniel 7-12,,  s. 102-
103.

‘Hvor lang tid?’

12. Hvilket spørgsmål hørte Daniel blive stillet i himmelen ved afslutningen af
hans syn? Dan. 8, 13.

BEMÆRK: Den frase, der er gengivet som “en hellig tale,” er det hebraiske navn
Palmoni. Navnet betyder “den, der tæller hemmeligheder” eller “den vidunderlige,
som tæller.”
‘Profetens opmærksomhed blev fanget af stemmer i samtale: “Jeg hørte en hellig
tale,  og en anden hellig  sagde til  Den Vidunderlige,  der  tæller  hemmeligheder:
‘Indtil  hvornår  gælder  synet  angående  det  daglige  [offer]  og  ødelæggelsens
misgerning,  at  give  både  helligdommen  og  hæren  til  at  blive  nedtrampet…’”’
Hardinge, Jesus is My Judge, s. 172. 

13. Hvilket svar gav Palmoni på dette spørgsmål? Dan. 8, 14.
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BEMÆRK: ‘Det skriftsted, der frem for alle andre har været adventtroens grundlag
og faste holdepunkt, var dette: “2300 aftener og morgener, så skal helligdommen
komme til sin ret igen!” (renses, eng. bibel). Dan. 8, 14.’ Konfrontation, s. 339.
‘Palmoni  svarede  på  dette  “Indtil  hvornår?”  med:  “Indtil  dag  2300,  og
helligdommen  skal  renses.”  Hvem  er  disse  himmelske  væsner,  der  samtaler?
Spørgeren,  der  blev kaldet  “en hellig,”  blev identificeret  som Gabriel  [vers 16].
Den anden, der blev betegnet “en hellig Palmoni” befalede: “Gabriel, få Daniel til
at forstå.” Ingen engel ville beordre Gabriel at gøre noget! Han forklarede Daniel,
at han stod i en autoritetsstilling under Mikael [Dan. 10, 21]. Kun Jesus Kristus
ville give ordrer til denne mægtige engel, som tog den stilling, Satan forlod, og står
næst efter Kristus Personen blev kaldt Palmoni – “Underfuld” eller “Den, der tæller
hemmeligheder.” Dette navn er dannet af to ord,  pele og mene. Pele angiver ting,
der er usædvanlige eller mirakuløse, inklusiv Guds underfulde færden med sit folk
[Es. 29, 14]. Det er et navn for Gud [Es. 9, 6]... Den mystiske hånd skrev mene to
gange  på  væggen  af  Belsazzars  festsal  for  at  betegne  hvor  “talt”  og  forseglet,
Babylons  skæbne  var.  Mene betyder  at  tælle  eller  føre  regnskab  med…  Den
præcise nøjagtighed af de halvfjerds åruger og rensningen af helligdommen på dag
2300  og  andre  tidslinier  i  Daniel  viser  den  guddommelige  “Kronolog”s
nøjagtighed.  Pele tilføjet  til  mene danner  Pele-mene eller  Palmoni –  Den
Vidunderlige,  der  tæller.  Han er  evighedens Regnskabsfører,  Dommer og Herre
over Tiden.’ Hardinge, Jesus is my Judge, s. 172-173

14. Hvordan reagerede Daniel, idet Gabriel begyndte at forklare betydningen
af spørgsmålet og svaret? Dan. 8, 26-27.

BEMÆRK: Da Gabriel  begyndte at forklare Daniel  om “synet  om aftenerne og
morgenerne,” besvimede den gamle profet. Han var blevet rædselsslagen over det,
Gabriel havde fortalt ham, og han kunne ikke klare mere. Hans sygdom varede i
nogen tid, inden han kunne genoptage sit arbejde for Babylons konge. Men der var
aspekter af synet, han ikke forstod, og som de indledende vers i det næste kapitel
åbenbarer,  så studerede Daniel  Skrifterne  omhyggeligt,  idet  han søgte  svaret  på
Gabriels spørgsmål til Palmoni.
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Lektie 5: 29. januar – 4. februar 
‘Syn og profet beseglet’

UDENADSVERS: ‘Og nu står det profetiske ord så meget fastere for os; det
gør I vel i at agte på som på et lys, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen gryr og
morgenstjernen oprinder i jeres hjerter.’ 2 Pet. 1, 19.

STUDIEHJÆLP: Den Store Mester, s. 149-150, Konfrontation, s. 273-275.
LEKTIENS MÅL: At studere, hvornår de 2300 dage begyndte og 

begivenhederne i de første 70 uger.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Daniel 9.

Indledning
‘Man var  kommet til  det  resultat,  at de 2300 dage begyndte,  da Artaxerxes’

dekret om Jerusalems genrejsning og opbyggelse trådte i kraft i efteråret 457 f.Kr.
Når man benyttede dette som udgangspunkt,  passede alle de begivenheder,  som
blev  forudsagt  under  klarlæggelsen  af  denne  tidsperiode  i  Dan.  9,  25-27,  til
fuldkommenhed.  De 70 uger  eller  490 år  angik  særlig  jøderne.  Ved udløbet  af
denne  tidsperiode  beseglede  det  jødiske  folk  sin  forkastelse  af  Kristus  ved  at
forfølge hans disciple, og apostlene vendte sig til hedningerne i år 34 e.Kr. Da de
første 490 år af de 2300 år var gået, var der 1810 år tilbage. Regnet fra året 34 e.Kr.
fører 1810 år ned til 1844. “Så skal helligdommen komme til sin ret igen!” sagde
englen.’ Herren Kommer, 27. august.

‘Jeg vendte mit ansigt til Gud’

1. Hvad gjorde Daniel for at forstå det syn, han var blevet givet? Dan. 9, 2.

BEMÆRK: ‘Ved slutningen af synet hørte han [Daniel] “en hellig tale, og en anden
hellig spurgte den talende: ‘Hvor lang tid gælder synet?’” Dan. 8, 13. Da han hørte
svaret: “2300 aftener og morgener; så skal helligdommen komme til sin ret igen”
(14. vers), blev han tvivlrådig. Han bad af hele sit hjerte for at få klarhed over, hvad
synet  betød.  Han  kunne  ikke  forstå,  hvilken  forbindelse  der  var  mellem  de
halvfjerds års fangenskab, som var forudsagt ved Jeremias, og de 2300 år, som den
himmelske gæst i synet havde sagt skulle forløbe, før Guds helligdom kom til sin
ret igen. Engelen Gabriel gav ham en delvis forklaring, men da profeten hørte disse
ord: “Men du skal lukke for synet; thi det gælder en fjern fremtid,” blev han syg.
Han siger om sin erfaring: “Men jeg, Daniel, lå syg en tid lang; så stod jeg op og
udførte min gerning i kongens tjeneste. Jeg var rædselsslagen over synet og forstod
det ikke.” 26-27. vers. Daniel var stadig meget bekymret på Israels vegne og gav
sig atter til at studere Jeremias profetier. De var meget tydelige – så tydelige, at han
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af de vidnesbyrd, som stod nedtegnet i bøgerne, kunne udlede “det åremål, i hvilket
Jerusalem  efter  Herrens  ord  til  profeten  Jeremias  skulle  ligge  i  grus,
halvfjerdsindstyve år.” Dan. 9, 2.’ Profeter & Konger, s. 270-271.

2. Hvad gjorde Daniel dernæst for at søge oplysning angående sit syn? Dan.
9, 3.

BEMÆRK: ‘Med en tro, som grundede sig på det sikre profetiske ord, bad Daniel
indtrængende Herren om at opfylde disse løfter i hast. Han bad om, at Gud ville
forsvare sin ære. I sin bøn gjorde han sig fuldstændig til ét med dem, som havde
undladt at fuldbyrde Guds vilje, og bekendte deres synder, som om han selv havde
begået dem. Profeten sagde: “Jeg vendte mit ansigt til Gud Herren for at fremføre
bøn  og  begæring  under  faste  i  sæk  og  aske.  Og jeg  bad  til  Herren  min  Gud,
bekendte og sagde...” 3-4. vers. Skønt Daniel havde været så længe i Guds tjeneste
og af Himmelen var blevet betegnet som “højt elsket” trådte han frem for Gud som
en synder for at tale sit elskede folks sag. Hans bøn var velformet, men enkel og
dybt alvorlig. Hør ham bede.’ Profeter & Konger, s. 271. 

‘Din ødelagte helligdom’

3. Hvordan viste Daniel sin forståelse for årsagen til hans folks fangenskab?
Dan. 9, 5-6.

BEMÆRK: ‘Den Guds mand bad om Himmelens velsignelse over sit folk og om
en klarere forståelse af den guddommelige vilje. I sit hjerte havde han en byrde for
Israel,  som  bestemt  ikke  holdt  Guds  lov.  Han  erkendte,  at  alle  ulykkerne  var
kommet over dem på grund af, at de havde overtrådt denne hellige lov. Han sagde:
“Vi har syndet og handlet ilde, ..... thi ved vore synder og vore fædres misgerninger
er Jerusalem og dit folk blevet til spot for alle vore naboer.” Jøderne havde mistet
deres særegne hellige præg som Guds udvalgte folk.’ Det Virkelige Liv, s. 51-52.

4. Hvad var hovedtanken i Daniels bøn? Dan. 9, 17-18. Læg især mærke til
den sidste del af vers 17 og sammenlign med Dan. 8, 14.

BEMÆRK: ‘“Så lyt  da nu, vor Gud, til  din tjeners bøn og begæring og lad dit
ansigt lyse over din ødelagte helligdom.” Dan. 9, 17. Med en stærk længsel vender
Daniels hjerte sig mod Guds ødelagte helligdom. Han ved, at dens lykke kun kan
genoprettes,  dersom  Israel  angrer  deres  overtrædelser  af  Guds  lov  og  bliver
ydmyge, trofaste og lydige.’ Det Virkelige Liv, s. 52. 
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‘Agt på åbenbaringen’

5. Hvem kom som svar på Daniels bøn? Dan. 9, 20-21.

BEMÆRK: ‘Himmelen bøjede sig ned og lyttede til profetens alvorlige bøn. Inden
Daniel var færdig med at bede om, at Gud ville tilgive folket og lade dem vende
hjem til deres eget land, viste den vældige engel Gabriel sig for ham og henledte
hans  opmærksomhed  på  det  syn,  som  han  havde  haft  før  Babylons  fald  og
Belsazzars død.’ Profeter & Konger, s. 271.

6. Hvordan forklarede Gabriel hensigten med sit besøg? Dan. 9, 22-23. Læg
især mærke til de sidste ord i vers 23.

BEMÆRK: ‘Gud havde befalet sit sendebud: “Udlæg ham synet!” Den ordre måtte
udføres. Englen måtte adlyde den, og noget senere kom han tilbage til Daniel og
sagde: “Daniel, jeg er nu kommet for at give dig indsigt”; “så mærk dig ordet og
agt på åbenbaringen.” Dan. 8, 27. 16; 9, 22. 23. 25-27. Der var et vigtigt punkt i
åbenbaringen i 8. kapitel, som savnede forklaring, nemlig det, der angik tiden – de
2300 dage; derfor beskæftiger englen sig hovedsagelig med tidsspørgsmålet i sin
fortsatte  udredning...  Englen  blev sendt  til  Daniel  i  den udtrykkelige  hensigt  at
forklare ham det punkt, han ikke forstod i synet i ottende kapitel, beretningen om
tid – “to tusinde og tre hundrede dage: så skal helligdommen komme til sin ret
igen.”’ Konfrontation, s. 273-274. 

‘Halvfjerdsindstyve uger er fastsat over dit folk’

7. Hvilken tidsperiode blev tildelt det jødiske folk af de 2300 dage? Dan. 9,
24.

BEMÆRK:  ‘Da  englen  havde  sagt  til  Daniel:  “Mærk dig  ordet  og  giv  agt  på
åbenbaringen!” er hans første ord: “Halvfjerdsindstyve uger er fastsat over dit folk
og din hellige by.” Det ord, der her er oversat ved “fastsat,” betyder i bogstavelig
forstand  “afskåret.”  Halvfjerds  uger,  svarende  til  490  år,  skal  efter  englens
forklaring afskæres som særligt hørende til jøderne. Men hvad skulle de skæres fra?
Da de 2300 dage var det eneste tidsrum, der er anført i kapitel 8, må det være denne
periode, de halvfjerds uger skulle afskæres fra; de halvfjerds uger må derfor være
en del af de 2300 dage, og de to perioder må begynde samtidig.’ Konfrontation, s.
274. 
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8. Hvilken begivenhed skulle markere begyndelsen af de halvfjerds uger, der

blev tildelt jøderne? Dan. 9, 25a.

BEMÆRK: ‘De halvfjerds uger skulle regnes fra ordet om Jerusalems genrejsning
og opbyggelse. Hvis man kunne finde, hvornår denne befaling udgik, så havde man
begyndelsestidspunktet for de 2300 dage. I Ezras Bog, det syvende kapitel, vers 12-
26, finder vi ordet. I sin mest fuldstændige form blev forordningen udstedt af kong
Artaxerxes af Persien 457 f.Kr. Men i Ezra 6, 14 hedder det, at templet i Jerusalem
blev bygget “efter Kyros’ og Darius’ og perserkongen Artaxerxes’ befaling.” Ved
at give, bekræfte og fuldføre dekretet bragte disse tre konger det til den opfyldelse,
profetien  krævede  for  at  markere  de  2300  års  begyndelse.  Tager  man  det  år,
forordningen blev fuldført, dvs. år 457 f.Kr. som det tidspunkt, ordet udgik, synes
alle profetiens enkeltheder at være gået i opfyldelse.’ Konfrontation, s. 274.

‘En salvet, en fyrste’

9. Hvordan  opsummerede  Gabriel  begivenhederne  i  de  halvfjerds  uger?
Dan. 9, 25-26.

BEMÆRK: ‘“Fra den tid ordet om Jerusalems genrejsning og opbyggelse udgik,
indtil en salvet, en fyrste, kommer, er der syv uger; og i toogtresindstyve uger” –
nemlig niogtres uger eller 483 år. Artaxerxes’ befaling trådte i kraft om efteråret i
457 f.Kr. 483 år fra denne dato rækker til år 27 e.Kr. På det tidspunkt gik profetien
i opfyldelse. Ordet “Messias” betyder “en salvet.” Det var om efteråret år 27 e.Kr.,
at  Kristus  blev  døbt  af  Johannes  og  modtog  Åndens  salvelse.  Apostlen  Peter
forkynder, at “Gud salvede” Jesus fra Nazaret “med Helligånd og kraft” (ApG. 10,
38), og Frelseren selv siger: “Herrens Ånd er over mig, fordi han salvede mig, at
jeg  skal  gå  med  glædesbud  til  fattige.”  Luk.  4,  18.  Efter  dåben  drog  Jesus  til
Galilæa “og prædikede Guds evangelium og sagde: “Tiden er inde.” Mark. 1, 14-
15.’ Konfrontation, s. 274.

10. Hvordan  beskrev  Gabriel  begivenhederne  i  den  sidste  uge  af  de
halvfjerds? Dan. 9, 27a.

BEMÆRK: ‘“Og pagten skal ophæves for de mange i én uge.” Denne uge er den
sidste af de halvfjerds; de sidste syv år af den tid, der særlig var fastsat til jøderne. I
den tid – fra  år  27 til  år  34 e.Kr.  – prædikede Kristus selv først  evangeliet  og
derefter  hans disciple specielt  for  jøderne.  Da apostlene blev sendt ud med det
glade budskab, lød Frelserens anvisning: “Gå ikke ud på hedningers veje og ikke
ind i samaritanernes byer! Gå hellere til de fortabte får af Israels hus!” Matt. 10, 5-
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6. “I ugens sidste halvdel skal slagtoffer og afgrødeoffer ophøre.” Det var år 31
e.Kr. – tre og et halvt år efter dåben – at Kristus blev korsfæstet. Med det store
offer, der bragtes på Golgata, ophørte det offersystem, der i fire tusinde år havde
peget fremad mod Guds lam. Forbilledet havde mødt sit modbillede, og alle det
ceremonielle systems slagtofre og afgrødeofre skulle nu ophøre. Som vi har set,
sluttede de halvfjerds uger eller 490 år, der specielt var afsat til jøderne, i året 34
e.Kr.  Da beseglede folket  forkastelsen af evangeliet  gennem det øverste  jødiske
råds aktion ved Stefanus’ martyrium og forfølgelsen af Kristi tilhængere. Da blev
det frelsesbudskab, der ikke længere var forbeholdt det udvalgte folk, givet videre
til  verden.  Disciplene  blev  tvunget  til  at  flygte  fra  Jerusalem  på  grund  af
forfølgelserne og “drog imidlertid omkring og forkyndte evangeliets ord.” “Filip
kom ned til byen Samaria og prædikede Kristus for dem.” Peter bragte evangeliet
under Guds ledelse til høvedsmanden i Kæsarea, den gudfrygtige Kornelius; og den
energiske Paulus, der var vundet for troen på Kristus, fik ordre til at bringe det
glade budskab “til hedningefolk langt borte.” ApG. 8, 4-5; 22, 21.’ Konfrontation,
s. 274-275. 

‘Den fastsatte ødelæggelse’

11. Hvad skete der med det jødiske folk og deres by og tempel som et resultat
af deres forkastelse af Messias? Dan. 9, 27b. Sammenlign med vers 26.

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.

12. Hvad var formålet med at åbenbare de halvfjerds ugers begivenheder i?
Dan. 9, 24b.
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BEMÆRK:  ‘“Beseglet.”  Her  betyder  ordet  tydeligvis  ikke  “at  lukke,”  men “at
bekræfte” eller “at  stadfæste.” Opfyldelsen af de forudsigelser,  der er knyttet  til
Messias’ første komme, på det tidspunkt profetien angiver, giver forvisning om, at
de  andre  dele  af  profetien,  især  de  2300  profetiske  dage,  ligeledes  vil  blive
nøjagtigt opfyldt.’ SDA Bible Commentary, bind 4, s. 852.
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Lektie 6: 5. – 11. februar 
‘Så skal helligdommen komme til sin ret igen’

UDENADSVERS:  ‘Således  skal  han  skaffe  helligdommen  soning  for
israelitternes urenhed og deres overtrædelser, alle deres synder, og på samme måde
skal  han  gøre  med  åbenbaringsteltet,  der  har  sin  plads  hos  dem  midt  i  deres
urenhed.’ 3 Mos. 16, 16.

STUDIEHJÆLP: The Faith I Live By, s. 206-207; Konfrontation, s. 346-349.
LEKTIENS MÅL: At vise, hvad der fandt sted ved renselsen af helligdommen.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 3 Mos. 16.

Indledning
‘Som folkets synder i gammel tid ved tro lagdes på syndofferet og billedlig talt,

ved dets blod overførtes til den jordiske helligdom, lægges den angrendes synder
ved tro på Kristus i den nye  pagt  og overføres  i  virkelighed til  den himmelske
helligdom. Og som den symbolske renselse af den jordiske helligdom udførtes ved
fjernelse af de synder, der havde forurenet den, skal den virkelige renselse af den
himmelske  helligdom  ske  ved  fjernelse  eller  udslettelse  af  de  synder,  der  er
optegnet der. Men før dette kan ske, må bøgerne gennemgås, for at det kan afgøres,
hvem der ved at angre deres synder og ved tro på Kristus er berettiget til at nyde
godt af hans soning.’ Konfrontation, s. 349.

‘Og slagte det’

1. Hvad blev en person påkrævet at gøre, når han syndede, for at få tilgivelse
for sine synder? 3 Mos. 4, 32-33.

BEMÆRK: ‘I stedet for selv at dø, dræbte han derfor et lydefrit lam. Syndens straf
blev  overført  til  det  uskyldige  dyr,  som  dermed  blev  hans  umiddelbare
stedfortræder og et billede på det fuldkomne offerlam, Jesus Kristus. I offerdyrets
blod så det  troende menneske et  billede på Jesu blod, som skulle sone verdens
synd.’ På fast grunn, bog 1, s. 226.

2. Hvad skulle dette lære folket? Heb. 9, 22.

BEMÆRK: ‘For mange har det været et mysterium, at der blev krævet så mange
ofre i den gamle pagt. De kan ikke forstå, hvorfor så mange blødende ofre skulle
ledes til alteret. Men den store sandhed, som mennesket blev mindet om, og som
blev indprentet i sindet og i hjertet er denne: “Der opnås ingen tilgivelse, uden at 
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blod bliver  udgydt.”  Heb.  9,  22. I  ethvert  blødende offer  blev “Guds lam, som
bærer verdens synd,” fremstillet. Joh. 1, 29. Kristus selv var ophavsmanden til det
jødiske tilbedelsessystem, i hvilket der gennem forbilleder og symboler blev givet
varsel om åndelige og himmelske ting. Mange glemte den virkelige betydning af
disse ofre; og den store sandhed, at der kun er tilgivelse for synd gennem Kristus,
tabte  de  af  syne.  Mangedoblingen  af  ofrene,  tyres  og bukkes blod,  kunne ikke
fjerne synd. En lektie var nedlagt i ethvert offer, udtrykt i hver ceremoni, højtidelig
forkyndt af præsten i sit hellige embede og indprentet af Gud selv, at gennem Kristi
blod alene opnås tilgivelse for synder.’ God’s Amazing Grace, s. 155. 

‘Jesu, hans Søns, blod renser os fra al synd’

3. Hvad blev der gjort med syndofferets blod? 3 Mos. 4, 34. 6-7. 17.

BEMÆRK:  ‘Mens  Kristi  blod  skulle  fri  den  angrende  synder  for  lovens
fordømmelse, skulle det ikke udslette synden. Den ville blive ved at være optegnet i
helligdommen indtil den endelige forsoning. På samme måde fjernede syndofferets
blod i forbilledet synden fra den angrende,  men den blev i helligdommen indtil
forsoningsdagen.’ Patriarker & Profeter, s. 176.

4. Hvad blev der gjort med syndofferets kød? 3 Mos. 6, 26.

BEMÆRK: ‘Den angrende synder førte sit offer hen til tabernaklets indgang, og
idet han lagde sin hånd på offerets hoved, bekendte han sine synder og overførte
dem således  billedligt  fra  sig selv til  det  uskyldige  offer.  Han slagtede  derefter
dyret med egen hånd, og præsten bar blodet ind i det hellige og stænkede det foran
forhænget, der skjulte arken, som rummede den lov, som synderen havde overtrådt.
Ved  denne  ceremoni  blev  synden  gennem  blodet  billedligt  overført  til
helligdommen. I nogle tilfælde blev blodet ikke bragt ind i det hellige; i stedet for
skulle  præsten  spise  kødet...  Begge  ceremonier  symboliserede  overførelsen  af
synden fra den bodfærdige til helligdommen.’ Patriarker & Profeter, s. 177.

‘Således skal han skaffe helligdommen soning’

5. Hvilken særlig tjeneste blev udført hvert år? 3 Mos. 23, 27.

BEMÆRK: ‘Én gang om året, på den store forsoningsdag, gik præsten ind i det
allerhelligste  for  at  rense  helligdommen.  Det,  der  foregik  der,  fuldendte  årets
tjeneste. På forsoningsdagen bragtes to gedebukke til tabernaklets indgang, og der
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blev kastet lod om dem, “ét lod for Herren og ét for Azazel.” Den buk, der ved
loddet  tilfaldt  Herren,  skulle  slagtes  som  syndoffer  for  folket.  Derefter  skulle
præsten tage blodet med inden for forhænget og stænke det på sonedækket og foran
sonedækket.  Blodet  skulle  også  stænkes  på  røgelsesalteret  foran  forhænget.’
Konfrontation, s. 347.

6. Hvorfor behøvede tabernaklet  denne forsoningstjeneste?  3 Mos. 16, 16.
Sammenlign med 3 Mos. 16, 18-19; Heb. 9, 22.

BEMÆRK: ‘Idet Israels synder således blev overført til helligdommen, blev denne
besmittet,  og  en  særlig  handling  var  nødvendig  for  at  fjerne  synderne.  Gud
befalede, at der skulle gøres soning for både det hellige og det allerhelligste samt
for alteret for at “rense det og hellige det for israelitternes urenheder.” 3 Mos. 16,
19. Én gang om året, på den store forsoningsdag, gik præsten ind i det allerhelligste
for at rense helligdommen. Den tjeneste, der udførtes der, dannede afslutningen på
årets helligdomstjeneste.’ Patriarker & Profeter, s. 177.

‘To gedebukke’

7. Hvilke dyr var midtpunktet af tjenesten på forsoningsdagen? 3 Mos. 16, 5.
7-8.

BEMÆRK: ‘Ordet “Azazel” er et rigtigt navneord, hvis hensigt er at repræsentere
Satan... Det hebraiske folk har betragtet ordet “Azazel” som synonymt med den
onde ånd, Satan.’ Gilbert, Messiah in His Sanctuary, s. 63. [Gilbert er en omvendt
jøde.]
‘Azazel:  Navnet  på  et  overnaturligt  væsen,  der  nævnes  i  forbindelse  med
forsoningsdagen… Bortsendelsen af bukken var et symbolsk udtryk for ideen om,
at  folkets  synder  skulle  sendes  tilbage  til  ødelæggelsens  ånd,  ophavet  til  al
urenhed… personificeringen  af  ondskab i  kontrast  til  Jehovas retfærdige  styre.’
Jewish Encyclopaedia, bind 2, s. 365-366.

8. Hvilken rolle spillede Herrens buk i tjenesten på forsoningsdagen? 3 Mos.
16, 9. 15-19.

BEMÆRK:  ‘Den  symbolske  tjeneste  lærer  os  vigtige  sandheder  vedrørende
forsoningen.  En  stedfortræder  anerkendtes  i  synderens  sted;  men  synden
udslettedes ikke ved offerets blod. Der var skaffet et middel til at overføre synden
til helligdommen. Ved blodofferet anerkendte synderen lovens autoritet, tilstod sig
skyldig i overtrædelse og udtrykte sit ønske om tilgivelse ved tro på en kommende
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forløser;  men  han  var  ikke  helt  løst  fra  lovens  fordømmelse.  På  den  store
forsoningsdag  tog  ypperstepræsten  mod  menighedens  offer  og  gik  ind  i  det
allerhelligste med dette offers blod og stænkede det på sonedækket over loven for
at fyldestgøre dens krav.’ Konfrontation, s. 348.

‘Når han er færdig med at skaffe helligdommen soning’

9. Hvilken  rolle  spillede  Azazels  buk,  da  forsoningsdagens  tjeneste  var
færdig? 3 Mos. 16, 20-22.

BEMÆRK: Læg mærke til, at Azazels buk ikke spiller nogen rolle i tjenesten. Det
er ikke før, ypperstepræsten “er færdig med at skaffe soning,” at Azazels buk har
nogen rolle at spille. Helligdommen og alteret er blevet renset. Der er blevet skaffet
soning. Renselsen er færdig.  Det er først, da Azazels buk viser sig i sin særlige
rolle.  Azazels  buk  spiller  ingen  rolle  i  forsoningen,  som  er  blevet  udført  ved
Herrens buks blod.
‘I  den  forbilledlige  gudstjeneste  kom ypperstepræsten  frem,  efter  at  have  gjort
soning for Israel, og velsignede menigheden. På samme måde vil Kristus, når hans
gerning som formidler er til ende, komme frem, “ikke for at bære synden, men til
frelse,” for at velsigne sit ventende folk og skænke dem evigt liv. Ligesom præsten
fjernede synderne fra helligdommen og bekendte dem over syndebukkens hoved,
vil  Kristus  lægge alle  disse synder  på Satan,  syndens  ophavsmand og anstifter.
Syndebukken, der bar Israels synder, blev sendt bort “til et øde land”; på samme
måde vil Satan komme til at bære skylden for alle de synder, han har fået Guds folk
til at begå, og i tusind år blive bundet til jorden, som da vil være øde, uden beboere,
og han kommer til sidst til  at lide den fulde straf for synden i den ild, der skal
tilintetgøre alle de gudløse.’ Konfrontation, s. 400. 

10. Hvad  skulle  ypperstepræsten  gøre,  efter  at  have  lagt  sine  hænder  på
Azazels buk? 3 Mos. 16, 23-24. Sammenlign med vers 26-28.

BEMÆRK:  Når  ypperstepræsten  var  færdig  med  at  overføre  folkets  synder  på
Azazels  buk,  skulle  han  vende  tilbage  til  helligdommen,  hvor  han  lagde  sin
præsteklædning  til  side.  Denne  klædning  skulle  aldrig  bruges  mere.  Og  efter
omhyggeligt  at  have renset  sig  selv med vand i  det  hellige,  iførte  han sig sine
“gyldne klæder,” de særlige ypperstepræstelige klæder.
‘Bukken kom ikke mere tilbage til israelitternes lejr, og den mand, der førte den
bort, skulle vaske både sig selv og sine klæder med vand, før han vendte tilbage til
lejren. Hele denne ceremoni var beregnet på at gøre indtryk på israelitterne og vise
dem Guds hellighed og hans afsky for synd. Endvidere skulle de lære, at de ikke
kunne komme i berøring med synd uden at blive forurenet.’ Konfrontation, s. 347.
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‘Så skal helligdommen komme til sin ret igen’

11. Hvordan  blev  Daniel  vist  tiden  for  opfyldelsen  af  denne
helligdomstjeneste? Dan. 8, 14.

BEMÆRK: ‘Men det vigtigste spørgsmål står stadig ubesvaret: Hvad menes der
med helligdommens renselse? Det fremgår af Det Gamle Testamente, at der var en
sådan tjeneste i forbindelse med den jordiske helligdom; men kan der være noget i
Himmelen, der skal renses? I Hebræerbrevets 9. kapitel står der ganske klart om
renselse af både den jordiske og den himmelske helligdom. Både i den symbolske
og i den virkelige tjeneste skal renselsen ske med blod: i den førstnævnte med blod
af dyr, i sidstnævnte med Kristi blod. Renselsen var ikke en fjernelse af fysiske
urenheder, for den skulle udføres med blod og må derfor være en renselse fra synd.
Men hvordan kunne der være en forbindelse mellem synd og helligdommen, hvad
enten den er i Himmelen eller på jorden? Som folkets synder i gammel tid ved tro
lagdes  på syndofferet  og billedlig  talt,  ved dets  blod overførtes  til  den jordiske
helligdom, overføres den angrendes synder i den nye pagt ved tro på Kristus til den
himmelske helligdom. Og som den symbolske renselse af den jordiske helligdom
udførtes ved fjernelse af de synder,  der havde forurenet  den, skal den virkelige
renselse  af  den  himmelske  helligdom  ske  ved  fjernelse  eller  udslettelse  af  de
synder, der er optegnet der. Men før dette kan ske, må bøgerne gennemgås, for at
det  kan  afgøres,  hvem der  ved  at  angre  deres  synder  og  ved  tro på  Kristus  er
berettiget til at nyde godt af hans soning. På den store dag, da enhver vil få sin løn,
da vil  alle virkelig bodfærdige  menneskers  synder blive udslettet  af  Himmelens
bøger i kraft af Kristi forsonende blod,’ The Faith I Live By, s. 206.

12. Hvad skulle Guds folk være beskæftiget med på forsoningsdagen? 3 Mos.
16, 29-31.

BEMÆRK: ‘Vi lever på den store forsoningsdag... 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.’ Konfrontation, s. 403.
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‘Derpå sattes retten, og bøgerne lukkedes op’

UDENADSVERS: ‘Jeg skuede videre: med ét blev troner sat frem, en gammel
af dage tog sæde; hans klædning var hvid som sne, hans hovedhår rent som uld;
hans trone var luende ild, dens hjul var flammende ild. En strøm af ild flød ud og
strømmede frem derfra. Tusinde tusinder tjente ham, og titusind titusinder stod ham
til rede. Derpå sattes retten, og bøgerne lukkedes op.’ Dan. 7, 9-10.

STUDIEHJÆLP: Evangelism, s. 221-225.
LEKTIENS MÅL: At vise, at renselsen af helligdommen indbefatter dom.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Præd. 12, 13-14.

Indledning
‘Både  profetien  i  Daniels  Bog  8,  14:  “2300  aftener  og  morgener;  så  skal

helligdommen komme til sin ret igen!” og den første engels budskab: “Frygt Gud
og giv ham ære; thi nu er hans doms time kommet,” pegede på Kristi tjeneste i det
allerhelligste, på den undersøgende dom.’ Konfrontation, s. 350.

‘Kristi domstol’

1. Hvordan bliver vi vist, at dommen skal begynde, mens evangeliet stadig
forkyndes for verden? Åb. 14, 6-7.

BEMÆRK:  ‘I  det  symbolske  ritual,  som  var  en  skygge  af  Kristi  offer  og
præstegerning, var renselsen af helligdommen den sidste handling, ypperstepræsten
udførte under den tjeneste, som foregik året rundt. Det var forsoningens afsluttende
værk – en fjernelse eller udslettelse af Israels synd. Det var et forbillede på den
himmelske ypperstepræsts afsluttende tjeneste med borttagning eller udslettelse af
hans folks synder, som er optegnet i de himmelske akter. Denne tjeneste omfatter
en undersøgelse og en domsafsigelse;  og den går lige forud for Kristi komme i
skyerne  med kraft  og megen  herlighed;  for  hver eneste  sag  er  afgjort,  når  han
kommer. Jesus siger: “Jeg har min løn med mig for at gengælde enhver, efter som
hans gerning er.” Åb. 22, 12. Det er denne domsafsigelse umiddelbart før Kristi
genkomst, den første engel bebuder i Johannes’ Åbenbaring 14, 7: “Frygt Gud og
giv ham ære, thi nu er hans doms time kommet.”’ Konfrontation, s. 293.

2. Hvordan  bliver  vi  vist,  at  dommens  kendelse  gives  før  Kristi  andet
komme? Åb. 22, 11-12.
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BEMÆRK: ‘Ikke alle, der bekender sig til at være kristne, er sande disciple. Før
den endelige  belønning bliver  givet,  må det  afgøres,  hvem der  er  skikket til  at
modtage de retfærdiges  arvelod. Denne afgørelse må finde sted før Kristi  andet
komme i  himmelens skyer,  for  når  han  kommer,  er  hans  løn med ham “for  at
gengælde enhver,  efter  som hans gerning er.”  Åb. 22, 12. Det  vil  således  være
afgjort  før  hans  komme,  hvorledes  ethvert  menneskes  gerning  har  været,  og
belønningen  til  hver  eneste  af  Kristi  efterfølgere  vil  være  bestemt  i
overensstemmelse hermed.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 115-116.

‘Derpå sattes retten’

3. Hvordan blev Daniel vist denne domshandling? Dan. 7, 9-14.

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

4. Hvad er det for bøger, der åbnes i Guds doms time? Rom. 2, 13; Præd. 12,
14; Åb. 20, 12. 15; Mal. 3, 16-17.

BEMÆRK: Mindst fire bøger anvendes i dommen, Lovens Bog, hvis standard alle
dømmes efter,  Optegnelsens Bog,  hvori  alles handlinger er optegnet,  Lammets
Livets Bog, hvori der står navnene på alle, der har givet deres liv til Kristus, og
Ihukommelsens Bog.  

5. Hvordan  fremstilles  klimaksen  i  Daniels  syner  på  forskellig  vis?
Sammenlign Dan. 2, 44-45; 7, 26-27; 8, 13-14; 12, 1-3.
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BEMÆRK:  Det  er  vigtigt  at  forstå  de mange  sider  af  stridens  klimaks mellem
ondskabens magter og Guds folk. I Daniel 2 rejser himmelens Gud sit evige rige og
tilintetgør alle, der satte sig imod ham. I Daniel 7 finder en dom sted, før denne
tilintetgørelse finder sted og det evige rige etableres. Denne dom fordømmer dem,
der sætter sig imod Gud og hans folk, og forsvarer dem, der er trofaste mod ham og
tjener og adlyder ham. Efter spørgsmålet i Daniel 8 om hvor længe oprøret skulle
fortsætte,  fik Daniel  at  vide,  hvornår helligdommen skulle renses.  Tydeligvis er
denne renselse af helligdommen vigtig i processen med at etablere det evige rige.
Endelig i Daniel 12 ser Daniel Mikael stå op for sit folk og menneskeheden delt i to
modsættende grupper, de, der var bestemt til evigt liv, og de, der var bestemt til
evig afsky.
‘Denne forsoningsdag var en domshandling. Det menneske, der opfyldte Guds krav
til denne dag blev anset for værdig til fortsat at eksistere. Alle synder var bekendt
og tilgivet. Der var ingen skyld vedhæftet hans optegnelse. Han havde godtgjort
enhver uret. Han havde lagt enhver kendt synd til side. Hans sag var afgjort. Selv i
dag kalder det jødiske folk forsoningsdagen for “Yom Haddin,” (“dommens dag”).
Skrifterne siger: “Thi den dag skaffes der eder soning til eders renselse; fra
alle eders synder renses I.” 3 Mos. 16, 30.’  Gilbert,  Messiah in His Sanctuary,  s.
71. 

‘For Kristi domstol’

6. Hvorfor er der behov for dom? Åb. 15, 3-4. Sammenlign med Luk. 8, 17.

BEMÆRK: ‘Når den sidste dom finder sted, vil enhver fortabt sjæl kunne forstå, af
hvad art hans egen forkastelse af sandheden er. Korset vil blive fremstillet, og dets
virkelige betydning vil blive forstået af ethvert sind, som har været forblindet af
overtrædelser.  Over  for  synet  af  Golgata  med  dets  ufattelige  offer  vil  syndere
komme til  at  stå  fordømte.  Enhver  løgnagtig  undskyldning  vil  blive  fejet  bort.
Menneskets frafald vil vise sig i sin hæsligste skikkelse. Mennesker vil komme til
at se, hvad det er, de har valgt. Ethvert spørgsmål om sandhed og vildfarelse under
den  langvarige  strid  vil  så  være  opklaret.  På verdensdommens  dag  vil  Gud stå
renset for enhver bebrejdelse for det ondes eksistens eller vedvaren. Det vil blive
bevist, at de guddommelige love ikke er medvirkende til synden. Der fandtes intet
fejlagtigt  i  Guds  herredømme  og  heller  ingen  årsag  til  misfornøjelse.  Når  alle
hjerters tanker skal åbenbares, vil både de trofaste og de oprørske sjæle forene sig i
at erklære: “Retfærdige og sande er dine veje, du folkenes konge! Hvem skulle ikke
frygte  dig,  Herre!  og  prise  dit  navn.  Fordi  dine  retfærdige  domme  er  blevet
åbenbaret.” Åb. 15, 3-4.’ Den Store Mester, s. 33. 
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7. Hvor mange må træde frem for retten? 2 Kor. 5, 10.

BEMÆRK: ‘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. 404.

‘Hver en gerning bringer Gud for retten’

8. Hvad vil blive undersøgt i dommen? Præd. 12, 14.

BEMÆRK: ‘Kærlighed til  Gud vil aldrig føre til  at  tage let på synden;  den vil
aldrig  dække  over  eller  undskylde  en  uret,  som  ikke  er  bekendt...  Den  har
forbindelse med alle vore handlinger, tanker og følelser. Den følger os og når ud til
hver eneste hemmelig tilskyndelse til at handle. Mennesker kommer til at tage for
let på Guds lov ved at vise overbærenhed over for synden. Mange skjuler deres
overtrædelser  for  deres  medmennesker  og smigrer  sig  med,  at  Gud ikke alt  for
strengt  lægger  mærke  til  synden.  Men  hans  lov  er  den  store  rettesnor  for
retfærdigheden, og enhver handling i livet skal sammenlignes med den på den dag,
hvor Gud bringer alt for dommen, også alt det hemmelige, hvad enten det er godt
eller ondt.  Hjertets renhed vil  føre til  livets renhed.  Enhver undskyldning for at
synde er forgæves. Hvem kan forsvare synderen, når Gud vidner imod ham?’ Guds
Sønner & Døtre, 26. juli. 

9. Hvordan vil hele universet erkende retfærdigheden af Guds dom? Åb. 19,
1-2. Sammenlign med Fil. 2, 10-11; Rom. 14, 10-11.

BEMÆRK: ‘Ethvert spørgsmål om sandhed og vildfarelse i den langvarige strid er
nu blevet  klarlagt.  Følgerne  af  at  gøre  oprør og frugterne  af  at  tilsidesætte den
guddommelige lov er blevet åbenbaret for alle skabte fornuftvæsener. Følgerne af
Satans herredømme i modsætning til  Guds styre  er blevet  demonstreret  for hele
universet. Satans eget værk har fordømt ham. Det er ikke lykkedes ham at sætte en
plet på Guds visdom, retfærdighed og godhed. Alle forstår, at alt, hvad Gud har
foretaget  under den store strid,  er gjort  med hans folks evige vel  for  øje og til
bedste for alle de verdener, han har skabt. Syndens historie vil i al evighed stå som
et vidnesbyrd om, at alle Guds skabningers lykke er knyttet til hans lovs eksistens.
Nu  er  alle  faser  i  den  store  strid  blotlagt,  og  hele  universet,  både  trofaste  og
oprørere,  erklærer  som  med  én  mund:  “Retfærdige  og  sande  er  dine  veje,  du
folkenes konge!”’ Herren Kommer, 4. december.
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‘I skal faste’

10. Hvilken forberedelse til forsoningsdagen blev påkrævet? 3 Mos. 16, 29-31.

BEMÆRK:  ‘Først  når  bukken var  blevet  sendt  bort,  betragtede  folket  sig  som
befriet for deres syndebyrde. Hver enkelt skulle prøve sin sjæl, mens forsoningen
fandt sted. Alt arbejde blev indstillet, og hele Israels forsamling tilbragte dagen i
højtidelig ydmygelse for Gud med bøn, faste og dyb hjerteransagelse.’ Patriarker
& Profeter, s. 177. 

11. Hvad  skulle  der  gøres  med  dem,  der  nægtede  at  faste  for
forsoningsdagen? 3 Mos. 23, 29.

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.’
Konfrontation, s. 403.

12. Hvordan forklarede Gud virkeligheden og betydningen af at faste? Læs
Esajas 58.

BEMÆRK: Hornblæsningens højtid indledte “angerens ti dage,” i hvilke Guds folk
skulle  forberede  sig  til  forsoningsdagen,  for  Guds  dom  over  sit  folk.  Således
begynder  Esajas  58  med  at  blæse  i  basunen.  Formålet  er  at  vise  Guds  folks
overtrædelser og synder. Gud forkaster formalisme i religiøse øvelser og forlanger
en forandring i sit folks hjerte, en praktisk, selvopofrende kærlighed, en vækkelse
og reformation, og især en omvendelse til sand helligholdelse af sabbatten. Så vil
hans folk erfare hans velsignelse og gunst.
‘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.’ Konfrontation, s. 403-404.
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‘Hans doms time er kommet’

13. På hvilken særlig måde er Gud involveret i dommen? Rom. 3, 4.

BEMÆRK: ‘Gud, som alene er evig og alvis, ser enden fra begyndelsen, og hans
planer med hensyn til det onde er vidtrækkende og omfattende. Det var ikke blot
hans hensigt at bekæmpe oprøret, men at vise hele universet dets natur... Alle vil
indse, at de, der har forkastet de guddommelige forskrifter, har stillet sig på Satans
side i krigen mod Kristus. Når denne verdens fyrste bliver dømt og alle de, der har
forenet sig med ham, deler hans skæbne, vil hele universet som vidner til dommens
fuldbyrdelse sige: “Retfærdige og sande er dine veje, du folkenes konge.” Åb. 15,
3.’ Patriarker & Profeter, s. 40.
‘Ved  dommens  endelige  fuldbyrdelse  vil  man  se,  at  der  ikke  findes  nogen
begrundelse for synd. Når hele jordens dommer skal spørge Satan: “Hvorfor har du
gjort  oprør  imod  mig  og  berøvet  mig  mit  riges  undersåtter?”  vil  det  ondes
ophavsmand ikke have nogen undskyldning.  Hver mund bliver  stoppet,  og hele
oprørsskaren vil være stum... Hele universet skal være vidne til syndens natur og
følger. Og dens totale udryddelse, som i begyndelsen ville have gjort englene bange
og vanæret  Gud,  vil  nu godtgøre  hans kærlighed  og befæste hans ære over for
universet...  Aldrig  mere  skal  det  onde  vise  sig  igen.  Som Guds  ord  siger:  “Ej
kommer der to gange nød.” Nah. 1, 9... En prøvet og overbevist skabning vil aldrig
mere vendes fra troskab mod ham, hvis væsen har tilkendegivet sig for dem som
bundløs kærlighed og uendelig visdom.’ Konfrontation, s. 414-415. 

14. Hvilken rolle spiller Guds folk i forsvaret af hans retfærdighed og hans
karakter? Es. 43, 10-12.

BEMÆRK: ‘“I er mine vidner, lyder det fra Herren. Jeg er fra evighed Gud.” Es.
43, 12. Dette skal vi også være i al evighed. Hvorfor fik den store strid lov til at
fortsætte  gennem tiderne?  Hvad  var  grunden  til,  at  Satans  tilværelse  ikke  blev
afbrudt  ved  begyndelsen  til  hans  oprør?  Det  var,  for  at  universet  kunne  blive
overbevist  om Guds  retfærdighed  i  hans  handlemåde  over  for  det  onde;  for  at
synden kunne blive evigt fordømt. I frelsesplanen findes der højder og dybder, som
ikke kan  udgranskes  selv  i  evigheden  –  vidundere,  som englene  begærer  at  få
indblik i. Blandt alle skabte væsener er det kun de frelste, som af egen erfaring har
kendt den virkelige kamp mod synden. De har arbejdet sammen med Kristus og er
blevet fælles med ham om hans lidelser på en måde, som selv englene ikke kunne
blive det. Har de intet vidnesbyrd at aflægge om visdommen i frelsesplanen – intet,
der kan være af værdi for de ikke faldne skabninger? Allerede nu bliver “Guds
visdom i  al  dens  mangfoldighed  ved  kirken”  “givet  til  kende  for  magterne  og
myndighederne i den himmelske verden.”’ Uddannelse, s. 307-308.
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‘I skal faste’

UDENADSVERS: ‘Råb højt, spar ikke din strube, løft din røst som basunen,
forkynd mit folk dets brøde og Jakobs hus deres synder.’ Es. 58, 1.

STUDIEHJÆLP: Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 143-150.
LEKTIENS MÅL: At vise hvad Bibelen mener med faste
LEKTIENS SKRIFTSTED: Esajas 58.

Indledning
‘Den gerning, der er specificeret i disse ord [Esajas 58], er den gerning, Gud

kræver, at hans folk skal udføre. Det er en gerning, som Gud har bestemt. Sammen
med gerningen at forsvare Guds bud og udbedre det brud, der er blevet gjort i Guds
lov, skal vi have medlidenhed med mennesker, der lider. Vi skal vise den højeste
kærlighed  til  Gud;  vi  skal  ophøje hans  mindemærke,  som er  blevet  nedtrådt  af
vanhellige fødder; og sammen med dette skal vi vise barmhjertighed, godgørenhed
og den mildeste medynk for den faldne slægt. “Du skal elske din næste som dig
selv.” Som et  folk må vi  tage  fat  på denne gerning.  Kærlighed,  der  vises  mod
lidende mennesker, giver sandheden betydning og kraft.’ Welfare Ministry, s. 32.

‘Forkynd mit folk dets brøde’

1. Hvilket kald gives til beredelse af Guds folk på den store forsoningsdag?
Es. 58, 1.

BEMÆRK: ‘Endnu engang lyder befalingen: “Råb højt, spar ikke din strube, løft
din røst som basunen, forkynd mit folk dets brøde og Jakobs hus deres synder!” Og
det er ikke den onde verden; men dem, Herren betegner som “mit folk,” der skal
bebrejdes deres brøde.’ Konfrontation, s. 373.
‘Menigheden må vågne op og omvende sig fra sit frafald og komme tilbage til Gud.
Vægterne må vågne og give trompeten et tydeligt signal. Vi er blevet pålagt at give
en tydelig og klar advarsel. Gud siger til sine tjenere: “Råb af fuld hals, spar ikke
på stemmen, løft din røst som hornet! Forkynd mit folk dets overtrædelse og Jakobs
hus dets synder.”  (Es.  58, 1.) Vi må få folk til  at lytte.  Kan vi ikke det, er  alt
håbløst. Selv om en engel fra himmelen kom ned og talte til dem, ville det være
som at forkynde et budskab for døde. Guds Ånd kan ikke komme, før menigheden
gør sig rede til at tage imod den. Der må en dyb hjerteransagelse til. Vi må samles
til inderlig fælles bøn og i tro minde Gud om hans løfter.  Vi skal ikke som det
gamle Israel klæde os i sæk og aske, men ligesom dem må vi angre og ydmyge os.
Vi har ingen grund til selvtilfredshed og stolthed. Vi må ydmyge os under Guds
vældige hånd.’ På fast grunn, bog 1, s. 121-122.
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2. Hvilket indtryk giver Guds folks religiøse liv? Es. 58, 2.

BEMÆRK: ‘Videre udtaler han:  “Mig søger de dag efter dag og ønsker at kende
mine veje, som var de et folk, der øver retfærd, ej svigter, hvad dets Gud fandt ret.”
Es.  58,  1-2.  Her  vises  et  folk,  der  mener,  de  selv  er  retfærdige,  og  som
tilsyneladende  lægger  stor  vægt  på  tjenesten  for  Gud;  men  den  strenge  og
alvorsfulde irettesættelse fra ham, som ransager hjerterne,  viser,  at de træder de
guddommelige forskrifter under fode.’ Konfrontation, s. 373.

‘I skal ikke faste, som I gør i dag’

3. Hvilken mangel fornemmer Guds folk i deres religiøse liv? Es. 58, 3a.

BEMÆRK:  ‘Her tales der til  et folk, som fører en høj bekendelse,  som har for
sædvane at bede, og som finder behag i religiøse øvelser; og dog er der noget, som
mangler. De forstår, at deres bønner ikke bliver besvaret; deres nidkære, alvorlige
bestræbelser  bliver ikke påskønnet i  himmelen,  og de spørger  alvorligt,  hvorfor
Herren ikke svarer dem.’ Vejledning for Menigheden, bind 1, s. 179.
‘Det folk, der her beskrives, indser, at de ikke har Guds gunst; men i stedet for at
søge  hans  gunst  på  hans egen  måde,  strides  de  med Gud.  De spørger,  hvorfor
Herren  ikke  viser  dem  særlig  anerkendelse,  eftersom  de  overholder  så  mange
ceremonier.’ SDA Bible Commentary, bind 4, s. 1150.

4. Hvad fornemmer Gud i sit folks religiøse øvelser? Es. 58, 3b-4.

BEMÆRK: ‘Disse faster er kun udvortes opvisning, blot forstillelse, forhånelse af
ydmyghed. Disse tilbedere beholder alle deres forkastelige karaktertræk, mens de
sørger og græder. Deres hjerter er ikke ydmyge og renset fra åndelig besmittelse.
De har ikke fået  Guds nådes formildende regn. De mangler Helligånden og den
himmelske indflydelses liflighed. De viser ingen anger og ingen tro, der er virksom
i kærlighed og renser sjælen. De er uretfærdige og selviske i deres færd, idet de
ubarmhjertigt  undertrykker  dem,  som  de  betragter  som  underordnede.  Dog
beskylder de Gud for at have forsømt at vise dem sin kraft og ophøje dem over
andre på grund af deres retfærdighed. Herren sender dem et irettesættelses budskab,
der viser, hvorfor de ikke har fået hans nåde.’  SDA Bible Commentary,  bind 4, s.
1150.
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‘Faste efter mit sind’

5. Hvordan udtrykker  Gud  sit  mishag  over  religion,  der  udelukkende  er
formel? Es. 58, 5.

BEMÆRK: ‘Det er muligt at vise tilsyneladende iver i Guds tjeneste, at opsende
bønner og faste og dog ikke være anerkendt af Herren. Når vore bønner opsendes i
selvtillid, når vi undlader at våge og få vore handlinger til at stemme overens med
vore bønner, så regner himmelen os ikke for tilbedere. Vi mangler den tro, der er
virksom i kærlighed og renser sjælen… Lad ingen tro, at det at bøje hovedet som et
siv vil erstatte sand ydmyghed. En sådan ydmyghed er falsk; for hvor ydmyghed
ikke eksisterer i hjertet, vil den ikke vises i livet.’ Review & Herald, 5. juni 1894.

6. Hvad foretrækker Herren at se i sit folks religiøse liv? Es. 58, 6-7.

BEMÆRK: ‘Lad det indprentes i sindet, at Guds barmhjertighed og kærlighed skal
udtrykkes  over  for  Guds  børn.  Søg i  himmelen  og  på  jorden,  og  der  er  ingen
sandhed,  der  åbenbares  stærkere  end  den,  der  åbenbares  i  barmhjertighed  mod
netop  dem,  der  behøver  din  sympati  og  hjælp  til  at  bryde  åget  og  sætte  de
undertrykte fri.  Her leves og adlydes sandheden, sandheden læres, som den er i
Jesus.  Der  bekendes  en  stor  del  sandhed,  men  sandhed,  der  praktiseres  ved  at
hjælpe vore medmennesker, har stor indflydelse, der når himmelen og rækker til
evigheden.  Hver  sjæl  på  vor  jord  er  på  prøve;  hvert  menneskes  erfaring,
dagliglivets historie, fortæller med tydelige ord, om han er en gører af Kristi ord og
gerninger. Der sker hele tiden en række små ting, som kun Gud ser; at praktisere
sandhedens principper i  disse ting vil  bringe en dyrebar belønning.  De store og
vigtige ting anerkendes af næsten alle, men sammenknytningen af disse ting med
de angivelige mindre ting i livet og at forbinde dem som en tæt enhed overses alt
for ofte af dem, der bekender sig til at være kristne. Religion består for meget af
bekendelse og for lidt af virkelighed.’ This Day With God, s. 224.

‘Hans svar er: “Her er jeg”’

7. Hvilke særlige synder skal Guds folk afstå fra? Es. 58, 9b-10a.

BEMÆRK: ‘Netop disse, som er blinde over for deres egne fejl, er ofte hurtige til
at se andres fejl, hurtige til at kritisere deres ord og fordømme dem for noget, de
har gjort eller har undladt at gøre. De indser ikke, at deres egne fejl kan være mere
alvorlige i Guds øjne. De er ligesom den mand, der fremstilles af Kristus som en,
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der ønsker at fjerne splinten i sin broders øje, mens han havde en bjælke i sit eget
øje. Guds Ånd åbenbarer og irettesætter de synder, der ligger skjult, gemt i mørke;
synder, som vil vokse og ødelægge sjælen, hvis de næres; men de, der anser sig
selv  som  hævet  over  irettesættelse,  modstår  Guds  Ånds  indflydelse.  I  deres
anstrengelser  efter  at  irettesætte  andre  viser  de  ikke tålmodighed,  venlighed  og
respekt. De viser ikke en uselvisk ånd, Jesu mildhed og kærlighed. De er skrappe,
skurrende og onde i deres ord og ånd. Enhver uvenlig kritik af andre og enhver
tanke af selvagtelse er “at tale ondt og pege fingre.” Denne opløftelse af selvet i
stolthed, som om du var fejlfri, og forstørrelse af andres fejl er anstødelig for Gud.
Det  er  at  overtræde  hans  lov,  “Du  skal  elske  din  næste  som dig  selv.”  “Vær
hverandre hjerteligt hengivne.”’ The Home Missionary, 1. januar 1892.

8. Hvilket løfte giver Herren dem, der lægger disse ting væk fra deres liv?
Es. 58, 8-9a. 10b-11.

BEMÆRK: ‘De, som så vidt muligt deltager i arbejdet med at gøre godt mod andre
ved på en praktisk måde at vise deres interesse i dem, afhjælper ikke blot livets
vanskeligheder ved at hjælpe dem med at bære byrder, men samtidig bidrager de
meget til deres egen sjæls og krops helbred. At gøre godt er en gerning, der hjælper
både giveren og modtageren.  Hvis du glemmer selvet  i  din interesse  for  andre,
vinder du sejr over dine skrøbeligheder. Glæden ved at gøre godt levendegør sindet
og vibrerer gennem hele kroppen. Hvis du klæder den nøgne og bringer “hjemløse
stakler i hus,” og bryder “dit brød til de sultne,” “som morgenrøden bryder dit lys
da frem, da læges hastigt dit sår.”’ Christian Temperance & Bible Hygiene, s. 102.

‘Bygges på ældgamle tomter’

9. Hvilken reformgerning er Guds folk kaldet til at udføre? Es. 58, 12.

BEMÆRK: ‘Dette er den gerning, der skal gøres for den faldne menneskeslægt. De
ældgamle tomter skal bygges. Vi behøver nu at lære af den store Lærer, hvordan
man rejser mange generationers grundvolde, som er blevet efterladt til forfald. Vi
behøver at lære, hvordan vi udbedrer det brud, der er blevet gjort i Guds lov, og
hvordan vi genskaber farbare veje. Vi skal forkynde den tredje engels budskab.’
Youth’s Instructor, 20. oktober, 1898.
‘Det er nu, vi må bekende og afstå fra vore synder, sådan at de kan gå foran os til
dom og blive slettet ud. Det er nu, vi må “rense os fra alt, som besmitter legeme og
ånd, og gennemføre hellighed i gudsfrygt.” Det er farligt at udsætte dette. Allerede
nu prøver Satan at besegle så mange menneskers skæbne som muligt, ved ulykker
på land og hav. Hvilket forsvar har Guds folk i denne tid? De må have en levende
forbindelse  med  himmelen.  Dersom  vi  vil  være  trygge  over  for  den  skadelige
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smitte, dersom vi ønsker at blive beskyttet mod synlige og usynlige farer, må vi
skjule os i Gud. Vi må søge ly hos Jesus og de hellige engle. I disse farefulde dage
ønsker Herren, at vi skal vandre foran ham i ydmyghed. I stedet for at forsøge at
skjule vore synder, ønsker han, at vi skal bekende dem, som Josua bekendte det
gamle Israels synder.  Vi hævder at være vogtere af  Guds lov. Vi hævder,  at  vi
bygger de “ældgamle tomter” og rejser “længst faldne mure.” Dersom denne store
og højtidelige gerning virkelig er blevet os betroet, hvor vigtig er det så ikke, at vi
afstår fra brøde?’ Historical Sketches, s. 155.

10. Hvilken særlig reformgerning er Guds folk kaldet til  at udføre, idet de
forbereder sig på dommen? Es. 58, 13.

BEMÆRK:  ‘Jeg kan  ikke  stærkt  nok opfordre  alle  menighedsmedlemmer,  alle,
som er sande missionærer, alle, som tror den tredje engels budskab, enhver, som
varer sin fod på sabbatten, til at betragte budskabet i det 58. kapitel hos Esajas. Det
velfærdsarbejde, der påbydes i dette kapitel, er den gerning, Gud kræver, at hans
folk skal udføre i denne tid. Det er en gerning efter hans egen anvisning. Vi lades
ikke i tvivl om, hvor budskabet har sin anvendelse, og om tiden for dets tydelige
opfyldelse, for vi læser: “Da bygges på ældgamle tomter, du rejser længst faldne
mure;  da  kaldes  du  “murbrudsbøder,”  “genskaber  af  farbare  veje.””  Guds
mindesmærke, den syvende dag, sabbatten, tegnet på hans gerning, da han skabte
verden, er blevet fjernet af syndens menneske. Guds folk har et særskilt arbejde at
udføre med at udbedre det brud, der er gjort i Guds lov; og jo mere vi nærmer os
enden, desto mere påtrængende nødvendigt bliver dette arbejde. Alle, som elsker
Gud, vil vise, at de bærer hans tegn, ved at holde hans befalinger. De er genskabere
af farbare veje. Herren siger: “Varer du din fod på sabbatten, så du ej driver handel
på min helligdag, kalder du sabbatten en fryd, ... da skal du frydes over Herren; jeg
lader  dig  færdes  over  landets  høje.”  Es.  58,  12-14.  Således  er  sandt
sundhedsmissionsarbejde uadskilleligt knyttet til overholdelsen af Guds befalinger,
hvoraf  sabbatten  specielt  omtales,  fordi  den  er  det  særskilte  minde  om  Guds
skabermagt.  Dens  helligholdelse  hører  sammen  med  den  gerning  at  genoprette
Guds moralske billede i mennesket. Dette er den tjeneste, Guds folk skal udrette i
denne tid.  Udført  på  den rette  måde vil  denne tjeneste  bringe  menigheden rige
velsignelser.’ Vejledning for Menigheden, s. 413.

‘Færdes over landets høje’

11. Hvilke løfter er givet dem, der trofast udfører det reformarbejde, der er
fremstillet i dette kapitel? Es. 58, 14.
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BEMÆRK: ‘Jeg så, at vi erkendte og forstod kun lidt af sabbattens betydning i
forhold til,  hvad vi allerede burde have forstået  og vidst om dens betydning og
herlighed. Jeg så, at vi endnu ikke forstod, hvad det betød at færdes over landets
høje og nyde  vor fader  Jakobs eje.  Men når  husvalelsestiderne  og sildigregnen
kommer fra Herrens åsyn og hans krafts herlighed, da skal vi erfare, hvad det vil
sige  at  nyde  Jakobs  eje  og  færdes  over  landets  høje.  Da  skal  vi  se  sabbattens
betydning og herlighed tydeligere. Men vi skal ikke se den i hele dens herlighed og
fulde betydning, før Guds røst forkynder hans fredspagt med os og perleportene til
det ny Jerusalem bliver åbnet og svunget tilbage på deres skinnende hængsler og
den elskelige Jesu glade, frydefulde stemme, skønnere end nogen musik, der lød i
dødeliges øren, byder os træde ind.’ Herren Kommer, 25. august.
‘Sabbatten er det gyldne spænde, som forener Gud og hans folk. Men sabbatsbudet
er blevet overtrådt. Guds hellige dag er blevet vanhelliget. “Syndens menneske” har
revet sabbatten bort fra dens plads og har ophøjet en almindelig arbejdsdag i dens
sted. Der er blevet et brud i loven, og dette brud skal restaureres. Den sande sabbat
skal ophøjes og atter have sin retmæssige stilling som Guds hviledag. I det 58. kap.
i Esajas’ bog findes en skildring af det arbejde, som Guds folk skal udføre. De skal
gøre loven stor og herlig,  genopbygge de gamle,  ødelagte steder og genrejse de
grundvolde, som har ligget øde fra slægt til slægt. Gud siger til dem, som udfører
dette arbejde: “Da kaldes du murbrudsbøder, genskaber af farbare veje. Varer du
din fod på sabbatten, så du ej driver handel på min helligdag, kalder du sabbatten
en fryd, Herrens helligdag ærværdig, ærer den ved ikke at arbejde, holder dig fra
handel og unyttig snak, da skal du frydes over Herren; jeg lader dig færdes over
landets høje og nyde din fader Jakobs eje. Thi Herrens mund har talt.” Es. 58, 12-
14.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 17. 

12. Hvad venter dem, der ikke tager imod dette kald? Åb. 3, 16.

BEMÆRK:  ‘I  budskabet  til  Laodikea  fremstilles  Guds  folk  som værende  i  en
tilstand af kødelig tryghed. De er vel til mode og tror, at de står på et højt åndeligt
trin. “Fordi du siger: ‘Jeg er rig, jeg har vundet rigdom og trænger ikke til noget’;
og du ikke ved, at netop du er elendig og ynkværdig og fattig og blind og nøgen.”
Hvilket større bedrag kan overgå det menneskelige sind end at nære den tillid, at alt
står vel til med det, når alt er forkert!’ Vejledning for Menigheden, bind 1, s. 272.
‘Budskabet til menigheden i Laodikea er anvendeligt på alle, som har haft stort lys
og mange muligheder,  men som ikke har  sat  pris på dem. Der er  et  stort  antal
bekendende  kristne,  som  ikke  virkelig  følger  Jesus.  De  bærer  ikke  korset  ved
egentlig  selvfornægtelse  og  selvopofrelse.  Selvom  de  bekender  sig  til  at  være
alvorlige kristne, væver de så mange tråde af deres egne ufuldkommenheder ind i
deres karakters klædning, at det smukke mønster bliver ødelagt. Kristus siger om
dem:  “Du  praler  af  at  være  rig  og  at  have  opnået  åndelige  færdigheder.  I
virkeligheden  er  du  hverken  kold  eller  varm,  men  fyldt  med  tom indbildning.
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Medmindre  du  omvender  dig,  kan  du  ikke  blive  frelst;  for  du  vil  skæmme
himmelen med din vanhellige visdom. Jeg kan ikke bifalde din ånd og din gerning.
Du handler ikke i overensstemmelse med det guddommelige Forbillede. Du følger
et mønster, som du selv har opfundet. Fordi du er lunken, er jeg nødt til at udspy
dig af min mund.”’ The Faith I Live By, s. 306.
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‘Det sande tabernakel’

UDENADSVERS: ‘Hovedsagen i det, der her tales om, er imidlertid, at vi har
en sådan ypperstepræst, der har taget  sæde på højre side af Majestætens trone i
Himlene som tjener ved helligdommen, det sande tabernakel, som Herren selv og
ikke et menneske har rejst.’ Heb. 8, 1-2.

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, kap. 23.
LEKTIENS MÅL: At vise, at den jordiske helligdomstjeneste var et middel til 

at lære menneskeheden om Jesu Kristi tjeneste.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Heb. 10, 1-9.

Indledning
‘Moses udførte den jordiske helligdom efter et forbillede, han fik at se. Paulus

lærer os, at dette forbillede var den sande helligdom, som er i Himlen. Og Johannes
bevidner, at han har set den i Himlen.’ Konfrontation, s. 344.

‘Efter det forbillede’

1. Hvordan vidste Moses,  hvordan han skulle indrette tabernaklet og dets
møbler, og hvordan han skulle organisere dets tjeneste? 2 Mos. 25, 9.

BEMÆRK: ‘Det  tabernakel,  Moses byggede,  blev lavet  efter  en model.  Herren
befalede  ham:  “Du  skal  indrette  boligen  og  alt  dens  tilbehør  nøje  efter  det
forbillede, jeg vil vise dig.” Og ordren blev gentaget: “Se til, at du udfører det efter
det forbillede, som vises dig på bjerget.” 2 Mos. 25, 9. 40.’ Konfrontation, s. 343.

2. Hvordan vidste David, hvordan han skulle bygge templet i Jerusalem? 1
Krøn. 28, 11-12.

BEMÆRK: ‘Gennem sin engel vejledte Gud David og gav ham et mønster på det
hus, som Salomon skulle bygge for ham. En engel blev befalet at stå ved Davids
side, mens han til  gavn for Salomon nedskrev de vigtige instruktioner angående
indretningen af huset.’ Spiritual Gifts, bind 4A, s. 94

‘Guds tempel i Himmelen’

3. Hvilket  forbillede  var  tabernaklet  (og  Salomons  tempel)  bygget  efter?
Heb. 8, 5.  
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BEMÆRK:  ‘Paulus  siger,  at  det  første  tabernakel  “var  et  sindbillede  på  den
nuværende tid, og svarende dertil  frembæres både ublodige og blodige ofre”;  at
dets hellige steder var “afbilleder af den himmelske helligdom”; at præsterne, der
frembar  offergaver  efter  lovens  forskrift,  tjente  ved  en  helligdom,  der  var  “et
afbillede  og  en  skygge  af  den  himmelske,”  og  at  “Kristus  gik  ikke  ind  i  en
helligdom, som er gjort med hænder og kun er et billede af den sande, men ind i
selve Himlen for nu at træde frem for Guds åsyn til bedste for os.” Heb. 9, 9. 23; 8,
5; 9, 25. Helligdommen i Himlen, hvor Jesus udfører tjeneste på vore vegne, er den
store,  oprindelige  helligdom,  og  den,  Moses  byggede,  var  et  afbillede.’
Konfrontation, s. 343.

4. Hvordan ved vi, at der er et Guds tempel i himmelen? Åb. 11, 19.

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

‘Et sindbillede på den nuværende tid’

5. Hvad var formålet med helligdomstjenesten i det jordiske tempel? Heb. 9,
9-12. 
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BEMÆRK:  ‘På  patriarkernes  tid  var  de  ofre,  som  bragtes  i  forbindelse  med
gudsdyrkelsen, en stadig påmindelse om, at der ville komme en frelser; det samme
gjaldt  helligdomstjenesten  gennem hele  Israels  historie.  I  de  hellige  handlinger,
som fandt sted i tabernaklet og i templet, som senere afløste det, undervistes folket
daglig gennem forbilleder og skygger om de store sandheder, som var knyttet til
Kristi komme som forløser,  præst og konge. Én gang om året blev deres tanker
ledet hen til de sidste begivenheder i den store strid mellem Kristus og Satan, da
universet til sidst vil blive befriet for synd og syndere. De ofre og gaver, som blev
frembåret under den mosaiske lov, pegede altid frem til en bedre tjeneste, nemlig
en himmelsk. Den jordiske helligdom var “et sindbillede på den nuværende tid,” og
i  denne  blev  der  frembåret  både  ublodige  og  blodige  ofre.  Det  hellige  og  det
allerhelligste i den jordiske helligdom var afbilleder “af den himmelske helligdom,”
for Kristus, vor store ypperstepræst, er i dag “tjener ved helligdommen, det sande
tabernakel, som Herren selv og ikke et menneske har rejst.” Heb. 9, 9. 23; 8, 2.’
Kristus Alene, s. 18.

6. Hvorfor var tjenesten i det jordiske tempel ikke tilstrækkelig? Heb. 10, 1.
Læs vers 1-9.

BEMÆRK: ‘Denne pagtshandling skulle stadfæstes med Kristi eget blod, som det
havde været det gamle offersystems opgave at minde dem om. Dette blev forstået
af apostlen Paulus, som sagde:  “Thi loven ejer kun en skygge af de kommende
goder og ikke tingene i deres sande skikkelse; derfor kan den aldrig ved de samme
ofre, som de bestandig år for år frembærer, føre de ofrende til fuldendelse. Ville
man ellers ikke have holdt op med at frembære dem?”’ Review & Herald, 31. maj
1898.
‘Kristus  blev  symboliseret  i  de  ofre,  der  blev  ofret  af  israelitterne.  Disse  ofre
pegede hen til et bedre og mere fuldkomment offer, selve Guds Lam, som er uden
plet eller lyde. Tabernaklets tjeneste var kun et afbillede, en skygge af Ham, der
skulle komme, og som alle nationer skulle samles om.’ 1888 Materials, s. 568.  

Forårs højtiderne

7. Hvad åbenbarede påskehøjtiden om frelsesplanen? 1 Kor. 5, 7.

BEMÆRK:  Læg  mærke  til,  at  Kristi  død  på  Golgata  fandt  sted  nøjagtigt  på
tidspunktet for påskeofferet. Læs 1 Kor. 5, 7-8 for at se betydningen af de usyrede
brøds højtid.
‘Påsken  blev  efterfulgt  af  de  usyrede  brøds  højtid,  som varede  i  syv  dage.  På
højtidens anden dag blev førstegrøden af årets høst, et neg af bygaks, fremstillet for

54



Lektie 9: 26. februar – 4. marts
Herren. Alle højtidens ceremonier var forbilleder på Kristi gerning. Israels udfrielse
fra Ægypten var et levende eksempel på genløsning, som påskefesten skulle bevare
i erindringen. Det slagtede lam, det usyrede brød og neget med høstens førstegrøde
var symboler på Frelseren.’ Den Store Mester, s. 46.

8. Hvad åbenbarede højtiden for førstegrøden om frelsesplanen? 1 Kor. 15,
20.

BEMÆRK: Kristus opstod fra graven om morgenen på højtiden for førstegrøden.
Læs 1 Kor. 15, 4-23 for at forstå betydningen af Kristi opstandelse.
‘Disse forudsigelser gik i opfyldelse, ikke blot hvad hændelsen angik, men også
tidspunktet. På den fjortende dag i jødernes første måned, den dag og måned, hvor
de gennem femten lange århundreder havde slagtet påskelammet, indførte Kristus,
efter at have spist påskemåltidet med sine disciple, den højtid, der skulle minde om
hans egen  død som “Guds lam, der  bærer  verdens  synd.”  Samme nat  blev han
grebet af onde hænder for at  korsfæstes og dræbes. Og på tredjedagen blev vor
Herre oprejst fra de døde som sindbillede på svingningsneget, “en førstegrøde af de
hensovede,”  et  eksempel  på  alle  de  opstandne  retfærdige,  hvis
“fornedrelseslegeme”  skal  forvandles  og  gives  “samme  skikkelse  som  hans
herlighedslegeme.” Vers 20; Fil. 3, 21.’ Konfrontation, s. 332. 

9. Hvordan blev betydningen af ugehøjtiden (eller pinsen) åbenbaret? ApG.
2, 41.

BEMÆRK: Ugehøjtiden (eller pinsen) var forårets høstfest. Gennem Helligåndens
tjeneste blev en rig høst af sjæle samlet i Guds rige.
‘Disciplene var forundrede og lykkelige over den store høst af sjæle. De betragtede
ikke denne vidunderlige indbjergning som resultat af deres egne bestræbelser; de
forstod godt, at de overtog andres arbejde. Lige siden Adams fald havde Kristus
overgivet betroede tjenere sit ords sæd, for at de skulle så den i menneskehjerter.
Under sin tilværelse på denne jord, havde han sået sandhedens sæd og vandet den
med sit eget  blod. De omvendelser,  der fandt sted på pinsedag, var resultatet af
denne  udsæd,  høsten  efter  Kristi  gerning,  som  åbenbarede  hans  læres  kraft.’
Mesterens Efterfølgere, s. 28.

Efterårs højtiderne

10. Hvilken betydning havde hornblæsningshøjtiden? Es. 58, 1. 
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BEMÆRK: Jøderne  betragter  hornblæsningshøjtiden (som i  dag falder  sammen
med deres nytårsfejringer) som et kald til højtidelig selvransagelse. De ti dage, der
begynder med hornblæsningshøjtiden og slutter med forsoningsdagen er kendt som
‘Angerens ti Dage.’
‘Menigheden må vågne op og omvende sig fra sit frafald,  og komme tilbage til
Gud. Vægterne må vågne og give trompeten et tydeligt signal. Vi er blevet pålagt at
give en tydelig og klar advarsel. Gud siger til sine tjenere: “Råb af fuld hals, spar
ikke på stemmen, løft din røst som hornet! Forkynd mit folk dets overtrædelse og
Jakobs hus dets synder.” (Es. 58, 1.) Vi må få folk til at lytte. Kan vi ikke det, er alt
håbløst. Selv om en engel fra himmelen kom ned og talte til dem, ville det være
som at forkynde et budskab for døde. Guds Ånd kan ikke komme, før menigheden
gør sig rede til at tage imod den. Der må en dyb hjerteransagelse til. Vi må samles
til  inderlig fælles bøn og i tro minde Gud om hans løfter. Vi skal ikke som det
gamle Israel klæde os i sæk og aske, men ligesom dem må vi angre og ydmyge os.
Vi har ingen grund til selvtilfredshed og stolthed. Vi må ydmyge os under Guds
vældige hånd. Han velsigner dem, som i sandhed søger ham. Vi må arbejde hurtigt
og planmæssigt. Vejen må beredes for Herrens store dag. Det er ikke tiden til at
pleje vore egne interesser. Verden må advares. Hvad gør hver enkelt af os for at
bringe lyset videre til vor næste? Gud har givet os alle en opgave, alle har sit at
udføre, og den som forsømmer denne opgave, sætter sin egen frelse på spil.’  På
fast grunn, bog 1, s. 121-122.

11. Hvad var betydningen af  forsoningsdagen? Sammenlign 3 Mos. 16, 16;
Heb. 9, 22-23; Åb. 14, 6-7.

BEMÆRK:  Jøderne  havde  to  navne  for  denne  dag,  Yom Kippur,  som betyder
forsoningsdagen, og Yom Haddin, som betyder dommens dag. De forstår, at denne
dag symboliserer den tid, da Gud vil dømme sit folk og afgøre deres evige skæbne.
‘På  den  endelige  forsonings  og  forundersøgelses  store  dag  er  det  kun  Guds
bekendende folk, der får deres sag behandlet. Dommen over de onde er en sag for
sig,  der  skal  foregå  på  et  senere  tidspunkt.  Det  er  bøgerne  i  Himlen,  hvori
menneskers navne og gerninger er indskrevet, der er afgørende for dommen. Livets
bog indeholder navnene på alle, der på et eller andet tidspunkt begyndte at tjene
Gud.  Jesus  bød  sine  disciple:  “Glæd  jer  over,  at  jeres  navne  er  indskrevet  i
Himlene.” Luk. 10, 20. Paulus taler om sine trofaste medarbejdere, “hvis navne står
i livets bog.” Fil. 4, 3. “En bog blev skrevet for Guds åsyn,” og i den optegnedes
deres gode gerninger, som “frygter Herren og slår lid til hans navn.” Mal. 3, 16.
Deres  tros  ord og kærligheds  gerninger  optegnedes  i  Himlen.  Også  menneskers
synder er bogført. De hemmelige hensigter og motiver fremgår af den ufejlbarlige
bog. Hvert menneskes gerning passerer revy for Gud. Ud for hvert navn i Himlens
bog indføres  med frygtelig nøjagtighed hvert  forkert  ord,  hver selvisk handling,
hver uopfyldt pligt, hver hemmelig synd og hver underfundig forstillelse. Oversete
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advarsler eller bebrejdelser fra Himlen, spildte øjeblikke, uudnyttede muligheder,
indflydelse øvet for godt eller ondt, med dens langtrækkende følger, alt er optegnet
af den engel, der fører bogen. Hvis dit navn står skrevet i Lammets livets bog, vil
alt være i orden for dig. Vær klar til og ivrig efter at bekende dine synder og forlade
dem, så dine fejltagelser og synder kan gå forud for dommen og blive udslettede.’
The Faith I Live By, s. 210.

12. Hvilken betydning har løvhyttefesten? Betragt Heb. 11, 9-10; Åb. 14, 14-
20.

BEMÆRK: Løvhyttefesten var efterårets vindruehøstfest. Det var også en tid, hvor
folket med taknemmelighed erindrede Herrens omsorg under ørkenvandringen ved
at bo i løvhytter eller telte under højtiden.
‘Løvhyttefesten  var  ikke  blot  en  mindefest,  hvor  man  så  tilbage  på
ørkenvandringen.  Det  var  også  en  høstfest,  hvor  man  fejrede  indhøstningen  af
jordens produkter og så fremad til den sidste, store høstdag, hvor høstens Herre vil
sende sine høstfolk ud for at samle klinten i bundter og brænde den og indsamle
hveden i sin lade – da vil alle de onde blive tilintetgjort. De skal blive, “som om de
aldrig havde været til.” Obad. 16. Derefter vil alle røster i hele universet forene sig
i lovsang til Gud. Åbenbaringens forfatter siger: “Og enhver skabning i Himmelen
og på Jorden og under Jorden og på havet, ja, alt, hvad i dem er, hørte jeg sige:
‘Ham,  som sidder  på  tronen,  og  Lammet  være  lov  og  pris  og  ære  og  magt  i
evighedernes evigheder!’” Åb. 5, 13.’ Patriarker & Profeter, s. 279.

‘Vor store ypperstepræst’

13. Hvilken central lektie skal vi lære af helligdommen? Heb. 8, 1.

BEMÆRK: ‘Han er din mellemmand. Han er den store ypperstepræst, som går i
forbøn  på  dine  vegne;  og  du  skal  komme og lægge  din  sag  frem for  Faderen
gennem Jesus Kristus. Således kan du få adgang til Gud; og selvom du synder, er
din  sag  ikke  håbløs.  “Synder  nogen,  så  har  vi  en  talsmand hos Faderen,  Jesus
Kristus, den retfærdige.” 1 Joh. 2, 1.’ The Faith I Live By, s. 205.

14. Hvilken opmuntring kan vi få af den kendsgerning, at Jesus er vor store
ypperstepræst? Heb. 7, 25.

BEMÆRK:  ‘Den  store  ypperstepræst  udfører  sin  gerning  i  det  allerhelligste.
Kristus er ikke afhængig af noget menneskes fortjeneste eller forbøn, når han som
vor advokat fører vor sag. Det er kun ham, der er syndoffer og bærer synden. Man
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skal kun bede til ham og bekende sin synd for ham, som én gang for alle er gået ind
i det allerhelligste. Han kan helt og fuldt frelse alle, som kommer til ham i tro, fordi
han altid lever, så han kan gå i forbøn for os.’ Kristus Alene, s. 321.

58



Lektie 10: 5. – 12. marts 
‘Nu er hans doms time kommet’

UDENADSVERS: ‘Og derefter så jeg en engel flyve midt oppe under himmelen; 
han havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, for alle 
folkeslag og stammer og tungemål og folk. Og han råbte med høj røst: “Frygt Gud 
og giv ham ære; thi nu er hans doms time kommet. Ja, tilbed ham, som har skabt 
himmelen og jorden og havet og kildevældene.”’ Åb. 14, 6-7.
STUDIEHJÆLP: Konfrontation, s. 271-275.
LEKTIENS MÅL: At forstå de bibelske profetier, der forudsagde, hvornår Guds 
doms time ville begynde.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Dan. 8, 13-14; Åb. 14, 6-7.

Indledning
‘De  halvfjerds  ugers  begyndelse  kan  uden  al  tvivl  sættes  til  457  f.Kr.  og

afslutningen til år 34 e.Kr. Efter disse oplysninger er det ikke svært at regne ud,
hvornår de 2300 dage udløber. Når man trækker de halvfjerds uger – 490 dage – fra
de 2300, bliver der 1810 dage til rest. Efter udløbet af de 490 dage skulle der så gå
endnu  1810  dage.  1810  år  til  år  34  e.Kr.  giver  år  1844.  Efter  Guds  engels
vidnesbyrd,  skal  “helligdommens renselse”  finde sted, når  dette store profetiske
tidsrum er forbi.’ Konfrontation, s. 275. 

‘2300 aftener og morgener’

1. Hvilken tidsperiode blev Daniel vist inden rensningen af helligdommen?
Dan. 8, 13-14.

BEMÆRK: ‘Med hensyn til de 2300 dage, der for første gang omtales i 14. vers,
anføres der i dette kapitel intet nærmere, hvoraf man kan slutte sit til, hvornår de
begynder og ender, eller kan vide, hvor stor en del af verdenshistorien de dækker...
Profetien om dem er en del af en åbenbaring, som er givet for at oplyse Guds folk,
og må følgelig forstås af dem. De omtales midt i en profeti, som engelen Gabriel
fik befaling om at gøre Daniel begribelig [Dan. 8, 16], og denne befaling kan man
være vis på,  at engelen engang udførte,  hvorfor den nødvendige oplysning med
hensyn  til  denne  vigtige  tidsperiode  må  findes  et  eller  andet  sted.’  Smith,
Betragtninger over Daniels Bog og Åbenbaringen, s. 192-193.

2. Hvordan blev Daniel vist, at de 2300 dage henviste til en meget lang 
tidsperiode? Dan. 8, 17. 26.
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BEMÆRK:  Gabriel  havde  fortalt  Daniel,  at  dette  syn  gjaldt  indtil  endens  tid.
Denne frase forekommer fem gange, og hver gang i Daniels Bog, hvoraf denne er
den første.  De resterende fire er i  synet  i  Daniel  11-12. Hver gang denne frase
nævnes, henviser den til begivenheder ved afslutningen af jordens historie. Gabriels
ord  i  vers  26  bekræfter  pålideligheden  af  dette  syn,  hvis  betydning,  der  skulle
‘sættes lukke for’, eftersom den henviste en fjern fremtid.
‘Engelens ord til  Daniel  med hensyn til  de sidste tider  skulle blive forstået  ved
tidernes  ende.  På den tid skal  “mange granske i  den, og kundskaben skal  blive
stor.” “De gudløse handler gudløst, og ingen af de gudløse skal forstå, men det skal
de forstandige.” Dan. 12, 4. 10. Frelseren selv har vist os tegnene på sit komme, og
han siger: “Således kan I også skønne, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Men
vogt jer, at jeres hjerter ikke nogen sinde sløves af svir og drukkenskab og timelige
bekymringer, så den dag kommer pludselig over jer. Men våg og bed til enhver tid,
så  I  må  blive  i  stand  til  at  undfly  alt  dette,  som skal  ske,  og  til  at  bestå  for
Menneskesønnen.”  Luk.  21,  31.  34.  36.  Vi  er  nået  til  den  tidsperiode,  som er
forudsagt  i  disse skriftsteder.  De sidste tider er  nu inde, seglet  er taget  bort fra
profeternes syner, og deres højtidelige advarsler viser hen til, at vor Herres komme
i herlighed er nært forestående.’ Den Store Mester, s. 150-151.

‘Ordet ... udgik’

3. Hvilken begivenhed fortalte Gabriel Daniel, da han vendte tilbage for at 
fortsætte sin forklaring af synet for Daniel, skulle indlede tidsperioden? 
Dan. 9, 25a.

BEMÆRK: ‘Englen blev sendt til Daniel i den udtrykkelige hensigt at forklare ham
det  punkt,  han  ikke  forstod  i  synet  i  ottende  kapitel,  beretningen  om tid  – “to
tusinde og tre hundrede dage: så skal helligdommen komme til sin ret igen.” Da
englen havde sagt til Daniel: “Mærk dig ordet og giv agt på åbenbaringen!” er hans
første ord: “Halvfjerdsindstyve uger er fastsat over dit folk og din hellige by.” Det
ord,  der  her  er  oversat  ved  “fastsat,”  betyder  i  bogstavelig  forstand  “afskåret.”
Halvfjerds  uger,  svarende til  490 år,  skal  efter  englens forklaring afskæres  som
særligt hørende til jøderne. Men hvad skulle de skæres fra? Da de 2300 dage var
det  eneste  tidsrum,  der  er  anført  i  kapitel  8,  må  det  være  denne  periode,  de
halvfjerds uger skulle afskæres fra; de halvfjerds uger må derfor være en del af de
2300 dage, og de to perioder må begynde samtidig. Englen sagde, at de halvfjerds
uger skulle regnes fra ordet om Jerusalems genrejsning og opbyggelse. Hvis man
kunne finde, hvornår denne befaling udgik, så havde man begyndelsestidspunktet
for de 2300 dage.’ Konfrontation, s. 274.
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4. Hvordan er udstedelsen af denne befaling nedtegnet i Bibelen? Ezra 7, 11.

Sammenlign med Ezra 6, 14b.

BEMÆRK: ‘Artaxerxes Longimanus’ dekret angående Jerusalems genopbygning –
det  var  det  tredje  dekret  efter  det  halvfjerdsårige  fangenskabs  ophør  –  er
bemærkelsesværdigt i flere henseender. Det udmærker sig ved de udtryk, som er
benyttet om Himmelens Gud, ved den måde hvorpå Ezras dygtighed omtales, og
ved de rundhåndede gaver, som blev skænket den lille skare, der udgjorde Guds
folk.  Artaxerxes  henviser  til  Ezra  som  “præsten  Ezra  den  skriftlærde,  den
skriftlærde kender af bøgerne med Herrens bud og anordninger til  Israel,”  “den
skriftlærde kender af Himmelens Guds lov.” Kongen og hans rådgivere skænkede
frivillige gaver til “Israels Gud, hvis bolig er i Jerusalem.” Desuden afholdt han
mange store udgifter ved at give ordrer til, at de skulle udredes “af det kongelige
skatkammer.” 11-12. 15. og 20. vers. Artaxerxes sagde til Ezra, at han var sendt af
“kongen og hans syv rådgivere” for at undersøge forholdene i Judæa og Jerusalem
på grundlag af Guds lov,” som var i hans hånd. Han befalede videre: “Alt, hvad der
er påbudt af Himmelens Gud, skal punktligt ydes til Himmelens Guds hus, at der
ikke  skal  komme vrede  over  kongens  og hans  sønners  rige.”  14.  og 23.  vers.’
Profeter & Konger, s. 297-298.

5. Hvilket år blev denne befaling givet? Ezra 7, 8.

BEMÆRK:  ‘I Ezras Bog, det syvende kapitel, vers 12-26, finder vi ordet. I  sin
mest fuldstændige form blev forordningen udstedt af kong Artaxerxes af Persien
457 f.Kr. Men i Ezra 6, 14 hedder det, at templet i Jerusalem blev bygget “efter
Kyros’ og Darius’ og perserkongen Artaxerxes’ befaling.” Ved at give, bekræfte og
fuldføre dekretet bragte disse tre konger det til den opfyldelse, profetien krævede
for  at  markere  de  2300  års  begyndelse.  Tager  man  det  år,  forordningen  blev
fuldført,  dvs.  år  457 f.Kr.  som det  tidspunkt,  ordet  udgik,  synes  alle  profetiens
enkeltheder at være gået i opfyldelse.’ Konfrontation, s. 274.
‘Denne dato, 457 f.Kr., som Artaxerxes’ syvende år, er en af de bedste fastslåede
datoer i fortidens historie. Den findes i margenen på de fleste Oxford bibler over
for dette dekret i det syvende kapitel i Ezras Bog, som er datoen, der er fastslået for
denne begivenhed af Usshers kronologi. Faktisk er den fastslået på så mange måder
og af så mange autoriteter, at det ikke er værd at gå i detaljer.’ Price, The Greatest
of the Prophets, s. 237.
‘Det var konstateret, at de 2300 dage begyndte, da Artaxerxes’ ordre til genrejsning
og opbyggelse  af  Jerusalem sattes  i  kraft,  i  efteråret  457  f.Kr.  Med dette  som
udgangspunkt  var  der  fuld  overensstemmelse  mellem de  begivenheder,  der  var
forudsagt i forklaringen om dette tidsrum i Daniels Bog, kapitel 9, vers 25-27... De
halvfjerds uger, eller 490 år, skulle særligt vedrøre jøderne. Ved udløbet af dette
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tidsrum beseglede landet sin afvisning af Kristus ved at forfølge hans disciple, og
apostlene vendte sig til hedningerne i år 34. Dermed var de første 490 af de 2300 år
gået, så der måtte være 1810 år tilbage. Lægger vi 1810 år til år 34 e.Kr., kommer
vil  til  år  1844.  “Så  skal  helligdommen komme til  sin  ret  igen,”  sagde englen.’
Konfrontation, s. 339-340.

‘Nu er tiden inde, da dommen tager sin begyndelse med Guds
hus’

6. Hvad betød forsoningsdagen? Sammenlign 3. Mos. 16, 16; Heb. 9, 22-23;
Åb. 14, 6-7.

BEMÆRK: Rensningen af helligdommen fandt hvert år sted på forsoningsdagen,
da helligdommen blev renset for alle de synder, der var blevet bekendt og angret,
og som dagligt blev ført ind i helligdommen gennem symbolerne af offerdyrets kød
og blod. Denne rensning blev udført med blod. Se 3 Mos. 16, 19 og Heb. 9, 22.
Men rensningen  af  helligdommen vedrørte  kun synderne  hos  dem, der  fastede,
bekendte deres synder og søgte tilgivelse ved tro på offerets blod. De, der ikke
bekendte  og  angrede  deres  synder,  blev  afskåret  fra  Guds  folk.  Således  var
forsoningsdagen en doms time mellem den angrende og den,  der  ikke angrede.
Jøderne har to navne for denne dag: Yom Kippur, som betyder forsoningsdagen, og
Yom Haddin, som betyder dommens dag. De forstår, at denne dag symboliserer
den tid, Gud dømmer sit folk og afgør deres evige skæbne.

7. Hvilken advarsel skulle gives verden om, at timen, hvor Gud ville dømme
verden, var kommet? Åb. 14, 6-7. 

BEMÆRK:  ‘Budskabet:  “Nu er hans doms time kommet,” peger på Kristi sidste
tjeneste for menneskets frelse. Det bebuder en sandhed, som skal forkyndes, indtil
Frelserens forbøn ophører og han kommer tilbage til jorden for at hente sit folk til
sig.  Domshandlingen,  som begyndte i 1844, skal fortsættes,  indtil alles sager  er
afgjort,  både  de  levendes  og  de  dødes;  derfor  varer  det  til  slutningen  af
menneskenes prøvetid.’ Konfrontation, s. 360.

‘Tilbed ham, som har skabt himmelen og jorden’

8. Hvordan skal verden reagere over for advarslen om, at Guds doms time 
er kommet? Åb. 14, 6-7.
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BEMÆRK: ‘Den første engel opfordrer mennesker til at “frygte Gud og give ham
ære, og at tilbede ham som himlens og jordens Skaber. For at gøre dette må de
adlyde loven. Vismanden siger: “Frygt Gud og hold hans bud! Thi det bør hvert
menneske gøre.” Præd. 12, 13. Uden lydighed mod Guds bud kan ingen tilbedelse
behage ham. “Dette er kærlighed til Gud, at vi holder hans bud.” “Den, der vender
sit  øre  fra  loven,  endog  hans  bøn  er  en  gru.”  1  Joh.  5,  3,  Ordsp.  28,  9.’
Konfrontation, s. 360.

9. Hvordan skal vi tilbede ham, som har skabt himmelen og jorden? 2 Mos. 
20, 8-11.

BEMÆRK: ‘Vi skal tilbede Gud, fordi han er Skaberen, og ham skylder alt levende
deres liv. Overalt i Bibelen, hvor hans krav om ærbødighed og tilbedelse, frem for
de  hedenske  guder,  omtales,  gives  der  bevis  på  hans  skaberkraft.  “Thi  alle
folkeslagenes guder er afguder, Herren er himlens skaber.” Sal. 96, 5. “Hvem vil I
ligne mig med som min ligemand? siger den Hellige. Løft eders blik til himlen og
se: Hvo skabte disse (stjernerne)?” “Thi så siger Herren, himlens skaber, han, som
er Gud, som dannede jorden... Herren er jeg, ellers ingen.” Es. 40, 25. 26; 45, 18.
Og salmisten siger: “Kend, at Herren er Gud! Han skabte os, vi er hans.” “Kom, lad
os bøje os, kaste os ned, knæle for Herren, vor skaber!” Sal. 100, 3; 95, 6. Og de
hellige væsener, der tilbeder Gud i himlen, meddeler grunden til, at de skylder ham
hyldest: “Værdig er du, vor Herre og Gud, til at få æren og prisen og magten; thi du
har  skabt  alle  ting.”  Åb.  4,  1.  I  Johannes’  Åbenbaring,  14.  kapitel,  opfordres
mennesker til at tilbede deres skaber; og profetien viser os en gruppe, der holder
Guds bud som følge af det tredobbelte budskab. Det ene af disse bud peger direkte
på Gud som Skaberen. I det fjerde bud hedder det: “Den syvende dag skal være
hviledag for Herren din Gud...  thi  i  seks  dage gjorde  Herren  himlen, jorden og
havet med alt, hvad der er i dem, og på den syvende dag hvilede han; derfor har
Herren velsignet  hviledagen og helliget  den.” 2 Mos. 20, 10-11. Om hviledagen
siger Herren videre, at den er “et tegn ... at det må kendes, at jeg, Herren, er eders
Gud.” Ez. 20, 20. Og grunden er: “I seks dage gjorde Herren himlen og jorden, men
på  den  syvende  dag  hvilede  han  og  vederkvægede  sig.”  2  Mos.  31,  17.’
Konfrontation, s. 361-362.

‘Jeg har aldrig kendt jer’

10. Hvordan understregede Paulus højtideligheden af denne dom? 2 Kor. 5, 
10.

BEMÆRK: ‘Vi nærmer os tidens afslutning. Der vil blive overflod af prøvelser
udefra, men lad dem ikke komme ind i menigheden. Lad dem, der bekender sig til

63



Lektie 10: 5. – 12. marts
at være Guds folk, fornægte selvet for sandhedens skyld, for Kristi skyld. “Thi for
Kristi domstol skal vi alle træde frem, som vi er, for at enhver kan få igen, alt efter
som han har handlet her i livet, godt eller ondt.” 2 Kor. 5, 10. Hver den, som i
sandhed elsker Gud, vil have Kristi ånd og en inderlig kærlighed til sine brødre. Jo
mere et menneskes hjerte har samfund med Gud, og jo mere dets sind og hu samler
sig om Kristus, desto mindre vil det lade sig forstyrre af de stød og genvordigheder,
det  møder  her  i  livet.  De mænd og kvinder,  som udvikles  til  fuld modenhed i
Kristus,  vil  blive  Kristus  mere  og  mere  lig  i  karakter  og  hæve  sig  over
tilbøjeligheden til  at knurre og være utilfredse.  De vil  afsky at  give sig af  med
kritik.’ Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 157. 

11. Hvordan skildrede Jesus dommen over dem, der bekender sig til at være 
hans folk? Matt. 7, 21-23.

BEMÆRK: ‘Hvert træ kendes på sine egne frugter. Vore ord og vore handlinger er
de frugter, vi bærer. Der er mange, som hører Kristi udtalelser, men som ikke gør
derefter.  De har  vel  en bekendelse,  men deres  frugter  er sådanne,  at  de vækker
afsky hos vantro mennesker... Dette er det største bedrag, menneskesindet kan blive
udsat for; disse mennesker tror, at de er på den rette vej, når de er på en gal vej. De
mener, at de udretter en stor gerning i deres religiøse liv; men Jesus vil engang rive
deres selvretfærdige kappe af og vise dem en levende fremstilling af deres sande
billede med alle deres afvigelser og deres fordærvede religiøse karakter. De findes
at være for lette, når det for stedse er for sent at afhjælpe deres mangler. Gud har
sørget for midler til at vise de vildfarende til rette; men dersom de, der farer vild,
vælger at  følge deres  eget  skøn og foragter  de midler,  han har beskikket for at
tilrettevise  dem  og  forene  dem  i  sandheden,  vil  de  komme  i  den  stilling,  der
beskrives i de ovenanførte ord af vor Herre.’ Vejledning for Menigheden, bind 1, s.
139-140.

‘Her gælder det’

12. Hvordan skildres de, som Gud beskriver som sine hellige i dommens time?
Åb. 14, 12.

BEMÆRK:  ‘Resultatet  af  at  vedkende sig disse bud fremgår  af  ordene om “de
hellige,  der holder fast  ved Guds bud og troen på Jesus.” Det er nødvendigt,  at
mennesker holder Guds lov, for at de kan være forberedte til dommen. Den lov vil
være  bedømmelsens  standard.  Apostlen  Paulus  siger:  “Alle,  som synder  under
loven, skal  dømmes ved loven ...  på den dag,  da Gud ved Jesus Kristus  ...  vil
dømme det, der skjuler sig i menneskene.” Og han siger,  at “lovens gørere skal
retfærdiggøres.” Rom. 2, 12-16. Tro er nødvendig for at holde Guds lov, for “uden
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Lektie 10: 5. – 12. marts
tro er det umuligt at have hans velbehag.” Og “alt det, som ikke udspringer af tro,
er synd.” Heb. 11, 6; Rom. 14, 23.’ Konfrontation, s. 360.

13. Hvilken højtidelig advarsel giver Peter de, der lever, når dommen 
begynder? 1 Pet. 4, 17-18.

BEMÆRK: ‘I den forbilledlige gudstjeneste var det kun dem, der var kommet frem
for Gud med bekendelse og anger, og hvis synder ved syndofferblodet var blevet
overført til helligdommen, der fik del i forsoningsdagens tjeneste. Således er det på
den endelige forsonings og forundersøgelses store dag kun Guds erklærede folk,
der får deres sag behandlet. Dommen over de onde er en sag for sig, der skal foregå
på et senere tidspunkt. “Dommen tager sin begyndelse med Guds hus; men kommer
den over os først, hvad skal det så ende med for dem, der er ulydige mod Guds
evangelium?” 1 Pet. 4, 17.’ Konfrontation, s. 396.
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Lektie 11: 12. – 18. marts
Dommens budskab

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

STUDIEHJÆLP: Budskaber til Menigheden, s.142-146 .
LEKTIENS MÅL: At studere, hvordan Gud har gjort det klart, hvilke 

spørgsmål hans dom vil blive baseret på.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Åb. 14, 6-12; 18, 1-4.

Indledning
‘Dette er vort budskab, netop det budskab som de tre engle, der flyver højt oppe

under himmelhvælvingen, forkynder. Det arbejde, der skal udføres nu, er at lade
det sidste nådens budskab lyde til en falden verden. Nyt liv fra himmelen kommer
for at tage hele Guds folk i besiddelse. Men uenighed vil opstå i menigheden. Der
vil udvikle sig to partier. Hveden og ugræsset vokser sammen indtil høsten.’  På
fast grunn, bog 2, s. 115. 

‘Det evige evangelium’

1. Hvilket budskab skal Kristi sande efterfølger give verden? Åb. 14, 6.

BEMÆRK:  ‘Dette  budskab skulle først  og fremmest ophøje Frelseren,  der blev
ofret for verdens synder. Det fremstiller visheden om retfærdiggørelse ved tro. Det
indbyder  mennesker  til  at  tage  imod Kristi  retfærdighed,  som kom til  udtryk  i
lydighed mod alle Guds bud. Mange havde mistet Jesus af syne. De trængte til at
rette  blikket  mod  hans  guddommelige  person,  hans  fortjenester  og  hans
uforanderlige kærlighed til den menneskelige familie. Al magt er givet i hans hånd,
så  han  kan  skænke menneskene  rige  gaver  –  den  uvurderlige  gave,  hans  egen
retfærdighed til det hjælpeløse menneske. Det er det budskab, som Gud befalede,
skulle forkyndes for verden. Det er den tredje engels budskab, som skal forkyndes
med høj røst og vil blive ledsaget af en rig udgydelse af hans Ånd.’ Det skal ske i
de sidste dage, s. 199.

2. Hvilket kald til sand tilbedelse må gives i Guds doms time? Åb. 14, 7.

BEMÆRK:  ‘Hvis  der  bliver  agtet  på dette  budskab,  vil  det  rette  alle  nationer,
stammer,  tungemål  og  folks  opmærksomhed  mod  betydningen  af  at  undersøge
ordet  og det  sande lys  med hensyn  til  den magt,  som forandrede  syvendedags-
sabbatten til fordel for en falsk sabbat. Den eneste sande Gud er blevet forladt, hans
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lov er blevet vraget, hans hellige sabbat er blevet trampet ned af syndens menneske.
Det  fjerde  bud,  som  er  så  enkelt  og  tydelig,  har  man  ikke  taget  hensyn  til.
Sabbatten, som er et mindesmærke, som erklærer hvem den levende Gud er, nemlig
himmelens og jordens skaber, er blevet revet ned og erstattet med en falsk sabbat.
På den måde er der kommet en revne i Guds lov. En falsk sabbat kan ikke være en
sand norm. Den første engels budskab opfordrer menneskene til at tilbede Gud, vor
Skaber, som frembragte verden og alt, hvad der er i den. De har hyldet en pavelig
forordning, som gør Guds lov virkningsløs. Men kundskaben om dette spørgsmål
vil øges... Esajas 58 indeholder en specifikation af den gerning, som de, der tilbeder
Gud,  himmelens  og  jordens  Skaber,  skal  udføre:  “Dine  ruiner  fra  fortiden  skal
genopbygges,  du  skal  rejse  tidligere  slægters  grundvolde.”  (Es.  58,  12).  Guds
mindesmærke,  hans  syvendedags  sabbat,  vil  blive  løftet  op.  “Dine  ruiner  fra
fortiden  skal  genopbygges,  du skal  rejse  tidligere  slægters  grundvolde.  Du skal
kaldes den, som tætner revner, den, som gør det nedrevne beboeligt. Hvis du tager
dig i vare på sabbatten og ikke driver handel på min hellige dag, hvis du kalder
sabbatten frydefuld og Herrens hellige dag ærværdig, hvis du ærer den ved ikke at
gøre, som du plejer, drive handel og træffe aftaler, så skal du glæde dig over lykken
hos Herren. Jeg vil føre dig frem over landets høje og lade dig nyde godt af din
fader Jakobs ejendom. Herren selv har talt” (Es 58,12-14).’ På fast grunn, bog 2,
s.106-108.

‘Frygt Gud’

3. Hvad er det første krav i dette advarselsbudskab? Åb. 14, 7a.

BEMÆRK: ‘Det er vor visdom at frygte Gud og elske ham af hele vort hjerte. Han
skal være den første og sidste og bedste i alt. Vi skal ikke være som markens dyr,
som spiser og drikker uden at skænke Gud en tanke, og som ikke forstår at vise
taknemmelighed mod deres Skaber for hans daglige gaver. Alle vi, som er væsener,
der  er  blevet  velsignet  af  Gud  med  evnen  til  at  ræsonnere,  med  intellekt  og
dømmekraft, burde anerkende, at vi står til regnskab over for Gud. Det liv, han har
givet os, er et helligt ansvar, og ikke et øjeblik af det skal tilbringes letsindigt; for
vi skal møde det igen i dommens optegnelse. I himmelens bøger skildres vort liv så
nøjagtigt  som  på  billedet  på  fotografens  plade.  Vi  bliver  ikke  blot  stillet  til
regnskab for det,  vi  har gjort,  men for det,  vi har  undladt at  gøre.  Vi stilles til
regnskab for den karakter, vi ikke har dannet, og for de anledninger, vi ikke har
benyttet.’ Review & Herald, 22. september 1891.

4. Hvad betyder det at frygte Gud? Sammenlign Præd. 12, 13; 5 Mos. 8, 6;
13, 4. Betragt Sal. 34, 12. 14-15.
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BEMÆRK:  ‘Vismanden siger:  “Frygt  Gud og hold hans bud! Thi det bør hvert
menneske gøre.” Præd. 12, 13. Uden lydighed mod Guds bud kan ingen tilbedelse
behage ham. “Dette er kærlighed til Gud, at vi holder hans bud.” “Den, der vender
sit  øre  fra  loven,  endog  hans  bøn  er  en  gru.”  1  Joh.  5,  3;  Ordsp.  28,  9.’
Konfrontation, s. 360.

‘Giv ham ære’

5. Hvilket yderligere krav er indbefattet i dette advarselsbudskab? Åb. 14,
7a.

BEMÆRK: ‘Hvis vi elsker hverandre, bliver Gud i os, og hans kærlighed bliver
fuldkommen i os; og den kærlighed kan ikke holdes nede. Gud er kærlighed, og
den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. Mennesker kan
kun opfylde Guds lov ved at tage del i den guddommelige natur. Det er kun den,
der elsker Gud af hele sit hjerte, sin sjæl, sit sind og sin styrke, og sin nabo som sig
selv, som kan give Gud ære i det højeste og fred på jorden, i mennesker velbehag.
Dette var Kristi gerning; og når hans gerning værdsættes og repræsenteres af hans
efterfølgere,  vil det store resultat  opnås i den “glæde, der ventede ham,” ved at
frelse de sjæle, som han gav sit liv for.’ Paulson Collection, s. 95.

6. Hvad betragter Gud som sin herlighed? 2 Mos. 33, 18-19; 34, 6-7.

BEMÆRK:  ‘Guds  herlighed  er  hans  karakter.  Mens  Moses  var  på  bjerget  og
alvorligt gik i forbøn hos Gud, bad han: “Lad mig dog skue din herlighed!” Som
svar erklærede Gud: “Jeg vil lade al min rigdom drage forbi dig og udråbe Herrens
navn foran dig, thi jeg viser nåde mod hvem jeg vil, og barmhjertighed mod hvem
jeg vil.” Guds herlighed, hans karakter, blev derefter åbenbaret: “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, men ikke lader den skyldige ustraffet’” (2 Mos. 33,
18-19; 34, 6-7).’ God’s Amazing Grace, s. 322.

7. Hvordan  kan  vi  sikre,  at  Gud  gives  ære?  1  Pet.  2,  12;  Matt.  5,  16.
Sammenlign med Es. 43, 7.

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

8. Hvilken vigtig advarsel skal forkyndes for verden? Åb. 14, 8. Sammenlign
med Åb. 18, 1-4.

BEMÆRK: ‘Den  anden  engels  budskab  i  Johannes’  Åbenbaring  14.  kapitel
forkyndtes  først  i  sommeren 1844, og det  havde da en mere direkte  adresse  til
kirkerne i De forenede Stater, som vidt og bredt havde forkyndt advarslen om den
forestående dom for derefter generelt at forkaste den, og som måtte konstatere et
stort frafald. Men den anden engels budskab nåede ikke sin fulde opfyldelse i 1844.
Kirkerne  erfarede  dengang  en  moralsk  tilbagegang,  fordi  de  afviste
adventbudskabets lys; men faldet var ikke totalt. Da de blev ved med at afvise de
særlige sandheder, der gjaldt den tid, er de sunket dybere og dybere. Men endnu
kan det ikke siges, at “faldet er det store Babylon, som har givet alle folkeslagene at
drikke af sin utugts harmes vin.” Endnu har den ikke fået alle folkeslag til at gøre
det… Frafaldet har endnu ikke nået sin kulmination. I Bibelen hedder det, at Satan
før Herrens komme vil sætte ind “med al løgnens magt og tegn og undere og med
al uretfærdighedens forførelse”; og de, der “ikke tog imod kærlighed til sandheden,
så de kunne blive frelst,”  vil  blive overladt  til  “en vildførende magt,  så de tror
løgnen.” 2 Tess. 2, 9-11. Først når denne tilstand er nået og kirkernes forening med
verden er en kendsgerning i hele kristenheden, vil Babylons fald være endeligt. Der
er  tale  om en fremadskridende udvikling,  og den fulde opfyldelse  af  Johannes’
Åbenbaring  14,  8  ligger  endnu  ude  i  fremtiden.  Trods  det  åndelige  mørke  og
fremmedgørelsen over for Gud, der findes i de kirker, som udgør Babylon, findes
der stadig mange af Kristi sande tilhængere i deres menigheder. Mange af dem har
aldrig set de særlige sandheder, der gælder denne tid.’ Konfrontation, s. 323-324.
‘Men Gud har stadig et folk i Babylon, og disse trofaste må kaldes ud, før hans
dom iværksættes,  da de ikke har  del  i  hendes synder  og “ikke skal  rammes  af
hendes plager.” Derfor opstår den bevægelse, der er symboliseret ved den engel,
der  kommer ned fra himlen og oplyser  jorden med sin herlighed  og råber  med
vældig  røst  om Babylons  synder.  I  forbindelse  med  hans  budskab høres  råbet:
“Drag ud fra hende,  mit folk!” Disse forkyndelser  udgør i  forbindelse med den
tredje  engels  budskab  den  sidste  advarsel,  der  skal  gives  jordens  beboere.’
Konfrontation, s. 495-496.

9. Hvorfor er Babylon faldet? Åb. 14, 8b. Sammenlign med Åb. 18, 3.

BEMÆRK: ‘Babylon er faldet, fordi det  “har givet alle folkeslagene at drikke af
sin utugts harmes vin.” Hvad menes der med denne vin? Der menes hendes falske
lærdomme. Hun har givet verden en falsk sabbat i stedet for sabbatten i det fjerde
bud, og har gentaget den løgn, som Satan fortalte Eva i Eden, nemlig at sjælen af
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naturen er udødelig. Mange lignende vildfarelser har hun udspredt vidt og bredt og
“fører lærdomme, som kun er menneskebud.”’ Herren Kommer, 12. juni.

10. Hvilken virkning har dette fald haft på Babylon? Åb. 18, 2.

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

‘Vælg i dag’

11. Hvilke  to  muligheder  har  de,  der  lever  i  Guds  doms  time,  at  vælge
imellem? Sammenlign Åb. 14, 7 og 14, 9.

BEMÆRK: ‘Hvad foretager I jer, brødre, i det store forberedelsesværk? De, der
forener  sig  med  verden,  modtager  det  verdslige  præg og  forberedes  for  dyrets
mærke. De, som ikke sætter lid til selvet, som ydmyger sig for Gud og renser deres
sjæle ved at lyde sandheden – disse modtager det himmelske præg og bereder sig
for Guds segl på deres pander. Når befalingen udgår og stemplet indpræges,  vil
deres karakter forblive ren og uplettet i al evighed. Nu er tiden til at forberede sig.
Guds segl vil aldrig blive sat på den ærgerrige, verdenskære mands eller kvindes
pande.  Det  vil  aldrig  blive  sat  på  mænd  eller  kvinder  med falske  tunger  eller
bedragelige  hjerter.  Alle,  der  modtager  seglet,  må  være  uden  plet  for  Gud  –
sådanne, hvis mål er himmelen.’ Herren Kommer, 20. august.
‘Ethvert menneske må høre Herrens ord og handle nøjagtigt derefter, dersom det
ønsker at modtage den levende Guds segl. Der må ikke være noget, der ligner en
vilkårlig religion, dersom mennesker ønsker en plads i Guds familie. Nu er tiden til
at gøre vor kaldelse og udvælgelse urokkelig,  mens de fire engle holder de fire
vinde tilbage.’ The Faith I Live By, s. 288.

12. Hvilket  valg  er  ethvert  menneske  stadig  stillet  over  for?  Jos.  24,  15.
Sammenlign med 1 Kong. 18, 21.
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BEMÆRK:  ‘Hvilken  side  står  I  på?  På  deres  side,  der  tilbeder  dyret  og  dets
billede?  Er  I  forbundet  med  dem,  som  har  mistet  de  åndelige  principper,  der
kendetegner dem som mennesker og allierede dem med Gud, med dem, som er
blevet  mindre  væsentlige  undersåtter,  der  er  forenede  med den  store  frafaldne?
Kristus døde for at gøre det muligt for jer at blive allieret med engle, Guds arvinger
og Kristi medarvinger. Hvis I er lydige mod alle hans bud, vil I herske som Guds
konger  og  præster.  Vil  I  vælge  ulydighedens  og overtrædelsens  nedværdigende
fangenskab? Vil I knytte jer sammen med dem, der sætter Guds lov ud af kraft?
Den lov,  der  styrer  Guds rige,  giver  ingen  opmuntring til  dem, der  fortsætter  i
overtrædelse og synd. “Enhver, der gør synd, begår dermed også lovbrud, ja, synd
er lovbrud. Og I ved, at han åbenbaredes, for at han skulle bære synden; og der er
ikke synd i ham. Enhver,  der bliver i ham, synder ikke; enhver, der synder,  har
hverken set ham eller kendt ham. Børnlille, lad ingen føre jer vild. Den, der gør
retfærdigheden, er retfærdig,  ligesom Han er retfærdig.  Den, der gør synd, er af
Djævelen; thi Djævelen har syndet fra begyndelsen.”’ Pamphlet 86, s. 11.

‘Hvis nogen…’

13. Hvad venter dem, der vælger at tage del i den falske tilbedelse befalet af
mennesker? Åb. 14, 10-11.

BEMÆRK: ‘Den frygteligste trussel, der nogen sinde er rettet mod nogen dødelig,
er  indeholdt  i  den  tredje  engels  budskab.  Det  må  være  en  frygtelig  synd,  der
nedkalder Guds vrede uden barmhjertighed. Mennesker skal ikke være uvidende
om denne vigtige  sag;  advarselen  om denne  synd  skal  gives  verden,  før  Guds
straffedomme falder,  så  alle  kan vide,  hvorfor  de skal  hjemsøges,  og at  de har
mulighed  for  at  undgå  det.  Ved  stridens  udgang  dannes  der  to  forskellige  og
modsatte grupper. Én gruppe “tilbeder dyret og dets billede og tager dets mærke,”
og således nedkalder de de frygtelige domme over sig, som den tredje engel truer
med. Den anden gruppe “holder fast ved Guds bud og troen på Jesus” i modsætning
til verden. Åb. 14, 9. 12.’ The Story of Redemption, s. 383.

14. Hvordan identificeres den sande tilbeder af Gud? Åb. 14, 12.

BEMÆRK: ‘Guds folk skal kendes på, at de tjener ham helhjertet og uden at tage
æren til sig selv. De må huske, at de har forpligtet sig ved en meget højtidelig pagt
til at tjene Herren, og ham alene. Vi må vise, at vi søger at arbejde i harmoni med
himmelen i at berede Herrens vej. Vi må vidne for hver æt, stamme og tunge, at vi
er et folk, som elsker og frygter Gud, et folk, som holder den syvende dag hellig,
og vi  skal  vise  tydeligt,  at  vi  har  en  absolut  tro  på,  at  Herren  snart  kommer  i
himmelens skyer...  “Hans tjenere skal tilbede ham, og de skal se hans ansigt og
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bære hans navn på deres pande.” Åb. 22, 4. Hvem er disse? - Guds udvalgte folk –
de, som på denne jord har aflagt vidnesbyrd om deres troskab. Hvem er de? – Dem,
som  har  holdt  Guds  bud  og  har  Jesu  tro;  dem,  som  har  vedkendt  sig  den
korsfæstede som deres Frelser.’ Kraft fra det Høje, s. 345.
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Lektie 12: 19. – 25. marts
Laodikea: Folkets dom

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

STUDIEHJÆLP: This Day With God, s. 270.
LEKTIENS MÅL: At forstå advarselsbudskabet, som Gud gav sin menighed, 

der lever i hans doms time.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Åb. 3, 14-22.

Indledning
‘Laodikea  betyder  folkets  dom…  Budskabet  til  denne  menighed  fremstiller

prøvetidens  afslutningsscener.  Det  åbenbarer  en  domsperiode  og  beskriver
menighedens  sidste  tilstand.  Det  gælder  følgelig  de  troende  under  det  tredje
budskab [den tredje engels budskab], det sidste nådesbudskab før Kristi komme,
medens den store forsoningsdag henrinder, og den undersøgende dom holdes over
Guds hus – et  tidsafsnit,  hvori  Guds retfærdige  og hellige lov af  den ventende
menighed benyttes til leveregel og rettesnor.’ Smith,  Betragtninger over Daniels
Bog og Åbenbaringen, s. 415.

‘Jeg kender dine gerninger’ 

1. Hvordan identificerer Kristus sig selv, idet han taler til sin menighed i de
sidste dage? Åb. 3, 14.

BEMÆRK:  ‘Dette  er  Kristi  sidste  budskab til  menighederne,  og  han  taler  som
“Amen”  og  “det  troværdige  og  sanddru  vidne.”  Han  har  ret  til  at  tale  ved
afslutningen af menneskeslægtens historie, for han var også “begyndelsen” i den
oprindelige skabelse.’ R. A. Anderson, Unfolding the Revelation, s. 43.
‘Desuden er han “Guds skabnings begyndelse.” Nogle opfatter disse ord således, at
Kristus var det første skabte væsen med en tilværelse, der rækker længere tilbage
end nogen anden skabning, og nærmest den selveksisterende, evige Gud. Men disse
ord betegner ikke nødvendigvis, at han blev skabt; thi udtrykket “Guds skabnings
begyndelse” kan simpelthen betegne, at skabningens værk egentlig talt begyndte
med  ham.  “Uden  det  [Ordet]  er  ikke  en  eneste  ting  bleven  til.”’  Smith,
Betragtninger over Daniels Bog og Åbenbaringen, s. 415.

2. Hvordan begynder budskabet til Laodikea? Åb. 3, 15a. Sammenlign med
Præd. 12, 14; Åb. 20, 12-13.
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BEMÆRK:  ‘Den undersøgende retshandling og syndens udslettelse begyndte på
det tidspunkt, da dommen var fastsat, nemlig ved afslutningen af de 2300 dage i
1844. Alle de, der på et eller andet tidspunkt har bekendt Kristi navn, vil få deres
sag taget op til kritisk bedømmelse. Både de levende og de døde skal dømmes “ud
fra det, der stod skrevet i bøgerne, efter deres gerninger.” Åb. 20, 12. Dommeren
udtalte: “Alle vil blive retfærdiggjort ved deres tro og dømt efter deres gerninger.”
De synder, som ikke er angret og forsaget, vil der ikke blive givet tilgivelse for; de
vil ikke blive slettet af bøgerne, men vil være et vidnesbyrd imod synderen på Guds
store dag.’ Herren Kommer, 30. august.

‘Hverken kold eller varm’

3. Hvilken særlig anklage retter det troværdige og sanddru Vidne imod sit 
folk, der lever i hans doms time? Åb. 3, 15.

BEMÆRK:  ‘Tilstanden hos  mange  af  dem,  der  hævder  at  være  Guds  børn,  er
nøjagtigt  fremstillet  i  budskabet til  menigheden i  Laodikea.  For dem, der  tjener
Gud, er  der  åbnet sandheder  af uvurderlig  værdi,  som, når  de praktiseres,  viser
forskellen mellem dem, der tjener Gud, og dem, der ikke tjener ham... Halvhjertede
kristne er værre end de vantro; deres svigefulde ord og negative indstilling leder
mange på vildspor. Den vantro toner rent flag. Den lunkne kristne bedrager begge
parter. Han er ikke en skikkelig verdslig og heller ikke en god kristen. Satan bruger
ham til en gerning, som ingen andre kan udføre. Egenkærlighed udelukker Kristi
kærlighed. De, der lever for selvet, klassificeres under menigheden i Laodikea, som
er lunken,  hverken kold eller  varm. Den første  kærligheds  glød er  henfaldet  til
egoisme. Kristi kærlighed i hjertet udtrykkes gennem handlingerne. Hvis kærlighed
til Kristus er sløv, vil kærligheden til dem, som Kristus døde for, degenerere. Der
kan være et vidunderligt udseende af iver og ceremonier, men dette er bestanddelen
af deres selvopblæste religion. Kristus fremstiller dem som modbydelige efter hans
smag.’ Our High Calling, s. 348.

4. Hvad vil der ske med dem, der forbliver i denne tilstand? Åb. 3, 16.

BEMÆRK: ‘Mange, som bekender sig til at forvente Kristi snare komme, er i færd
med at skikke sig efter verden, og de stræber mere alvorligt efter bifald fra deres
omgivelser  end  efter  yndest  hos  Gud.  De  er  kolde  og  formelle  ligesom  de
almindelige kirkesamfund, som de for blot en kort tid siden forlod. De ord, som
tales til  menigheden i Laodikea,  skildrer nøjagtigt  deres nuværende Tilstand. Se
Åb. 3, 14-20. De er hverken kolde eller varme, men lunkne. Og dersom de ikke
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agter på “det troværdige og sanddru Vidnes” råd og med nidkærhed vender om og
kommer i besiddelse af “guld, lutret i ilden,” “hvide klæder” og “øjensalve,” vil
han udspy dem af sin mund.’ Budskaber til Menigheden, s. 129-130.

‘Du siger’

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

BEMÆRK:  ‘Her  bliver  der  fremstillet  et  folk  som  er  stolt  af  deres  åndelige
kundskab og deres forret. Men de har ikke været taknemmelige for de ufortjente
velsignelser, Gud har givet dem. De har været fulde af oprør og utaknemmelighed,
og de har glemt Gud. Han har alligevel hele tiden behandlet dem, som en kærlig og
tilgivende far behandler sin utaknemlige og egenrådige søn. De har stået hans nåde
imod, de har  misbrugt  de privilegier,  han har  givet  dem, de har  sagt  nej  til  de
muligheder han åbnede for dem, og de har ladet sig nøje med at synke ned i en lad
selvtilfredshed,  skammelig  utaknemmelighed,  tomt  formvæsen  og  hyklerisk
falskhed. Med farisæisk stolthed har de snakket, indtil der blev sagt om dem: “Du
siger, at du er rig og har overflod og mangler ingen ting.”’ På fast grunn, bog 1, s.
353.

6. Hvad  åbenbarer  det  troværdige  og  sanddru  Vidne  om  domstimens
menigheds virkelige tilstand? Åb. 3, 17b.

BEMÆRK: ‘Hvad er det, der udgør den elendighed og nøgenhed hos dem, der føler
sig rige og beriget med rigdom? Det er mangelen på Kristi retfærdighed. I deres
egen retfærdighed fremstilles de som iklædt snavsede pjalter, og dog smigrer de sig
i denne tilstand med, at de er iklædt Kristi retfærdighed. Måske råber de: “Herrens
tempel, Herrens tempel er vi,” mens deres hjerter er fyldt med vanhellig handel og
uretfærdig byttehandel.  Sjæletemplets sale kan være tilholdssted for misundelse,
stolthed, ondsindet mistanke, bitterhed og huld formalisme. Kristus ser sørgmodigt
på sit bekendende folk, som føler, at de er rige og har kundskaben om sandheden,
og  som  dog  mangler  sandheden  i  livet  og  karakteren.  Jesus  siger:  “Jeg,  din
Forløser,  kender  dine  gerninger.  Jeg  kender  de  motiver,  der  tilskynder  dig  til
pralende  at  erklære  angående  din  åndelige  tilstand:  ‘Jeg  er  rig,  jeg  har  vundet
rigdom  og  trænger  ikke  til  noget.’  Du  ved  ikke,  ‘at  netop  du  er  elendig  og
ynkværdig og fattig og blind og nøgen.’” Hvilken tilstand at være i!’  Our High
Calling, s. 349.

‘Jeg råder dig’
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7. Hvilket råd giver det troværdige og sanddru Vidne til sin menighed for at

afhjælpe dens åndelige tilstand? Åb. 3, 18.

BEMÆRK:  ‘Har  Herren  ikke  sendt  budskab  på  budskab  med  irettesættelser,
advarsler og formaninger til disse selvtilfredse mennesker? Er hans råd ikke blevet
foragtet og forkastet? Er hans udvalgte budbærere ikke blevet behandlet med foragt
og deres ord modtaget som tom tale? Kristus kan ikke lægge navnene frem på dem,
som er sig selv nok. Han kan ikke gå i forbøn for et folk, som ikke føler noget
behov for hans hjælp, men siger, at de ved og har alt. Den store Forløser fremstiller
sig selv som en himmelsk købmand med kostbare varer, som går fra hjem til hjem
og faldbyder sine dyrebare varer, idet han siger: “Så råder jeg dig.”’ På fast grunn,
bog 1, s. 354-356. 

8. Hvordan skal Laodikea få disse dyrebare gaver? Åb. 3, 18a.

BEMÆRK: ‘Troens og kærlighedens guld, en pletfri karakters hvide klædning og
øjensalve eller en god forstand til at skelne mellem godt og ondt, må opnås før, vi
kan gøre os håb om at gå ind i Guds rige. Men disse dyrebare nådegaver kan ikke
fås  uden  anstrengelse  fra  vor  side.  Vi  må  købe  dem,  vi  må  være  nidkære  og
omvende os fra vor lunkne tilstand. Vi må vågne op, erkende vore fejl og omvende
os fra vore synder. Det er Kristi fortjeneste, som må frelse os; hans blod må rense
os. Men vi må bestræbe os. Vi må gøre, hvad vi kan, være nidkære og omvende os
og tro, at Gud antager os. Hele himmelen interesserer sig for vor frelse; og skal vi
da være ligegyldige? Skal vi synes, at det er en ligegyldig sag, om vi bliver frelst
eller  går  fortabt?  Skal  vi  tilsidesætte  det  offer,  som er  fuldbragt  for  os?  I  den
farefulde tid, der ligger foran os, vil Kristi bekendende efterfølgere blive prøvet.
Ingen vil være i stand til at bestå uden den, som har haft en dyb og levende erfaring
i åndelig ting. Enhvers gerning vil da blive prøvet; dersom den er som guld, sølv og
dyrebare sten, da vil den blive bevaret, skjult i Herrens telt. Det er kun dem, der er
villige til at ofre alt for det evige rige, der vil få det. Men det er værd at ofre alting
for og at fornægte sig selv og enhver afgud. Den over al måde evige og vigtige
herlighed er langt mere værd end alle jordiske skatte; den fordunkler fuldstændig
deres glans.’ Our High Calling, s. 351.

‘Vær derfor nidkær og omvend dig’

9. Hvilken handling anbefaler Herren menigheden i Laodikea, og hvordan
vil dens reform opnås? Åb. 3, 19.
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BEMÆRK: ‘Jeg så, at der var nogle, som ikke tog del i denne alvorlige bønnens
sjælekamp. De syntes at være ligegyldige og ubekymrede. De kæmpede ikke imod
mørket, som omgav dem, og det omsluttede dem ligesom en tyk sky. Guds engle
forlod disse og gik hen for at komme de alvorlige, bedende til hjælp. Jeg så engle
fra Gud ile til for at stå alle dem bi, som kæmpede af al magt for at modstå de onde
engle, og som søgte at hjælpe sig selv ved standhaftigt at påkalde Gud. Men hans
engle forlod dem, der ikke gjorde nogen anstrengelse for at hjælpe sig selv, og jeg
tabte dem af syne. Jeg spurgte angående betydningen af den rystelse, jeg havde set,
og det blev vist mig, at den ville fremkaldes af det tydelige vidnesbyrd, som var en
følge  af  det  sanddru  Vidnes  råd  til  menigheden  i  Laodikea.  Dette  vil  have  sin
virkning på modtagerens hjerte,  og det vil lede ham til  at  løfte retfærdighedens
principper  højt  og  fremholde  den  tydelige  sandhed.  Nogle  vil  ikke  tåle  dette
tydelige vidnesbyrd. De vil sætte sig op imod det, og det er dette, som vil forårsage
en rystelse iblandt Guds folk.  Jeg så,  at  det  sanddru Vidnes vidnesbyrd  ikke er
blevet halvt påagtet. Det alvorlige vidnesbyrd, som menighedens skæbne afhænger
af,  er  blevet  agtet  ringe,  om ikke  ladet  fuldstændigt  ude  af  betragtning.  Dette
vidnesbyrd må bevirke en grundig omvendelse; alle, der virkelig modtager det, vil
adlyde det og blive renset.’ Budskaber til Menigheden, s. 327.

10. Hvordan  bliver  vi  vist,  at  Laodikeas  vækkelse  først  må  indebære  en
individuel respons? Åb. 3, 20.

BEMÆRK:  ‘Jeg  har  et  budskab  fra  Herren  til  de  enkelte  medlemmer  af  vore
menigheder:  “Du har svigtet  din første kærlighed.  Omvend dig,  omvend dig for
Gud,  før  det  for  evigt  er  for  sent.”  Gør  [dette  til]  en  tid  med  oprigtig
hjerteransagelse og dyb anger. Den højeste kærlighed til Gud, som forpligter os til
at  bruge  alle  vore  kræfter  til  hans  tjeneste,  har  næsten  mistet  dens  kraft  over
menneskets  hjerte.  Det  sanddru  Vidne  siger:  “Jeg  kommer  hurtigt  over  dig  og
flytter  din  lysestage  fra  dens  plads,  hvis  du  ikke  omvender  dig.”  Denne  røst
appellerer til hvert hjerte: “Omvend dig, omvend dig, fordi du har svigtet din første
kærlighed.” “Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åbner
døren, da vil jeg gå ind til ham og holde nadver med ham, og han med mig. Den,
der sejrer, ham vil jeg lade sidde sammen med mig på min trone, ligesom også jeg
har  sejret  og  taget  sæde hos  min  Fader  på  hans  trone.”’  Review  & Herald,  9.
december 1890. 

‘Den, der sejrer’

11. Hvilket løfte er givet dem, der tager imod det troværdige og sanddru 
Vidnes råd? Åb. 3, 21.
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BEMÆRK:  ‘De, som sætter deres tillid til Kristus, må ikke lade sig beherske af
nogen nedarvet eller erhvervet vane eller tilbøjelighed. I stedet for at være slaver af
deres  lavere  natur  skal  de  herske  over  enhver  lyst  og  lidenskab.  Gud har  ikke
overladt til os at kæmpe i vor egen menneskelige styrke. Hvad vore nedarvede og
erhvervede tilbøjeligheder til det onde end måtte være, så kan vi overvinde dem
ved den kraft, som han står rede for at meddele os... Ved en rigtig anvendelse af
viljen kan der indtræde en fuldstændig forandring i vort liv. Ved at overgive vor
vilje til  Kristus træder vi i  forening med den guddommelige magt. Vi modtager
styrke fra oven til at stå fast.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 79-180.

12. Hvilket højtideligt råd er givet ethvert medlem af menigheden i Laodikea?
Åb. 3, 22.

BEMÆRK:  ‘Ordene:  “Den,  som  har  øre,  han  høre,  hvad  Ånden  siger  til
menighederne” bliver gentaget efter disse løfter, som er meget betydningsfulde for
Guds børn. Det er til vort evige bedste at kende og forstå, hvad Ånden siger til
menighederne, og vi burde omhyggeligt søge efter lys og kundskab, så vi ikke vil
være uvidende angående, hvad Gud har befalet og lovet i sit dyrebare ord. Vi har
sjæle,  der  skal  frelses  eller  fortabes,  og med den største alvor burde vi  spørge:
“Hvad skal jeg gøre for at få evigt liv?” I bedste fald er livet kun kort, og det er
nødvendigt, at vi lever dette korte liv i overensstemmelse med Guds lov, som er
universets lov. Vi må have ører til at høre og hjerter til at forstå, hvad Ånden siger
til menighederne.’ Ye Shall Receive Power, s. 362.
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