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‘Se, jeg sender eder profeten Elias’
Forord

‘Se,  jeg  sender  eder  profeten  Elias,  før  Herrens  store  og  frygtelige  dag
kommer.  Han  skal  vende  fædrenes  hjerte  til  sønnerne  og  sønnernes  til
fædrene, at jeg ikke skal komme og slå landet med band.’ Mal. 4, 5-6.

Malakias’ afsluttende ord er en profeti angående det værk, der skulle udføres som
forberedelse til Kristi første og andet komme.

De, som skal bane vejen for Kristi andet komme, er repræsenteret ved den
trofaste Elias, ligesom Johannes kom i Elias’ ånd for at bane vejen for Kristi første
komme.

Vort  budskab må være lige så tydeligt,  som Johannes’ budskab var.  Han
revsede konger for deres ondskab. Til trods for at hans liv var i fare, tøvede han
ikke med at forkynde sandheden.

I denne tid med næsten verdensomspændende frafald kalder Gud på sine
budbringere, at de skal forkynde hans lov i Elias’ ånd og kraft. Ligesom Johannes
Døberen  i  beredelsen  af  folket  for  Kristi  første  komme  henledte  deres
opmærksomhed til de ti bud, således skal vi med tydelig lyd forkynde budskabet:
“Frygt Gud og giv ham ære; thi nu er hans doms time kommet.” Med samme alvor,
som prægede profeten Elias og Johannes Døber, skal vi arbejde på at bane vej for
Kristi andet komme. 

Guds  doms  time  er  kommet,  og  der  påhviler  medlemmerne  af  hans
menighed på jorden det højtidelige ansvar at advare dem, der så at  sige står på
randen af den evige fortabelse.

Alle kan gøre noget i værket. Ingen vil erklæres for skyldfri for Guds åsyn,
medmindre de alvorligt og uselvisk har arbejdet for sjæles frelse.

Du kan ikke overføre din pligt til en anden. Ingen anden end dig selv kan
udføre din gerning. Hvis du tilbageholder dit lys, er nogen nødt til at blive efterladt
i mørke på grund af din forsømmelse.

Herren har en plads for alle i sin store plan.
The Faith I Live By, s. 290.
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Lektie 1: 31. december - 6. januar  
 ‘Herrens ord kom til ham’

UDENADSVERS: ‘Da sagde kvinden til Elias: “Nu ved jeg vist, at du er en
Guds mand, og at Herrens ord i den mund er sandhed.”’

STUDIEHJÆLP: Profeter & Konger, s. 63-69.
LEKTIENS MÅL: At forstå den første periode af Elias’ gerning.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Kong. 17.

Indledning
‘Hele Elias’ liv var viet reformarbejdet. Han var en røst af en, der råber i ørkenen
for at revse synd og tvinge ondskabens flodbølge tilbage. Men samtidig med at han
revsede folkets synd,  tilbød hans budskab Gileads balsam til  alle de sjæle,  som
ønskede at blive helbredt for syndens sygdom. Hans iver for Guds herlighed og
hans dybe kærlighed til Israels hus fremstiller lektier til belæring af alle, som i dag
står som repræsentanter af Guds værk på jorden.’  Special Testimonies, Series B,
No. 15, s. 5.
 

‘Et menneske under samme kår som vi’

1. Hvordan trådte Elias frem på scenen? 1 Kong. 17, 1.

BEMÆRK: Vi kender intet til Elias før hans pludselige fremkomst med en profeti
om den kommende tørke. Vi får intet at vide om hans fødsel eller forældre.  Vi
bliver ikke engang fortalt om hans kald til den profetiske gerning. Gileads bjerge lå
øst for Jordanfloden i det land, der blev givet Gads stamme. Det er endda blevet
foreslået  (af  Michaelis),  at  udtrykket  ‘af  Gileads  indbyggere’  [fra  King  James
oversættelse] kunne betyde,  at  han ikke var israelit  af race,  men en ismaelit,  af
hvilke mange boede i Gileads land. Hvis dette er tilfældet, så ville det være en
stående irettesættelse og skam for  det  frafaldne  Israel,  at  Herren  ville  bruge  en
troende hedning til at irettesætte og bringe skam over dem. Hans navn, Elias, som
betyder  Jehova er  min Gud,  vidner  om hans tilbedelse  af  den sande Gud.  Han
kaldes  ‘tisjbitten,’  og  nogle  forbinder  dette  navn  med  Tisjbe,  hvis  nøjagtige
placering er ukendt, selvom det er blevet foreslået, at det lå i Naftalis territorium.
‘På Akabs tid boede der en troens og bønnens mand imellem Gileads bjerge øst for
Jordanfloden.  Han  skulle  komme  til  at  øve  en  uforfærdet  profetgerning  for  at
standse det frafald, der var i rivende udvikling i Israel. Tisjbitten Elias boede langt
ude på landet. Han beklædte ikke nogen høj stilling, men han begyndte sin gerning
i tillid til, at Gud ville berede vejen for ham og give ham rige resultater. Der lå tro
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og kraft bag hans ord, og hele hans liv var viet reformarbejdet. Han var en røst af
en, der råber i ørkenen for at revse synd og tvinge ondskabens flodbølge tilbage. 
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Lektie 1: 31. december – 6. januar
Men  samtidig  med  at  han  revsede  folkets  synd,  tilbød  han  at  skænke  Gileads
balsam til alle de sjæle, som ønskede at blive helbredt for syndens sygdom. Elias
fik betroet at overbringe Akab Himmelens domsbudskab. Han bad ikke selv om at
blive Herrens sendebud; Herrens ord kom til ham. Men Elias var fyldt af nidkærhed
for Guds ære og tøvede ikke med at efterkomme Guds befaling, skønt der var fare
for, at den onde konge øjeblikkelig ville dræbe ham, hvis han adlød Gud.’ Profeter
& Konger, s. 63-64.

2. Hvilket lys kaster Jakob over Elias’ profeti? Jak. 5, 17.

BEMÆRK: ‘Elias kunne ikke have overbragt sit budskab, hvis han ikke havde haft
en  stærk  tro  på  Guds  ords  aldrig  svigtende  kraft.  Hvis  han  ikke  havde  næret
ubetinget tillid til den Gud, han tjente, ville han aldrig være trådt frem for Akab. På
vejen til Samaria var Elias gået forbi floder, som aldrig løb tørre, og frodige høje og
prægtige skove, der så ud, som om de aldrig skulle visne. Så langt øjet rakte, var
der smukt. Profeten kunne have givet sig til at spekulere på, hvordan evigt rindende
floder kunne løbe tørre,  og hvorledes disse høje og dale kunne blive afsvedet af
tørke. Men han lod ikke vantroen få indpas. Han troede fuldt og fast, at Gud ville
ydmyge det frafaldne Israel, og at de kommende straffedomme ville få folket til at
angre. Himmelens dekret var givet, og Guds ord kunne ikke slå fejl. Elias udførte
frygtløst sit hverv, skønt det skete med fare for hans liv. Budskabet om den truende
dom kom som et lyn fra en klar himmel for den onde konge, men inden Akab nåede
at genvinde fatningen eller finde et svar, var Elias borte. Han ventede ikke for at se,
hvorledes kongen ville reagere på hans budskab, men forsvandt lige så hurtigt, som
han var kommet. Herren drog foran ham og beredte vejen. ’Profeter & Konger, s.
64.
‘Gud kunne bruge  Elias  i  denne alvorlige krisetime i  Israels  historie,  fordi  han
havde en stærk tro. Mens han bad, tilegnede han sig i tro Himmelens løfter, og han
blev ved med at bede, til hans bønner var blevet besvaret. Han ventede ikke, til han
havde fået et fuldstændigt bevis på, at Gud havde hørt ham, men var villig til at
vove alt, så snart han øjnede det mindste tegn på bønhørelse. Alle andre kan på
deres respektive plads i Guds tjeneste gøre det samme, som Gud satte Elias i stand
til. Der står nemlig om profeten fra Gileads bjerge: “Elias var et menneske under
samme kår som vi, og han bad en bøn om, at det ikke måtte regne; og det regnede
ikke over landet i tre år og seks måneder.” Jak. 5, 17.’Profeter & Konger, s. 81.

‘Han gjorde efter Herrens ord’

3. Hvilken befaling fik Elias, efter han havde forkyndt sin profeti? 1 Kong.
17, 2-4.
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Lektie 1: 31. december – 6. januar

BEMÆRK: ‘Ligesom et barn vil du daglig få, hvad der kræves til dagens behov.
Hver dag skal du bede: “Giv os i dag vort daglige brød.” Vær ikke urolig, hvis du
ikke har nok til i morgen. Du har sikkerheden i hans løfte: “Da skal du have din
fryd i Herren, og han skal give dig, hvad dit hjerte attrår.” David siger videre: “Ung
har jeg været, og nu er jeg gammel, men aldrig så jeg en retfærdig forladt eller hans
afkom tigge sit brød.” Den Gud, som sendte ravne med mad til Elias ved bækken
Krit, vil ikke forlade ét af sine trofaste, selvopofrende børn. Der står skrevet om
den retfærdige: “Han får sit brød, og vand er ham sikret.” “De beskæmmes ikke i
onde tider, de mættes i hungerens dage.” “Han, som jo ikke sparede sin egen Søn,
men gav ham hen for os alle, hvor skulle han kunne andet end skænke os alt med
ham?”’ Kristus Alene, s. 127.

4. Hvordan blev Herrens ord opfyldt for Elias? 1 Kong. 17, 5-6.

BEMÆRK: ‘Herren har gentagne gange vist mig, at det er i strid med Bibelen at
træffe  forberedelse  for  vore  timelige  behov i  trængselstiden.  Jeg  så,  at  hvis  de
hellige havde madvarer oplagrede hos sig eller ude på marken i trængselstiden, når
der er sværd, hunger og pest i landet, ville det blive dem frataget med voldshånd,
og fremmede ville høste deres marker. Da vil det netop være tiden for os til at stole
helt på Gud, og han vil opholde os. Jeg så, at vort brød og vand vil være os sikret
på den tid, og at vi ikke skal mangle eller lide hunger, for Gud kan dække bord for
os i ørkenen. Blev det nødvendigt, ville han sende ravne til at bespise os, ligesom
han bespiste Elias, eller lade manna regne ned fra Himmelen, ligesom han gjorde
for Israelitterne.’ Budskaber til Menigheden, s. 71.

‘Jeg har pålagt’

5. Hvilken yderligere foranstaltning gjorde Herren for Elias, da bækken til
sidst tørrede ud? 1 Kong. 17, 7-9.

BEMÆRK: Zarepta  var  en by i  Zidon,  som lå langt  væk på den vestlige  kyst,
omkring ni mil syd for Zidon og inden for Jesabels afgudsdyrkende fars territorium.
Man  ville  næppe  forvente,  at  Ba’altilbedelsens  store  fjende  ville  finde  et
tilflugtssted der.
‘De tjenere, som Gud havde udvalgt til en særlig gerning, fik ikke lov til at virke
for et forhærdet og vantro folk. Men de, som havde hjerte til at føle og evne til at
tro,  blev  særligt  begunstigede  med beviser  på  hans  magt  gennem  profeterne.  I
Elias’  dage  var  Israel  veget  bort  fra  Gud.  De  holdt  fast  ved  deres  synder  og
forkastede Åndens advarsler, som de fik gennem Guds sendebud. Således afskar de
sig selv fra den kanal, hvorigennem Guds velsignelse kunne tilflyde dem. Herren
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Lektie 1: 31. december – 6. januar
forbigik de israelitiske hjem og fandt et tilflugtsted for sin tjener i et hedensk land –
hos  en  kvinde,  som  ikke  tilhørte  det  udvalgte  folk.  Men  denne  kvinde  blev
foretrukket, fordi hun havde fulgt det lys, hun havde modtaget, og hendes hjerte var
åbent  for  det  større lys,  som Gud sendte hende gennem sin profet.’  Den Store
Mester, s. 154.

6. Hvilken lektie fremdrog Jesus fra denne omstændighed? Luk. 4, 24-26.

BEMÆRK: ‘Vor stilling over for Gud er ikke afhængig af, hvor meget lys vi har
modtaget, men af, hvordan vi har gjort brug af det. Således er selv hedningerne, der
vælger det rette, så vidt som de kan skelne det, mere gunstigt stillede end de, der
har  fået  meget  lys  og hævder at  tjene Gud, men som ikke ænser lyset,  og som
gennem deres daglige liv modsiger deres bekendelse.’ Den Store Mester, s. 154.

‘Når vi har spist det, må vi dø’

7. Hvad bad Elias enken om ved porten til Zarepta? 1 Kong. 17, 10-11.

BEMÆRK: ‘Hungersnøden var trykkende i dette fattige hjem, og det så ud, som
om de knappe forråd  snart  ville  slippe  op.  Enkens tro på,  at  den levende Gud
formåede at dække hendes fornødenheder, blev prøvet til det yderste, fordi Elias
kom  netop  den  dag,  da  hun  frygtede  for,  at  hun  måtte  opgive  kampen  for
eksistensen.’ Profeter & Konger, s. 68.

8. Hvilket svar gav enken Elias? 1 Kong. 17, 12.

BEMÆRK: ‘Hun kunne ikke være blevet stillet på en større trosprøve. Hidtil havde
denne  enke  behandlet  alle  fremmede  venligt  og  gæstfrit,  og  nu,  da  hendes
gæstfrihed blev stillet på sin største prøve, stolede hun på, at Gud ville sørge for
hende, og gjorde, “som Elias sagde”, uden at tage hensyn til de lidelser, som hun
derved kunne bringe over sig selv og sin søn.’ Profeter & Konger, s. 69.

‘Efter det ord Herren havde talet’

9. Hvilken profeti gav Elias som svar på enkens ord? 1 Kong. 17, 13-14.

BEMÆRK: ‘Gud har  lovet  at  velsigne  de mennesker  rigt,  som i  vanskelige  og
trange tider er sympatiske og hjælpsomme over for personer, som er i større trang

7



Lektie 1: 31. december – 6. januar
end de selv. Hans magt er ikke mindre i dag end på Elias’ tid, og dette løfte er lige
så sikkert i dag, som da vor Frelser gav det: “Den, som tager imod en profet, fordi
han er en profet, skal få en profets løn.” Matt. 10, 41. “Glem ikke gæstfriheden; thi
ved den har nogle, uden at vide det, haft engle til gæster.” Heb. 13, 2. Disse ord har
ikke mistet deres kraft, siden de blev skrevet. Vor himmelske Fader sender stadig
forklædte velsignelser på sine børns vej, og de, der benytter disse anledninger, vil
finde megen glæde. “Rækker du den sultne dit brød og mætter en vansmægtende
sjæl, skal dit lys stråle frem i mørke, dit mulm skal blive som middag; Herren skal
altid lede dig, mætte din sjæl, hvor der er goldt, og give dig nye kræfter; du bliver
som en vandrig have, som rindende væld, hvor vandet aldrig sigter.” Es. 58, 10-11.’
Profeter & Konger, s. 69. 

10. Hvordan blev Elias’ profeti opfyldt? 1 Kong. 17, 15-16. Se Fil. 4, 19 og
sammenlign med Es. 33, 15-17.

BEMÆRK: ‘Enken i Zarepta delte sin mad med Elias, og til gengæld blev hendes
eget og hendes søns liv sparet. Den Gud, som tog sig af Elias i hungersnødens tid,
vil ikke gå forbi et af sine selvopofrende børn. Han, som har talt deres hovedhår, vil
tage  sig  af  dem,  og  i  hungersnødens  dage  vil  de  blive  mættet.  Mens  de  onde
omkring dem omkommer af mangel på brød, vil deres brød og vand være sikret.’
Conflict & Courage, s. 206.

‘Nu ved jeg vist, at du er en Guds mand’

11. Hvilken tragedie ramte enkens hjem? 1 Kong. 17, 17-18.

BEMÆRK:  ‘Forsynets  veje  kan  ikke  altid  læses  eller  spores;  de  forekommer
uforklarlige for det sårede hjerte. Jesu ord, “Hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men du
skal forstå det siden efter,” er anvendelige på disse bedrøvede personer. Hvis vore
kære har givet deres hjerter til Jesus, så er der grund til glæde. Det er umuligt at
sige, hvad deres fremtid ville være. Mange familier erfarer en sorg, som er værre
end sorg over venners død. Når deres børn følger en kurs, som vil bringe skam over
deres forældre, når de ikke ville finde sig i at blive holdt tilbage og bryder de bånd,
som binder dem til far og mor, og fornægter de løfter, som bandt dem i et helligt,
lykkeligt troskab til deres Skaber, så er der virkelig sorg. “Skriv: ‘Salige er de døde,
som dør i Herren.’” Lad de bedrøvede Rakel’er blive trøstet; for deres børn “skal
vende hjem fra fjendeland.”’ Review & Herald, 27. november 1883. 

12. Hvordan reagerede Elias over for enkens bebrejdelse? 1 Kong. 17, 19-23.
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Lektie 1: 31. december – 6. januar
BEMÆRK: ‘Bibelens religion er ikke en klædning, der kan tages på og tages af,
som det passer en. Det er en indflydelse, der gennemtrænger alt, og som leder os til
at være Kristi tålmodige, selvfornægtende efterfølgere, som gør, som han gjorde,
og vandrer, som han vandrede. Hvis du aldrig bemærkede nogen, der trængte til din
medfølelse, dine ord af kærlighed og medlidenhed, så ville du stå skyldfri for Guds
åsyn i at undlade at udøve disse dyrebare gaver; men enhver Kristi efterfølger vil
finde anledning til at vise kristen venlighed og kærlighed; og ved at gøre dette vil
han  vise,  at  han  ejer  Jesu  Kristi  religion.  Denne  religion  lærer  os  at  udøve
tålmodighed  og  langmodighed,  når  vi  bliver  udsat  for  en  barsk  og  uretfærdig
behandling. “Gengæld ikke ondt med ondt, eller skældsord med skældsord, men
velsign derimod; thi til at arve velsignelse blev I kaldet” (1 Pet. 3, 9). Da Kristus
blev hånet, hånede han ikke tilbage. Hans religion fører med sig en sagtmodig og
stille  ånd.  Der  er  konstant  brug  for  tålmodighed,  mildhed,  selvfornægtelse  og
selvopofrelse  i  udøvelsen  af  Bibelens  religion.  Men hvis  Guds  ord  gøres  til  et
blivende princip i vort liv, så vil alt,  vi har med at gøre,  hvert  ord, hver triviel
handling, åbenbare, at vi er Jesus Kristus underdanige. Hvis Guds ord modtages i
hjertet, så vil det tømme sjælen for selvtilstrækkelighed og selvstændighed. Vort liv
vil være en kraft til det gode, fordi Helligånden vil fylde vort sind med Guds ting.’
God’s Amazing Grace, s. 248. 

13. Hvad var enkens respons på genoplivelsen af hendes søn? 1 Kong 17, 24.

BEMÆRK: ‘Herren kalder på sit folk, for at de skal tage fat på forskellige grene af
missionsarbejdet, at så ved alle vande. Vi udfører kun en lille del af det arbejde,
som han  ønsker,  vi  skulle  udføre  iblandt  vore  naboer  og  venner.  Ved  at  vise
venlighed imod de fattige, de syge, eller de bedrøvede, kan vi få indflydelse over
dem, så at den guddommelige sandhed kan vinde vej til deres hjerter. Enhver sådan
anledning til at yde tjeneste, burde ikke gå forbi os ubenyttet. Det er den højeste art
af missionsarbejde, som vi kan udføre.’ Budskaber til de Unge, s. 127.
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Lektie 2: 7. – 13. januar 
Elias’ budskab

UDENADSVERS: ‘Hør mig, Herre, hør mig, for at dette folk må kende, at du,
Herre, er Gud, og at du atter drager deres hjerte til dig!’ 1 Kong. 18, 37.

STUDIEHJÆLP: The Faith I Live By, s. 290
LEKTIENS MÅL: At forstå de forskellige aspekter af Elias’ budskab.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Mal. 4, 5-6.

Indledning
‘På denne tid lige forud for Kristi andet komme i himmelens skyer kalder Gud

på mænd, der vil berede et folk til at bestå på Herrens store dag. Netop sådant et
værk som det,  der udførtes  af Johannes,  må udføres i disse sidste dage.  Herren
sender budskaber til sit folk gennem de redskaber, han har udvalgt, og han vil have,
at alle giver agt på de formaninger og advarsler,  han sender. Budskabet, der gik
forud for Kristi offentlige virksomhed, var: Omvend jer, toldere og synder; omvend
jer, farisæere og saddukæere; “thi himmeriget er kommet nær.” Vort budskab skal
ikke være et budskab om fred og ingen fare. Som et folk, der tror på Kristi snarlige
tilsynekomst, har vi et budskab at forkynde: “Gør dig rede til at møde din Gud.”’
SDA Bible Commentary, bind 4, s. 1184.

Et advarselsbudskab

1. Hvilket advarselsbudskab blev Elias kaldet til at give? 1 Kong. 17, 1.

BEMÆRK: ‘I hvert slægtled har Gud sendt sine tjenere ud for at tage til genmæle
imod synd, både i og uden for kirken. Men folk vil have, der skal tales smiger til
dem, og bryder  sig ikke om den rene, usminkede sandhed. Ved begyndelsen af
deres  gerning  var  der  mange  reformatorer,  der  besluttede  at  udvise  stor
forsigtighed, når de gik imod kirkens og folkets synder. De håbede at føre folket
tilbage til Bibelens lære ved deres eksempel på et rent, kristent liv. Men Guds Ånd
kom over dem, ligesom den kom over Elias og fik ham til at bebrejde den onde
konge og det  frafaldne  folk for  deres  synder.  De kunne ikke lade være med at
prædike Bibelens klare ord – de læresætninger, de havde tøvet med at fremføre. De
blev tilskyndet  til  nidkært  at  sige sandheden og berette  om den fare,  der truede
menneskene. De talte de ord, Herren gav dem, uden frygt for følgerne, og folket
blev  nødt  til  at  høre  på  deres  advarsel.  Sådan  skal  den  tredje  engels  budskab
forkyndes.  Når tiden kommer, da det skal fremsættes med størst styrke, arbejder
Herren gennem ydmyge redskaber og vejleder dem, der vier sig til hans tjeneste.
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Disse arbejdere er i højere grad skikket til gerningen gennem hans Ånds salvelse
end gennem oplæring på læreanstalter. Troens og bønnens mænd føler sig nødt til 
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Lektie 2: 7. – 13. januar
at fortsætte med hellig iver og forkynde de ord, Gud indgiver dem.’ Konfrontation,
s. 498. 

2. Hvilken beskyldning blev rettet mod Elias på grund af det budskab, han 
blev kaldet til at give? 1 Kong. 18, 17.

BEMÆRK: ‘Nu, som i tidligere tider, vil forkyndelse af en sandhed, der afslører
tidens synder og vildfarelser, vække modstand. “Thi enhver, som øver ondt, hader
lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres.” Joh. 3, 20.
Når mennesker ser,  at  deres  holdning ikke kan forsvares  ud fra Bibelen,  er  der
mange, der alligevel beslutter at holde fast ved den, og de angriber ondskabsfuldt
karakter og motiver hos dem, der forsvarer den upopulære sandhed. Det har været
det  samme  til  alle  tider.  Elias  blev  beskyldt  for  at  bringe  ulykke  over  Israel.
Jeremias for at være forræder, og Paulus for at vanhellige templet. De, der ville
være  tro  mod  sandheden,  er  fra  den  tid  op  til  vore  dage  blevet  stemplet  som
oprørere,  kættere  eller  ophavsmænd til  splid.  Masser  af  mennesker,  der  ikke er
troende nok til  at  godtage profetiens  sande ord, accepterer  gerne og godtroende
enhver beskyldning mod dem, der vover at bebrejde dem deres verdslige synder.
Denne indstilling bliver mere og mere almindelig. Og Bibelen lærer os rent ud, at
den tid nærmer sig, hvor statens love kommer i den grad i modstrid med Guds lov,
at enhver, der vil adlyde de guddommelige forskrifter, må finde sig i skældsord og
straf som misdæder.’ Konfrontation, s. 378-379.

Et irettesættelsesbudskab

3. Hvilket irettesættelsesbudskab gav Elias Israels konge? 1 Kong. 18, 18.

BEMÆRK:  ‘Det  frafaldne  Israel  hadede  Guds  profeter,  fordi  de  bragte  deres
skjulte synder frem for  dagens lys.  Akab betragtede Elias som sin fjende, fordi
profeten var trofast og dadlede kongen for hans hemmelige synder. På samme måde
vil  i  dag  Kristi  tjener,  som dadler  synden,  møde foragt  og  afvisning.  Bibelens
sandhed og Kristi lære må kæmpe imod en stærk strøm af moralsk urenhed. Der
findes endnu stærkere fordomme nu i menneskers sjæle end på Kristi tid. Kristus
opfyldte ikke menneskers forventninger.’ Den Store Mester, s. 399.
 
4. Hvad er Herrens formål med at irettesætte sit folk? Heb. 12, 5-7.

BEMÆRK: ‘Herren  irettesætter  og tilretteviser  det  folk,  der  bekender  sig  til  at
holde hans lov. Han påpeger deres synder og åbenbare deres uretfærdighed, fordi
han ønsker at fjerne al synd og ondskab fra dem, for at de må kunne fuldkomne
hellighed i hans frygt og beredes til at dø i Herren eller blive optaget til himmelen.
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Gud dadler, irettesætter og tilretteviser dem, for at de må blive forædlet, helliggjort,
højnet og til sidst ophøjet til hans trone.’ Vejledning for Menigheden, bind 1, s. 219.

Et udfordrende budskab

5. Hvilken opfordring gav Elias Israels folk? 1 Kong. 18, 21.

BEMÆRK:  ‘[Elias]  skulle  forsvare  Guds  herlighed.  Han  skulle  udfordre  det
frafaldne Israel til enten at tjene Gud fuldt ud eller Ba’al fuldt ud.’ 1888 Materials,
s. 489.
‘Elias står over for Akab og de falske profeter. De er omgivet af Israels hærskarer.
Elias er den eneste, der er kommet for at forsvare Guds ære. Her står den mand,
som hele riget har givet skylden for alle de ulykker, som er kommet over det. Han
er  tilsyneladende  forsvarsløs,  som  han  står  der  over  for  Israels  konge,  Baals
profeter, soldaterne og folkets tusinder. Men Elias er ikke alene. Han er omgivet af
Himmelens beskyttende hærskarer af engle, som er vældige i kraft. Idet han indså
sin kilde til  styrke,  kunne Elias sige:  “Herren  er  med mig som en vældig helt;
derfor skal de, som forfølger mig, snuble i afmagt, højlig beskæmmes, thi heldet
svigter  dem,  få  skændsel,  der  aldrig  glemmes.”  I  den  store  skare  er  profeten
uforfærdet. Uden skam og frygt står profeten foran folket. Hans ansigt er præget af
en frygtindgydende alvor. Folket venter ængsteligt på, at han skal tale. Elias kaster
først blikket på Herrens nedbrudte alter, dernæst på folkeskaren. Så råber han med
en klar røst, der minder om lyden af en basun: “Hvor længe vil I blive ved at halte
til begge sider? Er Herren Gud, så hold eder til ham, og er Ba’al Gud, så hold eder
til ham!”’ Review & Herald, 18. september 1913. 

6. Hvad var folkets svar på Elias’ opfordring? 1 Kong. 18, 21b.

BEMÆRK: ‘Folket svarer ham ikke et ord. Ikke en eneste i den vældige forsamling
vover  at  stille  sig  på  Herrens  side.  En mørk  sky af  bedrag og forblindelse  har
sænket sig over Israel. Dette skæbnesvangre frafald er ikke kommet på én gang.
Det er kommet gradvis og er blevet mere og mere udpræget, for hver gang folket
har undladt at rette sig efter de advarsler og irettesættelser, som Herren har givet
dem. For hver gang de er afveget fra det rette og har nægtet at adlyde, er deres
skyld  blevet  større og kløften mellem dem og Himmelen bredere,  Selv i denne
krisetime nægter de at stille sig på Guds side.’ Profeter & Konger, s. 76.
‘Hvilket forbløffende bedrag og frygtelig blindhed havde ikke ligesom en mørk sky
omgivet Israel!  Denne blindhed og dette frafald havde ikke pludseligt  omsluttet
dem;  men  det  var  kommet  gradvist  over  dem,  da  de  ikke  havde  givet  agt  på
irettesættelses- og advarselsbudskabet, som Herren havde sendt dem på grund af
deres  stolthed  og  deres  synder.  I  denne  frygtelige  krise,  under  overværelse  af
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afgudspræsterne og den frafaldne konge, forbliver de neutrale. Hvis Gud afskyer én
synd frem for en anden, som hans folk er skyldig i, så er det intet at foretage sig i
nødstilfælde. Gud betragter ligegyldighed eller neutralitet i en religiøs krise som en
alvorlig forbrydelse, som svarer til den allerværste form for fjendtlighed mod Gud.’
Review & Herald, 30. september 1873.

Et domsbudskab

7. Hvilket domsbudskab gav Elias Akab og Jesabel på grund af deres synd i
at stjæle Nabots vingård? 1 Kong. 21, 19. 23.

BEMÆRK:  ‘Kongen  undgik  ikke  at  blive  irettesat,  da  han  ville  overtage  den
ejendom, som han havde erhvervet sig ved svig og blodsudgydelse. “Men Herrens
ord kom til tisjbitten Elias således: ‘Stå op, gå Akab, Israels konge i Samaria, i
møde; han er just i Nabots vingård, som han er gået ned at tage i besiddelse og tal
således til ham: Så siger Herren: Har du myrdet og allerede tiltrådt arven?’” Herren
sagde endvidere til Elias, at han skulle udtale en frygtelig straffedom over Akab.
Profeten skyndte sig at efterkomme den guddommelige befaling, Da den skyldige
konge stod ansigt til  ansigt med Herrens strenge sendebud i vingården, gav han
udtryk for sin overraskelse og frygt med ordene: “Har du fundet mig, min fjende?”
Uden tøven svarede Herrens sendebud: “Ja, jeg har fundet dig! Fordi du har solgt
dig selv til at gøre, hvad der er ondt i Herrens øjne, se, derfor vil jeg bringe ulykke
over dig og feje dig bort og udrydde hvert mandligt væsen, store og små, af Akabs
slægt.”  Der  skulle  ikke  vises  skånsel.  Akabs  hus  skulle  fuldstændig  udryddes.
Herren sagde ved sin tjener, at der skulle handles med det “som med Jeroboams,
Nebats søns, hus og Basjas, Ahijas søns, hus for den krænkelse” han havde øvet, og
fordi  han  havde  “forledt  Israel  til  synd”.  Angående  Jesabel  sagde  Herren:
“Hundene skal æde Jesabel på Jizreels mark! Den af Akabs slægt, der dør i byen,
skal  hundene  æde,  og  den,  der  dør  på  marken,  skal  himmelens  fugle  æde!”’
Profeter & Konger, s. 103.

8. Hvordan reagerede Akab på Elias’ budskab? 1 Kong. 21, 27.

BEMÆRK:  ‘Fjendens  magt  kan  blive  brudt,  hvis  de,  som  bliver  gjort
opmærksomme på  deres  fejl,  bekender  deres  synd.  Omvender  de  sig  fra  deres
synder,  er  Gud  trofast  og  retfærdig,  så  han  tilgiver  dem og  renser  dem for  al
uretfærdighed.’ På fast grunn, bog 1, s. 48.

9. Hvilken mildnelse af sin dom over Akab foretog Gud? 1 Kong. 21, 28-29.

BEMÆRK: ‘Man ser tydeligt,  hvor nødigt  Herren ville straffe dem. Han holder
sine  straffedomme  tilbage  og  går  i  rette  med  de  ubodfærdige.  Han,  der  “øver
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miskundhed,  ret  og retfærdighed på jorden,”  ynkes  over sine vildfarne  børn og
prøver på enhver mulig måde at lære dem det evige livs vej. Jer. 9, 24. Han havde
ført israelitterne ud af trældommen, for at de kunne tjene ham, den eneste sande og
levende  Gud.  Skønt  de  havde  dyrket  afguder  så  længe  og  ladet  hånt  om hans
advarsler, tilkendegiver han sin villighed til at holde straffen tilbage og give dem
endnu en anledning til at angre. Han gjorde det klart, at den truende dom kun kunne
afværges, hvis der skete en gennemgribende forandring med hjertet.’  Profeter &
Konger, s. 201. 

Et trøstens budskab

10. Hvorfor konfronterede Elias Ba’als profeter på Karmels bjerg? 1 Kong.
18, 36. Sammenlign med 1 Kong. 19, 14.

BEMÆRK: ‘I [Kristi tjeneste] skal vi ikke forvente behagelighed, ære og storhed i
dette liv; for han, Himmelens Majestæt, fik det ikke. Han var “ringeagtet, skyet af
folk,  en  smerternes  mand  og  kendt  med  sygdom.”  “Han  blev  såret  for  vore
overtrædelser,  knust for vor brødes skyld; os til fred kom straf over ham, vi fik
lægedom ved hans sår.” Vil vi med dette eksempel foran os vælge at undgå korset
og lade os lede af omstændigheder? Skal vor iver og inderlighed kun tændes, når vi
er omgivet af dem, som er vågne og ivrige i Guds værk og sag?’ Testimonies, bind
2, s. 516.

11. Hvad var Elias’ bøn for sit folk, og hvordan blev den besvaret? 1 Kong.
18, 37-39.

BEMÆRK:  ‘Elias  minder  nu  folket  om  det  langvarige  frafald,  som  har  vakt
Herrens vrede, og opfordrer dem til at ydmyge deres hjerte og komme tilbage til
deres fædres Gud, så forbandelsen kan blive fjernet fra Israels land. Derpå bøjer
han sig ærbødigt for den usete Gud, løfter hænderne mod himmelen og beder en
ganske enkel bøn... Elias’ bøn er enkel og inderlig. Han beder Gud vise, at han er
større  end Ba’al,  for  at  Israel  kan blive ført  tilbage  til  Herren.  “Herre,...”  siger
profeten. “Lad det kendes i dag, at du er Gud i Israel og jeg din tjener, og at jeg har
gjort alt dette på dit ord! Hør mig, Herre, hør mig, for at dette folk må kende, at du,
Herre, er Gud, og at du atter drager deres hjerte til dig!”’ Profeter & Konger, s. 78.

Et håbets budskab

12. Hvilket budskab om håb gav Elias enken i Zarepta? 1 Kong. 17, 12-14.
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BEMÆRK: ‘Det er svært at vide, hvad man skal undre sig mest over: Elias’ ro,
gennemførthed  og  tros  beredvillighed  eller  enkens  næsten  utrolig  tillidsfulde
enfoldighed.  Elias  blev  ikke  forbløffet;  han  tøvede  ikke  med  at  med  følge  sin
værtindes  prøvelse  til  enden;  mindst  af  alt  var  han  bange  for  de  mulige
konsekvenser. Som i enhver virkelig prøve på vor tillid var der først et generelt
løfte og på grundlag af det et specifikt krav, efterfulgt af en forvisning til sejrende
tro.’ Edersheim, History of Judah and Israel, s. 193.

13. Hvilket løfte er givet alle, som sætter deres lid til Gud? Es. 33, 16-17.

BEMÆRK: ‘“Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, som udgår
af Guds mund.” Ofte kommer en Kristi discipel i forhold, hvor han ikke kan tjene
Gud og dog fremme sine verdslige foretagender. Måske viser det sig, at lydighed
over for et tydeligt krav fra Gud vil afskære ham fra at tjene til livets underhold.
Satan ville gerne få ham til at tro, at han må ofre sin faste overbevisning. Men det
eneste, vi i denne verden kan stole på, er Guds ord. “Søg først Guds rige og hans
retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.” Matt. 6, 33. End ikke i dette liv
tjener det til vor fordel at vige bort fra at gøre vor himmelske Faders vilje. Når vi
får kendskab til kraften i hans ord, skal vi ikke gå ind på Satans forslag for at skaffe
os føde eller frelse vort liv. Det eneste, vi skal spørge om, er dette: Hvad er Guds
vilje? og hvordan lyder hans løfter? Når vi ved dette, skal vi adlyde det ene og stole
på det andet. Når den sidste store strid mod Satan skal udkæmpes, vil de, som er tro
mod Gud, se sig berøvet enhver jordisk bistand. Det vil blive dem forbudt at købe
eller  sælge,  fordi  de  nægter  at  overtræde  Guds  lov  for  at  adlyde  menneskers
myndighed. Til slut vil de blive dømt til at henrettes. Se Åb. 13, 11-17. Men for den
lydige gælder dette løfte: “Højt skal en sådan bo, hans værn skal klippeborge være;
han får sit brød, og vand er ham sikret.” Es. 33, 16. Guds børn skal leve efter denne
forjættelse. Når verden lægges øde af hungersnød, skal de mættes. “De beskæmmes
ikke i onde tider, de mættes i hungerens dage.” Sal. 37, 19.’ Den Store Mester, s.
75.
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‘Du skal advare dem fra mig’

UDENADSVERS:  ‘Menneskesøn!  Jeg  sætter  dig  til  vægter  for  Israels  hus;
hører du et ord af min mund, skal du advare dem fra mig.’ Ez. 3, 17.

STUDIEHJÆLP: Mesterens Efterfølgere, s. 11-13.
LEKTIENS MÅL: At studere Guds advarselsbudskaber gennem hele Bibelen.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Ezekiel 3, 17-21.

Indledning
‘Elias fik betroet at overbringe Akab Himmelens domsbudskab. Han bad ikke

selv om at blive Herrens sendebud; Herrens ord kom til ham. Men Elias var fyldt af
nidkærhed for Guds ære og tøvede ikke med at efterkomme Guds befaling, skønt
der var fare for, at den onde konge øjeblikkelig ville dræbe ham, hvis han adlød
Gud.’ Profeter & Konger, s. 64.

‘Så sandt Herren, Israels Gud, lever’

1. Hvem kom Elias’ domsbudskab fra? 1 Kong. 17, 1.

BEMÆRK: ‘Elias undskyldte ikke, at han var kommet så uventet. Han var udsendt
af én, der var større end Israels konge. Han løftede sin hånd mod himmelen og
sagde i den levende Guds navn, at den Allerhøjestes straffe ville ramme Israel. “Så
sandt  Herren,  Israels  Gud, lever,”  sagde han, “han,  for  hvis åsyn  jeg står,  i  de
kommende år skal der ikke falde dug eller regn uden på mit udtrykkelige bud.”’
Profeter & Konger, s. 64.      

2. Hvorfor sender Gud sine straffedomme over sit folk? Es. 26, 9b.

BEMÆRK:  ‘“Men  hvis  du ikke  adlyder  Herren  din  Guds  røst  og  omhyggeligt
handler efter alle hans bud og anordninger, som jeg i dag pålægger dig,” sagde han
til israelitterne for at advare dem, “skal himmelen over dit hoved blive som kobber,
jorden under dig som jern. Regnen over dit land skal Herren forvandle til sand og
støv, som falder ned over dig fra himmelen, indtil du er ødelagt.” 5 Mos. 28, 15.
23-24. Her er nogle af Herrens kloge råd til det gamle Israel: “I skal lægge eder
disse mine ord på hjerte og sinde, binde dem som et tegn om eders hånd og lade
dem være et erindringsmærke på eders pande, og I skal lære eders børn dem, idet I
taler om dem, både når du sidder i dit hus, og når du vandrer på vejen, både når du
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lægger dig, og når du står op.” 5 Mos. 11, 18-19. Således lød Herrens påbud til sit
udvalgte folk. Disse befalinger var klare og tydelige, men som århundrederne gik,
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 og slægt efter slægt glemte de foranstaltninger,  som var truffet med henblik på
folkets åndelige vel, truede frafaldet med at øve sin ødelæggende indflydelse og
feje den guddommelige nådes beskyttende hegn til side. Det var baggrunden for, at
Gud nu hjemsøgte sit folk med sine sværeste straffedomme.’ Profeter & Konger, s.
71. 

‘Ingen profet er anerkendt i sin fædreneby’

3. Hvad er den sandsynlige respons på profetens domsbudskab? Luk. 4, 24.

BEMÆRK: ‘På Elias’  tid havde Israel  forladt  den levende Gud. Forgæves  talte
Herren ved sine profeter til det frafaldne og oprørske folk. Forgæves irettesatte han
deres synder og truede dem med sine straffedomme. Det budskab, som kunne have
været en duft af liv til liv, viste sig at være en duft af død til død for dem. De ville
ikke give agt på den advarsel, der kaldte dem til et liv i ydmyghed og tro. I stedet
for  at  lede dem til  omvendelse krænkede profetens ord deres  stolthed og vakte
deres had mod Guds budbringer. Således forøgede de deres syndere og forværrede
den skyld, som allerede havde bragt Guds straffedomme over landet. De prøvede at
finde og tilintetgøre Elias, som om de ved at gøre ham tavs kunne forhindre, at hans
ord gik i opfyldelse. Men Gud fandt et skjulested for sin tjener blandt hedningerne.’
Signs of the Times, 16. juni 1887.
 
4. Hvordan reagerede folket over for Jesu budskab? Luk. 4, 28-29. Læs også

23-27.

BEMÆRK: ‘Disse Jesu ord indeholder en vigtig lærdom, som bør modtages af alle,
der bekender hans navn, indtil verdens ende. Det er denne, at endog hedninger, som
lever overensstemmende med det lys, de har, og gør ret så langt, som de er i stand
til at skelne ret og uret, er mere behagelige for Gud end de, som har større lys og
påstår,  at  de  er  mere  gudfrygtige,  men  hvis  daglige  liv  strider  imod  deres
bekendelse.  Således stod Jesus rolig for jøderne og åbenbarede deres hemmelige
tanker og foreholdt dem den bitre sandhed om deres uretfærdighed. Hvert ord skar
dem som en kniv, idet deres fordærvede liv og ugudelighed og vantro blev fremsat
for dem. De foragtede nu den tro og ærbødighed, som Jesus ord først havde oplivet
hos dem, og de nægtede at erkende, at denne mand, som var opvokset i fattigdom
og ringhed, var mere end et almindeligt menneske. De ville ikke anerkende nogen
konge,  der  kom  til  dem  uden  rigdom  og  ære  og  ikke  som  anfører  for
ærefrygtbydende skarer.’ Kristi Liv, s. 114.
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‘Blev nogle få, nemlig otte, sjæle frelst’

5. Hvad var responsen på Noas budskab om en kommende dom? 1 Pet. 3, 20.

BEMÆRK: ‘Herren så ned på den ubodfærdige verden og besluttede, at han måtte
vise overtrædere sin kraft. Han gav sin hensigt til kende for Noa og pålagde ham at
advare folket, mens han byggede en ark, hvori de lydige kunne finde ly, indtil Guds
vrede var  forbi.  I et  hundrede og tyve år forkyndte Noa advarselsbudskabet  for
verden inden syndfloden; men kun nogle få omvendte sig. Nogle af tømrerne, som
Noa hyrede til at bygge arken, troede på budskabet, men døde inden syndfloden;
andre af dem, som Noa omvendte, faldt fra. De retfærdige på jorden var kun få, og
kun  otte  overlevede  og  gik  ind  i  arken.  Disse  var  Noa  og  hans  familie.’
Fundamentals of Christian Education, s. 504.

6. Hvor mange blev frelst, da straffedom kom over Sodoma og Gomorra? 1
Mos. 19, 12-15. Sammenlign med 1 Mos. 18, 32 og læs 1 Mos. 19, 26. 31-34.

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

‘En genstridig slægt’

7. Hvilket advarselsbudskab blev Ezekiel befalet at give sit folk? Ez. 2, 3.

BEMÆRK: ‘Midt i glemsomhed og frafald havde Gud handlet med Israel som en
kærlig fader handler med en oprørsk søn, idet han formaner, advarer, irettesætter og
stadig  siger  med  en  forælders  ømme sjælekval:  Hvordan  kan  jeg  opgive  dig?’
Spirit of Prophecy, bind 4, s. 19.

8. Hvad blev Ezekiel fortalt om den respons, hans budskab ville modtage?
Ez. 2, 6.
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BEMÆRK: ‘De, som Gud har udvalgt til en vigtig gerning, er altid blevet modtaget
med mistillid og mistro. Da Elias fordum blev sendt med et budskab fra Gud til
folket, gav de ikke agt på advarslen. De anså Elias for at være unødig streng. De
mente, at han måtte have mistet forstanden, eftersom han kunne fordømme dem,
Guds begunstigede  folk,  som syndere  og erklære,  at  deres  overtrædelser  var  så
store, at de ville bringe Guds straffedomme over dem. Satan og hans hær er altid
blevet  stillet  op  imod  dem,  som  frembærer  advarselsbudskabet  og  irettesætter
synder. De vanhellige vil forene sig med sjælenes fjende for at gøre Guds trofaste
tjeneres  arbejde  så hårdt  som muligt.  Idet  Elias,  en af  Guds store  og  mægtige
profeter, flygtede for sit liv fra den rasende Jesabels vrede, var han en flygtning,
træt og rejsetræt, og han ønskede hellere at dø end at leve. Hans bitre skuffelse over
Israels troløshed knuste hans ånd, og han følte, at han ikke længere kunne have
tillid til mennesker.’ Review & Herald, 16. september 1873.

9. Hvad blev Ezekiel befalet at gøre, selvom hans budskab fik en fjendtlig
eller ligegyldig modtagelse? Ez. 2, 7.

BEMÆRK: ‘Hvad er så sandhedens budbringers pligt over for alt dette? Skal han
slutte, at han ikke burde bringe dem sandheden, eftersom dens eneste virkning er at
få mennesker til at unddrage sig eller bekæmpe dens krav? Nej; han har ikke mere
grund til at holde Guds ords vidnesbyrd tilbage, fordi det vækker modstand, end
tidligere tiders  reformatorer  havde.  Helgeners  og martyrers  trosbekendelser  blev
nedskrevet  til  gavn  for  efterfølgende  slægtled.  Disse  levende  eksempler  på
hellighed og urokkelig retskaffenhed tjener til at sætte mod i dem, som nu er kaldet
til at stå som Guds vidner. Ikke for sig selv alene fik de nåde og sandhed, men for
at  kundskaben om Gud gennem dem kunne oplyse  jorden.  Har  Gud givet  sine
tjenere i vort slægtled lys? Så skal de også lade det lyse for verden. For længe siden
sagde Herren til en af dem, der talte i hans navn: “Men Israels hus vil ikke høre dig,
thi de vil ikke høre mig.” Alligevel sagde han: “Du skal tale mine ord til dem, hvad
enten de hører eller ej.” Ez. 3, 7; 2, 7. Til Guds tjener i vor tid lyder befalingen:
“Løft  din  røst  som basunen,  forkynd  mit  folk  dets  brøde  og  Jakobs  hus  deres
synder!”’ Konfrontation, s. 379.  

‘Du skal advare dem fra mig’

10. Hvordan beskrev Gud deres rolle, som er blevet udvalgt til at give hans
advarselsbudskab? Ez. 3, 17.
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BEMÆRK: ‘Det er et alvorligt ansvar,  der hviler på dem, Gud har kaldet til  at
arbejde med tale og undervisning for opbygningen af hans menighed.  De skal i
Kristi sted bønfalde mænd og kvinder om at lade sig forsone med Gud, og de kan
kun opfylde deres hverv ved at modtage visdom og kraft ovenfra. Kristi tjenere er
de  åndelige  vogtere  af  de  mennesker,  der  er  betroet  til  deres  varetægt.  Deres
gerning  er  blevet  sammenlignet  med  vægteres.  I  gamle  dage  stod  der  ofte
skildvagter på byernes mure, hvor de fra fordelagtige punkter kunne overse vigtige
stillinger,  der skulle bevogtes,  og alarmere,  hvis fjenden nærmede sig.  Af deres
troskab afhang sikkerheden for alle inden for murene. Med bestemte mellemrum
havde de påbud om at råbe til hinanden for at sikre sig, at alle var vågne, og at der
ikke var sket nogen af dem noget ondt. Det opmuntrende eller advarende råb lød fra
den ene til den anden og enhver gentog råbet, indtil det gav genlyd i hele byen.’
Mesterens Efterfølgere, s. 191.

11. Hvilket ansvar lægger Gud på sine vægtere? Ez. 3,  18-19. Sammenlign
med Ez. 33, 7-9.

BEMÆRK: ‘Profetens ord redegør for det alvorlige ansvar hos dem, der er ansat
som vogtere af Guds menighed, som husholdere over Guds hemmeligheder. Som
vægtere skal de stå på Zions mure for at slå alarm, når fjenden nærmer sig. Der er
sjæle, som er i fare for at falde for fristelserne, og de vil gå til grunde, hvis ikke
Guds tjenere er trofast på vagt. Hvis deres åndelige sanser af en eller anden grund
er så svækkede, at de ikke er i  stand til  at skimte faren og slå alarm, vil folket
omkomme, og Gud vil af deres hånd kræve de fortabtes blod. Vægterne på Zions
mure  har  den  forrettighed  at  leve  Gud  nær  og  være  modtagelige  for  Åndens
tilskyndelser,  så  Gud  gennem  dem  kan  fortælle  mænd  og  kvinder  om  deres
dødsfare og vise dem hen til et sikkert sted. Med udholdenhed skal de advare dem
om, hvad der med sikkerhed bliver følgen af overtrædelse, og med troskab skal de
vogte menighedens interesser. Deres vagtsomhed må aldrig slappes. Deres opgave
kræver opøvelse af alle deres evner. Med basunklang skal de hæve deres røst, og
aldrig må der lyde en eneste flakkende, usikker tone. De skal ikke arbejde for at få
løn, men fordi de ikke kan lade være med det, fordi de er klare over, at der lyder en
forbandelse over dem, hvis de svigter  i  forkyndelsen af  evangeliet.  Udvalgte  af
Gud, beseglede med indvielsens blod, er det deres pligt at redde mænd og kvinder
fra den truende tilintetgørelse.’ Mesterens Efterfølgere, s. 192.

‘For hvert folkeslag’

12. Hvilke advarselsbudskaber gives verden i de sidste dage? Åb. 14, 6-12. 
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BEMÆRK:  ‘Under  fremholdelsen  af  sandheder,  som ikke er  populære,  og som
fører  et  tungt  kors  med sig,  bør prædikanterne passe på,  at  hvert  eneste ord er
sådan, som Gud ønsker, at det skal være. Deres ord bør aldrig være hårde. De bør
fremholde sandheden i ydmyghed med den dybeste kærlighed til sjæle og med et
alvorligt ønske om deres frelse og så lade sandheden skære igennem. De må ikke
udfordre prædikanter fra andre trossamfund og søge at fremprovokere en debat. De
må ikke  stå  i  samme stilling som Goliat,  da han  udfordrede  Israels  hær.  Israel
udfordrede ikke Goliat, men Goliat fremsagde sine stolte pralerier imod Gud og
hans  folk.  Udfordringen,  praleriet  og  skældudene  må  komme  fra  sandhedens
modstander, som spiller Goliats rolle. Men intet af denne ånd må ses hos dem, som
Gud  har  udsendt  til  at  forkynde  det  sidste  advarselsbudskab  for  en  dødsdømt
verden.’ Evangelism, s. 162.

13. Vil hele verden give agt på advarselsbudskaberne? Luk. 18,8b. 

BEMÆRK:  ‘I  vor  tid  har  man  al  grund  til  at  stille  spørgsmålet:  “Når
Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?” (Luk. 18, 8.) Et
åndeligt mørke dækker jorden og dens beboere. I mange trossamfund har de ikke
tillid til  Guds ord, mange tvivler på Bibelen og undergraver troen på, at den er
inspireret.  Bibelens  klare  og tydelige  beretninger  bliver  omgivet  med et  slør  af
mystik. Ingen tror længere på Guds klare og tydelige ord, intet er længere sikkert.
Dette er et af de tydelige tegn på, at vi lever i den sidste tid.’ På fast grunn, bog 1,
s. 11.

14. Hvad er det sidste advarselsbudskab, der skal gives verden? Åb. 18, 1-4. 

BEMÆRK: ‘Evangeliets store værk skal ikke slutte med mindre tilkendegivelse af
Guds magt og styrke, end den, der markerede dets begyndelse. De profetier, der gik
i opfyldelse i udgydelsen af den tidlige regn ved evangeliets begyndelse, skal på ny
opfyldes i den sildige regn ved dets afslutning. Her er de  “husvalelsestider,” som
apostlen Peter så frem til, da han sagde: “Fat derfor et andet sind og vend om, så
jeres synder må blive udslettede, for at husvalelsestiderne må komme fra Herrens
åsyn, og han må sende den Kristus, som var bestemt for jer, nemlig Jesus.” ApG. 3,
19-20. Guds tjenere vil med oplyste ansigter og strålende af hellig iver ile fra sted
til sted for at forkynde budskabet fra Himlen. Advarslen skal gives af mange tusind
stemmer over hele jorden. Der vil ske mirakler, syge vil blive helbredt, og tegn og
undere vil følge de troende. Satan arbejder  også med forførende undere,  så han
endog får ild til at falde ned fra himlen for menneskers øjne. Åb. 13, 13. På den
måde kommer jordens beboere til at indtage deres standpunkt. Budskabet bringes
ikke  så  meget  ved  argumenter,  som  ved  en  dyb  overbevisning  af  Guds  Ånd.
Argumenterne er fremført. Sæden er sået. Nu skal den spire frem og bære frugt. De
skrifter,  Guds tjenere,  missionærerne,  har delt  ud, har  gjort  deres virkning, men
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mange af dem, de har gjort indtryk på, er blevet forhindret, og har ikke helt forstået
sandheden  eller  rettet  sig  efter  den.  Nu  trænger  lysets  stråler  igennem  overalt,
sandheden ses i al sin klarhed, og Guds oprigtige børn bryder de bånd, der har holdt
dem fast. Familieforbindelser, kirkeforhold har ingen magt til at standse dem nu.
Sandhed er mere værdifuld end alt andet. Trods alle de kræfter, der forener sig mod
sandheden, er der mange, der stiller sig på Herrens side.’ Konfrontation, s. 502.
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‘Den retfærdige skal leve af tro’

UDENADSVERS: ‘Elias var et menneske under samme kår som vi, og han bad
en bøn om, at det ikke måtte regne; og det regnede ikke over landet i tre år og seks
måneder.’ Jak. 5, 17.

STUDIEHJÆLP: Conflict & Courage, s. 205.
LEKTIENS MÅL: At studere den rolle troen spillede i Elias’ gerning.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Kong. 18.

Indledning
‘Mens han bad, tilegnede han sig i tro Himmelens løfter, og han blev ved med

at bede, til hans bønner var blevet besvaret. Han ventede ikke, til han havde fået et
fuldstændigt bevis på, at Gud havde hørt ham, men var villig til at vove alt, så snart
han øjnede det  mindste tegn på bønhørelse.  Alle andre kan på deres  respektive
plads i Guds tjeneste gøre det samme, som Gud satte Elias i stand til... Det er en
sådan tro, der behøves i verden i dag – en tro, som tilegner sig løfterne i Guds ord
og ikke giver op, før Himmelen bønhører.’ Profeter & Konger, s. 81.  

‘Jeg vil påkalde Herrens navn’

1. Hvilket forslag fremsatte Elias for Ba’als profeter til at afgøre, hvem der
er den sande Gud? 1 Kong. 18, 22-24.

BEMÆRK: ‘Mens Israel står tvivlende og tøvende på Karmel, bryder Elias’ røst
atter stilheden: “Jeg er  den eneste af Herrens profeter,  der er  tilbage,  og Ba’als
profeter er 450 mand; lad os nu få to unge tyre; så skal de vælge den ene tyr og
hugge den i stykker og lægge den på brændet, men ild må de ikke lægge til; den
anden vil jeg lave til og lægge på brændet, men uden at tænde ild. Så skal I påkalde
eders guds navn, og jeg vil påkalde Herrens navn; den gud, der svarer med ild, han
er Gud!”’ Profeter & Konger, s. 76-77.

2. Hvilken anledning tilbød Elias Jesabels profeter til  at vise, at Ba’al var
den sande Gud? 1 Kong. 18, 25.

BEMÆRK: ‘Elias’ forslag er så fornuftigt, at folket vanskeligt kan komme uden
om det. De tager derfor mod til sig og svarer: “Det forslag er godt!” Ba’als profeter
tør ikke gøre indsigelse. Derpå siger Elias til dem: “Vælg eder den ene tyr og lav
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den til først, thi I er de mange, og påkald så eders guds navn, men I må ikke tænde
ild!”’ Profeter & Konger, s. 77.
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‘Ikke en lyd hørtes’

3. Hvad var resultatet af Ba’als profeters bønner? 1 Kong. 18, 26.

BEMÆRK: ‘Udadtil optræder de falske profeter dristigt, men deres skyldbetyngede
hjerte er grebet af rædsel. De sætter deres alter i stand, lægger brændet og offeret til
rette og begynder  derpå at  påkalde deres  gud.  Deres skingre råb giver  genlyd  i
skovene og på højene, idet de påkalder deres gud med ordene: “Hør os, Ba’al!”
Præsterne samles nu omkring alteret. De hopper og danser, laver fagter og skriger,
river sig i håret og sårer sig selv for at få deres gud til at hjælpe dem. Formiddagen
går, men ved middagstid er der stadig intet tegn på, at Ba’al vil høre sine vildledte
tilhængeres råb. Deres heftige bønner forbliver ubesvarede, og offeret ligger urørt.
Mens de fortsætter deres fanatiske bestræbelser for at påkalde deres gud, forsøger
de listige præster at finde en metode til at tænde ild på alteret og få folket til at tro,
at  ilden  er  kommet  direkte  fra  Ba’al.  Men Elias  lægger  mærke  til  hver  eneste
bevægelse.  Præsterne opgiver ikke håbet om at lave et bedrageri, men fortsætter
deres meningsløse ceremonier.’ Profeter & Konger, s. 77. 

4. Hvilken hånende opmuntring gav Elias, og hvad var resultatet? 1 Kong.
18, 27-29.

BEMÆRK: ‘Satan ville med glæde have hjulpet disse vildførte mennesker, som var
trådt i hans tjeneste. Han ville gladelig have sendt et lyn for at antænde offeret.
Men Gud har sat visse grænser, som Satan ikke kan overskride. Han har begrænset
den Ondes magt, og selv om fjenden benytter alle kneb, kan han ikke tænde en
eneste gnist på Ba’als alter. Præsterne har efterhånden råbt sig hæse. Deres klæder
er plettede af blod fra de sår, som de har tilføjet  sig selv, og til  sidst bliver de
fuldstændig vanvittige. Med et uimodståeligt raseri skiftevis bønfalder og forbander
de deres solgud. Elias følger dem med anspændt opmærksomhed, for han ved, at
han  øjeblikkelig  vil  blive  revet  ihjel,  hvis  det  på  en  eller  anden  måde  lykkes
præsterne at antænde deres alterbål. Det lakker mod aften. Ba’als profeter er trætte,
udmattede og forvirrede. En kommer med ét forslag, en anden med et andet, men til
sidst  giver  de  op.  Deres  skrig og forbandelser  over  Karmel  forstummer,  og  de
trækker sig fortvivlede ud af kampen.  Fra den tidlige morgenstund til  aften har
folket været vidne til de magtesløse præsters optræden. De har set dem danse vildt
omkring alteret, som om de ville hente solens brændende stråler ned for at antænde
det. De har med gru set de frygtelige sår, som præsterne har tilføjet sig selv, og har
haft rig lejlighed til at gennemtænke afgudsdyrkelsens dårskab. Mange i den store
skare er trætte af den dæmondyrkelse, som de har været vidne til, og afventer med
den største interesse, hvad Elias vil gøre.’ Profeter & Konger, s. 77-78. 
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‘Da for Herrens ild ned’

5. Hvilke  forberedelser  gjorde  Elias  for  at  sikre,  at  der  ikke  blev  nogen
mistanke om list? 1 Kong. 18, 30-35.

BEMÆRK: ‘Da offerdyret er lagt på alteret, byder han folket overhælde offeret og
alteret med vand og fylde renden rundt om alteret. Så bøjer han sig ærbødigt ned
for den usynlige Gud, løfter sine hænder mod Himmelen og beder en stille og enkel
bøn, som ikke er ledsaget af voldelige bevægelser eller forvridninger af legemet.’
Testimonies, bind 3, s. 284.

6. Hvilken troens bøn bad Elias, og hvordan blev den besvaret? 1 Kong. 18,
36-39.

BEMÆRK:  ‘Elias  har  næppe  bedt  sin  bøn til  ende,  før  der  slår  flammer  som
skinnende lyn ned på det nyopførte alter. De fortærer både offeret, vandet i renden
og alterets sten. Det klare ildskær oplyser hele bjerget og blænder folkemængden.
Ilden ses tydeligt i dalene neden for bjerget, hvor mange spændt afventer udfaldet
af det, som foregår på bjerget, og alle bliver grebet af dette syn. Det minder om
ildstøtten, som skilte Israels børn fra ægypterhæren ved Det røde Hav.’ Profeter &
Konger, s. 78.

‘Der høres susen af regn’

7. Hvilken profeti fortalte Elias Akab i tro? 1 Kong. 18, 41.

BEMÆRK:  ‘Elias  havde  foreholdt  folket  deres  frafald  og  opfordret  dem til  at
ydmyge deres hjerte og vende om til Herren. Himmelens straffedomme var faldet,
og folket havde bekendt deres synder og indrømmet, at deres fædres Gud var den
levende Gud. Nu skulle Himmelens forbandelse  tilbagekaldes  og livets timelige
velsignelser atter tilflyde dem. Landet skulle vederkvæges af regn. “Gå op og spis
og drik,” sagde Elias til Akab, “thi der høres susen af regn.” Derpå gik profeten op
på bjergets top for at bede. Da Elias tillidsfuldt bød Akab forberede sig på regnens
komme, var der ingen synlige tegn til regn. Profeten så ingen skyer på himmelen og
hørte ingen torden. Han sagde ganske enkelt, hvad Herrens Ånd tilskyndede ham til
at sige som svar på hans egen stærke tro.’ Profeter & Konger, s. 80.

8. Hvad gjorde Elias så, da han havde fortalt Akab denne profeti? 1 Kong.
18, 42. Sammenlign med Jak. 5, 18.
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BEMÆRK: ‘Dagen igennem havde han uforfærdet gjort Guds vilje og vist, at han
nærede ubetinget tillid til Guds ords profetier. Nu, da han havde gjort alt, hvad der
stod i hans magt,  vidste han, at  Himmelen ville udøse de velsignelser,  som var
lovet. Gud havde sendt tørken, men han havde lovet at belønne folket med strømme
af regn, hvis de ville gøre det rette. Nu ventede Elias på løftets opfyldelse. “Med
ansigtet mellem knæene” som tegn på ydmyghed bad han til Gud for det angrende
Israel.’ Profeter & Konger, s. 80.

‘En lille sky op af havet’

9. Hvilken instruktion gav Elias sin tjener, idet han bad? 1 Kong. 18, 43.

BEMÆRK: ‘Der er mange vigtige ting for os at lære gennem de erfaringer, Elias
gjorde. Da han på Karmels bjerg opsendte sin bøn om regn, blev hans tro prøvet,
men han blev ved med at gentage sin bøn til Gud. Hvis han havde tabt modet og
opgivet det efter den sjette gang, ville hans bøn ikke være blevet besvaret, men han
holdt  ud,  indtil  svaret  kom. Vi  har  en Gud,  hvis  øre  ikke  er  tillukket  for  vore
bønner, og hvis vi holder os til hans ord, vil han belønne vor tro. Han vil, at alle
vore interesser skal være et led i hans interesser, og så kan han trygt velsigne os, for
så tager vi ikke selv æren, når vi får velsignelsen, men priser kun Gud for den. Gud
besvarer ikke altid vore bønner første gang, vi kalder på ham; for hvis han gjorde
det, ville vi måske tage det som en selvfølge, at vi havde ret til alle de velsignelser
og goder, som han skænker os. I stedet for at ransage vore hjerter for at se, om vi
nærer noget ondt eller nogen synd, ville vi blive ligegyldige og undlade at indse vor
afhængighed af ham og vort behov for hans hjælp.’ Conflict & Courage, s. 212. 

10. Hvad berettede Elias’ tjener efter at have gået syv gange for at se ud over
havet? 1 Kong. 18, 44a.

BEMÆRK: ‘Elias sendte flere gange sin tjener op på en bjergtop, hvorfra der var
udsigt over Middelhavet, for at han skulle se, om der var noget synligt tegn på, at
Gud havde hørt profetens bøn. Hver gang kom tjeneren tilbage med disse ord: “Der
er intet!” Profeten blev ikke utålmodig. Han mistede heller ikke troen, men fortsatte
med at bede. Tjeneren kom tilbage seks gange og fortalte, at der ikke var tegn til
regn. Himmelen var stadig som kobber.  Elias sendte uforfærdet tjeneren af sted
endnu en gang, og da denne kom tilbage, sagde han: “Nu stiger der en lille sky op
af havet, så stor som en mands hånd!”’ Profeter & Konger, s. 80.
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‘At du ikke skal blive opholdt af regnen’

11. Hvad var Elias’ øjeblikkelige respons på sin tjeners beretning? 1 Kong.
18, 44b.

BEMÆRK: ‘Tjeneren holdt vagt, mens Elias bad. Seks gange kom han tilbage fra
sin udkigspost og sagde: Der er ingenting, ikke en sky,  intet tegn på regn. Men
profeten gav ikke op i modløshed. Idet han granskede sit hjerte, syntes han at blive
mindre  og  mindre,  både  i  sine  egne  og  i  Guds  øjne.  Da  han  nåede
selvfornægtelsens punkt, hvor han klamrede sig til Frelseren som sin eneste styrke
og retfærdighed, kom svaret. Tjeneren kom tilbage og sagde: “Nu stiger der en lille
sky op af havet, så stor som en mands hånd.” Elias ventede ikke, til himmelen var
sort af skyer. For ham gav den lille sky løfte om strømme af regn, og han handlede
i overensstemmelse med sin tro. Det er en sådan tro, der behøves i verden i dag –
en  tro,  som  tilegner  sig  løfterne  i  Guds  ord  og  ikke  giver  op,  før  Himmelen
bønhører.’ God’s Amazing Grace, s. 88.

12. Hvordan blev Elias’ profeti opfyldt? 1 Kong. 18, 45-46.

BEMÆRK: ‘Gud kunne bruge Elias i denne alvorlige krisetime i Israels historie,
fordi han havde en stærk tro. Mens han bad, tilegnede han sig i tro Himmelens
løfter,  og han  blev  ved  med at  bede,  til  hans  bønner  var  blevet  besvaret.  Han
ventede ikke, til han havde fået et fuldstændigt bevis på, at Gud havde hørt ham,
men var villig til at vove alt, så snart han øjnede det mindste tegn på bønhørelse.
Alle andre kan på deres respektive plads i Guds tjeneste gøre det samme, som Gud
satte Elias i stand til. Der står nemlig om profeten fra Gileads bjerge: “Elias var et
menneske under samme kår som vi, og han bad en bøn om, at det ikke måtte regne;
og det regnede ikke over landet i tre år og seks måneder.” Jak. 5, 17. Det er en
sådan tro, der behøves i verden i dag – en tro, som tilegner sig løfterne i Guds ord
og ikke giver op, før Himmelen bønhører. En sådan tro bringer os i nær kontakt
med Himmelen og giver os styrke til at kæmpe mod mørkets magter. Der står, at
Guds børn ved tro “besejrede riger,  øvede retfærdighed, fik forjættelser opfyldt,
stoppede  løvers  gab,  slukkede  ilds  magt,  undflyede  sværds  od,  fik  styrke  efter
svaghed, blev helte i krig, slog fjendens hære på flugt.” Heb. 11, 33-34. Det er også
ved tro, at vi, der lever i dag, skal nå de høje mål, som Gud har sat for os. “Alt er
muligt for den, der tror.” Mark. 9, 23. Tro er en absolut forudsætning for effektiv
bøn.’ Profeter & Konger, s. 81. 
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‘Hvor længe vil I blive ved at halte til begge sider?’

UDENADSVERS: ‘Elias trådte så frem for alt folket og sagde: “Hvor længe vil
I blive ved at halte til begge sider? Er Herren Gud, så hold eder til ham, og er Ba’al
Gud, så hold eder til ham!” Men folket svarede ham ikke et ord.’ 1 Kong. 18, 21.

STUDIEHJÆLP: Conflict & Courage, s. 209.
LEKTIENS MÅL: At studere kernen i Elias’ budskab.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Kong. 18, 17-39.

Indledning
‘Hvis Gud afskyer én synd frem for en anden, som hans folk er skyldigt i, så er

det intet at foretage sig i nødstilfælde. Gud betragter ligegyldighed eller neutralitet i
en religiøs krise som en alvorlig forbrydelse, som svarer til den allerværste form for
fjendtlighed mod Gud.’ Testimonies, bind 3, s. 280.

‘Vælg i dag’

1. Hvilken opfordring gav Elias folket på Karmels bjerg, og hvad var folkets
respons? 1 Kong. 18, 21.

BEMÆRK: ‘Lys og mørke kan ikke blandes og være i harmoni. Mange handler
dels  som  tidens  børn  og  dels  som  evighedens  børn,  og  Gud  afskyr  denne
handlemåde. “Er Herren Gud, så hold eder til ham, og er Ba’al Gud, så hold eder til
ham!” Hvis du tror på Guds ord, så overgiv alle dine veje til dets vejledning i alle
forhold, selvom dine tilbøjeligheder bliver krydset. Tro helhjertet på sandheden...
Enden er nær! Vi har ikke tid til at halte til begge sider.’ 1888 Materials, s. 673.

2. Hvilken lignende opfordring havde Josua givet folket? Jos. 24, 15.

BEMÆRK:  ‘Ethvert  hjerte,  der  er  tømt  for  selvet,  vil  have  Helligåndens
levendegørende energi. Det er nu, at nogle bliver bearbejdet af sataniske redskaber.
Læg mærke til frugten. Hele livet er en ambitiøs beslutsomhed om at udføre deres
egne planer og hensigter, at udføre en særlig gerning for at ophøje sig selv. Gud
giver dem opfordringen: “Vælg i dag, hvem I vil tjene. Hvis det er Gud, så tjen
ham; hvis det er Ba’al, så tjen ham.” Men nogle har fæstnet sig selv i lang tid med
en slags bedrag og fejlfremstilling og undvigende svar, fordi de ikke har vendt sig
bort  fra  deres  afguder  for  at  tjene  den  levende  og  sande  Gud.  Det  er  ikke
nødvendigt at bøje sig ned for en stok eller en sten for at tjene afguder. Hvad som 
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helst, der tager hjertet i besiddelse, som ikke er efter Helligåndens diktat, og som
gør krav på hjertets tjeneste, antager en afguds skikkelse. Hvor mange hjerter vil
ikke gennem en forkert  kurs  med at  lade sindet  blive så optaget  af  en bestemt
handlemåde  for  at  udmærke  selvet  komme  under  overskriften  begær,  som  er
afgudsdyrkelse! For at få penge eller være den første vil nogle forråde sandhedens
dyrebareste sag. Der er en intens ånd, der tager sind og karakter i besiddelse. Et
menneske  sætter  hele  sit  væsen  ind  på  at  opnå  en  eller  anden  stor  ting;  en
uudslukkelig  tørst  efter  at  få  penge  og  udbrede  sig  selv,  som  Nebukadnezzar
gjorde, tager hele mennesket i besiddelse. Han ønsker at få ære. Han vil knytte sig
til  verdslige  mennesker og forlade kilden til  levende vand.  Det er  kun, når  han
ydmyger sin sjæl over for Guds ords lys, og Retfærdighedens Sol gennemtrænger
hvert kammer i hans moralske væsen, at tågen og det tætte mørke, som han har
samlet omkring sin sjæl, vil blive brudt.’ Manuscript Releases, bind 18, s. 129. 

‘Hvem der er for Herren’

3. Hvilken opfordring havde Moses givet folket? 2 Mos. 32, 26.

BEMÆRK: ‘Herren hader ligegyldighed og illoyalitet, når hans værk er ude i en
krise. Hele universet betragter med en ubeskrivelig interesse de sidste faser i den
store strid mellem godt og ondt. Guds folk nærmer sig den evige verdens grænser.
Hvad er vigtigere for dem end at være tro imod Himmelens Gud? Herren har haft
troshelte til alle tider, og han har det også i dag – mennesker af Josefs, Elias’ og
Daniels  type,  der  ikke  skammer  sig  for  at  regne  sig  til  hans  ejendomsfolk...
Sådanne mænd indordner deres vilje og deres planer under Guds lov. De agter ikke
deres liv noget værd i deres egne øjne, fordi de elsker ham. Det er deres opgave at
opfange lyset  fra  Guds ord og få det  til  at  skinne for  verden  med klare,  rolige
stråler. Troskab mod Gud er deres motto.’ Profeter & Konger, s. 76.

4. Hvilken forskel ønsker Gud at gøre tydelig? Mal. 3, 18.

BEMÆRK: ‘Der er en stor afgrund mellem et verdsligt menneske og et menneske,
der trofast tjener Gud. Deres tanker, sympati og følelser harmonerer ikke, når det
drejer sig om de mest betydningsfulde emner – Gud, sandhed og evighed. Den ene
gruppe  modnes  som  hvede  for  Guds  kornlager,  den  anden  som  rajgræs  for
ødelæggelsens  ild.  Hvordan  kan  der  være  nogen  enhed  i  hensigt  og  handling
mellem  dem?  Vi  må  vogte  os  for  at  nære  en  ånd  af  religiøs  forblindelse  og
intolerance. Vi må ikke stå på afstand fra andre i en ånd, som synes at sige: “Kom
ikke nær til mig, for jeg er helligere, end du er.” Vi må ikke lukke os inde, borte fra
vore medmennesker, men vi må prøve at videregive den dyrebare sandhed, som har
velsignet vort eget hjerte, til dem. Men hvis vi er kristne og har hans ånd, som døde
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for at frelse mennesker fra deres synder, så vil vi elske vore medmenneskers sjæle
for højt til at støtte op om deres syndige fornøjelser med vor indflydelse eller ved at
være til stede. Langt fra at gavne dem vil en sådan fremfærd kun få dem til at tvivle
på ægtheden af vor religion. Vi burde være rodfæstet i overbevisningen om, at hvad
som  helst,  der  på  nogen  måde  vender  sig  fra  sandhed  og  retfærdighed  i  vor
forbindelse og vort partnerskab med mennesker, gavner os ikke og vanærer Gud
meget.’ In Heavenly Places, s. 310. 
 

‘Drag ud fra hende’

5. Hvilken  advarsel  giver  Paulus  de  kristne,  som  tror,  de  kan  deltage  i
verdslige aktiviteter? 2 Kor. 6, 14-16.

BEMÆRK: ‘Guds folk er så længe blevet ledt af verdens påfund og mode, at de er
uvillige til at være uafhængige af dem. Når jeg studerer Skrifterne, er jeg ængstelig
for Guds Israel i disse sidste dage. De er formanet til at fly fra afgudsdyrkelse. Jeg
frygter,  at  de sover og er så tilpassede verden, at det  ville være svært at  skelne
mellem ham,  der  tjener  Gud,  og  ham,  der  ikke  tjener  Gud.  Afstanden  mellem
Kristus  og  hans  folk  bliver  større,  og  afstanden  mellem dem og verden  bliver
mindre.  Forskellene  mellem  Kristi  bekendende  folk  og  verden  er  næsten
forsvundet.  Som  det  gamle  Israel  følger  de  de  omkringliggende  nationers
vederstyggeligheder.’ Testimonies, bind 1, s. 276.

6. Hvilket kald giver Paulus Guds folk? 2 Kor. 6, 17-18.

BEMÆRK: ‘Det er en alvorlig meddelelse, jeg giver menigheden, når jeg nu siger,
at ikke én ud af tyve, hvis navne står indført i menighedens bøger, er beredt til at
afslutte sit livsløb. De ville være uden Gud og uden håb i verden lige så sikkert som
den almindelige synder. De bekender sig til at tjene Gud, men de er mere optaget af
at tjene mammon. Denne halvt-om-halvt holdning er mere en uafbrudt fornægtelse
af  Kristus,  end det  er en bekendelse af  Kristus.  Mange har  taget  med sig ind i
menigheden et sind, som ikke er bøjet og ikke forvandlet; deres åndelige smag er
ødelagt af deres egen umoralske, nedværdigende, fordærvede tilstand; i sind, hjerte
og tanke stemmer de overens med verden og forhærder sig i vellystigt levned; de er
opfyldt af bedrag gennem hele deres såkaldte kristne liv. Tænk, at leve som syndere
og bekende sig til at være kristne! De, der kalder sig kristne og bekender sig til
Kristus,  bør  drage  bort  fra  dem  og  skille  sig  ud  og  ikke  røre  noget  urent.’  I
Mesterens Tjeneste, s. 50-51. 
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‘Herren kender dem, der hører ham til’

7. Kender Herren,  hvem der hører  ham til,  selvom vi ikke må forsøge at
dømme, hvem der er på Herrens side, og hvem der ikke er det? 2 Tim. 2,
19.

BEMÆRK: ‘Nogles sind bliver vendt mod vantroens kanal. Disse personer tror, de
ser grund til at tvivle på Guds ord og gerning, fordi visse bekendende kristnes færd
ser tvivlsomme ud for dem. Men flytter dette grundvolden? Vi må ikke gøre andres
fremfærd til basis for vor tro. Vi skal efterligne Kristus, det fuldkomne mønster.
Hvis nogen tillader, at deres greb på ham svækkes, fordi mennesker fejler, fordi
mangler ses i deres karakter, som bekender sig til sandheden, så vil de altid være på
glidende sand. Deres blik må rettes mod vor tros Banebryder og Fuldender; de må
styrke deres sjæle med den store apostels forvisning: “Dog, Guds faste grundvold
står urokket, beseglet med denne indskrift: ‘Herren kender dem, der hører ham til.’”
Gud kan ikke føres bag lyset. Han læser karakteren rigtigt. Han vejer motiverne.
Intet kan gemme sig for hans altseende øje; tankerne, hjertets motiver og hensigter,
ses alle af ham.’ Testimonies, bind 4, s. 583. 

8. Hvordan skelner Gud dem, der hører ham til? Åb. 14, 12.

BEMÆRK: ‘Vi nærmer os hurtigt afslutningen på denne verdens historie. Idet vi er
klar over, at Jesus virkelig kommer snart, vil vi blive opvækket til at arbejde som
aldrig før... Vi må løfte det banner som har denne indskrift: “Guds bud og troen på
Jesus.” Det store spørgsmål er lydighed mod Guds lov. Tab det ikke af syne.’ På
fast grunn, bog 2, s. 404.

‘Før vi har beseglet vor Guds tjenere’

9. Hvordan  skildrer  Bibelen  Guds  gerning  med  at  identificere  dem,  der
hører ham til? Åb. 7, 2-3.

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

10. Hvordan  vil  ondskabens  magter  i  kontrast  til  dette  identificere  sine
tilhængere? Åb. 13, 15-17.

BEMÆRK: ‘Efter advarslen mod at tilbede dyret  og dets billede [Åb. 14, 9-11]
siger profeten: “Her gælder det om udholdenhed for de hellige, der holder fast ved
Guds bud og troen på Jesus.” Da de, der holder fast ved Guds bud, således sættes
op som modsætning til dem, der tilbeder dyret og dets billede og tager dets mærke,
vil det sige, at forskellen mellem dem, der tilbeder Gud, og dem, der tilbeder dyret,
ligger i overholdelsen af Guds bud på den ene side og krænkelsen af budene på den
anden side.’ Konfrontation, s. 367-368. 

‘At det må kendes, at jeg, Herren, er eders Gud’

11. Hvilken del af Herrens ti bud har han særligt udvalgt til at identificere
dem, der hører ham til? Ez. 20, 20.

BEMÆRK: ‘Helligholdelsen af sabbatten er tegnet mellem Gud og hans folk. Lad
os ikke skamme os over at bære det tegn, der adskiller os fra verden... Sabbatten er
det  tegn,  der  skelner  de  lydige  fra  de  ulydige.  Med  mesterlig  kraft  har  Satan
arbejdet på at gøre det fjerde bud ugyldigt, så Guds tegn mistes af syne. Den kristne
verden har trådt Herrens sabbat under fode og helligholder en sabbat, som fjenden
har indført. Men Gud har et folk, som er loyalt mod ham. Hans værk skal fremføres
i  de  rette  linier.  Det  folk,  som  bærer  hans  tegn,  skal  stifte  menigheder  og
institutioner  som  mindesmærker  for  Gud.  Uanset  hvor  ydmyge  disse
mindesmærker ser ud, vil de hele tiden vidne imod den falske sabbat, Satan har
indført,  og  vidne  til  fordel  for  den  sabbat,  Herren  indførte  i  Eden,  da
morgenstjernerne jublede til hobe, og alle Guds sønner råbte af glæde.’  Counsels
on Health, s. 235.

12. Hvordan blev oprøret mod Guds lov forudsagt? Dan. 7, 25. Sammenlign
med 2 Tess. 2, 3-4.
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BEMÆRK:  Udtrykket  “lovløshedens  menneske”  betyder  bogstaveligt  “det
menneske,  der  overtræder  Guds  lov.”  Det  græske  ord  “anomia”  henviser  til
overtrædelsens handling, ulydighed mod loven.
‘Pavedømmet har forsøgt at ændre Guds lov. Det andet bud, der forbyder tilbedelse
af billeder, er taget ud af loven, og det fjerde bud er lavet om i den grad, at den
første dag er blevet  gjort til  hviledag i stedet for den syvende. Som grund til  at
udelade det andet bud hævder papisterne, at det er overflødigt, da det er indbefattet
i det første, og at de udtrykker loven nøjagtigt, som Gud har bestemt, den skulle
forstås.  Det  kan ikke være  den  ændring,  profeten  forudsiger.  Det  skal  være  en
forsætlig ændring. “Han skal sætte sig for at ændre tider og lov.” Ændringen af det
fjerde bud opfylder denne profeti ganske nøje. Den eneste autoritet, de påberåber
sig for denne forandring, er kirkens. Her sætter pavemagten sig åbent over Gud.
Hvor de, der tilbeder Gud, særligt kendetegnes ved, at de overholder det fjerde bud
– da dette er tegn på hans skabermagt og vidnesbyrd om hans krav på menneskets
ærbødighed og hyldest  – vil  de,  der tilbeder dyret,  være kendetegnet  ved deres
anstrengelse for at nedrive Skaberens minde og ophøje det, som romerkirken har
indstiftet.  Det  var i  spørgsmålet  om søndagen,  at  pavedømmet  først  gjorde sine
overmodige krav gældende; og det var første gang, det tyede til statsmagten for at
gennemtvinge helligholdelsen af søndag som “Herrens dag.” Men Bibelen peger på
den syvende dag og ikke den første som Herrens dag. Kristus sagde: “Så er da
Menneskesønnen også herre over sabbatten.” Det fjerde bud siger: “Den syvende
dag  skal  være  hviledag  for  Herren.”  Og  ved  profeten  Esajas  kalder  Herren
sabbatten “min helligdag.” Mark. 2, 28; Es. 58, 13.’ Konfrontation, s. 368.
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‘Hvad er du her efter?’

UDENADSVERS: ‘Thi han har selv sagt: “Jeg vil aldrig slippe dig og aldrig
forlade dig,” så vi frimodigt kan sige: “Herren er min hjælper, jeg vil ikke frygte;
hvad kan et menneske gøre mig?”’ Heb. 13, 5b-6.

STUDIEHJÆLP: Profeter & Konger, s. 82-89.
LEKTIENS MÅL: At vise hvordan Gud behandlede Elias, da hans tro svigtede.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Kong. 19.

Indledning
‘Man skulle ikke tro, at Elias nogen sinde ville fortvivle eller ængstes mere,

efter at han havde lagt et så ukueligt mod for dagen og sejret så fuldstændigt over
konge, præster og folk. Men dette menneske, der havde set så mange beviser på
Guds kærlige omsorg,  var  ikke fri  for menneskelige skrøbeligheder,  og i denne
mørke time svigtede både troen og modet.’ Profeter & Konger, s. 82.

‘Tag mit liv’

1. Hvilken advarsel modtog Elias, og hvad var Elias’ respons? 1 Kong. 19, 1-
3.

BEMÆRK: ‘Elias skulle ikke være flygtet  fra  sin post. Da Jesabel truede ham,
skulle han have søgt hjælp hos den Herre, der havde befalet ham at forsvare Guds
ære.  Han skulle have sagt  til  sendebudet,  at  den Gud, som han troede på,  ville
beskytte ham imod dronningens had. Det var kun nogle få timer, siden han havde
set en vidunderlig åbenbarelse af Guds magt, og dette burde have overbevist ham
om, at han ikke ville blive svigtet nu. Hvis han var blevet, hvor han var, og havde
gjort Gud til sin tilflugt og styrke og stået urokkelig fast på sandhedens side, ville
han være blevet beskyttet. Så ville Herren have givet ham en ny, stor sejr. Han ville
have hjemsøgt Jesabel med sine straffedomme, og dette ville have gjort et sådant
indtryk på både konge og folk, at resultatet var blevet en stor reformation.’ Profeter
& Konger, s. 82.

2. Hvordan var Elias’ sindsstemning, efter at han var flygtet fra Jesabel? 1
Kong. 19, 4..

BEMÆRK: ‘Når mennesker har vist stærk tro og vundet herlige sejre, indtræder
der ofte en reaktion. Sådan gik det også Elias. Han frygtede for, at den reform, som 
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var  blevet  indledt  på  Karmel,  ikke  ville  vare  ved.  Han  blev  overvældet  af
nedtrykthed.  Han var  blevet  hævet til  Pisgas  tinde,  men nu var  han helt  nede i
dalen. Da den Almægtiges  kraft  hvilede over ham, bestod han en overvældende
trosprøve; men nu, da han havde tabt modet, og Jesabels trussel ringede i hans ører,
og Satan tilsyneladende stadig benyttede  denne onde kvinde til  at  lave intriger,
mistede  han  sit  tag  i  Gud.  Han  var  blevet  højt  ophøjet,  og  reaktionen  var
overvældende. Elias glemte Gud og fortsatte sin flugt.  Til sidst  befandt  han sig
alene i en ørken. Her satte han sig træt og udmattet under en gyvelbusk for at hvile
sig. Mens han sad der, bad han om at måtte dø. “Nu er det nok, Herre; tag mit liv,
thi jeg er ikke bedre end mine fædre!” Han var flygtning. Han befandt sig langt
borte fra  menneskelig bebyggelse.  Hans mod var  knust  af  bitter  skuffelse.  Han
ønskede aldrig at møde mennesker mere. Han var fuldstændig udmattet og faldt til
sidst i søvn.’ Profeter & Konger, s. 82-83. 

‘Stå op og spis’

3. Hvordan hjalp Herren Elias i hans modløshed? 1 Kong. 19, 5-8.

BEMÆRK: ‘Guds øje hvilede stadig på hans tjener. Han elskede ham ikke mindre,
da han følte sig sønderknust og svigtet af Gud og mennesker, end da ild faldt ned
fra himmelen som svar på hans bøn og oplyste Karmel. De, som ikke har båret
tunge ansvar, eller som ikke har været vant til at føle meget dybt, kan ikke forstå
Elias’ følelser og er ikke rede til at give ham den ømme medfølelse, han fortjener.
Gud kender hjertet og kan læse dets smertelige kval under fristelser og smertende
kamp. Idet Elias sover under gyvelbusken, vækker en blid berøring og behagelig
stemme ham. Med det samme farer han sammen i forfærdelse, som om han skulle
flygte, som om fjenden, der stræbte efter hans liv, virkelig havde fundet ham. Men i
det medfølende ansigt af kærlighed, der bøjede sig over ham, ser han ikke en fjende
ansigt,  men en vens.  En engel  er blevet  udsendt med mad fra Himmelen for at
opretholde Guds trofaste tjener. Hans stemme siger til Elias: “Stå op og spis!” Efter
Elias havde spist den forfriskning, der var tilberedt for ham, faldt han igen i søvn.
For anden gang afhjælper Guds engel Elias’ behov. Han rører ved den trætte og
udmattede mand, og i medlidende ømhed siger han til ham: “Stå op og spis, ellers
bliver vejen dig for lang!” Elias blev styrket og begav sig på sin rejse til Horeb.’
Testimonies, bind 3, s. 290-291.

4. Hvordan erkendte David Herrens kærlighed og omsorg for sine egne? Sal.
34, 7-9. (Læs hele salmen.)

BEMÆRK:  ‘Guds  tjener  kan  have  frimodighed,  idet  han  ved,  at  han  har  en
medfølende himmelsk Fader, som læser sjælens motiver og forstår dens hensigter.
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De, som står på kampens frontlinie, som er styret  af Guds Ånd til  at udføre en
særlig gerning for ham, vil ofte føle reaktionen, når presset fjernes, og fortvivlelse
kan trykke dem hårdt og ryste den mest heltemodige tro og svække de mest trofaste
sind. Gud forstår alle vore svagheder. Han kan have medlidenhed og kærlighed, når
menneskers hjerter kan være så hårde som sten. At vente tålmodigt og stole på
Gud, når alt ser mørkt ud, er den lektie, som hans tjenere må lære mere fuldt ud.
Gud vil i sin retskaffenhed ikke svigte dem.’ Review & Herald, 7. oktober 1873.

‘Hvad er du her efter?’

5. Hvilket spørgsmål stillede Herren Elias? 1 Kong. 19, 9.

BEMÆRK: ‘Herren sagde til Elias i sit skjulested: “Hvad er du her efter, Elias?”
Jeg sendte dig til Akab med et budskab; jeg sendte dig til bækken Krit og derefter
til enken i Zarepta. Jeg befalede dig at vende tilbage til Israel og at træde frem for
afgudspræsterne på Karmel;  og jeg udstyrede dig med styrke,  så du kunne lede
kongens vogn til Jizre’els port. Men hvem sendte dig på denne hastige flugt ind i
ørkenen? Hvad ærinde har du her? Således rettes spørgsmålet til hvert Guds barn,
som ikke  er  aktivt  engageret  i  tjeneste,  hvis  stemme,  det  er  lykkedes  sjælenes
fjende, uanset hvilke midler han har brugt, at gøre tavs: Hvad er du her efter? Jeg
befalede dig at gå ud i al verden og forkynde evangeliet, at berede et folk for Guds
store dag. Hvorfor er du her?’ Review & Herald, 30. oktober 1913.

6. Hvilken respons gav Elias på Herrens spørgsmål? 1 Kong. 19, 10.

BEMÆRK: ‘Der kan hentes mange lærdomme fra Elias’ erfaring på denne tid, hvor
han  havde  mistet  modet  og tilsyneladende  var  slået  ud.  Disse  lærdomme er  af
uvurderlig  betydning  for  Guds  tjenere  i  denne  tid,  hvor  der  råder  en  udbredt
ligegyldighed for lov og ret. Frafaldet i dag minder meget om frafaldet i Israel på
profeten Elias’ tid. I dag følger de store masser Ba’al ved at sætte det menneskelige
over  det  guddommelige,  lovprise  folkets  førere,  tilbede  mammon  og  sætte
videnskaben  højere  end  åbenbaringens  sandheder.  Tvivl  og  vantro  øver  deres
skadelige  indflydelse  på sind og hjerte,  og mange sætter menneskelige  teorier  i
Guds  ords  sted.  Der  slås  offentligt  til  lyd  for,  at  fornuften  bør  stå  over  ordets
undervisning.  Man hævder,  at Guds lov, som er  retfærdighedens guddommelige
målestok, ikke gælder. Sandhedens store fjende arbejder med forførerisk magt for
at få mænd og kvinder til at anbringe det, som menneskene selv har skabt, på den
plads, der tilkommer Gud, og til at glemme det, som han har givet menneskene til
deres lykke og frelse.’ Profeter & Konger, s. 86.
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‘En stille, sagte susen’

7. Hvordan åbenbarede Herren sig for Elias? 1 Kong. 19, 11-12.

BEMÆRK: ‘Gud åbenbarede sig ikke for sin tjener i al sin magt og vælde, men i en
stille, sagte susen.” Han ville lære Elias, at det ikke altid er det arbejde, som syner
mest udadtil, der tjener hans vilje bedst. Stormen rasede, lynene glimtede, og en
fortærende ild fejede forbi, mens Elias ventede på, at Herren skulle åbenbare sig;
men Gud var ikke i alt dette. Da den stille, sagte susen hørtes, tilhyllede profeten sit
hoved, for nu var Herren nær. Hans ophidselse havde lagt sig, og han var ganske
rolig og ydmyg.  Nu vidste han, at han altid ville få hjælp i nødens tid, hvis han
stolede tillidsfuldt og urokkeligt på Gud. Det er ikke altid den lærdeste fremstilling
af Guds sandhed, der overbeviser sjælen og får et menneske til at omvende sig,
Menneskehjertet  påvirkes  ikke  af  veltalenhed  eller  logik,  men  af  Helligåndens
blide, dragende magt, som arbejder roligt, men sikkert for at forvandle og udvikle
karakteren.  Det  er  Guds Ånds stille,  sagte indflydelse,  som formår at  forvandle
hjertet.’ Profeter & Konger, s. 85-86.

8. Hvad var Elias’ reaktion, da han hørte Herrens stemme? 1 Kong. 19, 13a.

BEMÆRK: ‘Man bør have en sund forståelse af, hvordan man skal komme til Gud
i ærbødighed og med gudsfrygt i tilbedende kærlighed. Der er en tiltagende mangel
på  ærbødighed  for  vor  Skaber,  en  øgende  respektløshed,  når  det  gælder  hans
storhed og majestæt. Men Gud taler til os i disse sidste dage. Vi hører hans stemme
i  stormen  og  i  den  rullende  torden.  Vi  hører  om  ulykker  ved  jordskred,
oversvømmelser og ødelæggende naturkræfter, som jager frem. Vi hører om skibe,
som går ned på de stormfulde verdenshave. Gud taler til familier, som har nægtet at
anerkende  ham. Somme tider  taler  han i  storm og hvirvelvind og somme tider
ansigt til ansigt og som han talte med Moses. Så kan han igen hviske sin kærlighed
til  det  lille  tillidsfulde  barn  og  til  den  gråhårede  far  og  mor,  som er  svage  af
alderdom. Jordisk visdom er visdom, når den betragter det usynlige. Når den stille,
sagte stemme høres, den, som følger efter hvirvelvinden og stormen, som rokker
bjergene, bør alle dække deres ansigt til, for Gud er meget nær. De bør skjule sig i
Jesus Kristus, for han er deres skjulested. Klippens kløft er dækket af hans egen
gennemstukne hånd, medens den ydmyge søgende venter i bøjet stilling på, hvad
Herren har at sige til sin tjener.’ På fast grunn, bog 2, s. 315.

‘En røst lød til ham’

9. Hvordan gentog Herren sit spørgsmål til Elias? 1 Kong. 19, 13b.
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BEMÆRK:  ‘Mangt  og  meget  afhænger  af  pålidelige  og  loyale  menneskers
utrættelige indsats. Det er derfor, at Satan gør sig enhver tænkelig anstrengelse for
at forhindre, at Guds vilje fuldbyrdes ved lydige menneskers hjælp. Han får nogle
til  at  tabe deres  høje og hellige  hverv af  syne,  så de lader  sig nøje med denne
verdens glæder. Han tilskynder dem til at leve i magelighed eller flytte fra egne,
hvor  de  kunne  gøre  meget  godt,  til  steder,  hvor  de  kan  opnå  større  verdslige
fordele.  Atter  andre  gør  han  modløse,  så  de  svigter  deres  pligt  på  grund  af
modstand og forfølgelse.  Men Himmelen omfatter  alle  disse med den ømmeste
omhu. Spørgsmålet: “Hvad er du her efter?” bliver stillet hvert eneste af Guds børn,
som sjælefjenden har fået til at tie. Jeg har befalet dig at drage ud i al verden og
forkynde evangeliet for at gøre et folk rede til Guds store dag. Hvorfor er du her?’
Profeter & Konger, s. 87. 

10. Hvordan svarede Elias igen? 1 Kong. 19, 14.

BEMÆRK: ‘Elias påtog sig et mærkeligt hverv, da han ville tælle Israel, mens det
frafaldne  folk  hjemsøgtes  af  Guds  straffedomme.  Han  kunne  kun  finde  én  på
Herrens side. Han sagde med en sørgelig stemme: “Jeg har været fuld af nidkærhed
for Herren, Hærskarers Gud, fordi israelitterne har forladt din pagt; dine altre har de
nedbrudt, og dine profeter har de ihjelslået med sværd! Jeg alene er tilbage, og nu
står de mig efter livet!”’ Review & Herald, 12. november 1895.

‘Vend tilbage’

11. Hvordan forsikrede Herren Elias, at han stadig ville bruge ham som sin
profet? 1 Kong. 19, 15-17.

BEMÆRK: ‘Herren forsikrede Elias,  at synderne i Israel  ikke ville undgå deres
straf. Der forestod endnu en vanskelig opgave, før alle havde fået lejlighed til at
stille sig på den sande Guds side. Elias skulle vende tilbage til Israel og hjælpe til
med at gennemføre en reformation. Nogle skulle særligt udvælges til at opfylde den
guddommelige hensigt med at straffe det afgudsdyrkende rige.’ Review & Herald,
23. oktober 1913.

12. Hvordan viste Herren Elias,  at han tog fejl,  da han troede,  at han var
alene i sin troskab mod Gud? 1 Kong. 19, 18.
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BEMÆRK: ‘Skønt dette frafald er meget udbredt, er det dog ikke universelt. Det er
ikke  hele  verden,  der  ligger  i  lovløshed  og  synd,  og  det  er  ikke  hele
menneskeheden, der har stillet sig på fjendens side. Gud har mange tusinder, der
ikke  har  bøjet  knæ  for  Ba’al  –  mange,  som  ønsker  at  få  et  mere  indgående
kendskab til Kristus og loven, mange, som til trods for omstændighederne håber, at
Jesus snart vil komme for at gøre ende på synd og død. Der er også mange, der har
tilbedt Ba’al uden selv at være klar over det, og Guds Ånd arbejder stadig med
disse mennesker. Sådanne behøver en personlig håndsrækning af de mennesker, der
kender Gud og hans ords kraft. I denne tid burde alle Guds børn være travlt optaget
af at hjælpe andre. Guds engle vil ledsage dem, der kender den bibelske sandhed og
forsøger at finde de mænd og kvinder, som længes efter lys, og ingen behøver at
være  bange  for  at  gå  fremad,  når  englene  er  med.  Mange  vil  opgive
afgudsdyrkelsen  og begynde  at  tjene den levende Gud,  takket  være  gudfrygtige
tjeneres trofaste indsats. Mange vil ophøre med at vise ærbødighed for de ting, som
er skabt  af  mennesker,  og vil  uforfærdet  stille  sig  på Guds og hans lovs side.’
Profeter & Konger, s. 87.
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‘Så I hører mine tjenere profeternes ord’

UDENADSVERS: ‘Jeg sendte alle mine tjenere profeterne til eder årle og silde,
for at de skulle sige: “Omvend eder hver fra sin onde vej, gør gode gerninger og
hold eder ikke til andre guder, så I dyrker dem; så skal I bo i det land, jeg gav eder
og eders fædre.” Men I bøjede ikke eders øre og hørte mig ikke.’ Jer. 35, 15.

STUDIEHJÆLP: Profeter & Konger, kap. 16.
LEKTIENS MÅL: At studere irettesættelsesbudskaberne, som Elias blev givet.
LEKTIENS SKRIFTSTED: 1 Kong. 21, 1-29; 2 Kong. 1, 2-17.

Indledning
‘Når Guds værk skal afsluttes på jorden, vil Guds lov atter blive ophøjet. Falske

religioner kan dominere,  lovløsheden kan være stor, kærligheden kan blive kold
hos de mange, menneskene kan glemme Golgatas kors, og hele verden kan blive
skjult af et mørke så sort som et sørgeflor,  ja, hele verden kan gå til  angreb på
sandheden, og der kan dannes den ene sammensværgelse efter  den anden for at
gøre  det  af  med  Guds  folk,  men  i  den  største  krisetime  vil  Elias’  Gud  lade
menneskelige redskaber stå frem og forkynde et budskab, som ikke kan bringes til
tavshed. Deres irettesættende røst vil blive hørt i de store byer og på steder, hvor
menneskene har talt kraftigst imod den Allerhøjeste.’ Profeter & Konger, s. 94.

‘Du må ikke begære’

1. Hvad ledte Akab til at synde, hvad angår Nabots vingård? 1 Kong. 21, 1-4.

BEMÆRK: ‘I de hellige Skrifter udtales der frygtelige fordømmelser over synden
begær. “Ingen havesyg – det er det samme som en afgudsdyrker! – har lod og del i
Kristi  og Guds rige.”  Salmisten siger:  “Den gudløse praler  af sin sjæls attrå  og
velsigner  den  begærlige,  som  Herren  foragter.”  Paulus  ligestiller  begærlige
mennesker med afgudsdyrkere, ægteskabsbrydere, tyve, drankere, æreskændere og
røvere, blandt hvilke ingen vil arve Guds rige. Disse er frugterne af et fordærvet
træ, og Gud vanæres af dem.’ Signs of the Times, 7. februar 1884.

2. Hvordan sørgede Jesabel for Nabots død? 1 Kong. 21, 7-13.
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BEMÆRK: ‘Akab bekymrede sig ikke om, hvorledes hans hustru ville  opfylde
hans  ønske,  og  Jesabel  tog  øjeblikkelig  skridt  til  at  gennemføre  sit  onde
forehavende. Hun skrev breve i kongens navn, satte hans segl under og sendte dem
til  de ældste og de fornemme i  den by,  hvor Nabot boede.  I  brevene stod der:
“Udråb  en fastedag  og sæt  Nabot  øverst  blandt  folket  og lige  over for  ham to
forbrydere, som kan vidne imod ham og sige: Du har forbandet Gud og kongen! og
før ham så ud og sten ham til døde!” Befalingen blev adlydt. “Hans bysbørn, de
ældste og de fornemme, ... gjorde nu, som Jesabel havde sendt bud til dem om,
således som der stod i brevet, hun havde sendt dem.” Derpå gik hun ind til kongen
og bød ham stå op og tage vingården i besiddelse. Akab brød sig ikke om følgerne,
men fulgte blindt hendes råd og gik ned for at tage den vingård, som han havde
begæret, i besiddelse.’ Profeter & Konger, s. 103.

‘Syndens løn er døden’

3. Hvilket irettesættelsesbudskab blev Elias befalet at give Akab? 1 Kong.
21, 17-19. 20b-22.

BEMÆRK:  ‘Kongen  undgik  ikke  at  blive  irettesat,  da  han  ville  overtage  den
ejendom, som han havde erhvervet sig ved svig og blodsudgydelse. “Men Herrens
ord kom til tisjbitten Elias således: ‘Stå op, gå Akab, Israels konge i Samaria, i
møde; han er just i Nabots vingård, som han er gået ned at tage i besiddelse og tal
således til ham: Så siger Herren: Har du myrdet og allerede tiltrådt arven?’” Herren
sagde endvidere til Elias, at han skulle udtale en frygtelig straffedom over Akab.’
Profeter & Konger, s. 103.

4. Hvordan hilste Akab på Elias? 1 Kong. 21, 20a. Sammenlign med Rom. 8,
7; Jak. 4, 4.

BEMÆRK:  ‘Enhver  skændighed,  enhver  skam  og  grusomhed,  som  Satan  har
kunnet tilskynde menneskelige hjerter til  at  finde på,  er Jesu efterfølgere blevet
hjemsøgt med. Og den vil atter blive opfyldt på tydelig vis, for det kødelige hjerte
er stadig en fjende af Guds lov og vil ikke underkaste sig dens bud. Verden i dag
stemmer ikke mere overens med Kristi lære, end den gjorde det på apostlenes tid.
Det samme had, som fremkaldte råbet: “Korsfæst ham! korsfæst ham!” det samme
had, som førte til forfølgelsen af disciplene, er stadig virksomt i ulydighedens børn.
Den samme ånd,  som i  middelalderen  dømte  mænd og  kvinder  til  fængsel,  til
landflygtighed  og  til  døden,  som  opfandt  inkvisitionens  udsøgte  pinsler,  som
planlagde  og  udførte  Bartolomæusnattens  myrderier  og  som antændte  bålene  i
Smithfield,  den  arbejder  stadig  med  ondskabens  styrke  i  ugenfødte  hjerter.
Sandhedens historie har altid været en beretning om kamp mellem det gode og det
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onde.  Evangeliets  forkyndelse  er  i  denne  verden  altid  foregået  lige  over  for
modstand, farer, tab og lidelse.’ Mesterens Efterfølgere, s. 49.

‘Gik sagtelig om’

5. Hvad var Akabs respons på det irettesættelsesbudskab, som Elias bragte?
1 Kong. 21, 27.

BEMÆRK:  Ordet  “sagtelig”  betyder  sagtmodig.  Sandsynligvis  betyder  det
bogstaveligt “barfodet.”
‘Lige som det, han tidligere var vidne til på Karmel, gik Elias’ ord lige ind i Akabs
hjerte. Nu skjulte han ikke sandheden fra sig selv eller prøvede at aflede sit sind
ved tanker om personligt had fra profetens side. Han havde syndet imod Jehova, og
han ydmygede sig for Jehova. Som en, der sørgede, sønderrev han sine klæder; som
en, der angrede, bandt han sæk om sin krop; som en, der var skyldig, fastede han;
og som en, der vaklede under en tung byrde af sorg, gik han sagtelig om. Og alt
dette foregik offentligt – for menneskers øjne.’ Edersheim, The History of Israel &
Judah, s. 56. 

6. Hvordan mildnede Gud sin dom over Akabs hus som følge heraf? 1 Kong.
21, 28-29.

BEMÆRK:  ‘Det  var  passende,  hvis  vi  må  tillade  os  at  bruge  udtrykket,  og  i
overensstemmelse med Guds tidligere erklærede dom, at  den levende Gud, som
havde set  og gengældt  den overtrædelse,  som blev begået  i  hemmelighed,  også
skulle  anerkende  angeren,  som blev  vist  offentligt.  I  overensstemmelse  hermed
kom Jehovas ord en gang til til Elias om at erklære, at den personlige anger over
den personlige synd havde ført til eftergivelse af den personlige straf, men ikke af
den, der var udtalt over kongeslægten.  Den synlige straffedom, ved hvilken alle
skulle se Guds retfærdige straf, blev udsat til hans søns tid, og den ville være blevet
udsat endnu længere tid, hvis han havde udvist den samme anger.’ Edersheim, The
History of Israel & Judah, s. 56. 

7. Hvordan blev ordene i Elias’ budskab angående Akab opfyldt? 1 Kong.
22, 37-38.

BEMÆRK:  ‘Den  vogn,  der  bar  Akabs  døde krop,  der  lå  på  dets  blodige  leje,
skyndte sig gennem mørket. De nåede Samaria, og der begravede de deres konge.
Men vognen,  som var  fuld  af  hans  blod,  tog de udenfor  for  at  skylle  den  ved
dammen ved byen. Og skrækkeligt at se til, slikkede de vilde herreløse hunde, som
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i Østen lusker omkring på bymurene om natten, i det svage måneskin det vand, som
var blandet med blod, der flød fra den blodfarvede vogn, mens de skyllede den.’
Edersheim, The History of Israel & Judah, s. 71.

‘Gud lader sig ikke spotte’

8. Hvilket budskab blev Elias befalet at give Jesabel? 1 Kong. 21, 23.

BEMÆRK: ‘Straffedommen over  Jesabel  skulle  eksekveres  “ved Jizre’els  mur”
[efter King James oversættelse]. Udtrykket betyder rigtigt: “på den frie plads ved
muren.” Og når vi husker, at det vindue, fra hvilket Jesabel så ned på Jehu, måtte
have været i bymuren, eftersom hun henvendte sig til ham, mens han gik igennem
porten,  så  kan  vi  forstå,  hvor  bogstaveligt  denne  forudsigelse  blev  opfyldt.’
Edersheim, The History of Israel & Judah, s. 57. 

9. Hvordan blev ordene i Elias’ budskab angående Jesabel opfyldt? 2 Kong.
9, 30-37.

BEMÆRK:  ‘Tidender  om alt,  der  gik  for  sig,  havde  hurtigt  nået  Jesabel.  Hun
valgte snart sin fremgangsmåde. Hun vidste, hun måtte dø; og hun ville dø som en
prinsesse af sin slægt og som en dronning. Efter den østerlandske skik malede hun
sine øjne og “smykkede sit hoved.” Således klædt som en dronning indtog hun sin
plads ved vinduet og ventede på Jehus ankomst. Da han kom, kaldte hun på ham fra
oven... Idet  han kiggede op, udbrød han på sin utålmodige måde: “Hvem holder
med mig? Hvem?” Og da nogle af hofmændene straks svarede, så blev Jesabel på
hans befaling styrtet  ned fra vinduet. Hendes blod sprøjtede op på muren og på
hestene, og da han passerede porten knuste hans vogn hendes lemlæstede legeme.’
Edersheim, The History of Israel & Judah, s. 203.

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

10. Hvilken slags konge var Ahazja, Akabs søn og efterfølger? 1 Kong. 22, 51-
53.

BEMÆRK: ‘[Akabs] efterfølger Ahazja “gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne,
og vandrede i sin faders og sin moders spor og i Jeroboams, Nebats søns, spor.”
“Han dyrkede Ba’al og tilbad ham og krænkede Herren, Israels Gud,” som hans
fader Akab havde gjort. 1 Kong. 22, 53-54. Men den oprørske konges synder blev
hurtigt straffet. Det var tydeligt at se, at han var genstand for Guds vrede. Først
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udbrød der en skæbnesvanger krig med Moab, og senere kom han ud for en ulykke,
som nær havde kostet ham livet.’ Profeter & Konger, s. 103-104. 

11. Hvad gjorde Ahazja, da han kom ud for en alvorlig ulykke? 2 Kong. 1, 2.

BEMÆRK: ‘“Ahazja faldt ud gennem vinduesgitteret for sin stue på taget” og blev
alvorligt kvæstet. Da han frygtede for, at han ikke ville blive rask igen, sendte han
nogle tjenere hen for at spørge Ekrons gud, Ba’al-Zebub, om han ville blive rask.
Man  mente,  at  Ekrons  gud  kunne  give  oplysninger  om fremtiden  gennem sine
præster. Men deres forudsigelser og oplysninger kom i virkeligheden fra mørkets
fyrste.’ Profeter & Konger, s. 104.

‘Du sender bud for at rådspørge Ekrons gud’

12. Hvilket  irettesættelsesbudskab  blev  Elias  befalet  at  give  Ahazjas
budbringere til Ba’al-Zebub? 2 Kong. 1, 3-4.

BEMÆRK: ‘Ahazja havde været vidne til den Allerhøjestes mirakler i sin faders
regeringstid. Han havde set de frygtelige straffe, som Gud havde nedkaldt over det
frafaldne Israel for at vise, hvorledes han ser på dem, der tilsidesætter hans lovs
bindende krav. Ahazja havde opført sig, som om disse frygtelige begivenheder blot
var eventyr. I stedet for at ydmyge sig over for Herren dyrkede han Ba’al, og til
sidst gik han så vidt, at han tog dette dristige skridt på gudløshedens vej. Ahazja
blev ved at være oprørsk og ubodfærdig til det sidste og døde “efter det Herrens
ord, som Elias havde talt.”’ Profeter & Konger, s. 104.

13. Hvordan beskrev Ahazjas budbringere Elias for kongen, da Elias sendte
dem tilbage? 2 Kong. 1, 7-8.

BEMÆRK: ‘De forskræmte tjenere skyndte sig tilbage til kongen og fortalte, hvad
den Guds mand havde sagt.  Kongen spurgte:  “Hvorledes så den mand ud?” De
svarede: “Det var en mand i en lådden kappe med et læderbælte om lænderne.”
“Det er tisjbitten Elias,” udbrød Ahazja. Han var klar over, at hvis det virkelig var
Elias, hans tjenere havde mødt, ville den forudsagte dom gå i opfyldelse. I et forsøg
på  at  afværge  den  truende  ulykke  besluttede  han  at  sende  bud  efter  profeten.’
Profeter & Konger, s. 104.

14. Hvilken dom blev udtalt  over  Ahazja efter hans gentagne forsøg på at
skræmme Elias? 2 Kong. 1, 16-17a.
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BEMÆRK: ‘Ahazja sendte to gange en deling soldater  af sted for  at  skræmme
profeten, og begge gange blev de ramt af Guds vrede. Den tredje deling soldater
ydmygede sig over for Gud, og da halvhundredføreren nærmede sig Herrens tjener,
“kastede han sig på knæ for Elias, bønfaldt ham og sagde: ‘Du Guds mand! Lad
dog mit og disse dine halvtredsindstyve trælles liv være dyrebart i dine øjne!’” “Da
sagde Herrens engel til Elias: ‘Gå ned med ham, frygt ikke for ham!’ Så gik han
ned med ham og fulgte ham til kongen og han sagde til kongen: ‘Så siger Herren:
Fordi du har sendt sendebud hen for at rådspørge Ekrons gud Ba’al-Zebub – mon
det er, fordi der ingen Gud er i Israel, du kunne rådspørge? derfor: det leje, du steg
op på, kommer du ikke ned fra, thi du skal dø!’”’ Profeter & Konger, s. 104.
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‘Se, jeg sender eder profeten Elias’

UDENADSVERS: ‘Selv skal  han gå  foran  ham i  Elias’  ånd og kraft  for  at
“vende fædrenes hjerter til børnene” og de genstridige til retfærdiges sind, så han
kan berede Herren et velskikket folk.’ Luk. 1, 17.

STUDIEHJÆLP: Conflict & Courage, s. 272.
LEKTIENS MÅL: At studere hvordan Johannes Døber opfyldte profetien i 

Mal. 4, 5-6.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Luk. 1, 13-17.

Indledning
‘Den profeti, som Johannes’ mission opfyldte, giver et omrids af vor opgave:

“Ban Herrens vej,  gør  hans stier jævne.” Matt.  3,  3.  Ligesom Johannes beredte
vejen for  Frelserens  første  komme,  således  skal  vi  berede  vejen for  hans andet
komme.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 122.

‘Jeg sender eder Elias’

1. Hvilken profeti var blevet givet profeten Malakias angående Elias? Mal. 4,
5-6.

BEMÆRK:  ‘Malakias’  afsluttende  ord er  en  profeti  angående  den  gerning,  der
burde gøres som forberedelse til Kristi første og andet komme. Profetien indledes
med formaningen: “Kom min tjener Moses’ lov i hu, hvem jeg pålagde vedtægter
og lovbud om alt Israel på Horeb. Se, jeg sender eder profeten Elias, før Herrens
store og frygtelige dag kommer. Han skal vende fædrenes hjerter til sønnerne og
sønnernes til  fædrene, at jeg ikke skal  komme og slå landet med band.” Denne
profeti blev opfyldt af Johannes Døber; for Frelseren selv sagde til sine disciple:
“Elias er allerede kommen.” Da de hørte dette, “forstod disciplene, at det var om
Johannes Døber, han havde talt til dem.”’ Southern Watchman, s. 21. marts 1905.

2. Hvilken profeti fortalte Herrens engel Zakarias angående Johannes 
Døber? Luk. 1, 17.

BEMÆRK: ‘I hver fase af jordens historie har Gud haft sine redskaber til at føre sit
værk fremad, som må udføres på hans udvalgte måde. Johannes Døber havde en
særlig gerning, til hvilken han blev født og udvalgt – gerningen at bane Herrens
vej. Johannes Døbers mission og gerning blev udspecificeret af Herrens engel, som
Lukas har nedskrevet: “ Selv skal han gå foran ham i Elias’ ånd og kraft for at 
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“vende fædrenes hjerter til børnene” og de genstridige til retfærdiges sind, så han
kan  berede  Herren  et  velskikket  folk.”  Helligånden  skulle  være  over  ham.’
Southern Watchman, 21. marts 1905.

3. Hvordan bekræftede Jesus,  at Johannes var en opfyldelse af  Malakias’
profeti?  Matt.  17,  10-13.  Sammenlign  med  Matt.  11,  12-14.  (Betragt
betydningen af Joh. 1, 21.)

BEMÆRK:  ‘Johannes’  gerning  blev  forudsagt  af  profeten  Malakias:  “Se,  jeg
sender eder profeten Elias, før Herrens store og frygtelige dag kommer. Han skal
vende  fædrenes  hjerter  til  sønnerne  og  sønnernes  til  fædrene,  at  jeg  ikke  skal
komme og slå landet med band.” Mal. 4, 5-6. Johannes Døber gik frem i Elias’ ånd
og kraft for at bane Herrens vej og for at vende de genstridige til retfærdiges sind.
Han var en repræsentant af dem, der lever i de sidste dage, til hvem Gud har betroet
hellige sandheder at fremsætte for folket for at bane vejen for Kristi andet komme.
Og de samme afholdenhedsprincipper, som Johannes praktiserede, bør overholdes
af  dem,  som  i  vore  dage  skal  advare  verden  om  Menneskesønnens  komme.’
Temperance, s. 91.

‘Vin og stærk drik må han ikke drikke’

4. Hvilket  særligt  aspekt  angående  Johannes’  opdragelse  understregede
Herrens engel over for Zakarias? Luk. 1, 15.

BEMÆRK:  ‘Gud havde kaldet Zakarias’ søn til en stor gerning, den største, der
nogen sinde er blevet  betroet  et menneske. For at kunne fuldføre denne opgave
måtte han have Herren som sin hjælper. Og Guds Ånd ville være med ham, hvis
han  rettede  sig  efter  engelens  anvisninger.  Johannes  skulle  gå  ud  som Jehovas
sendebud for at bringe mennesker lyset fra Gud. Han måtte vende deres tanker i en
anden retning. Han skulle indprente dem, hvor hellige Guds krav til os er, og i hvor
høj grad de selv manglede Guds fuldkomne retfærdighed. Et sådant sendebud måtte
selv være helligt.  Han måtte være et  tempel,  hvori  Guds Ånd kunne bo. For at
kunne opfylde sit kald måtte han være i besiddelse af sunde, legemlige kræfter og
åndelig og sjælelig styrke. Derfor ville det for ham være nødvendigt at beherske
lyster og begær. Han måtte være i stand til at beherske alle sine evner, så han kunne
stå  blandt  mennesker  lige  så  upåvirkelig  af  de  forhåndenværende  forhold  som
ørkenens klipper og bjerge.’ Kristus Alene, s. 366.
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5. Hvordan  understregede  Gud  dette  samme  vigtige  aspekt  for  Samsons

forældre? Dom. 13, 3-5. 7.

BEMÆRK: ‘Med hvilken omhu, moderen bør våge over sine livsvaner, fremgår af
Skriften.  Da  Herren  ville  oprejse  Samson  til  en  befrier  for  Israel,  åbenbarede
“Herrens  engel”  sig  for  moderen  og gav  hende særlig  undervisning om hendes
levevis og også om, hvorledes barnet skulle behandles. “Vogt dig nu,” sagde han,
“at du ikke drikker vin, ej heller stærk drik, og at du ikke æder noget urent.” (Dom.
13,  13.  7)  Betydningen  af  de  indflydelser,  som  gør  sig  gældende  før  fødslen,
betragtes af mange som en sag af ringe vigtighed; men således betragter Herren det
ikke. Det budskab, som Gud sendte ved en engel, og som to gange blev givet på en
så  alvorlig  måde,  viser,  at  sagen  fortjener  vor  omhyggelige  overvejelse...  Hvis
moderen ufravigeligt holder fast ved rigtige grundsætninger, hvis hun er afholdende
og selvfornægtende, hvis hun er venlig, mild og uegennyttig, så kan hun bibringe
sit  barn  de  samme  ypperlige  karaktertræk.  Meget  bestemt  var  forbudet  mod
moderens brug af vin. Enhver dråbe stærk drik, som hun tager for at tilfredsstille
sin lyst, rummer fare for barnets legemlige, åndelige og moralske sundhed og er en
ligefrem synd mod hendes Skaber.’ I Den Store Læges Fodspor, s. 378-379.

‘Allerede fra moders liv’

6. Hvilket  løfte  gav  Herrens  engel  angående  Johannes  endda  inden  hans
fødsel? Luk. 1, 15b.

BEMÆRK: Det er en fundamental lære hos de såkaldte “reformerte kirker,” at alle
børn er syndere ved fødsel, af natur lastefulde og håbløst fordærvede. Nogle bibler
bruger Sal. 51, 7 til at støtte denne idé; således bliver dette vers, der henviser til den
kendsgerning, at David blev født af syndige forældre, tolket til at betyde: Jeg var en
synder fra fødsel. Andre populære måder at fremsætte denne idé inkluderer: “Vi er
ikke syndere,  fordi  vi  synder;  vi  synder,  fordi  vi  er  syndere”,  eller  “Vi er ikke
syndige, fordi vi synder; vi synder,  fordi vi er syndige.” Denne idé stammer fra
Augustine fra Hippo, som prøvede at forklare det, at han ikke sejrede over fristelse,
ved  at  blande  elementer  af  Platos  lære  med  kristendommen.  Plato  lærte,  at  al
materie  er  i  alt  væsentligt  ondt  i  sig  selv.  Således  sluttede  han,  at  selve  den
kendsgerning, at vi bor i et legeme, gør os onde. Plato lærte, at det kun er, når vor
sjæl forlader vort legeme, at vi bliver befriet fra det onde. Det er umuligt at forene
denne slags  lære med Bibelens  udtalelse  om, at  Johannes Døber  var  fyldt  med
Helligånden “allerede fra moders liv.”
‘Moderens tanker og følelser vil i stor grad bestemme, hvilken arv hun skal give
sine børn. Dersom hun tillader  sit  sind at dvæle ved sine egne flygtige følelser,
dersom hun giver efter for selviskhed, og dersom hun er vranten og fordringsfuld,
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vil dette give sig udslag i børnenes holdning. På denne måde er der mange, som
allerede  fra  fødselen  bærer  på  næsten  uovervindelige  tendenser  til  det  onde...
Dersom  moderen  står  urokkelig  fast  på  rigtige  principper,  dersom  hun  er
mådeholdende og fornægter sig selv, og dersom hun er mild, venlig og uselvisk, vil
hun  kunne  overføre  de  samme  værdifulde  karaktertræk  til  barnet...  Den,  som
forbereder  sig  til  at  blive  moder,  burde  altid  lade  tankerne  dvæle  ved  Guds
kærlighed.  Sindet burde være fyldt  med fred.  Hun skulle finde hvile i  Jesus og
handle i  overensstemmelse  med hans ord.  Aldrig burde hun glemme,  at  hun er
Guds medarbejder.’ Det Kristne Hjem, s. 182, 197, 200.

7. Hvilke  andre  eksempler  er  vi  givet  på,  at  Gud vælger  sine  tjenere  på
samme måde som Johannes? Jer. 1, 4-5; Dom. 13, 5. Sammenlign med Sal.
139, 13; Gal. 1, 15.

BEMÆRK:  ‘Jeremias tilhørte det levitiske præsteskab og var blevet oplært i den
hellige gerning lige fra barndommen. I de lykkelige år, hvor han uddannede sig til
præstegerningen,  anede  han  ikke,  at  han  fra  fødslen  var  helliget  “til  profet  for
folkene.” Da Guds kald lød til ham, blev han overvældet, fordi han følte, at han var
uværdig. “Ak, Herre, Herre,” udbrød han, “jeg kan jo ikke tale, thi jeg er ung.” Jer.
1, 5-6.’ Profeter & Konger, s. 198.

‘Du atter drager deres hjerte’

8. Hvad skulle være kernen i Johannes’ gerning? Luk. 1, 16. Sammenlign
med 1 Kong. 18, 37.

BEMÆRK:  ‘Elias  havde  foreholdt  folket  deres  frafald  og  opfordret  dem til  at
ydmyge deres hjerte og vende om til Herren. Himmelens straffedomme var faldet,
og folket havde bekendt deres synder og indrømmet, at deres fædres Gud var den
levende Gud. Nu skulle Himmelens forbandelse  tilbagekaldes  og livets timelige
velsignelser  atter  tilflyde  dem. Landet  skulle  vederkvæges  af  regn.’  Profeter  &
Konger, s. 80.

9. Hvilke vidunderlige løfter gav Gud dem, som ville vender sig til ham? 5
Mos. 30, 9-10; Es. 55, 7; Hos. 14, 2-3. 5.

BEMÆRK:  ‘Herren er uendelig barmhjertig og nådig.  Han venter på, at vi skal
angre og vende os til ham med ydmyg bekendelse og sige: “Vi vil følge din vej, o
Herre; vi vil ikke længere følge vor egen vej. Forbarm dig over os og frels os og
dem, som har fejlet ved at følge en vej, som ikke er bygget for Herrens genløste.”

52



Lektie 8: 18. – 24. februar
Tiden er kommet til  at give afkald på al selvtillid. Tiden er kommet til at følge
Herrens vej. Han har givet vejledning til alle, som vil vejledes af ham, som har tro
på hans ord og mod til at gå fremad. Gud kalder på dem, som har vandret på veje
efter  deres  eget  valg,  til  at  vende  tilbage  til  ham.’  General  Conference  Daily
Bulletin, 1. juli 1900.

10. Hvilket særligt løfte er givet dem, der ligesom Elias og Johannes vender
menneskers hjerter tilbage til retfærdighedens vej? Dan. 12, 3.

BEMÆRK:  Det  ord,  der  er  oversat  med “forstandige”,  kan også  gengives  som
“lærere.” Elias’ og Johannes’ gerning var at lære menneskene retfærdighedens vej.
Sammenlign med Ordsp. 11, 30.
‘Vi er blevet befalet at gå ud og forkynde evangeliet  for al skabningen. Vi skal
bringe de fortabte nyhederne om, at Kristus kan tilgive synd, kan forny naturen,
kan iklæde sjælen sin retfærdighedsklædning, give synderen det rette sindelag, lære
ham og gøre ham egnet til at være Guds medarbejder.’ Christian Education, s. 96.

‘I Elias’ ånd og kraft’

11. Hvilken kraft skulle ledsage Johannes’ gerning? Luk. 1, 17.

BEMÆRK: ‘Det blev ikke givet Johannes at kalde ild ned fra himmelen eller at
opvække døde, som Elias gjorde, og heller ikke at føre magtens stav som Moses i
Guds navn. Han var udsendt for at  forkynde Frelserens komme og for at  kalde
folket til at berede sig til hans komme.’ Den Store Mester, s. 143. 

12. Hvordan henledte Jesus opmærksomheden mod Johannes’ storhed? Luk.
7, 28.

BEMÆRK: ‘Hvad er det, der bevirker storhed efter Himmelens skøn? Ikke det,
som verden  regner  for  storhed;  ikke  rigdom eller  rang  eller  fornem byrd  eller
forstandsmæssig begavelse, efter hvad disse ting er i sig selv. Hvis forstandsmæssig
storhed, bortset fra ethvert højere hensyn, er noget, som fortjener at æres, så er det
Satan, vi skylder vor hyldest, thi intet menneske er nogen sinde nået op til hans
intellektuelle evner. Men jo større gaven er, jo større bliver dens forbandelse, hvis
den forvanskes  til  at  tjene os  selv.  Det  er  det  moralske værd,  Gud værdsætter.
Kærlighed  og  renhed  er  de  egenskaber,  han  sætter  højest.  Johannes  var  stor  i
Herrens øjne, da han over for rådets udsendinge, over for folket og over for sine
egne disciple afholdt sig fra at søge sin egen ære, men viste hen til Jesus som den
Forjættede. Hans uselviske glæde ved at tjene Kristus er et billede på den højeste
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form for et ædelt sind, der nogen sinde har åbenbaret sig i et menneske.’ Den Store
Mester, s. 143.
‘Bortset fra den glæde, som Johannes fandt gennem sit kald, havde hans liv været
fuldt af sorg. Hans røst var sjældent blevet hørt uden for ørkenen. Ensomheden var
blevet hans lod, og han fik ikke lov til at se resultaterne af sin egen møje. Han fik
ikke den forrettighed at være sammen med Kristus og være vidne til den udfoldelse
af guddomskraft, der fulgte det større lys. Han fik ikke lov til at se de blinde atter
blive seende, de syge helbredt og de døde opvakt til livet. Han så ikke det lys, der
skinnede  gennem  ethvert  af  Kristi  ord  og  kastede  glans  over  profetiernes
forjættelser.  Den mindste discipel, der  så Kristi  kraftige gerninger og lyttede til
hans ord, var i denne forstand mere begunstiget end Johannes Døber og siges derfor
at være større end han.’ Den Store Mester, s. 144.

‘Så han kan berede Herren et velskikket folk’

13. Hvad var hovedformålet med Johannes’ gerning? Luk. 1, 17b.

BEMÆRK: ‘Johannes skulle som profet “vende fædrenes hjerter til børnene og de
genstridige til retfærdiges sind, så han kan berede Herren et velskikket folk.” Ved
at berede vejen for Kristi første komme stod han som repræsentant for dem, der
skal  berede  et  velskikket  folk  til  Herrens  andet  komme.  Verden  er  fuld  af
nydelsessyge.  Vildfarelser  og opdigtede  historier  findes i  mængde.  Satan sætter
stadig  flere  fælder  for  at  bringe  sjælene  til  fald.  Alle,  der  ønsker  fuldkommen
hellighed i deres gudsfrygt,  må lære afholdenhedens og selvbeherskelsens kunst.
Begæret  og lidenskaberne må holdes i tømme af sjælens ædlere kræfter.  Denne
selvdisciplin er af væsentlig betydning for den sjælelige styrke og åndelige kraft,
som kan gøre det muligt for os at fatte og efterleve de hellige sandheder i Guds ord.
Af denne årsag har afholdenhed en stor betydning i arbejdet for at berede vejen for
Kristi genkomst.’ Kristus Alene, s. 366-367.

14. Hvordan blev Esajas vist Johannes’ gerning? Es. 40, 3. Sammenlign med
Joh. 1, 19-23.

BEMÆRK: ‘Johannes’ stemme lød som en basun. Hans opgave var: “Forkynd mit
folk dets brøde og Jakobs hus deres synder.” (Es. 58, 1). Han havde ikke fået nogen
formel uddannelse. Gud og naturen havde været hans lærere. Men der behøvedes
én til at berede vejen for Kristus, én som var modig nok til at lade sin stemme høres
på samme måde som den gamle tids profeter, som kaldte den degenererede nation
til bodfærdighed’ På fast grunn, bog 2, s. 148.
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‘Ban Herrens vej’

UDENADSVERS: ‘Så bær da frugt, som er omvendelsen værdig.’ Matt. 3, 8.
STUDIEHJÆLP: Conflict & Courage, s. 272.
LEKTIENS MÅL: At studere hvordan Johannes banede vejen for Kristi første 

komme.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Luk. 3, 1-14.

Indledning
‘I den nærværende tid, umiddelbart forud for Kristi andet komme i himmelens

skyer, skal der udføres en gerning lig den, som Johannes udførte. Gud kalder på
mænd, som vil berede et folk til at bestå på Herrens store dag. Det budskab, som
lød forud for Kristi offentlige virksomhed, var: Vend om, toldere og syndere! Vend
om, farisæere og saddukæere! “Omvend jer; for himmelens rige er kommet nær!”
Som et folk, der tror på Kristi nært forestående genkomst,  har vi et budskab at
forkynde: “Gør dig rede til at møde din Gud.” Amos 4, 12.’ Evangeliets Tjenere, s.
39.

‘Omvend jer’

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

BEMÆRK: ‘Omvendelse indbefatter, at man er bedrøvet over synden og vender
sig bort fra den. Vi vil ikke afstå fra synden, før vi ser dens syndighed,  og der
bliver ingen virkelig forandring i livet, før vi af hjertet vender om fra den.’ Vejen til
Kristus, s. 21.

2. Med hvilket offentligt vidnesbyrd gav Johannes’ lyttere deres ønske om at
omvende sig til kende? Mark. 1, 4.

BEMÆRK: ‘Dåben er en overmåde hellig og betydningsfuld forordning, og man
bør have en grundig forståelse af dens mening. Den betyder omvendelse fra synd
og indtrædelse i et nyt  liv i Kristus Jesus. Der bør ikke være noget ubetimeligt
hastværk med at blive døbt.’ Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 322.
‘Anger, tro og dåb er omvendelsens nødvendige skridt. Idet kristne underlægger sig
dåbens højtidelige ceremoni, registrerer Kristus det løfte, de aflægger om at være
tro mod ham. Dette løfte er deres troskabsed.’ The Faith I Live By, s. 145. 
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‘Kristus har gjort dåben til tegnet på indtrædelse i hans åndelige rige. Dette har han
gjort til en udtrykkelig betingelse, som alle de må efterkomme, der ønsker at blive
anerkendt  som  stående  under  Faderens,  Sønnens  og  Helligåndens  myndighed.
Inden et menneske kan finde et hjem i menigheden, inden det kan skride ind over
tærskelen  til  Guds  åndelige  rige,  må det  præges  med  det  guddommelige  navn:
“Herren  vor  retfærdighed.”  Jer.  23,  6...  De,  der  døbes  i  Faderens,  Sønnens  og
Helligåndens trefoldige navn ved selve indtrædelsen i deres kristelige liv, erklærer
offentligt,  at  de  har  forsaget  Satans  tjeneste  og  er  blevet  medlemmer  af  den
kongelige familie, den Himmelske konges børn. De har adlydt befalingen: “Drag
bort fra dem, og skil jer ud ... og rør ej noget urent.” Og på dem opfyldes løftet: “I
skal være mine sønner og døtre, siger Herren, den Almægtige.” 2 Kor. 6, 17-18.’
Vejledning for Menigheden, bind 2, s. 321.

3. Hvad ledsagede Johannes’ dåb? Matt. 3, 6.

BEMÆRK:  ‘Det  var  Johannes’  hensigt  at  vække  syndsbekendelse  hos  sine
tilhørere,  at  de  kunne  forfærdes  over  deres  store  ugudelighed.  Hans  tale  var
ligefrem,  skarp  og  overbevisende.  Han  smigrede  ingen,  ej  heller  tog  han  mod
smiger af nogen. Der fulgte en himmelsk kraft med hans virksomhed, og selv om
det  var  ubehageligt  for  folket  at  høre,  at  deres  vanhellige  liv  blev  påpeget  og
straffet, så kunne de dog ikke modstå hans ord... Folket kom til ham, som om de
alle var kommet overens derom. De angrede og bekendte deres synder, og mange af
dem blev døbt af ham i Jordan’ Kristi Liv, s. 50-51.
‘Hvem skal fordømme denne gerning af anger,  bekendelse og dåb? Hvis nogen
samvittighedsfuldt føler, at deres første pligt er at angre deres synder, bekende dem
og blive døbt,  er  dette  så ikke de første  gerninger,  de må udføre?’  Manuscript
Releases, bind 7, s. 261.

‘Frugt, som er omvendelsen værdig’

4. Hvad krævede Johannes af farisæerne og saddukæerne, da de kom hen til
ham og bad om at blive døbt? Matt. 3, 7-8.

BEMÆRK: ‘Den gerning af reformation, som her bringes til syne af Johannes –
renselsen  af  hjerte,  sind  og  sjæl  –  er  noget,  der  behøves  af  mange,  som i  dag
bekender sig til at have Kristi tro. Forkerte skikke, som er blevet næret, må gives
afkald på; de snoede stier må gøres lige og de ujævne steder jævne. Selvagtelsens
og stolthedens bjerge og høje må gøres lave. Der er behov for at bære “frugt, som
er omvendelsen værdig” (Matt. 3, 8). Når denne gerning udføres i Guds troende
folks erfaring, “skal alt kød se Guds frelse” (Luk. 3, 6). Den kendsgerning, at vore
navne står i menighedens protokol, vil ikke sikre vor adgang til Himmelens rige.
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Gud spørger:  Har  du  anvendt  anledningerne  til  tjeneste  og  til  dannelsen  af  en
kristen karakter? Har du handlet trofast  med din Herres goder? Hvordan har du
adlydt Guds vilje, når du har kendt hans vilje med dig? Har du søgt at gavne og
velsigne dem, som behøvede hjælp og opmuntring? Der er ikke noget menneske på
jorden, der ikke bærer en eller anden slags frugt, enten god eller dårlig; og Kristus
har gjort det muligt for enhver sjæl at bære den dyrebareste frugt. Lydighed mod
Guds  krav,  underkastelse  til  Kristi  vilje,  vil  føre  til  retfærdighedens  fredelige
frugter i livet.’ God’s Amazing Grace, s. 249.

5. Hvilken advarsel gav Johannes dem? Matt. 3, 9. 

BEMÆRK: ‘Frelse er  ikke at  blive døbt eller  at  have vort  navn i  menighedens
protokol, heller ikke at prædike sandheden. Frelse er en levende forbindelse med
Jesus Kristus, at blive fornyet i hjertet og lade Kristi gerning blive en troens og en
kærlighedens tjeneste, i tålmodighed, sagtmodighed og håb. Enhver, som er forenet
med Kristus, vil være en levende missionær for alle omkring sig.’  På fast grunn,
bog 2, s. 382.
‘Johannes vidste, at de nærede den tanke, at de stod i nåde hos Gud, fordi de var
Abrahams børn. Mens Gud afskyede  deres  færd. I  mange henseender var  deres
opførsel endog værre end hedningernes, selv om de anså sig selv for at være meget
bedre end dem. Trofast fremsatte profeten for dem Guds evne til at oprejse dem,
som ville indtage deres plads og blive mere værdige børn af Abraham. Han sagde
dem rent ud, at Gud ikke var afhængig af dem for at udføre sit store værk, der
skulle  udføres  i  renhed  og  retfærdighed.  Johannes  tilføjede:  “Og  øksen  ligger
allerede  ved roden  af  træerne;  så  skal  da hvert  træ,  som ikke bærer  god frugt,
hugges om og kastes i ilden.” Han mindede dem om, at træets godhed beror på dets
frugt. Hvis et træ ikke bærer frugt, eller hvis dets frugt er unyttig, så kan navnet,
hvor berømt det end er, aldrig frelse træet fra fordærvelse. “Man samler jo ikke
figener af tjørn, plukker heller ikke druer af en tornebusk.”’  Spirit of Prophecy,
bind 2, s. 50.

‘Hvad skal vi da gøre?’

6. Hvilken advarsel gav Johannes folket? Luk. 3, 9.

BEMÆRK: ‘Det er ikke efter dets navn, men efter dets frugt, at man afgør værdien
af et træ. Hvis frugten er værdiløs, kan navnet ikke redde træet fra at blive hugget
om.  Johannes  erklærede  over  for  jøderne,  at  deres  stilling  over  for  Gud skulle
bedømmes efter deres karakter og deres liv. Deres erklæringer havde ingen værdi.
Hvis deres liv og sindelag ikke stemte overens med Guds lov, så var de ikke hans
folk.’ Den Store Mester, s. 64.  
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7. Hvilket råd gav Johannes de forskellige grupper, der spurgte, hvad der
krævedes af dem for at kunne blive døbt? Luk. 3, 10-14.

BEMÆRK: ‘[Johannes] sagde, at alle, der blev undersåtter i Kristi rige, måtte give
beviser på tro og omvendelse. Man måtte kunne finde godhed, ærlighed og troskab
i deres liv. De skulle yde hjælp til de fattige og bringe Gud deres offergaver. De
skulle  beskærme  de  forsvarsløse  og  være  et  eksempel  på  retskaffenhed  og
medfølelse  med  andre.  Sådan  skal  Kristi  disciple  være  et  vidnesbyrd  om
Helligåndens forvandlende kraft.  I  det  daglige liv må der  vise sig retfærdighed,
barmhjertighed  og kærlighed  til  Gud.  Ellers  er  de  ligesom de  avner,  der  bliver
overgivet til ilden.’ Den Store Mester, s. 64.

‘Johannes havde så sagt til Herodes’

8. Hvilket  irettesættelsesbudskab  gav  Johannes  Herodes,  og  hvordan
reagerede Herodes? Mark. 6, 17-18.

BEMÆRK:  ‘Johannes  Døber  mødte  synden  med  åben  irettesættelse,  både  hos
enkelte arbejdsfolk og hos de højere lag af folket. Han forkyndte sandheden for
konger og stormænd, enten de ville høre den eller forkaste den. Han talte personligt
og direkte.  Han irettesatte farisæerne i Sanhedrin,  fordi  deres  religion bestod af
former og ikke af retfærdighed med ren, villig lydighed. Han talte med Herodes om
hans ægteskab med Herodias, og sagde: Det er ikke tilladt for dig at have hende.
Han  talte  til  ham  om  en  fremtidig  gengældelse,  når  Gud  skal  dømme  ethvert
menneske i efter dets gerninger.’ På fast grunn, bog 2, s. 149.
‘Guds  sendebud var  ikke  en  sådan  fej  sjæl.  De skarer,  der  var  forsamlede  om
Kristus,  havde været  vidne til  Johannes’  arbejde.  De havde hørt  hans frygtløse
dadel af synd. Johannes havde talt med samme ligefremhed til de selvretfærdige
farisæere,  de  saddukæiske  præster,  til  kong Herodes  og hans hof,  til  fyrster  og
soldater,  toldere  og  bønder.  Han var  ikke  et  svajende  rør,  der  bøjede  sig  efter
menneskers fordomme eller velvilje. I sit fængsel var han den samme i sin troskab
mod Gud og sin nidkærhed for retfærdighed,  som da han prædikede som Guds
sendebud i ørkenen. Han var klippefast i sin troskab over for sine grundsætninger.’
Den Store Mester, s. 142. 

9. Hvordan betragtede Herodes Johannes? Mark. 6, 20.

BEMÆRK: ‘Herodes  havde selv lyttet  til  Døberens  prædiken.  Den udsvævende
konge havde skælvet ved at høre kaldet til omvendelse. “Thi Herodes var bange for
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Johannes, da han vidste, at han var en retfærdig og hellig mand; ... og når han hørte
ham, var han meget tvivlrådig; dog ville han gerne høre ham.” Johannes optrådte
redeligt over for ham og fordømte hans syndige forbindelse med Herodias, som var
hans broders hustru. En tid gjorde Herodes svage forsøg på at bryde den syndens
lænke, som bandt ham; men Herodias fik ham endnu fastere i  sine garn og fik
hævnet sig på Døberen ved at formå Herodes til at kaste ham i fængsel.’ Den Store
Mester, s. 139.
‘Herodes troede, at Johannes var en Guds profet, og det var hans bestemte mening
at ville sætte ham i frihed. Men han tøvede med at udføre sin hensigt af frygt for
Herodias.’ Den Store Mester, s. 144.

‘Se Guds Lam’

10. Hvad var Johannes’ vidnesbyrd angående Jesus? Matt. 3, 11-12; Joh. 1,
29-34. Sammenlign med Mark. 1, 7-8; Joh. 1, 35-36. 

BEMÆRK: ‘Var dette Kristus? Med ærefrygt  og undren betragtede folket  ham,
som lige var blevet erklæret for at være Guds Søn. De havde følt sig dybt bevægede
ved Johannes’ ord. Han havde talt til dem i Guds navn. Dag efter dag havde de
lyttet  til  ham,  mens  han  dadlede  deres  synder,  og  for  hver  dag  blev  deres
overbevisning om, at han var udsendt fra Himmelen, stærkere og stærkere.  Men
hvem var mon denne, som var større end Johannes Døber? Der var intet i  hans
dragt  eller optræden,  der tydede på fornemhed.  Han var  tilsyneladende af ringe
byrd, klædt som de selv i de fattiges tarvelige dragt. Der var nogle i skaren, som
ved Kristi dåb havde set den guddommelige herlighed, og som havde hørt Guds
røst. Men siden dengang var der sket en stor forandring med Frelserens udseende.
Ved hans dåb havde de set hans ansigt forklaret i det himmelske lys; nu, hvor han
var bleg, træt og udmattet, var han ikke blevet genkendt af andre end af profeten
Johannes.  Men  da  folket  betragtede  ham,  så  de  et  ansigt,  hvor  guddommelig
medfølelse  var  blandet  med  bevidstheden  om  magt.  Ethvert  øjekast,  hvert  af
ansigtets træk vidnede om ydmyghed og gav udtryk for en usigelig kærlighed. Han
syntes at være omgivet af en atmosfære af åndelig kraft. Skønt hans væremåde var
blid og fordringsløs, virkede han på andre mennesker med en følelse af skjult kraft,
som dog ikke helt lod sig skjule. Var dette mon den mand, som Israel så længe
havde ventet på?’ Den Store Mester, s. 86.

11. Hvordan reagerede Johannes, da hans tilhørere begyndte at følge Jesus?
Joh. 3, 26-30.

BEMÆRK: ‘Ved i tro at se hen til Frelseren var Johannes nået til den højeste form
for selvfornægtelse. Han søgte ikke at drage mennesker til sig selv, men at hæve
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deres tanker højere og højere, indtil de drejede sig om Guds Lam. Han selv havde
kun været en stemme, en røst i ørkenen. Nu tog han med glæde mod stilhed og
ubemærkethed, for at alles øjne måtte blive rettet mod Livets Lys. De, der er tro
mod  deres  kald  som  Guds  sendebud,  vil  ikke  søge  deres  egen  ære.
Egenkærligheden vil blive opslugt af kærligheden til Kristus. Ingen kappestrid vil
komme til at skade evangeliets dyrebare sag. De vil erkende, at det er deres opgave
ligesom Johannes Døber at forkynde: “Se Guds Lam, som bærer verdens synd.”
Joh. 1, 29. De vil ophøje Jesus, og sammen med ham vil menneskeheden blive
ophøjet. “Thi så siger den højt ophøjede, som troner evigt, hvis navn er ‘Hellig’: I
højhed og hellighed bor jeg, hos den knuste, i ånden bøjede for at kalde de bøjedes
ånd og de knustes hjerte til live.” Es. 57, 15.’ Den Store Mester, s. 114.

‘Skal vi vente en anden?’

12. Hvordan mistede Johannes modet? Matt. 11, 2-3.

BEMÆRK: ‘Johannes havde blot en utydelig forestilling om det rige, som Kristus
kom for at oprette... Johannes blev utålmodig, fordi Jesus ikke straks åbenbarede
sig selv og antog kongelig myndig og undertvang romerne. Han håbede, at dersom
Messias oprettede sit rige, så ville han blive ført ud af fængslet, og han mente, at
dersom Jesus virkelig var Guds Søn og kunne udrette alt, hvad han ønskede, så
ville han også benytte sin magt til at sætte ham i frihed. Johannes sendte derfor sine
disciple til Kristus for at spørge: “Er du den, som kommer, eller skal vi vente en
anden?” Disciplene søgte at komme nær til Kristus, men kunne ikke samtale med
ham straks, fordi den skare, som var forsamlet omkring ham, bar mange syge til
den  Store  Læge.  Lamme,  blinde  og  halte  blev  ført  gennem  skaren.  Johannes’
disciple så, at det livløse støv fik nyt liv ved Kristi ord, og sundhedens rødme trådte
i stedet for dødens bleghed. Jesus sagde til dem: “Gå bort og forkynd Johannes,
hvad I har set og hørt: blinde ser, halte går, spedalske renses, døve hører, døde står
op, evangeliet prædikes for de fattige, og salig er den, som ikke forarges på mig.”
Disse ord indeholder en mild irettesættelse til Johannes for hans utålmodighed, og
denne forsigtige irettesættelse gjorde ham godt. Han forstod nu bedre Kristi værk,
og han overgav sig selv med underdanig tro i Guds hænder for at leve eller dø,
eftersom Guds ære derved bedst kunne fremmes.’ Kristi Liv, s. 85-86.

13. Hvordan beskrev Jesus Johannes’ gerning? Luk. 7, 26.

BEMÆRK: ‘Vort budskab må være lige så tydeligt, som Johannes’ budskab var.
Han revsede konger for deres ondskab. Til trods for, at hans liv var i fare, tøvede
han ikke med at forkynde Guds ord. Og vort værk nu i denne tid må udføres med
lige  så  stor  troskab.  For  at  vi  skal  forkynde  et  sådant  budskab,  som Johannes
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forkyndte, må vi have den samme åndelige erfaring, som han havde. Det samme
værk må fuldbringes i os. Vi må beskue Gud, og idet vi beskuer Gud tabe os selv af
syne.’ Herren Kommer, 18. april.

61



Lektie 10: 4. – 10. marts 
‘Herrens store og frygtelige dag kommer’

UDENADSVERS: ‘Se,  jeg  sender  eder  profeten  Elias,  før  Herrens  store  og
frygtelige dag kommer. Han skal vende fædrenes hjerte til sønnerne og sønnernes
til fædrene, at jeg ikke skal komme og slå landet med band.’ Mal. 4, 5-6.
STUDIEHJÆLP: Testimonies, bind 8, s. 331-334.
LEKTIENS MÅL: At studere ‘Elias’ budskab’ for i dag.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Åb. 14, 6-7.

Indledning
‘Vor  gerning  med  at  forkynde  Kristi  andet  komme  er  magen  til  Johannes

Døberens, Kristi forløber ved hans første komme. Vi skal forkynde budskabet for
verden: “Gør dig rede til at møde din Gud.” Vi skal gøre meget mere, end vi endnu
har gjort.’ Reflecting Christ, s. 201. 

‘For hvert folkeslag’

1. Hvilket  advarselsbudskab  befaler  Gud,  at  der  skal  gives  til  verden  i
jordens histories sidste dage? Åb. 14, 6-7.

BEMÆRK:  ‘I denne tid med næsten verdensomspændende frafald kalder Gud på
sine  budbringere,  at  de  skal  forkynde  hans  lov  i  Elias’  ånd  og  kraft.  Ligesom
Johannes  Døber  i  beredelsen  af  folket  for  Kristi  første  komme henledte  deres
opmærksomhed til de ti bud, således skal vi med tydelig lyd forkynde budskabet:
“Frygt Gud og giv ham ære; thi nu er hans doms time kommet.” Med samme alvor,
som prægede profeten Elias og Johannes Døber, skal vi arbejde på at bane vej for
Kristi andet komme.’ SDA Bible Commentary, bind 4, s. 1184.

2. Hvem skal dette advarselsbudskab gives til? Åb. 14, 6. Sammenlign med 
Matt. 24, 14.

BEMÆRK:  ‘I  denne  sidste  slægt  skal  lignelsen  om  sennepsfrøet  nå  til  en
enestående  og  herlig  opfyldelse.  Det  lille  frø  vil  blive  et  stort  træ.  Den  sidste
advarsel og det sidste budskab om nåde skal bringes til “alle folkeslag og stammer
og tungemål og folk” (Åb. 14, 6-14), “for ud af hedninger at vinde sig et folk, som
kunne  bære  hans  navn”  (ApG.  15,  14).  Og  jorden  skal  blive  oplyst  af  hans
herlighed. Åb. 18, 1.’ Lys over hverdagen, del 1, s. 66-67.
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‘Det evige evangelium’

3. Hvad skal være kernen i det sidste advarselsbudskab? Åb. 14, 6.

BEMÆRK: ‘I enhver tidsalder har Kristus været Vejen, Sandheden og Livet. Han
var det jødiske systems ophavsmand og grundvold. Han vejledte Israels børn i en
skystøtte i deres vandring. Alt blev tilpasset og arrangeret af den guddommelige
hånd.  Og  al  den  kundskab,  der  kom  direkte  fra  Gud  til  dem,  al  kraften  og
herligheden fra det gamle system, var blevet udgydt over i den kristne menigheds
skattekiste. Intet er gået tabt. Generationernes samlede lys er givet menigheden i
dag, ikke for at blive ophobet, men for at blive spredt. Budbringere skal sendes til
enhver del af jorden og forkynde Kristus, Vejen, Sandheden og Livet. Det jordiske
tempel er ikke mere. Dets mystiske forhæng er blevet revet itu; dets hellige kar er
blevet  fortæret,  og  det  jødiske  folk  er  spredt  til  enhver  del  af  verden.  Men de
straffedomme, der faldt over den nation, er et symbol på dem, der vil falde over
alle, som ligesom Jerusalem ikke kender deres besøgelsestid. Lad ingen håne det
gamle jødiske system, som Kristus var ophavsmanden til og den, som billederne og
skyggerne pegede frem til. Det evige evangelium er åbenbaret i disse billeder og
skygger. Den idé, at Det Gamle Testamente ikke længere er af stor interesse, fordi
Det Nye Testamente er blevet skrevet, er en idé, som er livsfarlig for den sjæl, som
tror  på den.  Både Det  Gamle Testamente og Det  Nye  er  nødvendige.  Det  Nye
Testamente indeholder  ikke et andet evangelium, en ny religion. Det er blot en
udfoldelse af Det Gamle. De fortidige tidsaldre er af særlig værdi for os; og de, som
er uvidende om Skrifterne og om Guds kraft, som den er åbenbaret i hans folks
historie, har kun en svag forståelse af hans handlemåde.’  Signs of the Times, 13.
januar 1898.

4. Hvad er evangeliet? Rom. 1, 16.

BEMÆRK: ‘Gud er en overstrømmende kilde til dygtighed og styrke. Evangeliet
er en Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Når denne kraft anvendes, er den
mere  end  tilstrækkelig  til  at  imødegå  fjendens  kraft.’  Review  &  Herald,  24.
december 1901.
‘Kristi  nåde  har  altid  en  forfinende,  ophøjende,  forædlende  indflydelse  på
karakteren. Der findes forædlede og uddannede mænd og kvinder, som vil sætte al
deres indflydelsesvægt på Herrens side, vil ignorere verdslige interesser, skille sig
fra  venner  og  blive  Guds  missionærer,  der  går  ud  for  at  forkynde  Kristi
uransagelige rigdomme. Deres ubøjelige troskab vil blive registreret som anerkendt
af  Gud  i  Himmelens  bøger.  De  vil  åbenbare  for  verden,  at  der  findes  kraft  i
kristendommen til at ophøje karakteren i retfærdighed og sand hellighed. Det vil
ses, at evangeliet er Guds kraft til frelse.’ Signs of the Times, 17. januar 1895.
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‘Alene det at tro på Kristus som verdens Frelser kan aldrig bringe sjælen lægedom.
En frelsende tro er ikke blot og bar indrømmelse af evangeliets sandhed. Sand tro
tager imod Kristus som en personlig Frelser. Gud gav sin enbårne Søn, for at jeg,
når jeg tror på ham, “ikke skal fortabes, men have evigt liv.” (Joh. 3, 16.) Når jeg
kommer til Kristus i overensstemmelse med hans ord, så må jeg tro, at jeg bliver
delagtig i Guds frelsende nåde. Det liv, som jeg nu lever, må jeg leve “i troen på
Guds Søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig.” (Gal.  2, 20.) Mange
betragter troen som en anskuelse. Frelsende tro er en handling, hvorved den, som
tager imod Kristus, indgår i et pagtsforhold med Gud. Levende tro betyder forøget
kraft, en stille tillid, hvorved sjælen ved Kristi nåde bliver til en sejrende magt.’ I
Den Store Læges Fodspor, s. 64-65.

‘Frygt Gud’

5. Hvad er det første aspekt i dette advarselsbudskab? Åb. 14, 7a.

BEMÆRK:  ‘For at berede menneskene til  at bestå i dommen befaler  budskabet
dem at “frygte Gud og give ham ære,” og “tilbede ham, som har skabt himmelen og
jorden og havet og kildevældene.” Der står i ordet, at følgen af at tage imod disse
budskaber vil blive: Her er “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
forberedt til dommen. Denne lov er den målestok, som karakteren vil blive bedømt
efter  i  dommen.  Apostlen  Paulus  siger:  “Alle,  som  synder  under  loven,  skal
dømmes ved loven ... på den dag, da Gud ved Jesus Kristus ... vil dømme det, der
skjuler sig i menneskene.” Han siger også, at “lovens gørere skal retfærdiggøres.”
Rom. 2, 12-16. Tro er en forudsætning for, at man kan holde Guds lov, for “uden
tro er det umuligt at have hans velbehag,” og “alt det, som ikke udspringer af tro, er
synd.” Heb. 11, 6; Rom. 14, 23.’ Kristus Alene, s. 345.

6. Hvad  er  beviset  på,  at  et  menneske  frygter  Gud?  Sal.  34,  12-15.
Sammenlign med 5 Mos. 5, 29; Sal. 111, 10; Præd. 12, 13.

BEMÆRK: ‘Den første engel opfordrer mennesker til at “frygte Gud og give ham
ære” og at tilbede ham som himlen 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.
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‘Giv ham ære’

7. Hvilket yderligere kald gives menneskeheden? Åb. 14, 7. 

BEMÆRK: ‘Vi har udsat vor egen sjæl for tab og har undladt at åbenbare for andre
ved vore ord og i vor karakter, hvad Kristus er og vil være for enhver, som kommer
til ham i tro. Han “er blevet os visdom fra Gud, både retfærdighed og helliggørelse
og forløsning.” At give Gud ære er at åbenbare hans karakter i vor egen og således
gøre ham kendt. Og i en hvilken som helst måde vi gør Faderen eller Sønnen kendt,
ærer vi Gud.’ Signs of the Times, 17. oktober 1892.
‘I form af en profeti gav [Gud] Moses en kundskab om sin hensigt med sit udvalgte
folks endelige sejr. “Så sandt jeg lever,” erklærede han, “skal hele jorden opfyldes
af Herrens herlighed.” Guds herlighed, hans karakter, hans barmhjertige venlighed
og ømme kærlighed, alt, som Moses havde bønfaldt om på Israels vegne, skulle
åbenbares  for  hele  menneskeheden.  Og  dette  løfte  fra  Jehova  blev  dobbelt
stadfæstet; det blev bekræftet ved en ed. Så sandt som Gud lever og regerer, skal
hans herlighed kundgøres ”blandt hedningerne, hans undere blandt alle folkeslag.”’
My Life Today, s. 288.

8. Hvad mener Gud med sin ære (herlighed)? 2 Mos. 33, 18-19. Se også 2 
Mos. 34, 6-7.

BEMÆRK:  ‘Det  var jødefolkets forret  at  åbenbare  Guds karakter,  som den var
blevet  fremstillet  for Moses.  Som svar på Moses’  bøn: “Lad mig dog skue din
herlighed,” lovede Herren: “Jeg vil lade al min rigdom drage forbi dig.” 2 Mos. 33,
18-19.  “Og  Herren  gik  forbi  ham  og  råbte:  ‘Herren,  Herren,  Gud,  som  er
barmhjertig og nådig, langmodig og rig på miskundhed og trofasthed, som bevarer
miskundhed mod tusinder, som tilgiver brøde, overtrædelse og synd!’” 2 Mos. 34,
6-7. Det var den slags frugt, Herren ønskede, at hans folk skulle bære. Med deres
rene  karakter,  i  deres  hellige  liv  og  med  deres  barmhjertighed,  kærlighed  og
medlidenhed skulle de vise, at “Herrens lov er fuldkommen, kvæger sjælen.” Sal.
19, 8.’ Lys over hverdagen, del 2, s. 86.

‘Tilbed ham, som har skabt himmelen og jorden’

9. Hvem er hele verden kaldet til at tilbede? Åb. 14, 7b.

BEMÆRK:  ‘I forskellen mellem Skaberen og hans skabning finder vi den sande
grund til dyrkelse af Gud... Denne store kendsgerning kan aldrig forældes og må
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aldrig  glemmes.’  J.  N.  Andrews,  History  of  the  Sabbath,  kap.  27,  citeret  i
Konfrontation, s. 362.

10. Hvorfor er Guds egenskab som skaber så vigtig? Es. 40, 25-26.

BEMÆRK: ‘Vi skal tilbede Gud, fordi han er Skaberen, og ham skylder alt levende
deres liv. Overalt i Bibelen, hvor hans krav om ærbødighed og tilbedelse, frem for
de  hedenske  guder,  omtales,  gives  der  bevis  på  hans  skaberkraft.  “Thi  alle
folkeslagenes guder er afguder, Herren er himlens skaber.” Sal. 96, 5. “Hvem vil I
ligne mig med som min ligemand? siger den Hellige. Løft eders blik til himlen og
se: Hvo skabte disse (stjernerne)?” “Thi så siger Herren, himlens skaber, han, som
er Gud, som dannede jorden... Herren er jeg, ellers ingen.” Es. 40, 25. 26; 45, 18.
Og salmisten siger: “Kend, at Herren er Gud! Han skabte os, vi er hans.” “Kom, lad
os bøje os, kaste os ned, knæle for Herren, vor skaber!” Sal. 100, 3; 95, 6. Og de
hellige væsener, der tilbeder Gud i himlen, meddeler grunden til, at de skylder ham
hyldest: “Værdig er du, vor Herre og Gud, til at få æren og prisen og magten; thi du
har skabt alle ting.” Åb. 4, 11.’ Kristus Alene, s. 44. 

11. Hvad er Guds udvalgte måde for menneskeheden at tilbede ham på som
deres Skaber? 2 Mos. 20, 8-11.

BEMÆRK: ‘I Johannes’ Åbenbaring, 14. kapitel, opfordres mennesker til at tilbede
deres skaber; og profetien viser os en gruppe, der holder Guds bud som følge af det
tredobbelte budskab. Det ene af disse bud peger direkte på Gud som Skaberen. I det
fjerde bud hedder det: “Den syvende dag skal være hviledag for Herren din Gud...
thi i seks dage gjorde Herren himlen, jorden og havet med alt, hvad der er i dem, og
på den syvende dag hvilede han; derfor har Herren velsignet hviledagen og helliget
den.” 2 Mos. 20, 10-11. Om hviledagen siger Herren videre, at den er “et tegn ... at
det må kendes, at jeg, Herren, er eders Gud.” Ez. 20, 20. Og grunden er: “I seks
dage gjorde Herren himlen og jorden, men på den syvende dag hvilede han og
vederkvægede sig.” 2 Mos. 31, 17. Så længe årsagen til vor gudsdyrkelse er den
kendsgerning, at han er vor Skaber, så længe vil hviledagen fortsætte med at være
tegn på og minde om dette. Hvis alle mennesker havde helligholdt hviledagen, ville
deres  tanker  og  kærlighed  rettes  mod  Skaberen  som genstand  for  ærefrygt  og
tilbedelse,  og  der  havde  aldrig  været  nogen  afgudsdyrker,  ateist  eller  vantro.
Helligholdelse af hviledagen er et tegn på trofasthed mod den sande Gud, “ham,
som har skabt himlen og jorden og havet og kildevældene.” Derfor vil det budskab,
der befaler mennesker at tilbede Gud og holde hans bud, især opfordre dem til at
holde det fjerde bud.’ Kristus Alene, s. 44.
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‘Thi nu er hans doms time kommet’

12. Hvad er det, der gør dette sidste budskab særligt presserende? Åb. 14, 7.

BEMÆRK:  ‘Selve budskabet kaster lys over det tidspunkt, når denne bevægelse
skal finde sted. Det siges at være en del af det “evige evangelium;” og det bebuder
dommens begyndelse. Frelsesbudskabet har været forkyndt til alle tider; men dette
budskab er en del af det evangelium, der først kunne forkyndes i de sidste dage, for
kun da ville det være sandt, at dommens time var kommet. Profetierne viser en
række begivenheder, der fører frem til dommens begyndelse. Dette gælder navnlig
Daniels Bog. Men Daniel fik ordre til at lukke og forsegle den del af sin profeti, der
angik de sidste dage, “til endens tid.” Først når vi når denne tid, kunne et budskab
om dommen forkyndes, baseret på opfyldelse af disse profetier. Men ved endens
tid, siger profeten, “at mange skal granske i den og kundskaben skal blive stor.”
Dan. 12, 4.’ Konfrontation, s. 296.

13. Hvilken betydning har denne erklæring, at Guds dom er begyndt, for 
hvert menneske? Amos 4, 12; 2 Kor. 5, 10.

BEMÆRK: ‘Guds doms time er kommet, og der påhviler medlemmerne af hans
menighed på jorden det højtidelige ansvar at  advare dem, der så at sige står på
randen af den evige fortabelse. Alle kan gøre noget i værket. Ingen vil erklæres for
skyldfri for Guds åsyn, medmindre de alvorligt og uselvisk har arbejdet for sjæles
frelse. Du kan ikke overføre din pligt til en anden. Ingen anden end dig selv kan
udføre din gerning. Hvis du tilbageholder dit lys, er nogen nødt til at blive efterladt
i mørke på grund af din forsømmelse.’ The Faith I Live By, s. 290.
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‘Faldet er Babylon’

UDENADSVERS:  ‘Og endnu en engel,  den anden,  fulgte  efter;  han  sagde:
“Faldet, faldet er det store Babylon, som har givet alle folkeslagene at drikke af sin
utugts harmes vin.”’ Åb. 14, 8. 

STUDIEHJÆLP: The Faith I Live By, s. 285.
LEKTIENS MÅL: At studere den anden del af endetidens Elias-budskab.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Jer. 51; Åb. 17.

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

Skriften bruges det som betegnelsen for forskellige former af falsk eller frafalden
religion. I Johannes’ Åbenbaring 17. kapitel fremstilles Babylon som en kvinde –
en skikkelse, Bibelen bruger som symbol på en menighed, hvor en dydig kvinde
betegner en ren menighed, en slet kvinde en frafalden menighed.’ Konfrontation, s.
317. 

‘Som har givet alle folkeslagene at drikke’

1. Hvilket kald fulgte kundgørelsen om, at Guds doms time var kommet?
Åb. 14, 8.

BEMÆRK: ‘Grænsen mellem Guds folk, som holder hans bud, og de mennesker,
som tilbeder falske guder, er lige så tydelig i dag som på Elias’ tid. “Hvor længe vil
I blive ved med at halte til begge sider?” råbte Elias. “Er Herren Gud, så hold eder
til ham, og er Ba’al Gud, så hold eder til ham!” 1 Kong. 18, 21. Nutidens budskab
lyder således: “Faldet, faldet er Babylon ...” “Drag ud fra hende, mit folk! for at I
ikke  skal  gøre  jer  delagtige  i  hendes  synder  og  rammes  af  hendes  plager.  Thi
hendes synder har hobet sig op, så de når til himmelen, og Gud har kommet hendes
uretfærdigheder i hu.” Åb. 18, 2-5.’ Kristus Alene, s. 160-161.

2. Hvordan viser Babylon sig for første gang i Bibelens beretning? 1 Mos. 10,
8-10.

BEMÆRK: “Han var en vældig jæger for Herrens øjne,” det vil sige stik imod
Gud. Han fortsatte med sine aktiviteter,  ikke uvidende om Gud,  men stik imod
Gud.  Dette  er  første  gang,  jagt  nævnes,  at  jagte  og  dræbe  skabninger  for
fornøjelsens skyld. Nogle eksperter foreslår, at Nimrods jagt måske endda havde
været en jagt på mennesker, så vel som på dyr.
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‘Ordet  Babel er  interessant,  fordi  det  har  to  betydninger.  1  Mos.  11,  9  siger:
“Derfor kaldte man den Babel, thi der forvirrede Herren al jordens tungemål.” På
hebraisk betyder ordet Babel forvirring. For babylonierne betød ordet “Guds port.”
Så babylonierne sagde: “Vi er Guds port,” og jøderne sagde: “Nej, I er forvirring.”
Igennem  hele  Skriften,  helt  op  til  Åbenbaringens  Bog,  fremstår  konceptet  om
Babylon centralt, idet Babylon siger: “Vi er Guds port,” og Bibelen svarer: “Nej,
her er stedet, hvor den grundlæggende forvirring af sprogene skete. I er forvirring.”
Vort  eget  ord  Babylon er  blot  ordet  Babel med  en  græsk  endelse.’  Francis
Schaeffer, Genesis in Space and Time, s.153.

‘Fra først af omfattede hans rige Babel’

3. Hvad kendetegnede mændene i Babylon fra begyndelsen? 1 Mos. 11, 4.
Sammenlign med 1 Mos. 9, 1.

BEMÆRK:  ‘Her ville de bygge en by med et tårn af en så kolossal højde, at det
blev verdens vidunder. Alt dette blev planlagt for at forhindre folket i at spredes i
kolonier.  Gud havde befalet,  at menneskene skulle sprede sig over hele verden,
opfylde og underlægge sig den; men disse Babelbyggere besluttede at bevare deres
samfund forenet i én gruppe og at grundlægge et kongedømme, som til sidst skulle
omfatte  hele  jorden.  Således  ville  deres  by  blive  hovedstaden  i  et
verdensomspændende  rige.  Dets  herlighed  ville  tiltvinge  sig  hele  verdens
beundring og hyldest og gøre dets grundlæggere berømte. Det mægtige tårn, der
skulle nå til himmelen, var tænkt som et monument over dets bygmestres magt og
visdom, og det skulle forevige deres ry til fjerne slægter.’ Patriarker & Profeter, s.
59.
‘Vers  4  fremsiger  det,  der  kunne  kaldes  for  humanismens  første  offentlige
erklæring: “Derpå sagde de: ‘Kom, lad os bygge os en by og et tårn, hvis top når til
himmelen, og skabe os et navn, for at vi ikke skal spredes ud over hele jorden!’” Vi
har  allerede  set  denne form for  humanisme i  Kains  familie,  men hvilken stærk
humanistisk udtalelse er dette ikke! Lad os skabe os et navn, så vi kan opretholde
en menneskelig enhed og opnå social stabilitet.’ Francis Shaeffer, Genesis in Space
and Time, s. 153.

4. Hvem var Babylons grundlægger? 1 Mos. 10, 8-10.

BEMÆRK: ‘Nimrod var denne modige mand. Det navn, han bærer, “betyder oprør,
overmåde foragt, og ifølge Gesenius svarer det til ‘den ekstremt ugudelige rebel.’”
Og  “han  begyndte  at  blive  en  storhersker  på  jorden.”  Eller  som  en  anden
oversættelse siger, var han “den første storhersker på jorden.” Det vil sige, at han
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var  den  første  til  at  grundlægge  en  sådan  magt  i  verden,  som  bestod  af  et
organiseret rige eller en regering.’ A. T. Jones, The Empires of the Bible, s. 50.
‘Sir Henry Rawlinson fik fat i cylindere [dvs. gamle dokumenter, der blev skrevet
på lercylindere], som sagde, at bygningen var de syv planeters tempel, som delvist
var blevet bygget af en tidligere konge af Babylon, og efter at have været forfaldet
blev det restaureret og fuldført af Nebukadnezzar. Birs Nimrud er højst sandsynligt
Babelstårnet i 1. Mosebog.’ G. Smith, Assyrian Discoveries, s. 59.

‘Dets afguder, dets afgudsbilleder’

5. Hvilken form antog Babylons religion i oldtiden? Dan. 3, 1. Sammenlign
med Jer. 50, 2.

BEMÆRK: Skikken med at tilbede ‘himmelens hær,’ solen, månen og fem synlige
planeter, er blevet sporet tilbage til Babylon; det syvetages tempeltårn, hvor hver
etage  blev viet  til  tilbedelsen  af  en bestemt planet,  synes  at  være begyndt  med
Babelstårnet. Denne oldtidsafgudsdyrkelse er bevaret i de navne, der i mange sprog
er givet ugens dage. Nimrod gjorde oprør imod sabbatten og sabbattens Herre ved
at vie hver af ugens dage henholdsvis til tilbedelsen af solen, månen og fem synlige
planeter. 
‘Nebukadnezzar lod nu fremstille et stort guldbillede af sine vældige rigdomme. I
hovedtrækkene skulle det ligne det billede, som han havde set i synet; det skulle
blot afvige på ét punkt, nemlig med hensyn til materialet. Kaldæerne var vant til at
fremstille prægtige billeder af deres hedenske guder, men de havde aldrig før lavet
en billedstøtte, der var så imponerende og majestætisk som denne gyldne statue
med sine tresindstyve alens højde og sine seks alens bredde. Afgudsdyrkelsen var
almindeligt udbredt i det babyloniske rige, og der er ikke noget usædvanligt i, at
man ville indvie dette smukke og uvurderlige billede på dalsletten Dura og gøre det
til genstand for tilbedelse.’ Profeter & Konger, s. 245.

6. Hvordan advarede Gud imod enhver form for afgudsdyrkelse? 5 Mos. 4,
15-19.

BEMÆRK: ‘Da Gud talte til dem ved Sinaj for allerførste gang, advarede han dem
mod at dyrke afguder. Umiddelbart efter at loven var blevet forkyndt, gav Moses
dem følgende meddelelse fra Gud angående de folk, der boede i Kanaan: “Du må
ikke tilbede eller dyrke deres guder eller følge deres skikke; men du skal nedbryde
dem og  sønderslå  deres  stenstøtter.  I  skal  dyrke  Herren  eders  Gud,  så  vil  jeg
velsigne dit brød og dit vand og holde sygdomme borte fra dig.” 2 Mos. 23, 24-25.’
Patriarker & Profeter, s. 281.
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‘Til at lave et billede’

7. Hvilken form for afgudsdyrkelse vil blive gennemtvunget i de sidste dage?
Åb. 13, 11-14.

BEMÆRK:  ‘Men  hvad  betyder  “et  billede  af  dyret?”  og  hvordan  skal  det
fremstilles? Billedet laves af dyret med to horn og er et billede af det første dyr. Det
hedder  også  “dyrets  billede.”  For  at  lære noget  om, hvordan  det  billede  er,  og
hvordan  det  skal  formes,  må  vi  se  nærmere  på  dyrets  særlige  kendetegn  –
pavedømmet. Da den unge kirke blev demoraliseret ved at afvige fra evangeliets
enkelhed og antage hedenske ritualer og skikke, mistede den Guds Ånd og kraft, og
den  måtte  søge  den  verdslige  magts  hjælp  for  at  styre  folkets  samvittighed.
Resultatet blev pavedømmet, en kirke, der dirigerede statsmagten og benyttede den
til at fremme sine egne formål, især til afstraffelse af “kættere.” For at De forenede
Stater kan lave et billede af dyret, må den religiøse magt have så megen kontrol
med den borgerlige regering, at kirken også kan bruge statens myndighed til at nå
sine egne mål. Når som helst kirken har fået verdslig magt, har den brugt denne
magt til at straffe dem, der afveg fra dens læresætninger. De protestantiske kirker,
der fulgte i Roms fodspor og optog forbindelse med de verdslige magter, har vist et
lignende ønske om at begrænse trosfriheden. Et eksempel på dette finder vi i den
engelske statskirkes langvarige forfølgelse af afvigere. I det sekstende og syttende
århundrede blev mange tusind frikirkelige præster  tvunget  til  at flygte fra  deres
kirker, og mange mennesker, både præster og lægfolk, blev idømt bøder, fængsel,
tortur og til sidst martyrdøden. Det var frafald, der fik den unge kirke til at søge
hjælp  hos  den  borgerlige  regering,  og  dette  beredte  vejen  for  pavedømmets
udvikling – for dyret. Paulus sagde: “Først må jo frafaldet komme, og lovløshedens
menneske,  fortabelsens søn, åbenbares.”  2 Tess.  2,  3.  Sådan vil frafald i kirken
berede vej for dyrets billede.’ Konfrontation, s. 365-366.

8. Hvordan vil denne form for afgudsdyrkelse blive gennemtvunget? Åb. 13,
15-17.

BEMÆRK: ‘Når  sataniske  redskaber  forener  sig  med  den  bekendende  kristne
verden i at sætte sig imod Gud, vil disse ord fra profeten blive opfyldt. Med blind
iver skal “broder overgive broder til døden, og fader sit barn, og børn skal sætte sig
op imod forældre og slå dem ihjel. Og I skal hades af alle for mit navns skyld; men
den, som holder ud indtil enden, han skal blive frelst.” Gud ønsker, at hans tjenere
skal huske den belæring, der her gives, så de ikke blive bedraget, hvad angår det,
der kommer over verden. Selv kan vi intet gøre. Uden Guds Ånd er vi fuldstændig
hjælpeløse. Vor styrke ligger i at skjule os i Jesus. Gud kan gøre mere på ét øjeblik
med at overbevise mennesker, end vi kan gøre i et helt liv. Lad os derfor holde fast
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på den Almægtiges arm. Lad os læne os mod Jesus. Således vil vi vokse os stærke
til at udføre hans vilje. Herren er vor Hjælper. Han vil ikke forlade os.’ Signs of the
Times, 7. november 1900.

‘Der så jeg en kvinde sidde på et skarlagenrødt dyr’

9. Hvordan skildres Babylon i profetierne? Åb. 17, 4-6.

BEMÆRK: Det bogstavelige rige, Babylon, blev besejret af medernes og persernes
hære i 539 f.Kr. Men ‘Babylon,’ hvor afgudsdyrkelse og oprør imod Gud opstod
efter  syndfloden,  forblev  et  symbol  på  al  falsk  religion.  Således  fortsætter
‘Babylon’ med at være en betegnelse for de religioner, der sætter sig selv op som
alternativer til den religion, der er baseret på Guds ord. 
‘De kirker, der er repræsenterede ved Babylon, fremstilles som værende faldet fra
deres åndelige tilstand til at blive en forfølgende magt imod dem, som holder Guds
bud og har Jesu Kristi vidnesbyrd. Denne forfølgende magt fremstilles for Johannes
som en,  der  har  horn  som et  lam,  mens  den  taler  som en  drage...  Alle  falske
religioner vil mere og mere vise deres onde gerninger; for der er kun to grupper, de,
som holder Guds bud, og de, der fører krig imod Guds hellige lov. Et af de tydelige
kendetegn på disse falske religiøse magter er, at de ved deres gerninger viser, at de
har en drages hjerte, at de er tilskyndet af og forenet med satanisk magt, den samme
magt,  der  skabte  krig  i  Himmelen,  da  Satan  søgte  overherredømmet  og  blev
bortvist fra Himmelen. Og dette gør de samtidig med, at de bekender sig til at have
et lams karakter og egenskaber og til at være allierede med Himmelen.’ Manuscript
Releases, bind 18, s. 29-30.

10. I hvilken stilling ses Babylon i Johannes’ syn? Åb. 17, 3.

BEMÆRK: ‘I Johannes’ Åbenbaring 17. kapitel fremstilles Babylon som en kvinde
– en skikkelse, Bibelen bruger som symbol på en menighed, hvor en dydig kvinde
betegner en ren menighed, en slet kvinde en frafalden menighed.’ Konfrontation, s.
317.
Et dyr (ordet betyder et glubsk dyr) er et profetisk symbol på en politisk magt, som
forfølger Guds folk. Se Dan. 7, 23 og sammenlign med Dan. 8, 20-21. Kvinden, der
sidder på dyret, skildres som en, der har kontrol over det, ligesom en rytter på en
hest  styrer  sin  ridehest.  Således  vil  denne  faldne  religiøse  bevægelse  anvende
statsmagten til at gennemtvinge sine dekreter.

11. Hvordan skildres Babylons indflydelses omfang? Åb. 18, 3.
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BEMÆRK: ‘Den store synd, Babylon blev beskyldt for, var, at den har givet “alle
folkeslagene at drikke af sin utugts harmes vin.” Det beruselsens bæger, den rækker
verden, er den falske lære, den har godtaget som følge af dens ulovlige forbindelser
med verdens store. Venskab med verden forvansker dens tro, så den på sin side
kommer til at øve en ødelæggende indflydelse på verden ved at forkynde en lære,
der står i modsætning til den hellige skrifts klare udtalelser. Rom nægtede at give
folket Bibelen og krævede, at alle mennesker skulle acceptere den katolske kirkes
lære i stedet. Det var reformationens værk at give Guds ord tilbage til mennesker;
men er det ikke også sandt, at man i vor tids kirker lærer at støtte sin tro på disses
bekendelse og undervisning og ikke på Skriften? I en omtale af den protestantiske
kirke sagde Charles Beecher: “De viger tilbage fra at tale hårdt om trosretninger
med samme følsomhed, som de hellige fædre ville vige tilbage fra at bruge grove
ord  om  den  stigende  ærefrygt  for  de  helgener  og  martyrer,  de  støttede...  De
forskellige evangeliske grupper inden for protestantismen har i  den grad bundet
hinandens hænder tillige med deres egne, at en mand slet ikke kan blive præst ved
deres  kirker  uden at  acceptere mindst  én bog foruden Bibelen...  Det er  ikke fri
fantasi at hævde, at disse trosretninger er ved at forbyde Bibelen i lige så høj grad,
som  Rom  gjorde,  omend  på  en  snedigere  måde.”  Sermon  on  “The  Bible  a
Sufficient Creed,” delivered at Fort Wayne, Indiana, Feb. 22, 1846.’ Konfrontation,
s. 322-323.

‘Faldet, faldet er det store Babylon’

12. Hvad skal forkyndes for verden angående Babylon? Åb. 14, 8.

BEMÆRK:  ‘De  faldne  kirkesamfund  er  Babylon.  Babylon  har  næret  giftige
læresætninger,  vildfarelsens  vin.  Denne  vildfarelsens  vin  består  af  falske
læresætninger så som sjælens naturlige udødelighed, den evige tortur af de onde,
fornægtelsen af Kristi forudeksistens før hans fødsel i Betlehem, og det at være
fortaler for og ophøje ugens første dag over Guds hellige og helliggjorte dag. Disse
og  beslægtede  vildfarelser  fremstilles  for  verden  af  de  forskellige  kirker.’
Evangelism, s. 365.
‘Babylon siges at være “moder til jordens skøger.”  Dens døtre må symbolisere
kirker, der hænger ved dens lære og traditioner og følger dens eksempel med at
prisgive  sandheden  og Guds  velsignelse  for  at  indgå  i  ulovlig forbindelse  med
verden.  Budskabet  i  Johannes’  Åbenbaring  14.  kapitel,  der  forkynder  Babylons
fald, må referere til de religiøse grupper, der var rene engang, men senere er blevet
fordærvede. Da dette budskab følger efter advarselen om dommen, må det være
givet i de sidste dage; derfor kan det ikke angå romerkirken alene, for den kirke har
befundet sig i en falden tilstand i mange hundrede år. I Åbenbaringen 18. kapitel
opfordres Guds folk endvidere til at komme ud af Babylon. Ifølge dette skriftsted
må der stadig være mange af Guds folk tilbage i Babylon. Og i hvilke religiøse
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forsamlinger og grupper findes størstedelen af Kristi tilhængere så nu? Uden tvivl i
de forskellige kirker, der bekender sig til den protestantiske tro. Da disse kirker
opstod indtog de en ædel holdning for Gud og sandheden, og hans velsignelse var
med dem. Selv den ikke troende verden måtte anerkende de gavnlige følger af en
godtagelse af evangeliets principper. Med profetens ord til Israel: “Dit ry kom ud
blandt folkene for din dejligheds skyld; thi den var fuldendt ved de smykker, jeg
udstyrede dig med, lyder det fra Herren.” Men de faldt for det samme ønske, der
blev  Israels  forbandelse  og  ødelæggelse  –  ønsket  om at  efterligne  de  gudløses
skikke og dyrke deres venskab. “Men du stolede på din dejlighed og bolede i kraft
af dit ry.” Ez. 16, 14-15. Mange protestantiske kirker følger Roms eksempel med
syndige forbindelser med “jordens konger” – statskirkerne ved deres forbindelse
med verdslige  regeringer;  og andre  trossamfund ved at  søge  verdens  gunst.  Og
betegnelsen “Babylon” – forvirring – kan med rette anvendes om disse grupper, der
alle hævder, at deres lære stammer fra Bibelen, skønt de er delt op i utallige sekter
med vidt forskellige trosretninger og teorier.’ Konfrontation, s. 319.

13. Hvad viser, at Babylon er faldet? Åb. 14, 8b. Sammenlign med Åb. 18, 2-3.

BEMÆRK: ‘Babylons synder afsløres. De slemme følger af at påtvinge kirkelige
former ved borgerlige myndighed, spiritismens fremmarch, pavemagtens støtte og
hurtige fremgang – alt bliver afsløret. Disse højtidelige advarsler skal vække folket.
Tusinder  og  atter  tusinder,  som  aldrig  har  hørt  sådanne  ord,  vil  lytte.  Med
forbløffelse  hører  de,  at  Babylon  er  kirken,  der  er  falden  som  følge  af  sine
vildfarelser og synder, som følge af sin forkastelse af den sandhed, der er sendt den
fra Himlen. Når folk kommer til deres tidligere lærere og ivrigt spørger: “Er det
rigtigt, hvad vi hører?” fremlægger præsterne deres historier, profeterer behagelige
ting, dulmer deres frygt og beroliger den vakte samvittighed. Men da mange ikke
vil lade sig nøje med rent  menneskelig autoritet og forlanger et klart: “Så siger
Herren,” fyldes præsterne med vrede, ligesom farisæerne gjorde i gamle dage, når
deres autoritet droges i tvivl, og stempler budskabet som noget, der kommer fra
Satan. De ophidser masserne, som elsker synden, til at håne og forfølge dem, der
forkynder det.’ Konfrontation, s. 498-499.
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‘Vælg i dag’

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. 306-312.
LEKTIENS MÅL: At studere den tredje del af Guds sidste advarselsbudskab.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Åb. 14, 6-12.

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

budskaber, er budskabet for denne tid. Vi skal hæve banneret højt, hvorpå der står
skrevet:  “Guds  bud  og  Jesu  tro.”  Verden  skal  snart  møde  den  store  Lovgiver
angående hans brudte lov. Dette er ikke tidspunktet  til  at skjule de store emner
foran os. Gud kalder på sit folk, at de skal ophøje loven og gøre den ærværdig.’
Counsels on Health, s. 357.

‘At halte til begge sider’ 

1. Hvad var kernen i Elias’ budskab til folket på hans tid? 1 Kong. 18, 21.

BEMÆRK: ‘Lyset fra Guds ord viser, at Guds lov må forkyndes. Kristus må blive
løftet op, fordi han er en Frelser, som tilgiver synd og overtrædelser, men han vil
ikke fjerne skylden hos den, som ikke angrer sin synd. Gud har oprejst mennesker
til at imødekomme behovet for denne tid, som vil råbe højt og ikke spare deres
strube, som vil hæve deres røst som en trompet og forkynde mit folk dets brøde og
Jakobs hus deres  synder.  Deres  arbejde er  ikke bare at  forkynde loven,  men at
fremholde sandheden for denne tid: Kristus vor Retfærdighed. Meroz’ forbandelse
vil hvile på dem, som ikke nu kommer Herren til hjælp imod de mægtige. I Elias’
ånd kan spørgsmålet stilles: “Hvor længe vil I blive ved at halte til begge sider? Er
Herren Gud, så hold eder til ham, og er Ba’al Gud, så hold eder til ham!”’ Review
& Herald, 13. august 1889.

2. Hvilket valg har de, der lever i endens tid? Sammenlign Åb. 14, 7 og 14, 9.

BEMÆRK: ‘Det har behaget Herren at give sit folk den tredje engels budskab som
et prøvende budskab at bære til verden. Johannes ser et folk, som er forskelligt og
adskilt fra verden, som nægter at tilbede dyret og dets billede, som bærer Guds tegn
og holder hans sabbat hellig – den syvende dag,  som skal  holdes hellig som et
minde om den levende Gud, himmelens og jordens Skaber. Apostelen skriver om 
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dem: Her er de “der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus.”’ Evangelism, s.
233.

‘Guds vrede’

3. Hvad venter dem, som vælger at tilbede dyret og dets billede? 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.  I  profetien hedder det,  at  den første engel  havde et
evangelium at forkynde “for alle folkeslag og stammer og tungemål og folk.” Den
tredje  engels  advarsel,  som  udgør  en  del  af  samme  trefoldige  budskab,  skal
forkyndes lige så vidt omkring. I profetien står der, at det blev udråbt med høj røst
af  en  engel,  der  fløj  midt  oppe  under  himlen;  og  det  skal  have  verdens  fulde
opmærksomhed.’ Konfrontation, s. 370-371.

4. Hvad er Guds vrede? Åb. 15, 1. (Læs Åb. 16.)

BEMÆRK:  ‘Når  Kristus  ophører  med  at  gå  i  forbøn  for  os  i  den  himmelske
helligdom, udgydes den ublandede harme, som skal drikkes af dem, der tilbeder
dyret og dets billede (Åb. 14, 9-10). De plager, som ramte Ægypten, da Gud ville
befri  Israel,  lignede  de  endnu frygteligere  og  mere  omfattende  plager,  som vil
ramme verden lige før Guds folks befrielse... Disse plager rammer ikke hele jorden,
for i så fald ville alle jordens beboere omkomme. Alligevel er de den værste svøbe,
som nogen sinde har ramt menneskenes børn. Alle de straffedomme, der har ramt
menneskene før  nådetidens afslutning,  har  været  iblandet  barmhjertighed.  Kristi
sonende blod har værnet synderen imod at få den fulde straf for sin skyld; men ved
den sidste domfældelse udøses harmen ublandet med barmhjertighed. Guds vredes
lyn skal snart falde, og når han begynder at straffe overtræderne, vil der ikke blive
noget ophold, før det er slut. Guds vredes storme er ved at bryde løs, og kun de vil
kunne bestå,  som er  helliggjorte  ved sandheden i  Guds kærlighed.  De vil  blive
skjult med Kristus i Gud, til ødelæggelsen er draget over.’  Herren Kommer, 16.
september.
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‘For at føre krig mod de hellige’

5. Hvad venter dem, der nægter at tilbede dyret og dets billede? Åb. 13, 15-
16.

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

6. Hvilke  dyrebare  løfter  kan de,  som er  tro  mod  Gud,  stole  på  i  denne
frygtelige tid? Es. 33, 16-17.

BEMÆRK: ‘Ofte kommer en Kristi discipel i forhold, hvor han ikke kan tjene Gud
og dog fremme sine verdslige foretagender. Måske viser det sig, at lydighed over
for et tydeligt krav fra Gud vil afskære ham fra at tjene til livets underhold. Satan
ville gerne få ham til at tro, at han må ofre sin faste overbevisning. Men det eneste,
vi  i  denne  verden  kan  stole  på,  er  Guds  ord.  “Søg  først  Guds  rige  og  hans
retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.” Matt. 6, 33. End ikke i dette liv
tjener det til vor fordel at vige bort fra at gøre vor himmelske Faders vilje. Når vi
får kendskab til kraften i hans ord, skal vi ikke gå ind på Satans forslag for at skaffe
os føde eller frelse vort liv. Det eneste, vi skal spørge om, er dette: Hvad er Guds
vilje? og hvordan lyder hans løfter? Når vi ved dette, skal vi adlyde det ene og stole
på det andet.’ Den Store Mester, s. 75.

‘Guds bud og Jesu tro’

7. Hvad kendetegner dem, der forbliver tro mod Gud i denne krise? Åb. 14,
12.

BEMÆRK: ‘I denne tid skal menigheden tage sine smukke klæder på, “Kristus vor
Retfærdighed.”  Der  er  klare,  tydelige  forskelle,  der  skal  genoprettes  og
eksemplificeres for verden ved at ophøje Guds bud og Jesu tro. Hellighedens ynde
skal  vise sig  i  sin naturlige glans  i  modsætning til  de illoyales  vanskabthed og
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mørke, de, som har gjort oprør imod Guds lov. Således anerkender vi Gud og hans
lov, fundamentet i hans regering i Himmelen og i hele hans jordiske herredømme.
Hans  autoritet  må  fremholdes  klart  og  tydeligt  for  verden;  og  ingen  love  må
anerkendes,  som  strider  imod  Jehovas  love.  Hvis  verden  stik  imod  Guds
bestemmelser får lov til at påvirke vore beslutninger eller handlinger, besejres Guds
hensigt. Hvor besnærende påskuddet end er, dersom menigheden vakler her, så er
der  i  Himmelens  bøger  skrevet  over  for  den,  at  den  har  forrådt  det  helligste
tillidshverv og begået forræderi mod Kristi rige. Menigheden skal fremholde sine
principper  fast  og  afgjort  for  hele  det  himmelske  univers  og  for  verdens  riger;
urokkelig troskab i opretholdelsen af Guds lovs ære og hellighed vil tiltrække selv
verdens opmærksomhed og beundring, og mange vil blive ledt til at herliggøre vor
himmelske  Fader  ved  de  gerninger,  som  de  vil  se.  De  loyale  og  sande  bærer
Himmelens og ikke jordiske herskeres æresbevisninger. Alle mennesker skal vide,
hvem Kristi disciple er, udvalgte og trofaste, og skal kende dem, når de krones og
herliggøres som de, der ærede Gud, og som han har æret og givet en evig vægt af
herlighed i besiddelse.’ Christian Experience & Teachings, s. 207. 

8. Hvordan understregede Johannes vigtigheden af at adlyde Guds bud? 1
Joh. 2, 3-4.

BEMÆRK: ‘Det er vor opgave at ophøje Guds lov og gøre den stor. Sandheden i
Guds hellige ord skal åbenbares. Vi skal fremholde Skriften som rettesnoren for vor
vandel. I al beskedenhed, med en taktfuld ånd og i Guds kærlighed skal vi gøre det
klart  for  menneskene,  at  Gud Herren  har  skabt  himmelen og jorden,  og at  den
syvende dag er Herrens sabbat. Vi skal gå frem i Herrens navn. Vi skal folde hans
banner ud og fremholde hans ord. Når myndighederne nægter os at gøre dette, når
de forbyder  os at forkynde Guds bud og Jesu tro,  da er vi  nødt til  at  sige som
apostlene: “Døm selv, om det i Guds øjne er ret at lyde jer mere end Gud; for vi
kan ikke lade være at tale om det, vi har set og hørt.” ApG. 4, 19-20.’ Vejledning
for Menigheden, bind 3, s. 40.

‘Jesu tro’

9. Hvad leder Jesus efter,  når han kommer igen? Luk. 18, 8. Sammenlign
med Gal. 2, 16.

BEMÆRK:  ‘Vi  må aldrig  glemme den  højtidelige  sandhed,  at  Herren  kommer
snart igen. Vi må vedkende os den opgave, vi har at udføre i den forbindelse. Ved
Helligåndens hjælp bør vi modstå naturlige tilbøjeligheder og onde træk og fjerne
alt fra vort liv, alt det, som ikke ligner Kristus. Sådan skal vi berede os for at tage
imod Guds velsignelse. Han vil give os nåde og bringe os i harmoni med Jesu tro. I
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dette beredelsesværk nyder hans folk store fordele ved det lys, vi har modtaget, i
råd og advarsler, sendt gennem Guds Ånds talerør.’ Lys over hverdagen, s. 346.

10. Hvad er beviset på, at et menneske har Jesu tro? Jak. 2, 14-17.

BEMÆRK: ‘Troen er virksom ved kærlighed  og renser  sjælen. Troen spirer  og
blomstrer og giver en rig høst. Hvor der er tro, er der også gode gerninger. De syge
bliver besøgt, de fattige bliver hjulpet, enker og forældreløse bliver ikke forsømt,
de nøgne får klæder og de sultne får mad. Kristus gik omkring og gjorde vel. De,
som er forenede med ham, vil elske Guds børn og vandre i ydmyghed og sandhed.
Udtrykket i ansigtet fortæller om deres erfaring, og det kan ses på dem, at de har
været med Jesus og lært af ham. Kristus og den troende bliver ét, og hans smukke
karakter bliver åbenbaret i dem, som har en levende forbindelse med kærlighedens
og magtens kilde. Kristus er den store kilde til retfærdiggørende og helliggørende
nåde.’ På fast grunn, bog 1, s. 395. 

11. Hvilket eksempel på tro bliver vi vist i Skriften? Matt. 8, 5-10.

BEMÆRK:  ‘Tro er fuldstændig tillid til  Guds ord, at forvente at ordet vil gøre,
netop, hvad det selv siger.’ A. T. Jones, Review & Herald, 14. marts 1899.
‘Mennesker må ikke blot blive retfærdige ved tro, ved tillid til Guds ord, men som
retfærdige må vi  leve ved tro. Det retfærdige menneske  lever på præcis samme
måde og af præcist det samme, som gør ham retfærdig. Vi bliver retfærdige ved tro;
tro er fuldstændig tillid til Guds ord. Vi, som er retfærdige, må leve ved præcist det
samme, som gør os retfærdige; det vil sige ved fuldstændig tillid til Guds ord. Og
dette er netop, hvad Jesus sagde: Mennesket skal leve “af hvert ord, som udgår af
Guds mund.” Da Jesus sagde det, er det fuldstændigt klart, at han blot sagde med
andre ord: Mennesket skal leve ved tro.’ A. T. Jones,  Review & Herald,  7. marts
1899.
‘“Jesu tro.” Der tales om den uden at forstå den. Hvad udgør Jesu tro, som tilhører
den tredje engels budskab? Jesus, der bar vor synd, så han kunne være en Frelser,
der tilgiver vor synd. Han blev behandlet, som vi fortjener at blive behandlet. Han
kom til vor verden og tog vore synder, så vi kunne få hans retfærdighed. Og tro på
Kristi evne til at frelse os helt og fuldt er Jesu tro.’  Selected Messages,  bog 3,  s.
172.

‘Udholdenhed for de hellige’

12. Hvilken egenskab vil kendetegne dem, der holder Guds bud og har Jesu
tro? Åb. 14, 12a. Sammenlign med Matt. 24, 13; Heb. 10, 35-37.

79



Lektie 12: 18. – 24. marts

BEMÆRK: ‘I Hebræerbrevet udpeges der det sande formål, som burde kendetegne
den kristnes væddekamp for at vinde evigt liv: “Så lad da også os lægge alt det
bort, som tynger, og synden, som så let hilder os, og lad os med udholdenhed ile
fremad i det kapløb, vi har foran os, mens vi retter vort blik mod Jesus, troens
banebryder  og fuldender.”  Heb. 12, 1-2. Misundelse,  ondskab, onde tanker,  slet
tale, gerrighed, dette er, hvad der tynger og hvad den kristne må skille sig af med,
hvis han lykkeligt skal fuldende løbet om evigt liv. Enhver vane eller skik, der fører
til synd og bringer skam over Kristus, må opgives, koste, hvad det vil! Himmelens
salighed  kan  ikke  opnås af  noget  menneske,  der  trodser  de  evige  begreber  om
retfærdighed.  En synd,  man stadig dyrker,  er  nok til  at  nedbryde karakteren  og
vildlede andre.’ Mesterens Efterfølgere, s. 166.

13. Hvilket råd gives dem, der bliver forfulgt? Åb. 2, 25.

BEMÆRK:  ‘Alle  de,  som  på  denne  onde  dag  uden  frygt  vil  tjene  Gud  i
overensstemmelse med deres samittighed, vil få brug for mod, fasthed og viden om
Gud  og  hans  ord;  thi  de,  som  er  tro  imod  Gud,  vil  blive  forfulgt,  deres
bevæggrunde  vil  blive draget  i  tvivl,  deres  ærligste  bestræbelser  misforstået  og
deres navne ringeagtet som noget ondt. Satan vil arbejde med al sin list og magt for
at påvirke hjertet og sløve forståelsen, for at det onde skal synes godt og det gode
ondt. Jo stærkere og renere Guds folks tro er og jo fastere deres beslutning om at
adlyde ham, jo voldsommere vil Satan bestræbe sig på at ophidse raseriet hos dem,
som træder Guds lov under fod, alt mens de hævder at være retfærdige. Det vil
kræve den fasteste tillid, den mest heltemodige vilje at holde fast ved den tro, der
én gang for alle er blevet overgivet de hellige.’ Mesterens Efterfølgere, s. 228-229.
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‘Drag ud fra hende, mit folk!’

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

STUDIEHJÆLP: Konfrontation, kap. 38.
LEKTIENS MÅL: At forstå Guds sidste budskab af barmhjertighed og 

advarsel.
LEKTIENS SKRIFTSTED: Åb. 18.

Indledning
‘Åbenbaringens 18. kapitel viser hen til den tid, da kirken, fordi den har kastet

vrag på den trefoldige advarsel,  som vi finder i Åb. 14, 6-12, helt har nået  den
tilstand, som er forudsagt af den anden engel, og da de af Guds folk, som stadig
befinder sig i Babylon, opfordres til at forlade den. Dette budskab er det sidste, som
nogen sinde vil blive bragt verden, og det vil fuldføre sit værk. Når de, som “ikke
troede sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden” (2 Tess. 2, 12), overlades til
“en vildførende magt, så de tror løgnen,” skal sandhedens lys skinne på alle dem,
hvis hjerte er rede til at modtage det, og alle Guds børn, som stadig er i Babylon,
skal give agt på røsten, der siger: “Drag ud fra hende, mit folk!” Åb. 18, 4.’ Herren
Kommer, 14. juni.

‘Han havde stor magt’ 

1. Hvordan skildres  Guds sidste  budskab af  advarsel  og barmhjertighed?
Åb. 18, 1.

BEMÆRK:  ‘En verdensomspændende gerning med ualmindelig kraft  bliver  her
forudsagt.  Stor  magt  og herlighed blev givet  engelen,  og da han steg ned,  blev
jorden oplyst af hans herlighed. Det lys, der ledsagede engelen, trængte igennem
alle vegne, idet han råbte med høj røst: “Faldet, faldet er Babylon, den store, og den
er blevet bolig for dæmoner og tilhold for alskens urene ånder og tilhold for alskens
urene og afskyede fugle.” Åb. 18, 2.’ The Faith I Live By, s. 335.

2. Hvad er hovedindholdet i dette budskab? Åb. 18, 2-3. Sammenlign med
Åb. 14, 8.

BEMÆRK: ‘Når tiden kommer, da det skal fremsættes med størst styrke, arbejder
Herren gennem ydmyge redskaber og vejleder dem, der vier sig til hans tjeneste. 
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Disse arbejdere er i højere grad skikket til gerningen gennem hans Ånds salvelse
end gennem oplæring på læreanstalter. Troens og bønnens mænd føler sig nødt til
at  fortsætte  med  hellig  iver  og  forkynde  de  ord,  Gud indgiver  dem.  Babylons
synder afsløres.  De slemme følger af at påtvinge kirkelige former ved borgerlig
myndighed, spiritismens fremmarch, pavemagtens støtte og hurtige fremgang – alt
bliver  afsløret.  Disse  højtidelige  advarsler  skal  vække  folket.  Tusinder  og  atter
tusinder, som aldrig har hørt sådanne ord, vil lytte. Med forbløffelse hører de, at
Babylon er kirken, der er falden som følge af sine vildfarelser og synder, som følge
af sin forkastelse af den sandhed, der er sendt den fra Himlen. Når folk kommer til
deres tidligere lærere og ivrigt spørger: “Er det rigtigt, hvad vi hører?” fremlægger
præsterne  deres  historier,  profeterer  behagelige  ting,  dulmer  deres  frygt  og
beroliger den vakte samvittighed. Men da mange ikke vil lade sig nøje med rent
menneskelig autoritet og forlanger et klart: “Så siger Herren,” fyldes præsterne med
vrede, ligesom farisæerne gjorde i gamle dage, når deres autoritet droges i tvivl, og
stempler budskabet som noget, der kommer fra Satan. De ophidser masserne, som
elsker synden, til  at håne og forfølge dem, der forkynder det.’  Konfrontation,  s.
498-499.

‘Bolig for dæmoner’

3. Hvad er udfaldet af Babylons fald? Åb. 18, 2b.

BEMÆRK: ‘Før Guds endelige dom på jorden vil der blandt Herrens folk blive en
genoplivelse af den oprindelige gudfrygtighed, som man ikke har været vidne til
siden apostlenes dage.  Helligånden og Guds kraft  skal  udgydes over hans børn.
Mange vil til den tid forlade de kirker, der har sat kærlighed til denne verden over
kærlighed til Gud og hans ord. Mange, både præster og lægfolk, vil med glæde tage
imod de store sandheder, Gud har ladet forkynde for at berede folket til Herrens
genkomst. Sjælefjenden ønsker at hindre dette; og før tiden er inde for en sådan
bevægelse,  vil han søge at hindre den ved at komme med en forfalskning.  I de
kirker, han kan få ind under sin vildledende magt, vil han få det til at se ud, som om
det er Guds særlige velsignelse, der udgydes. Der vil komme noget, der ser ud som
en stor  åndelig interesse.  Mange skal  juble over Guds vidunderlige  gerning  for
dem, mens denne i virkeligheden stammer fra en anden ånd. Under et religiøst skær
vil Satan søge at udstrække sin magt over den kristne verden.’  Konfrontation, s.
383.

4. Hvor vidtrækkende er Babylons indflydelse? Åb. 18, 3.

BEMÆRK: ‘Den såkaldte kristne verden vil blive skueplads for store og afgørende
kampe. Mennesker i indflydelsesrige stillinger vil vedtage love, der skal bestemme
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over  samvittigheden,  ligesom  pavemagten  engang  gjorde.  Babylon  vil  få  alle
folkene til at drikke af sin utugts harmes vin. Alle nationer vil blive indblandet i
dette. Om denne tid siger Johannes: ... “De har alle samme tanke.” Der vil blive en
universel union, en global overenskomst. Satans styrker slutter sig sammen. “Og
deres magt og myndighed giver  de dyret.” Således vil den samme egenmægtige
magt  opstå,  der  undertrykker  al  religiøs  frihed  –  frihed  til  at  tilbede  Gud som
samvittigheden byder én – akkurat som pavekirken gjorde, da den i svundne tider
forfulgte  dem,  der  vovede  at  nægte  at  rette  sig  efter  de  katolske  ritualer  og
ceremonier. Hele den kristne verden vil blive involveret i den store strid mellem tro
og vantro. Hele verden vil blive opdelt i to store klasser – de, der holder fast ved
Guds bud og troen på Jesus, og de, der tilbeder dyret og dets billede og tager imod
dets mærke.’ Det skal ske i de sidste dage, s. 136-138.

‘Drag ud fra hende, mit folk’

5. Hvilken presserende advarsel gives Guds folk, som er i Babylon? Åb. 18,
4.

BEMÆRK:  ‘Guds værk skal føres frem med kraft. Vi behøver Helligåndens dåb.
Vi behøver at forstå, at Gud vil tilføje mennesker med evner og indflydelse til sit
folk, som skal udføre deres del med at advare verden. Alle i verden er ikke lovløse
og syndige. Gud har mange tusinder, som ikke har bøjet deres knæ for Ba’al. Der er
gudfrygtige mænd og kvinder i de faldne kirker. Hvis dette ikke var tilfældet, ville
vi ikke have fået budskabet at give: “Faldet, faldet er det store Babylon... Drag ud
fra hende, mit folk!” Åb. 18, 2-4. Mange af de oprigtige af hjertet gisper efter et
åndedrag af liv fra Himmelen. De vil anerkende evangeliet, når det fremstilles for
dem i  den  skønhed og enfoldighed,  med hvilket  det  er  fremstillet  i  Guds ord.’
Testimonies, bind 9, s. 110.

6. Hvad vil deres skæbne være, som ikke giver agt på dette kald? Åb. 18, 4b.
Sammenlign med Åb. 16, 1-2.

BEMÆRK: ‘Ingen vil blive udsat for at lide under Guds vrede, før han er blevet
overbevist  om sandheden og  har  afvist  den.  Der  er  mange,  der  aldrig har  haft
lejlighed til at høre de særlige sandheder, der gælder for vor tid. Ingen har nogen
sinde vist dem det fjerde buds krav i dets sande lys. Han, som læser i hjerterne og
undersøger hver bevæggrund, lader aldrig nogen, der ønsker at kende sandheden,
bedrages med hensyn til kampens udfald. Folk skal ikke tvinges til blindt at følge
befalingen. Enhver skal have lys nok til selv at træffe sin beslutning efter moden
overvejelse.’ Konfrontation, s. 496.
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‘Mit folk’

7. Hvem er dette sidste advarselsbudskab givet til? Åb. 18, 4.

BEMÆRK: ‘Babylon siges at være “moder til  jordens skøger.”  Dens døtre må
symbolisere  kirker,  der  hænger  ved  dens  lære  og  traditioner  og  følger  dens
eksempel med at prisgive sandheden og Guds velsignelse for at indgå i ulovlig
forbindelse  med  verden.  Budskabet  i  Johannes’  Åbenbaring  14.  kapitel,  der
forkynder Babylons fald, må referere til de religiøse grupper, der var rene engang,
men senere  er  blevet  fordærvede.  Da dette  budskab følger  efter  advarselen  om
dommen, må det være givet i de sidste dage; derfor kan det ikke angå romerkirken
alene, for den kirke har befundet sig i en falden tilstand i mange hundrede år. I
Åbenbaringen  18.  kapitel  opfordres  Guds  folk  endvidere  til  at  komme  ud  af
Babylon. Ifølge dette skriftsted må der stadig være mange af Guds folk tilbage i
Babylon. Og i hvilke religiøse forsamlinger og grupper findes størstedelen af Kristi
tilhængere  så  nu?  Uden  tvivl  i  de  forskellige  kirker,  der  bekender  sig  til  den
protestantiske tro. Da disse kirker opstod, indtog de en ædel holdning for Gud og
sandheden, og hans velsignelse var med dem. Selv den ikke troende verden måtte
anerkende  de  gavnlige  følger  af  en  godtagelse  af  evangeliets  principper.  Med
profetens ord til Israel: “Dit ry kom ud blandt folkene for din dejligheds skyld; thi
den var fuldendt ved de smykker,  jeg udstyrede dig med, lyder det fra Herren.”
Men de faldt for det samme ønske, der blev Israels forbandelse og ødelæggelse –
ønsket  om at  efterligne  de  gudløses  skikke  og  dyrke  deres  venskab.  “Men  du
stolede på din dejlighed og bolede i kraft af dit ry.” Ez. 16, 14-15.’ Konfrontation,
s. 318.
‘Gud har  børn,  mange  af  dem i  de  protestantiske  kirker  og  et  stort  antal  i  de
katolske kirker, som er mere tro til at adlyde lyset og til at gøre det bedste, de ved,
end et  stort  antal  sabbatsholdende adventister,  som ikke vandrer  i  lyset.  Herren
ønsker,  at  sandhedens  budskab  skal  forkyndes,  så  protestanter  kan  advares  og
vækkes op til tingenes sande tilstand.’ Selected Messages, bog 3, s. 386. 

8. Hvordan skildrer Bibelen ødelæggelsen af det symbolske Babylon? Åb. 17,
15-17.

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

‘Han skal vende fædrenes hjerte’

9. Hvad vil virkningen af dette sidste advarselsbudskab være på dem, som
giver det, og dem, der modtager det? Mal. 4, 6. Sammenlign med Luk. 1,
17.

BEMÆRK: ‘Enhver kristen familie burde vise verden, hvor stærk og ophøjet den
kristne indflydelse er.  Det hjem, hvor medlemmerne er venlige,  høflige kristne,
udøver  en  vidtrækkende  indflydelse  for  det  gode.  Andre  familier  bemærker
resultaterne, der opnås af et sådant hjem, og følger det eksempel, der er blevet vist,
og værner deres hjem imod onde indflydelser. Himmelens engle besøger ofte det
hjem, hvor Guds vilje råder. Under den guddommelige nådes kraft bliver et sådant
hjem et vederkvægelsessted for trætte pilgrimme. Selvet holdes fra at gøre sig selv
gældende. Der dannes rigtige vaner. Man er omhyggelig med at anerkende andres
rettigheder.  Troen, som virker ved kærlighed og renser sjælen, står ved roret og
styrer hele hjemmet. Én velordnet, veldisciplineret familie siger mere til fordel for
kristendommen end alle de prædikener, der kan prædikes.’ My Life Today, s. 124.

10. Hvad var Elias’ bøn for sit folk? 1 Kong. 18, 37.

BEMÆRK: ‘Værket skal udføres i alle vore menigheder. Kristus, hans kærlighed,
hans tilgivelse, hans renhed, skal være det tema, vi dvæler ved. Jesu ynde skal hele
tiden holdes for øje. Vort sind skal opfyldes af det sande forbilledes karakter, som
enhver sjæl burde efterligne. Lad os vende vore hjerter fra alt, som ville tage modet
fra os og gøre os nedslåede. Satan vil søge at forvrænge alt for vort blik og gøre en
myg til en elefant. Vort blik må hele tiden fæstnes på Jesus. Herren Jesus er vor
leder. Vi må følge, hvor han viser vej. Vi må ikke give os til at planlægge det næste
skridt. Vi skal ikke sige: Herre, efter jeg har taget dette skridt, hvad skal jeg da
gøre,  for  jeg vil  møde vanskeligheder?  Men ved tro må vi  tage  det  ene skridt,
uanset hvad der sker, og stole på Jesus.’ Paulson Collection, s. 345. 
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‘Jeg vil udgyde af min Ånd’

11. Hvordan  vil  Guds  folk  gøres  i  stand  til  at  give  dette  sidste
advarselsbudskab til verden? ApG. 2, 17-18.

BEMÆRK:  ‘Ligesom Kristus  blev herliggjort  på pinsefestens dag,  vil  han igen
blive herliggjort i evangeliets afsluttende værk, når han skal berede et folk til at
bestå den sidste prøve i den store strids afsluttende konflikt. Mange vil skynde sig
fra sted til sted, drevet af Guds Ånd til at bringe lyset til andre. Sandheden, Guds
ord, er ligesom en ild i deres knogler, der fylder dem med et brændende ønske om
at oplyse dem, der sidder i mørke. Nu forkynder mange,  selv blandt de ulærde,
Herrens  ord.  Børn  drives  af  Ånden  til  at  gå  frem  og  erklære  budskabet  fra
Himmelen. Ånden udgydes over alle, som vil give efter for dens tilskyndelser, og
de vil  erklære  sandheden med Åndens  kraft.  Men medmindre  medlemmerne  af
Guds menighed i dag har en levende forbindelse med Kilden til al åndelig vækst,
vil de ikke være rede til høstens tid. Medmindre de holder deres lamper i stand og
brændende, vil de ikke få ekstra nåde i tider med særligt behov. Guddommelig nåde
behøves i begyndelsen, guddommelig nåde ved hvert fremskridt, og guddommelig
nåde alene kan fuldføre værket. Der er ikke plads til, at vi hviler i en ligegyldig
holdning. Vi skal ved bøn og tro hele tiden søge mere af Ånden.’ God’s Amazing
Grace, s. 220.

12. Hvad burde være fokuset i Guds folks bønner i denne tid? Zak. 10, 1.

BEMÆRK: ‘Uden sildigregnen til at fylde aksene og modne kornet, vil høsten ikke
være rede til seglen, og sædemandens arbejde vil være forgæves. Guddommelig
nåde  behøves  i  begyndelsen,  guddommelig  nåde  ved  hvert  fremskridt,  og
guddommelig nåde alene kan fuldføre værket. Stil dig ikke tilfreds med, at regnen
vil falde i årstidens forløb. Bed om den. Vi må søge hans gunst af hele hjertet, hvis
strømme af nåde skal komme over os. Vi må udnytte enhver anledning til at stille
os selv i velsignelsens kanal. Kristus har sagt: “Hvor to eller tre er forsamlede om
mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.” Matt. 18, 20. Menighedens forsamlinger,
som i lejrmøder, hjemmemenighedens sammenkomster og alle anledninger,  hvor
der er personligt arbejde for sjæle, er Guds udvalgte anledninger til at give tidlig-
og sildigregnen. Ved hvert møde, vi deltager i, skal vi opsende vore bønner om, at
Gud i denne tid vil give vor sjæl varme og fugt. Idet vi beder Gud om Helligånden,
vil  det  i  os  udvirke  sagtmodighed,  sindets  ydmyghed  og  en  bevidsthed  om
afhængighed af Gud for den fuldkommengørende sildigregn. Hvis vi i tro beder om
velsignelsen, vil vi modtage den, som Gud har lovet. Helligånden vil komme til
alle, som beder om livets brød, så de kan give det til deres naboer.’  The Faith I
Live By, s. 334.
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Afsluttende tanke:
Et synspunkt er fornylig opstået om, at endetidens Elias vil være den rigtige Elias,
der er reinkarneret. Dette er et forsøg på at blande Bibelen med hinduisme. Men
dette  synspunkt  vil  ikke  bestå  prøven.  Elias  er  ikke  død  og  døde  aldrig.  Den
hinduistiske  lære  om  reinkarnation  kræver  personens  død.  En  levende  person
behøver ikke at blive reinkarneret. Ligesom Johannes Døber ikke var Elias, men
talte i  hans ånd og kraft, således vil endetidens opfyldelse af denne profeti ikke
være Elias, men vil tale i hans ånd og kraft. 
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